
 
กฎ  ก.พ. 

ว่าดว้ยการพัฒนาและทดสอบนวตักรรมด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคล   
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีหลักเกณฑ์การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการ  เพ่ือพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
และความท้าทายใหม่ ๆ  และโดยเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน   
ตามหลักการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ตามนัยมาตรา  ๒๕๘  ข.  (๓)  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๘  (๓)  และ  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  ออกกฎ  ก.พ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้เรียกว่า  “กฎ  ก.พ.  ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ กฎ  ก.พ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในกฎ  ก.พ.  นี้   
“นวัตกรรมต้นแบบ”  หมายความว่า  หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางการบริหารทรัพยากร

บุคคลใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดไว้
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน   

“ทดสอบ”  หมายความว่า  การน านวัตกรรมต้นแบบไปทดสอบปฏิบัติจริงตามที่หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ.  ประกาศก าหนด  โดยจะเป็นการทดสอบในส่วนราชการแห่งใดแห่งหนึ่ง
เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้ 

ข้อ ๔ การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกฎ  ก.พ.  นี้  
เป็นการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมต้นแบบ  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



ของส่วนราชการต่าง ๆ  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  โดยเหมาะสมกับภารกิจ 
ของส่วนราชการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน  ตามหลักการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
ตามนัยมาตรา  ๒๕๘  ข.  (๓)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถน าไปใช้ได้ในวงกว้าง   
โดยมีการทดสอบเพ่ือจ ากัดและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนน าไปปรับใช้จริงในระบบราชการ    
เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และนโยบายของรัฐบาล 

(๒) เพื่อปรับปรุงเครื่องมือหรือกระบวนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
(๓) เ พ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ส่วนราชการ  

โดยเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
(๔) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ  

หน่วยงานของรัฐ  องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐประเภทอื่น  หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง   
ข้อ ๕ เมื่อส านักงาน  ก.พ.  เห็นสมควรพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในเรื่องใด  ให้เสนอ  ก.พ.  พิจารณา  เมื่อ  ก.พ.  ให้ความเห็นชอบให้เป็นนวัตกรรม
ต้นแบบแล้ว  ให้ส่วนราชการด าเนินการทดสอบตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลาที่  ก.พ.  
ประกาศก าหนด  ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ถือว่าการทดสอบของส่วนราชการดังกล่าวเป็นการด าเนินการ 
ตามที่  ก.พ.  ก าหนดตามมาตรา  ๑๓๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของส่วนราชการในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ส่วนราชการอาจมีข้อเสนอเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการนั้น  ต่อส านักงาน  ก.พ.  เพ่ือพิจารณาได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข   
และเงื่อนเวลาที่  ก.พ.  ประกาศก าหนด 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  มีหน้าที่ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการทดสอบ  และรายงานผลให้  
ก.พ.  ทราบเป็นระยะ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่  ก.พ.  เห็นว่า  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
หรือวิธีปฏิบัติที่ออกโดย  ก.พ.  บรรดาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันในเรื่องใด  ไม่สอดคล้องกับการพัฒนา 
และทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ก.พ.  จะยกเว้นหรือผ่อนปรนกฎ  ระเบียบ  
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ข้อบังคับ  ประกาศ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้น  หรือก าหนดให้แตกต่างไป 
เป็นการเฉพาะรายตลอดระยะเวลาการทดสอบก็ได้   

หาก  ก.พ.  เห็นว่ามีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือวิธีปฏิบัติ 
ของหน่วยงานอื่นที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการตามสมควรต่อไป 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ  ก.พ.  นี้  ให้  ก.พ.  พิจารณาวินิจฉัย   
ค าวินิจฉัยของ  ก.พ.  ให้เป็นที่สุด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรมีหลักเกณฑ์การพัฒนา 
และทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  เพ่ือพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่  ๆ  และโดยเหมาะสมกับภารกิจ 
ของส่วนราชการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน   ตามเจตนารมณ์แห่งการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน  ตามนัยมาตรา  ๒๕๘  ข.  (๓)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องออก 
กฎ  ก.พ.  นี้ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕


