
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข�อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ระหว�างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
หน�วยงาน         สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน  

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๒. กา ร รักษาความ มั่นคงของ รั ฐและ 
การต�างประเทศ 

     

๒.๒ เร�งแก
ไขป�ญหาการใช
ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
 

     

� โครงการเสริมสร
างประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชี วิตของข
าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
 

 ๑. เตรียมการดําเนินโครงการเสริมสร
างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชี วิ ตของข
 าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
 
ป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘ รุ�น รุ�นละ ๑๐๐ คน       
รวม ๑,๘๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อให
ข
าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
ได
 

� เพิ่มพูนความรู
และทักษะที่จําเป;นต�อการปฏิบัติงานใน
สภาวการณ6ที่ไม�ปกติของข
าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
 

� เสริมสร
างความรู
และฝ>กปฏิบัติในการดูแลตนเอง
ทางด
านกาย ใจ และความคิด รวมถึงแนวทางการจัดการกับ
ความเครียดจากการทํางานเพื่อดํารงชีวิตประจําวันอย�างมี
ความสุขของข
าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
 

� พักและผ�อนคลายจากสภาพการทํางานที่กดดันและ
สภาพแวดล
อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทํางานในพื้นที่เป;นการ
ชั่วคราว 

� ส�งเสริมศักยภาพสําหรับการทํางานในบริบทประชาคม
อาเซียนและประเทศไทย ๔.๐ 

   

สิ่งที่ส�งมาด�วย 



๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
� เพิ่มโอกาสของการส�งเสริมการสร
างความสมานฉันท6

และความสัมพันธ6ที่ดีระหว�างข
าราชการใต
ด
วยกันเอง และกับ
ข
าราชการในภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ของแต�ละ
ภูมิภาคด
วย 
๒. ปรับกําหนดการดําเนินโครงการเสริมสร
างประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข
าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
 
ป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก ๑๘ รุ�น เป;น ๒๐ รุ�น รุ�นละ 
๑๐๐ คน รวม ๒,๐๐๐ คน 
๓. ดําเนินโครงการเสริมสร
างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข
าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
 ป-งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

� จัดทําหนังสือถึง ศอ.บต. เพื่อประชาสัมพันธ6โครงการฯ 
และเชิญส�งข
าราชการในสังกัดสมัครเข
าร�วมโครงการ 

� สร
างระบบการรับสมัครในป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สําหรับประกาศรับสมัครในเว็บไซต6ของสํานักงาน ก.พ. 

� เปIดระบบรับสมัครผู
 เข
 าร� วมโครงการด
 วยวิ ธีการ
ลงทะเบียนผ�านเว็บไซต6ของสํานักงาน ก.พ. พร
อมทั้งส�งไฟล6
รายละเอียดโครงการ การดําเนินกิจกรรม เกณฑ6คุณสมบัติและ
การคัดเลือกผู
 เข
ารับการฝ>กอบรม รวมถึงขั้นตอนการกรอก          
ใบสมัคร เพื่อให
ทางหน�วยงานที่เกี่ยวข
องจัดทําเอกสารเผยแพร�      
ลงในระบบ 

� รวบรวมใบสมัครที่พิมพ6จากระบบพร
อมหนังสือนําส�ง
จากหัวหน
าส�วนราชการ รวมถึงการตอบข
อสงสัยจากส�วน
ราชการต�าง ๆ ทางโทรศัพท6 

 



๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
� ดําเนินการจัดอบรมไปแล
ว จํานวน ๒ รุ�น ดังนี้ 
 รุ�นที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก�น ระหว�างวันที่ ๒๐ – ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๑ มีผู
เข
าร�วม จํานวน ๔๐ คน  
 รุ�นที่ ๒ มหาวิทยาลัยแม�ฟMาหลวง ระหว�างวันที่ ๒๕ – 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีผู
เข
าร�วม จํานวน ๙๙ คน 



๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๗ การส�งเสริมบทบาทและการใช�โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 

     

� การพัฒนาข
าราชการเพื่อ เตรียม     
ความพร
อมในการทํางานบริบทอาเซียน 

 ความร�วมมือระหว�างประเทศไทยกับประเทศในกลุ�มอาเซียน  
� สํานักงาน ก.พ. ได
 ให
การรับรองคณะข
าราชการจาก 
Ministry of the Civil Service of Cambodia และ Royal 
School of Administration ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน           
๓ คน ที่มาเข
าพบฝeายบริหารและเจ
าหน
าที่ของสํานักงาน ก.พ. 
เพื่อหารือข
อราชการในประเด็นเกี่ยวกับความร�วมมือในการ
พัฒนาข
าราชการ ได
แก� ความเป;นไปได
ในโครงการแลกเปลี่ยน
ข
าราชการ นักวิชาการ และนักศึกษา การขอความช�วยเหลือ
ด
านวิชาการในการพัฒนาบุคลากร การให
คําแนะนําด
าน
กระบวนการลงนามในบันทึกข
อตกลงร� วมกัน  ใน วัน ที่          
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห
องประชุม ๕ ชั้น ๔ สํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู
แทนทั้งสองฝeายเห็นด
วยที่จะทําความตกลง
ร�วมกันเพื่อสานความสัมพันธ6ให
แน�นแฟMนยิ่งขึ้น โดยจะหารือ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกข
อตกลงระหว�างประเทศระดับทวิภาคี 
ในการประชุมผู
นํา ก.พ. อาเซียน อย�างไม�เป;นทางการ ครั้งที่ ๒ 
ห รื อ  The 2 nd ASEAN Head of Civil Service (AHOCS) 
Retreat ที่จะมีขึ้นระหว�างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐         
ณ สาธารณรัฐฟIลิปปIนส6 
� ผู
แทนจากสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๒ คน เข
าร�วมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Leadership for Managers : Inciting the 
Leadership in You โดย The Prime Minister’s Office แห�ง 
The Government of Brunei Darussalam ร ะ ห ว� า ง วั น ที่          
๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ร�วมกับ

   



๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
กลุ�มประเทศสมาชิกอาเซียน ตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน 
ระหว�างป- ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐  
� เลขาธิการ ก.พ. รองเลขาธิการ ก.พ. และข
าราชการสํานักงาน 
ก.พ. เข
าร�วมการประชุมผู
นํา ก.พ. อาเซียน อย�างไม�เป;นทางการ 
ครั้งที่ ๒ หรือ The 2nd ASEAN Head of Civil Service 
(AHOCS) Retreat และการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง ภาวะผู
นํา       
ในเชิงนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐฟIลิปปIนส6 ระหว�างวันที่ ๒ – ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผู
นําราชการพลเรือน
อาเซียนได
หารือร�วมกันเพื่อยกระดับบทบาทของ ก.พ. อาเซียน 
(ASEAN Cooperation on Civil Service Matters) ในรูปแบบ
ที่ไม�เป;นทางการ ทําให
มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว�างกันมากขึ้น อาทิ การดําเนินการภายใต
ปฏิญญาอาเซียน 
ว�าด
วยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผู
เร�งรัดให
วิสัยทัศน6
ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ บรรลุผล (ปฏิญญาอาเซียนฯ)           
การเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร
างความสามารถใน ก.พ. 
อาเซียน และการหารือทวิภาคี กับราชอาณาจักรกัมพูชา 
นอกจากนั้น ผู
เข
าร�วมการประชุมยังได
เรียนรู
ภาวะผู
นําในลักษณะ
ต�างๆเสริมสร
างให
เกิดมุมมองในการสร
างสภาพแวดล
อมในการ
ทํางานที่ส�งเสริมให
เกิดแนวคิดและวิธีการใหม� ๆ ในการพัฒนา
องค6กร 
� ผู
แทนสํานักงาน ก.พ. เข
าร�วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัล (Business Forum on 
Embracing of Digital Economy) ในการประชุมรัฐมนตรีและ
เจ
าหน
าที่อาวุโสอาเซียนด
านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมี  ACIOA เป;นเจ
 าภาพร� วมกับกระทรวงไปรษณีย6 และ



๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
โทรคมนาคม (Ministry of Posts and Telecommunications) 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ โรงแรม Apsara Palace Resort and 
Conference Center เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ระหว�างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งทําให
สํานักงาน 
ก.พ. ได
รับทราบทิศทางแนวความคิด ตลอดจนป�ญหาอุปสรรคและ
การแก
ป�ญหาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไปสู�การให
บริการ        
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ให
สอดคล
องกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบดิจิตอลของแต�ละกลุ�มประเทศอาเซียน รวมไปถึงการใช

ประโยชน6จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงติดต�อสื่อสาร       
ทั้งภายในและระหว�างองค6กรในกลุ�มอาเซียนมากขึ้น นอกจากนั้น 
ยังเป;นการขยายความร�วมมือกับองค6กรอาเซียนเฉพาะสาขา        
ที่เกี่ยวข
อง (Sectoral Body) อื่น ๆ เพื่อหาหุ
นส�วนทางยุทธศาสตร6
และแนวทางในการเป;นเจ
าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียนของ
ประเทศไทย ระหว�างป- พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
� ผู
แทนสํานักงาน ก.พ. เข
าร�วมการประชุมผู
บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของอาเซียน ครั้งที่ ๖ (6th ASEAN CIO Forum : ACF) 
หั วข
 อ “Digital Leadership towards SMART ASEAN 2020: 
Technology versus Human, Transformation of Digitalization 
Screenization” ณ Don Chan Palace Hotel & Convention 
Hall B กรุงเวียงจันทน6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระหว�างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งทําให
สํานักงาน ก.พ. 
รับทราบและตระหนักถึงทิศทางแนวความคิดของผู
บริหารระดับสูง
ด
านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช�วยในการเตรียมความพร
อมและ
พัฒนาขี ดความสามารถของหน� วยงานให
 สอดคล
 องกับ                 
การเปลี่ยนแปลงด
านเทคโนโลยีอย�างรวดเร็วของแต�ละกลุ�มประเทศ



๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
อาเซียน รวมไปถึงการใช
ประโยชน6จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เชื่อมโยงติดต�อสื่อสารทั้งภายในและระหว�างองค6กรในกลุ�มอาเซียน
มากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป;นการขยายความร�วมมือกับพันธมิตร 
ทางธุรกิจอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงเพื่อเป;นแนวทาง
ในการเป;นเจ
าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ของประเทศไทย 
ระหว�างป- พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

  การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ด�านการเสริมสร�างธรรมาภิบาล
ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน 
� ผู
แทนสํานักงาน ก.พ. ได
 เข
าร�วมการประชุมนานาชาติ 
(International Conference) ค รั้ ง ที่  ๕ ด
 านการเส ริมสร
 าง          
ธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว�างวันที่       
๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
           
ซึ่งเป;นการประชุมเพื่อติดตามความก
าวหน
าและความร�วมมือ      
ในการส�งเสริมธรรมาภิบาลอาเซียน เพื่อยกระดับการบริหาร
จั ด กา รภ าค รั ฐผ� า นกา ร จั ด ทํ า ข
 อ มู ล  Southeast Asian 
Government at a Glance ซึ่งเป;นการระดมสมองและร�วมหารือ
ข
อค
นพบที่ได
รับจากการกรอกแบบสอบถาม โดยสํานักงาน ก.พ.        
ในฐานะหน�วยงานกลางด
านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ของประเทศไทยได
ให
ความร�วมมือสนับสนุนข
อมูลด
านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย6เชิงกลยุทธ6มาอย�างต�อเนื่อง ตลอดจนได
หารือกับ
คณะผู
แทน OECD ถึงโอกาสความร�วมมือทางวิชาการระหว�าง
สํานักงาน ก.พ. และ OECD ในอนาคต  

   

 



๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๑๐. การส� ง เส ริมการบ ริหารราชการ
แผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป@องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

     

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด
าน
อ งค6 ก า รห รื อ ห น� ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ทั้ ง ใ น
ระดับประเทศ ภูมิภาค และท
องถิ่น 

 การศึกษาและพัฒนาระบบค�าตอบแทน 
๑.  การทบทวนหลักเกณฑEและอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหน�ง
ที่มีเหตุพิเศษของข�าราชการพลเรือน 

• ดําเนินการออกระเบียบก.พ. ว�าด
วยเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของข
าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๐ และประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน�งและเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของข
าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓)             
พ.ศ. ๒๕๖๐ พร
อมบัญชีกําหนดหลักเกณฑ6และอัตราเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของข
าราชการพลเรือนแนบท
าย โดย
ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๓ ง 
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งมีหนังสือเวียนแจ
งกระทรวง กรม
และจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (หนังสือสํานักงาน ก.พ.              
ที่ นร๑๐๑๒.๒/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

• จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ก.พ.      
ว�าด
วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของข
าราชการ       
พลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
โดยมีกลุ�มเปMาหมายประกอบด
วยข
าราชการจากกรมธนารักษ6  
กรมอุ ตุนิยมวิทยา และกรมการปกครอง เพื่อสร
างความรู
      
ความเข
าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต
องตามระเบียบ ก.พ.        
ว�าด
วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของข
าราชการ         
พลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให
แก�ข
าราชการกลุ�มเปMาหมาย 

   



๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๒.  การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ค�าตอบแทนของข�าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ประเภทต�าง ๆ  

• นําร�างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค�าตอบแทนของ          
ผู
ดํารงตําแหน�งระดับสูง เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ       
เครืองาม) พิจารณาให
ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรี       
เพื่อพิจารณา 

• ประสานและรวบรวม คํ าชี้ แ จ งตามหลั ก เกณ ฑ6              
การตรวจสอบความจําเป;นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
จากหน�วยงานที่เกี่ยวข
องในการร�างกฎหมายการปรับปรุง
ค�าตอบแทนของผู
ดํารงตําแหน�งระดับสูง เพื่อให
เป;นไปตาม       
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทาง      
การจัดทําและการเสนอร�างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

• จัดให
 มีการรับฟ�งความคิดเห็นผ�านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป;นระยะเวลาไม�น
อยกว�า ๑๕ วัน ตั้งแต�วันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อประกอบ      
การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค�าตอบแทนของผู
ดํารง
ตําแหน�งระดับสูง จํานวน ๗ ฉบับ ได
แก� (๑) ร�างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข
าราชการฝeายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(๒) ร�างพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณา             
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๓) ร�างพระราชบัญญัติเงินเดือน        
เงินประจําตําแหน�ง และประโยชน6ตอบแทนอื่นของประธาน        
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู
ตรวจการแผ�นดินและผู
ตรวจการ



๑๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
แผ�นดิน ประธานกรรมการและกรรมการปMองกันและปราบปราม
การทุจริตแห�งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจ          
เงินแผ�นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๔) ร�างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข
าราชการฝeายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๕) ร�างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข
าราชการรัฐสภา (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . . (๖) ร� าง
พระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และ (๗) ร�างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง         
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรายงานสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นเสนอ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

• จัดทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําส�งเอกสาร
หลักฐานการเปIดเผยผลการรับฟ�งความคิดเห็นและการวิเคราะห6
ผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายการปรับปรุงค�าตอบแทนผู
ดํารง
ตํ าแหน� งระดับ สู ง เสนอเ พื่ อประกอบการพิ จารณาของ
คณะรัฐมนตรี 
๓. การศึกษา วิเคราะหEข�อมูล ข�อกฎหมายที่เกี่ยวข�อง และ
จัดทําหนังสือตอบคําขอหรือข�อหารือด�านค�าตอบแทนจาก
ส� วนราชก าร  รวม ทั้ ง จั ด ทําหนั ง สื อ เ สนอคว าม เ ห็น
คณะรัฐมนตรีและหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 

•  ศึกษาและวิเคราะห6หลักเกณฑ6 ข
อกฎหมาย และวิธีการ
คํานวณเพื่อนําไปใช
ประกอบการจัดทําข
อเสนอการปรับปรุง
หลักเกณฑ6การได
รับเงินเดือน 

• วิเคราะห6ข
อมูล ข
อกฎหมายที่เกี่ยวข
อง และจัดทําหนังสือ 
ตอบคําขอ หรือข
อหารือด
านค�าตอบแทน รวมทั้งจัดทําหนังสือ
เสนอความเห็นคณะรัฐมนตรีและหน�วยงานที่เกี่ยวข
อง ดังนี้ 

๑) หนังสือตอบคําขอ หรือข
อหารือด
านค�าตอบแทน 



๑๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
จํานวน ๑๗ เรื่อง 

๒) หนังสือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา       
ของคณะรัฐมนตรีและหน�วยงานที่เกี่ยวข
อง จํานวน ๑๐ เรื่อง 

  การศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการภายใน        
ส�วนราชการ 
� จัดทํารายงานการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการภายใน
ส�วนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด
วยการจัด
สวัสดิการภายในส�วนราชการ ฉบับสมบูรณ6 โดยวิเคราะห6และ
บูรณาการข
อมูลผลการสํารวจความคิดเห็น ผลการสัมมนาระดม
ความคิดเห็น และการสัมภาษณ6เจาะลึกในจังหวัดที่ดําเนินการ
จัดสวัสดิการ ประกอบด
วย 

๑) ประ เ ด็ นข
 อ เ ส นอ กา รป รั บป รุ ง ระ เ บี ยบ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว�าด
วยการจัดสวัสดิการภายในส�วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

๒) ข
อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการภายใน       
ส�วนราชการ 
� จัดทําร�างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด
วยการจัด
สวัสดิการภายในส�วนราชการ พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะกรรมการ
สวัสดิการข
าราชการพิจารณา 

� จัดประชุมชี้แจงเรื่องการจัดสวัสดิการภายในส�วนราชการแก�
ส�วนราชการและจังหวัด เพื่อให
ส�วนราชการและจังหวัด           
มีความรู
 ความเข
าใจ และสามารถดําเนินการจัดสวัสดิการ
ภายในส�วนราชการได
อย�างมีประสิทธิภาพ 

� จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการข
าราชการใน 
ส�วนของผู
แทนข
าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เสนอ

   



๑๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

� ปรับปรุงร�างบันทึกสําหรับนําเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ
ข
 าราชการเ พื่อ พิจารณา เ รื่อ ง  การ ดํ า เ นินการกรณี ที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาให
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
เชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ โดยหารือกับกรมธนารักษ6และสํานัก
กฎหมาย สํานักงาน ก.พ. เพื่อรับฟ�งความเห็นประกอบการแก
ไข
ปรับปรุงร�างบันทึกดังกล�าว 
� ศึกษาข
อมูลเพิ่มเติมในส�วนที่ใช
ประกอบการปรับปรุง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด
วยการจัดสวัสดิการภายในส�วน
ราชการและหลักเกณฑ6การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
� จัดทําร�างบันทึกนําเสนอคณะกรรมการสวัสดิการข
าราชการเพื่อ
พิจารณา เรื่อง (๑) การแก
ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด
วย          
การจัดสวัสดิการภายในส�วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒) การดําเนินการ
จัดตั้งสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิงของกรมวิชาการเกษตร และ            
(๓) การดําเนินการกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให
ความเห็น
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ 
� จัดทําบันทึกกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ6 
จันทร6โอชา) เพื่อพิจารณาแต�งตั้งกรรมการสวัสดิการข
าราชการ
แทนกรรมการ ที่ลาออก และจัดทํ าร� างประกาศสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการ
สวัสดิการข
าราชการ เสนอให
ท�านนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม 

  การพัฒนามาตรฐานกําหนดตําแหน�งให�มีความยืดหยุ�นและ
สอดคล�องกับภารกิจของส�วนราชการ และการศึกษาแนวทาง
เพื่อพัฒนาระบบจําแนกตําแหน�ง  
� ศึกษา วิเคราะห6บทบาทภารกิจของกรมการปกครอง 

   



๑๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ส� ว น ร า ช ก า ร อื่ น ที่ มี ข อ ง เ ข ต ห น
 า ที่                   
ความรับผิดชอบ ขนาด และ/หรือลักษณะงานคล
ายคลึงหรือ
ใกล
เคียงกัน เพื่อประกอบการพิจารณาข
อเสนอหลักเกณฑ6       
การกําหนดจํานวนตําแหน�งรองอธิบดีกรมการปกครอง 
(ตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับต
น) เพิ่มขึ้น ๑ ตําแหน�ง          
เป;นตําแหน�งที่ ๔ เพื่อให
 อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยใช
เป;น
หลักเกณฑ6ในการพิจารณากําหนดตําแหน�งต�อไป โดย อ.ก.พ. 
วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหน�งและค�าตอบแทน มีมติ
เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐ และ ก.พ. มีมติรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  
� การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน�งสายงานวิศวกรรมรังวัด 
ตําแหน�งวิศวกรรังวัด โดยเพิ่มเติมระดับเชี่ยวชาญ โดย อ.ก.พ. 
วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหน�งและค�าตอบแทน มีมติ
เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๖๐ และ ก.พ. มีมติเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
� จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนา
ระบบจําแนกตําแหน�ง ครั้งที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานกําหนด
ตําแหน�งและต
นแบบมาตรฐานความรู
 ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ สําหรับตําแหน�งเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย 
Thailand 4.0 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด6 
สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 

 

 
     



๑๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
  การสร�างความเข�มแข็งด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลให�กับ

ส�วนราชการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด�านการบริหารตําแหน�ง 
� จัดทําฐานข
อมูลผู
ทรงคุณวุฒิ อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. 
กระทรวง/กรม/จังหวัด) 
� จัดทําข
อมูลคําถาม – คําตอบ กฎ ก.พ. ว�าด
วยการสรรหา
ผู
ทรงคุณ วุฒิและการเ ลือกข
าราชการพลเ รือนเ พื่อ เป;น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนํา
ขึ้นบนเว็บไซต6ของสํานักงาน ก.พ. 
� จัดทําร�างคู� มือการสรรหาผู
ทรงคุณวุฒิและการเลือก
ข
าราชการพลเรือนเพื่อเป;นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ฉบับ
ปรับปรุง 
� จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร
างความเข
มแข็งให
กับ    
นักทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข
องกับ 
การกําหนดตําแหน�งระดับสูง ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  
ณ โรงแรมริชมอนด6 สไตล6ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 
� จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารตําแหน�งสําหรับเจ
าหน
าที่ฝeายเลขานุการ อ.ก.พ. กรม/
อ.ก.พ. กระทรวง ระหว�างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐             
ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
� จัดสัมมนาการเสริมสร
างความเข
มแข็งด
านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให
กับผู
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุและแต�งตั้ง
ข
าราชการพลเรือนสามัญ ระหว�างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๑ ณ ไม
แก
วดําเนินรีสอร6ท อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี เพื่อสร
างความรู
 ความสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณ6ที่
เกิดจากการปฏิบัติงานจริง รับฟ�งความคิดเห็น ข
อมูลย
อนกลับ 

   



๑๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
และข
อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักเกณฑ6การบริหารทรัพยากร
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต�งตั้ง โดยมีผู
เข
าร�วมสัมมนา จํานวน 
๓๗ คน  

  การจัดทําเอกสารสถานภาพของส�วนราชการ ประจําปJ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
� จัดทําเอกสารสถานภาพของส�วนราชการ ประจําป-งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อ เป;นข
 อมู ลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร�างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป- รวมทั้งใช
เป;นข
อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
ประกอบการศึกษา วิเคราะห6 วิจัยในส�วนที่เกี่ยวข
อง โดยมีเนื้อหา
ประกอบด
วย วิสัยทัศน6 ภารกิจหลัก อํานาจหน
าที่ ยุทธศาสตร6 
นโยบายและทิศทางการบริหารงานของส�วนราชการ แผนงาน/
โครงการ (ป- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) เงินงบประมาณ 
ป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรอบอัตรากําลังในภาพรวม แผนภูมิ
โครงสร
างและอัตรากําลัง ภาพรวมกรอบอัตรากําลังข
าราชการ        
พลเรือนสามัญ สภาพป�ญหาและข
อเสนอแนะในการบริหาร           
งานบุคคลและส�วนราชการในสังกัด โดยจัดทําแบบฟอร6มการ
รวบรวมข
อมูล ประสานงานกับส�วนราชการ ตลอดจนรวบรวมและ
ตรวจสอบข
อมูลสถานภาพของส�วนราชการ เพื่อให
เอกสาร
สถานภาพของส�วนราชการมีข
อมูลที่เป;นป�จจุบันและครบถ
วน  

   

  การกําหนดกรอบอัตรากําลังของส�วนราชการ 
� วิเคราะห6บทบาท ภารกิจ โครงสร
าง และกรอบอัตรากําลังของ
ส�วนราชการเป;นรายกระทรวง โดยดําเนินงานร�วมกับสํานักงาน 
ก.พ.ร. และได
มีการเสนอความก
าวหน
าในการดําเนินการต�อ
คณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและวางแผนบริหาร

   



๑๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
กํ า ลั งคนภาค รั ฐ เชิ งยุ ทธศ าสตร6 เ ป; นประ จํ า ทุ ก เ ดื อน                     
โดยคณะอ นุกรรมการฯ ได
 มี การประชุ มเ พื่ อพิ จารณา                
ผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร
าง และอัตรากําลังของ        
ส�วนราชการแล
ว จํานวน ๑๗ กระทรวง ได
แก� กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวง
พาณิชย6 กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย6 กระทรวง
คมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข 
ก ร ะท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร6 แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวดล
อม กระทรวงมหาดไทย และ         
สํานักนายกรัฐมนตรี 
� ศึกษา วิเคราะห6เพื่อกําหนดยุทธศาสตร6การปฏิรูปกําลังคนและ
ภารกิจบริการด
านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดประชุม
คณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตร6การปฏิ รูปกําลังคนและ             
ภารกิจบริการด
านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณา             
(๑) รายงานความก
าวหน
าในการบริหารตําแหน�งของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๒) การจัดทําแผนบริหารจัดการ
กําลังคนด
านสุขภาพของประเทศไทยในระยะ ๒๐ ป- (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) และ (๓) แนวทางการจัดทําแผนกําลังคนเพื่อรองรับภารกิจ
ของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป- (ป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ตลอดจนรับฟ�งความเห็นและข
อเสนอแนะเรื่องการขอเพิ่ม
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพ) 
� จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตร6การปฏิรูป



๑๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
กําลังคนและภารกิจบริการด
านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห
องประชุม ๒ 
ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  

๑) เรื่องเพื่อทราบ จํานวน ๑ เรื่อง ดังนี้ 
- เรื่อง สรุปร�างแผนการปฏิรูปประเทศด
านสาธารณสุข 

๒) เรื่องสืบเนื่อง จํานวน ๑ เรื่อง ดังนี้ 
- เรื่อง รายงานผลการศึกษาเบื้องต
นเรื่องการจ
างงาน

บุคลากรสุขภาพภาครัฐ 

  การติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ (คปร.) และระบบบริหารพนักงานราชการ 

� จัด ทํา บันทึก เ รื่อ ง  แนวทางการดึ ง ดูดใจ ผู
 มีค วาม รู

ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด
าน และ มี
ศักยภาพเป;นที่ประจักษ6 เป;นพนักงานราชการศักยภาพสูง เพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ6 ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดึงดูดใจผู
มีความรู

ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด
าน และ          
มีศักยภาพเป;นที่ประจักษ6 เป;นพนักงานราชการศักยภาพสูง
ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ 
� รวบรวมผลสํารวจความต
องการจ
างพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง จัดทําแนวทางการวิเคราะห6กรอบอัตรากําลังของ
ส�วนราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจ
างพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง 
� จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)          
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห
องประชุม ๒  
ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา เรื่อง        

   



๑๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
(๑) การกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมใน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
(๒) การกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมใน     
กรมส วัส ดิการและคุ
 มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน              
(๓) การกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติม         
ในกรมคุ
มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ            
(๔) การแต�งตั้งผู
ทรงคุณวุฒิเป;นอนุกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ คณะที่ ๑ ด
านการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ค�าตอบแทน และสิทธิประโยชน6 และเพื่อทราบ 
เรื่อง (๑) รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบพนักงานราชการ และ (๒) มติคณะอนุกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  (อ.คพร.) คณะที่ ๑ และคณะที่ ๓ 

� จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 
คณะที่ ๑ ด
านการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ ค�าตอบแทนและสิทธิประโยชน6 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห
องประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุ รี เพื่อพิจารณา เรื่อง (๑) การขอรับจัดสรร
อัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมของสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข (ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพ) และ (๒) การให

พนักงานราชการได
รับอัตราค�าตอบแทนเพิ่มขึ้น กรณียื่นหนังสือ
รับรองประสบการณ6การทํางานเพิ่มเติม และเพื่อทราบ เรื่อง      
การแต�งตั้งอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) ทดแทน 
� จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อรับฟ�งความคิดเห็น เรื่อง           
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ
ของข
าราชการด
วยการจ
างงานรูปแบบอื่น ในวันที่ ๒๕ และ ๒๗ 



๑๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด6 สไตลิช คอนเวนชั่น       
จังหวัดนนทบุรี 

  การเสนอความเห็นในส�วนที่เกี่ยวข�องประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จํานวน ๒๗ เรื่อง 

๑) ร�างกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการสํานักงานคณะกรรมการ
ปMองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... 

๒) การเพิ่มอัตราข
าราชการตั้งใหม�ของกรมสวัสดิการและ
คุ
มครองแรงงาน 

๓) การพิจารณาทบทวนความจําเป;นเหมาะสมของการกําหนด
อัตราข
าราชการตั้งใหม�ตําแหน�งเภสัชกร จํานวน ๓๑๖ อัตรา 
ให
กับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๔) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

๕) -ร�างพระราชบัญญัติปMองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร�างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๖) ร�างกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมปMองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๗) ขอยกเว
นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนํา 
เงินนอกงบประมาณไปใช
ในการบรรจุแต�งตั้งเจ
าหน
าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานในหน�วยงาน 

๘) ร�างยุทธศาสตร6สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๙) ร�างแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข
าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป;นรัฐบาลดิจิทัล 

   



๒๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๑๐) ร� างกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม รวม ๒ ฉบับ 
๑๑) ร� างกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
๑๒) ร� า งพระราชกฤษฎี กา จั ด ตั้ ง สํ า นั กงาน รั ฐบาล

อิเล็กทรอนิกส6 (องค6การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓) ร�างยุทธศาสตร6การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร6

แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๑๔) ร�างพระราชบัญญัติข�าวกรองแห�งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๑๕) การเพิ่ มอั ตราข
 าราชการตั้ งใหม� ของสํ านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
๑๖) ร�างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... 
๑๗) ร� างกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
๑๘) การแก
ไขระเบียบกระทรวงพาณิชย6ว�าด
วยการบริหาร

กองทุนส�งเสริมการค
าระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑  (ร�างระเบียบ
กระทรวงพาณิชย6ว�าด
วยการบริหารกองทุนส�งเสริมการค
าระหว�าง
ประเทศ พ.ศ. ....) 

๑๙) ร�างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด
วยสํานักงาน         
การวิจัยและนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. .... 

๒๐) ร�างพระราชบัญญัติการส�งเสริมและคุ
มครองประชาชน      
ในการต�อต
านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

๒๑) ร�างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด
วยการวิจัยและ
นวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. .... 
 



๒๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๒๒) ร�างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห�งชาติ พ.ศ. .... และร�างกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และข
อเสนอการปรับโครงสร
างของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

๒๓) -ร�างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร�างกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และข
อเสนอการปรับโครงสร
างของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

๒๔) ร�างพระราชบัญญัติกระจายหน
าที่และอํานาจให
แก�
องค6กรปกครองส�วนท
องถิ่น พ.ศ. .... 

๒๕) ร�างกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมการแพทย6แผนไทย
และการแพทย6ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 

๒๖) ร�างกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการสํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... (การกําหนด
หน
าที่และอํานาจในร�างกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการสํานักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี) 

๒๗) ร�างกฎ ก.พ. ว�าด
วยหลักเกณฑ6การจัดประเภทตําแหน�ง
และระดับตําแหน�ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร�างกฎ ก.พ. ว�าด
วย          
การให
ข
าราชการพลเรือนสามัญได
 รับเงินประจําตําแหน�ง            
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

 

 

 

     



๒๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

  การศึกษาและพัฒนาข�อเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบหรือกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ      
พลเรือนที่สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างอายุ
ประชากรและการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณในราชการพลเรือน 
๑. การจัดทํารายละเอียดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 
� ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห6ข
อมูล พร
อมทั้งจัดทําข
อเสนอ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหาร
ท รั พยากร บุ คคล ใ นราช การพล เ รื อน ที่ ส อด คล
 อ ง กั บ               
การเปลี่ยนแปลงโครงสร
างอายุประชากรและการปรับเปลี่ยนอายุ
เกษียณในราชการพลเรือน 
� แต�งตั้งคณะทํางานจัดทํารายละเอียดแนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 
จํานวน ๕ คณะ  
� จัดทําร�างรายละเอียดแนวทาง (๑) การนําระบบบริหารอายุ 
(Age Management) มาใช
ในส�วนราชการ และ (๒) การพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 
เพื่อเสนอคณะทํางานฯ พิจารณา 

• นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารเพื่อรองรับการเข
าสู�สังคมสูงอายุ ในการประชุมครั้งที่         
๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง            
(๑) การดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารายระเอียด          
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อ
รองรับการเข
าสู�สังคมสูงอายุ (๒) แนวทางการปรับปรุง กฎ ก.พ. 
ว�าด
วยการให
ข
าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบป-

   



๒๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
บริบูรณ6 รับราชการต�อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก
ไขเพิ่มเติม           
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (๓) ความก
าวหน
าในการดําเนินการ
เ กี่ ย ว กั บ  Placement Center แ ล ะ นํ า เ ส น อ ร า ย ง า น                  
ผลการดําเนินงานของ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข
 าสู�สั งคมสูงอายุ  ใน
ป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่ง ก.พ. มีมติ
รับทราบ 
๒. การปรับปรุงกฎ ก.พ. ว�าด�วยการให�ข�าราชการพลเรือน
สามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปJบริ บูรณE รับราชการต�อไป             
(ตามมาตรา ๑๐๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) 
� จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห6ให
ส� วนราชการตอบ        
แบบสํารวจความประสงค6ของส�วนราชการเกี่ยวกับการให

ข
าราชการพลเรือนสามัญรับราชการต�อไป และเกี่ยวกับการจ
างงาน
ข
าราชการที่เกษียณอายุ ส�งไปยังส�วนราชการระดับกรม ๑๓๙ แห�ง 

� ประมวลและสรุปผลการสํารวจตําแหน�งงานและความ
ประสงค6ของส�วนราชการในการให
ข
าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมี
อายุครบหกสิบป-บริบูรณ6รับราชการต�อไป 

� จัดประชุมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง        
กฎ ก.พ. ว�าด
วยการให
ข
าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ            
หกสิบป-บริบูรณ6รับราชการต�อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก
ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎ ก.พ.       
ที่ออกตามมาตรา ๑๐๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการ      
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสนับสนุนส�วนราชการในการรักษา



๒๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
กําลังคนที่มีความจําเป;นในระยะเร�งด�วน  
� จัดทํามติ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารเพื่อรองรับการเข
าสู� สังคมสูงอายุ ในการประชุมครั้งที่        
๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทาง          
การปรับปรุงกฎ ก.พ. ว�าด
วยการให
ข
าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมี
อายุครบหกสิบป-บริบูรณ6รับราชการต�อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก
ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง อ.ก.พ.ฯ มีมติเห็นชอบให
เสนอ
ปรับปรุงบัญชีรายชื่อตําแหน�งที่ ก.พ. จะกําหนดให
เป;นตําแหน�งที่
ได
รับราชการต�อไป โดยให
เสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ ก.พ. พิจารณาให
ความเห็นชอบ
ในหลักการและเร�งรัดดําเนินการต�อไป 
� จัดทําวาระเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่      
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุง      
กฎ ก.พ. ว�าด
วยการให
ข
าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ        
หกสิบป-บริบูรณ6รับราชการต�อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก
ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง ก.พ. และ อ.ก.พ.ฯ มีมติเห็นชอบ       
ในหลักการตามที่เสนอ โดยให
มีการปรับปรุงบัญชีตําแหน�งที่        
จะให
รับราชการต�อไป รวมถึงการปรับปรุงแบบฟอร6มต�าง ๆ         
ซึ่งไม�กระทบต�อสาระสําคัญของกฎ ก.พ.ฯ 
๓. การเตรียมการจัดตั้งและดําเนินการเกี่ยวกับ Placement 
Center 
� เตรียมการพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน6และระบบ
ฐานข
อมูลที่เกี่ยวข
องของ Placement Center 



๒๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
� จัดทําเอกสารแผ�นพับประชาสัมพันธ6 Placement Center 
จํานวน ๕๐๐ ฉบับ และเบื้องต
นได
นําไปประชาสัมพันธ6ในกลุ�ม
อดีตข
าราชการสํานักงาน ก.พ.   
� จัดทําแบบสอบถามออนไลน6เกี่ยวกับกิจกรรมหลังเกษียณอายุ
ราชการโดยใช
  Google Form พร
 อม QR Code เพื่ อนํ าไป
ประชาสัมพันธ6ในการประชุมระหว�างส�วนราชการและหน�วยงาน 
ต�าง ๆ กับสํานักงาน ก.พ. ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
� จัดประชุมหน�วยงานและคณะทํางานที่เกี่ยวข
องในการจัดทํา
ระบบฐานข
อมูลสําหรับ Placement Center จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 

- วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประชุมร�วมกับหน�วยงานที่
เกี่ยวข
องในการบูรณาการระบบฐานข
อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
และการเชื่อมโยงระบบฐานข
อมูลกับกรมการปกครอง 

- วั น ที่  ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ประชุ มร� วมกั บบ ริ ษัท 
อินเทอร6เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) คณะทํางานจัดทํา
ฐานข
อมูลความเชี่ยวชาญภาครัฐ ผู
ดูแลระบบ job.ocsc.go.th  
ของศูนย6สรรหาและเลือกสรร และศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสาร สํานักงาน ก.พ. 

- วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประชุมร�วมกับที่ปรึกษาโครงการ
ศึกษาและพัฒนาระบบค�าตอบแทนภาครัฐ เพื่อรองรับการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศของสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล            
(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ6) บริษัท อินเทอร6เน็ตประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) คณะทํางานจัดทําฐานข
อมูลความเชี่ยวชาญภาครัฐ ผู
ดูแล
ระบบ job.ocsc.go.th ของศูนย6สรรหาและเลือกสรร และ         
ศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและชการสื่อสาร สํานักงาน ก.พ. 
� จัดประชุมสัมมนา เรื่อง โอกาสในการทํางานของบุคลากร



๒๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ภาครัฐสูงวัยในยุคประเทศไทย ๔.๐ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
เพื่อรับฟ�งความคิดเห็นและข
อเสนอแนะจากผู
ทรงคุณวุฒิ และ      
ผู
ที่เกี่ยวข
องเกี่ยวกับโอกาสในการจ
างงานและข
อกฎหมายต�าง ๆ      
ที่เกี่ยวข
อง 

� จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด
านดิจิทัล
เพื่อส�งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีรายได
หลังเกษียณ ระหว�าง
วันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งผลจากการสัมมนา คือ 
ผู
 เข
าร�วมสัมมนาสามารถใช
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร6และ
อินเตอร6เน็ตพื้นฐานสําหรับใช
ประโยชน6ในชีวิตประจําวันและ
การทํางานภายหลังเกษียณได
 รวมทั้งยังได
ให
ความคิดเห็นและ
ข
อเสนอแนะจากการทดลองลงทะเบียนเข
าสู�ระบบ OCSC 
Placement Center ซึ่งเป;นระบบที่สํานักงาน ก.พ. พัฒนาขึ้น 
� ประชุมร�วมกับรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและบุคลากรที่ดูแลงานวุฒิอาสา 
ธนาคารสมอง ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อหารือแนวทาง
ดําเนินงานการเชื่อมโยงฐานข
อมูล และการสร
างเครือข�ายในการ
จัดหางานสําหรับข
าราชการที่เกษียณอายุ  ผลจากการประชุม 
คือ สํานักงาน ก.พ. ได
รับข
อมูลที่เกี่ยวข
องในการจัดทําระบบ
ฐานข
อมูลสําหรับ Placement Center 

• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ6  Placement Center ในการ
ประชุมระหว�างส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ กับสํานักงาน 
ก.พ. ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว�างวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด6 
เซ็นทรัลพลาซาลาดพร
าว กรุงเทพฯ ซึ่งผู
เข
าร�วมการประชุมฯ 
ได
รับข
อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ Placement Center และ



๒๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
เข
าร�วมลงทะเบียนเข
าสู�ระบบ OCSC Placement Center 

• ศึกษาทบทวนโครงสร
 างตํ าแหน� งงานและอัตรากําลั ง        
โดยจัดส�งหนังสือขอความอนุเคราะห6ข
อมูลรายละเอียดตําแหน�ง
งานจากส�วนราชการ จํานวน ๘ ส�วนราชการ ได
แก� สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมส�งเสริมการเกษตร กรมพัฒนา
ธุรกิจการค
า กรมการค
าภายใน กรมการปกครอง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และสํานักงานสถิติแห�งชาติ 

• การหาเครือข�ายในการดําเนินงานและโอกาสการจ
างงาน ดังนี้ 
- ประชุมร�วมกับคณะกรรมการสมาคมข
าราชการอาวุโส        

ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับประเด็นที่สํานักงาน ก.พ. 
ขอความอนุเคราะห6สมาคมฯ ให
ร�วมสนับสนุนบุคลากรภาครัฐ
ให
มีงานทําอย�างต�อเนื่อง ซึ่งที่ประชุมมีมติให
ความอนุเคราะห6
ตามคําขอของสํานักงาน ก.พ. 

- ประชุมร�วมกับคณะอนุกรรมการด
านการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลส�วนท
องถิ่น ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให

ข
อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานให
ผู
เกษียณอายุราชการ ซึ่งที่ประชุม
มีมติให
สํานักงานคณะกรรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส�วนท
องถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.) จัดตั้ง Placement Center เพื่อ
สรรหาข
าราชการส�วนท
องถิ่นและข
าราชการประเภทอื่น          
ที่เกษียณอายุไปทํางานให
กับองค6กรปกครองส�วนท
องถิ่นทั้งแบบ
จิตอาสา (ข
าราชการระดับ ๙ ขึ้นไป) และแบบมีค�าตอบแทน 
(ข
าราชการต่ํากว�าระดับ ๙) โดยขอให
สํานักงาน ก.พ. ส�งรายชื่อ
ข
าราชการที่ เกษียณอายุ ให
 กับสํ านักงาน ก.ถ. เพื่อเป;น
แหล�งข
อมูลในการสรรหาบุคคล 



๒๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
- รวบรวมข
อมูลสมาคมหรือชมรมข
าราชการเกษียณอายุของ

ส�วนราชการระดับกระทรวง เพื่อเป;นเครือข�ายดําเนินงาน 
Placement Center ตามมติ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข
าสู� สังคมสูงอายุ            
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
� ศึกษาดู งานศูนย6 บ ริการข
 อมูลภาครัฐเพื่ อประชาชน 
(Government Contact Center : GCC 1111 ) ในวั น ที่  ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย6บริการลูกค
า ทีโอที คลองเตย และ       
ได
จัดทํารายงานการศึกษาดูงานฯ พร
อมข
อเสนอแนะเกี่ยวกับ
โอกาสของข
าราชการสูงวัยในการทํางานให
กับ GCC 1111 หรือ
ศูนย6ดํารงธรรม และการบูรณาการข
อมูลด
านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐเพื่อบริการประชาชนผ�าน GCC 1111 

� ประชุมกับกรมการจัดหางาน จํานวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๑๓ และ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อขอข
อมูลข
าราชการเกษียณอายุที่
กรมการจัดหางานได
รับจากกรมบัญชีกลางและที่ขึ้นทะเบียนไว
กับ
กรมการจัดหางาน 
� พัฒนาระบบฐานข
อมูลข
 าราชการเกษียณอายุ  (OCSC 
Placement Center)  

- ปรับปรุงเนื้อหาของระบบลงทะเบียนและออกแบบใบสมัคร 
Placement Center สําหรับผู
ที่ไม�ประสงค6เข
าสู�ระบบลงทะเบียน
ออนไลน6 

- สร
างฐานข
อมูลข
าราชการเกษียณอายุสําหรับหน�วยงานที่
ต
องการบุคลากรปฏิบัติงาน โดยรวบรวมข
อมูลประวัติของ
ข
าราชการเกษียณอายุจากสมาคมข
าราชการอาวุโส และ
แหล�งข
อมูลภายในสํานักงาน ก.พ. เช�น ฐานข
อมูลความเชี่ยวชาญ



๒๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ของบุคลากรภาครัฐ ฐานข
อมูลผู
ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดเตรียมไว
       
ในระบบฐานข
อมูล 

- บูรณาการข
อมูลข
าราชการพลเรือนสามัญที่เกษียณอายุ  
จากข
อมูลสารสนเทศกําลังคนภาครัฐ ข
อมูลของกรมการจัดหางาน 
ข
อมูลสมาชิกสมาคมข
าราชการอาวุโส ข
อมูลข
าราชการที่เข
าร�วม
โครงการเกษียณอายุราชการ ป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข
อมูล
ความเชี่ยวชาญบุคลากรภาครัฐจากศูนย6ข
อมูลกลางทรัพยากร
บุคคลผู
มีความรู
ความสามารถพิเศษภายในประเทศ 
� จัดประชุมคณะทํางานเตรียมการจัดตั้งและกํากับดูแล 
Placement Center ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้  

๑) คณะทํางานฯ รับทราบการแต�งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข
าสู�สังคมสูงอายุคณะใหม�  

๒) มีมติเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานร�วมกับสมาคม
ข
าราชการอาวุโสแห�งประเทศไทย โดย (๑) เห็นควรให
สมาคม
ข
าราชการอาวุโสแห�งประเทศไทยมีส�วนร�วมในการดําเนินการ
ประเมิ น บุคคลก� อนส� ง รายชื่ อ ให
 กั บหน� วยงาน ที่ กํ า ลั ง                        
มีความต
องการบุคลากร และ (๒) เห็นชอบให
มีการร�วมกันศึกษา
มาตรฐานค�าตอบแทนรวมถึงค�าใช
จ�ายในด
านต�าง ๆ สําหรับ          
ผู
ที่เข
าร�วมปฏิบัติงานกับส�วนราชการและหน�วยงาน  

๓) มีมติเกี่ยวกับการประสานความร�วมมือด
านส�งเสริมการมี
งานทําให
ผู
สูงอายุกับกรมการจัดหางาน โดยเห็นควรให
ชะลอ          
การลงนามบันทึกความเข
าใจฯ กับกรมการจัดหางานไว
ก�อน        
เพื่อดําเนินการให
เกิดแผนงานโครงการและอํานาจหน
าที่ที่ชัดเจน 
� จัดประชุมคณะทํางานเตรียมการจัดตั้งและกํากับดูแล 



๓๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
Placement Center ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
โดยมีการนําเสนอความก
าวหน
าโครงสร
 างและสถานที่ตั้ ง 
Placement center 

  การส�งเสริมศักยภาพ เสริมสร�างคุณภาพและความเข�มแข็ง
ของงานวิจัยและการพัฒนางานด�านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ 

• ศึกษาการบริหารงานบุคคลขององค6กรกลางบริหารทรัพยากร
บุคคลต�าง ๆ และเปรียบเทียบประเด็นที่สําคัญกับองค6กรกลาง
บริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ได
แก� การกําหนดตําแหน�งและทาง
ก
าวหน
า ระบบเงินเดือนและค�าตอบแทน การบรรจุและแต�งตั้ง  

• ศึกษางานวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข
องกับประเภทบุคลากร
และลักษณะงานเพื่อรองรับรูปแบบการจ
างงานที่หลากหลาย และ
ศึ กษา รู ปแบบการจ
 า ง งาน ที่ มี ใ นป� จ จุ บั นขอ งภาค รั ฐ              
ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งในและต�างประเทศ เพื่อจัดทํา
รายงานผลการศึกษาเบื้องต
น เรื่อง การศึกษาประเภทบุคลากร
ภาครัฐที่เหมาะสมกับลักษณะงานของส�วนราชการ 

• จัดทําร�างรายงานผลการศึกษาเบื้องต
น เรื่อง การศึกษา
ประเภทบุคลากรภาครัฐที่ เหมาะสมกับลักษณะงานของ            
ส�วนราชการ เพื่อนําไปใช
ประโยชน6ในเรื่องของการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

• ศึกษาและรวบรวมข
อมูลการดําเนินการของส�วนราชการ       
เพื่อประกอบการปรับระเบียบ ก.พ. ว� าด
 วยการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของข
าราชการโดยการให
ไปปฏิบัติงานที่หน�วยงาน
อื่นในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   



๓๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

  การจัดทํารายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข�าราชการพลเรือนสามัญ ปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(HR Scorecard Annual Report 2017) 

• การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ      
ส�วนราชการ (Agency Survey) 

- บันทึกข
อมูลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ   
ส�วนราชการ (Agency Survey) ที่ได
รับจากส�วนราชการ จํานวน 
๘๖ ส�วนราชการ 
� การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข
าราชการ     
พลเรือนสามัญที่มีต�อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ 
(Employee Survey)  

๑) พัฒนาระบบการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของข
าราชการพลเรือนสามัญที่มีต�อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส�วนราชการ ประจําป- พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ�านระบบออนไลน6 

๒) วิเคราะห6ประชากรและกําหนดกลุ�มตัวอย�างข
าราชการ 
พลเรือนสามัญในแต�ละส�วนราชการ 

๓) จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห6ส�วนราชการ จํานวน 
๑๕๑ แห�ง เพื่อให
ข
าราชการในสังกัดตอบแบบสํารวจฯ 

๔) เปIดระบบให
ข
าราชการสามารถเข
าไปตอบแบบสํารวจ
ออนไลน6 

๕) จัดทําหนังสือถึงส�วนราชการจํานวน ๘๔ แห�ง เพื่อแจ
ง
ขยายเวลาการตอบแบบสํารวจถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ6 ๒๕๖๑ 

   



๓๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

  การให�ความอนุเคราะหEส�วนราชการในการประเมินสมรรถนะ
ผู�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ 
ดําเนินการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ๖ ด
าน ที่จําเป;น
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�งประเภทอํานวยการ สําหรับ        
ส�วนราชการที่ขอความอนุเคราะห6 โดยได
ดําเนินการประเมิน
สมรรถนะทางการบริหารดังกล�าว ดังนี้ 

• สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๖ ราย        
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

• สํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๔๐ ราย วันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

• สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๔๐ ราย วันที่ ๑๙ และ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

• กรมชลประทาน จํานวน ๔๔ ราย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑  

• สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน ๔๙ ราย วันที่ 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  

   

  การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิราชการและระบบบริหาร           
ผลการปฏิบัติงาน 

• ดําเนินการตามข
อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข
าราชการทุกสังกัด โดยประชุมหารือ
หน�วยงานที่เกี่ยวข
อง เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยท�านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป;น
ประธาน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร�วมกันเกี่ยวกับแนวทาง         
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให

เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปMาหมาย ดังนี้ 

   



๓๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรกําหนด       

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งในระดับหน�วยงานและ
ระดับบุคคล ให
ครอบคลุมการดําเนินงาน ตามภารกิจสําคัญของ
รัฐบาลใน ๓ มิติ ได
แก�  

(๑) งานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร6สําคัญของรัฐบาล 
(Agenda Based)  

(๒) งานตามภารกิจของส�วนราชการ (Functional Based) 
(๓) งานตามพื้นที่จังหวัด/กลุ�มจังหวัด (Area Based) 

• ศึกษาผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลการใช
       
ระบบบริหารผลการปฏิ บั ติ งานในส� วนราชการ ข
 อหารือ               
ข
อร
องเรียน ฯลฯ 

• ศึกษา วิเคราะห6ข
อมูล ข
อกฎหมายที่เกี่ยวข
อง และจัดทํา
หนังสือตอบข
อหารือเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานของ 
ส�วนราชการต�าง ๆ  

- จัดทําบันทึกวิเคราะห6เกี่ยวกับการแต�งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช
ประกอบ 
การตอบข
อหารือของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 

- จัดทําหนังสือตอบข
อหารือของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห�งชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะกรรมการพิทักษ6
ระบบคุณธรรม 

- ตอบข
อหารือด
านการบริหารผลการปฏิบัติงานทางโทรศัพท6 
จํานวน ๒๑ แห�ง 

  การสร�างความเข�มแข็งด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลให�
ส�วนราชการและจังหวัด 
� จัดฝ>กอบรมพัฒนาเพื่อสร
 างความเป;นมืออาชีพด
 าน          

   



๓๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
การบริหารทรัพยากรบุคคลให
แก� นักทรัพยากรบุคคลใน         
กลุ�มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร “วินัย 
การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ” ซึ่งหัวข
อการอบรม
ประกอบด
วย วินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
และการลงโทษ ณ โรงแรมริชมอนด6 สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัด
นนทบุรี ระหว�างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี
ผู
 เข
าร�วมการฝ>กอบรม ประกอบด
วย นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ�ม
บริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒๘ จังหวัด ได
แก� จังหวัดน�าน 
บุรีรัมย6 ป�ตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พิจิตร ยโสธร ยะลา 
ร
อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ศรีสะเกษ ลําพูน สกลนคร 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุ รี  สิ งห6 บุ รี  หนองคาย 
หนองบัวลําภู อ�างทอง อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ6 อุทัยธานี 
อุบลราชธานี และนครพนม รวม ๕๖ คน 
� จัดฝ>กอบรมพัฒนาเพื่อสร
 างความเป;นมืออาชีพด
าน         
การบริหารทรัพยากรบุคคลให
แก�นักทรัพยากรบุคคลใน           
กลุ�มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร          
“การวิเคราะห6ตําแหน�ง การบรรจุและแต�งตั้ง : กรณีกระทรวง
สาธารณสุข” ระหว�างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐          
ณ โรงแรมริชมอนด6 สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหัวข
อ
การอบรมประกอบด
วย การวิเคราะห6ตําแหน�ง การบรรจุและ
แต�งตั้ง และการเขียนคําสั่ง โดยมีผู
เข
าร�วมสัมมนาประกอบด
วย 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ และพนักงาน
ราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ�มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๓๘ 
จังหวัด ประกอบด
วย จังหวัดกระบี่ กาฬสินธุ6 กําแพงเพชร 



๓๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ขอนแก�น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตาก 
นครปฐม บึงกาฬ บุรีรัมย6 ประจวบคีรีขันธ6 ป�ตตานี พระนครครี
อยุธยา พะเยา พัทลุง พิจิตร แพร� ภูเก็ต แม�ฮ�องสอน ยโสธร 
ยะลา ร
อยเอ็ด ระยอง ศรีสะเกษ ลพบุรี สงขลา สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สระบุรี สุ รินทร6  หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ 
อุดรธานี อุทัยธานี และลําพูน รวม ๖๓ คน 
� จัดฝ>กอบรมพัฒนาเพื่อสร
างความเป;นมืออาชีพด
านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให
แก�นักทรัพยากรบุคคลในกลุ�มบริหารทรัพยากร
บุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร “ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับจังหวัด (PPIS)” ระหว�างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด6 สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 
โดยมี ผู
 เข
 าร� วมสัมมนาประกอบด
 วย นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน       
กลุ�มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒๘ จังหวัด ประกอบด
วย       
จังหวัดกระบี่ ฉะเชิงเทรา เชียงใหม� ชัยนาท นครพนม นครปฐม 
พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค6 พิจิตร เพชรบูรณ6 แพร� ภูเก็ต 
มหาสารคาม แม�ฮ�องสอน ยโสธร ร
อยเอ็ด ระนอง เลย ราชบุรี        
ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สุรินทร6 หนองบัวลําภู อุดรธานี 
อุตรดิตถ6 และอุทัยธานี รวม ๓๖ คน 
� จัดฝ>กอบรมพัฒนาเพื่อสร
างความเป;นมืออาชีพด
านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให
แก�นักทรัพยากรบุคคลในกลุ�มบริหารทรัพยากร
บุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร “ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับจังหวัด (PPIS)” ระหว�างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด6 สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 
โดยมี ผู
 เข
 าร� วมสัมมนาประกอบด
 วย นักทรัพยากรบุคคล



๓๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน      
กลุ�มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒๗ จังหวัด ประกอบด
วย          
จังหวัดกําแพงเพชร ขอนแก�น จันทบุรี ชัยภูมิ เชียงราย ชุมพร  
ตาก นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย6 ปราจีนบุรี พะเยา ภูเก็ต 
มุ กดาหาร ยะลา ราชบุ รี  ลพบุ รี  ลํ าพู น สมุทรสงคราม 
สมุทรปราการ ศรีสะเกษ สมุทรสาคร สระบุรี อ�างทอง อํานาจเจริญ 
และอุบลราชธานี รวม ๓๓ คน 
� การดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/
จังหวัด) 

- ตรวจร�างคู� มือการสรรหาผู
ทรงคุณวุฒิและการเลือก
ข
าราชการพลเรือนเพื่อเป;นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ         
ฉบับปรับปรุง 

- ตอบข
อหารือเรื่อง อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/
จังหวัด) ทางโทรศัพท6 จํานวน ๓๒ แห�ง 

- พัฒนาระบบฐานข
อมูลผู
ทรงคุณวุฒิ ทดลองระบบ และ
จัดทําคู�มือเรื่องการพัฒนาระบบฐานข
อมูลผู
ทรงคุณวุฒิ 
� จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ6ระบบคุณธรรมและ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร6ชาติ”  
ซึ่งหัวข
อการสัมมนาประกอบด
วย นโยบายและแนวทางการพิทักษ6
ระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวทาง
ปฏิบัติการดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ6 ร
องทุกข6 ทุนสนับสนุน
ความต
องการของส�วนราชการในภูมิภาค (Area-Based) และ           
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ           
ณ โรงแรมริชมอนด6 สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ระหว�าง
วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีผู
 เข
าร�วมการสัมมนา 



๓๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ประกอบด
วย หัวหน
าส�วนราชการในภูมิภาคหรือเจ
าหน
าที่ที่
เกี่ยวข
องจาก ๑๗ จังหวัด ได
แก� จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา อ�างทอง สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห6บุ รี 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ6 และอุทัยธานี รวม ๒๑๖ คน 

  การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเข�ารับราชการ 
การพัฒนาเครื่องมือประเมินบุคคล 

• สร
างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไป  
๑) วิชาความสามารถทั่วไป จํานวน ๑๙๕ ข
อ  
๒) วิชาภาษาไทย จํานวน ๑๖๕ ข
อ  
๓) วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๑๒๐ ข
อ 

• จัดชุดแบบทดสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไป สําหรับ
เตรียมการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปด
วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส6 

๑) วิชาความสามารถทั่วไป จํานวน ๓๐ ชุด  
๒) วิชาภาษาไทย จํานวน ๒๔ ชุด  
๓) วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒๗ ชุด 

• การให
บริการเครื่องมือประเมินบุคคล และการประมวลผล
การสอบ 

- ให
บริการแบบวัดค�านิยมพื้นฐาน สําหรับประกอบการบรรจุ
นักเรียนทุนรัฐบาล สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๔ คน สํานักงาน
ประกันสังคม จํานวน ๓ คน 

- ให
บริการแบบวัดคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล สําหรับตําแหน�ง
เจ
าพนักงานการเงินและบัญชี สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๕ คน 
ตําแหน�งเจ
าพนักงานธุรการ สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๓๘ คน 

   



๓๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ตําแหน�งบรรณารักษ6 สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๘ คน 

- จัดกิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และทุนเล�าเรียนหลวง จํานวน ๓๓ คน 

• จัดประชุมระดมสมองผู
ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไป 

  การพิจารณารับรองคุณวุฒิ 

• รับรองคุณวุฒิจากสถานศึกษาภายในประเทศ จํานวน ๘๑๙ 
หลักสูตร 

• ตอบข
อหารือของส�วนราชการ/ประชาชนเกี่ยวกับการรับรอง
คุณวุฒิของ ก.พ. ตามระดับตําแหน�ง ประเภทตําแหน�ง และ
เงินเดือนแรกบรรจุ 

๑) การรับรองคุณวุฒิในประเทศ ๓๒๑ ราย 
๒) การรับรองคุณวุฒิต�างประเทศ ๖๓ ราย 

• จัดทําร�างการรับรองคุณวุฒิสถาบันการศึกษาภาคเอกชน           
ในประเทศของ ก.พ. 

• ปรับป รุ ง/ บํ า รุ ง รั กษาระบบการ รับรองคุณวุ ฒิ ทาง
อิเล็กทรอนิกส6 (e-Accreditation) โดยมีการสํารวจความพึงพอใจ
ของหน�วยงานผู
รับบริการวิชาการ ติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดสอบ
ระบบการรรับรองคุณวุฒิฯ จัดอบรมบุคลากรในการใช
ระบบ       
การรับรองคุณวุฒิฯ ทดลองลงระบบการรับรองคุณวุฒิฯ และ
ดําเนินการทดสอบระบบการรับรองคุณวุฒิทางอิเล็กทรอนิกส6           
(e-Accreditation) 

   

 

 

 

     



๓๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
  การพัฒนาหลักเกณฑEและวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เข�ารับราชการ 

• จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับวุฒิที่ ก.พ. กําหนดให
คัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเข
ารับราชการในป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
ส�งให
ส�วนราชการ ๑๔๐ ส�วนราชการ พร
อมรวบรวมและ
ประมวลผลจากการสํารวจ 

• จัดทําแบบสํารวจข
อมูลและความเห็นของส�วนราชการ เรื่อง
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และส�งให
ส�วนราชการ
และหน�วยงานที่ใช
ระบบพนักงานราชการ รวม ๒๐๓ แห�ง รวมทั้ง
จัดทําแบบสํารวจในรูปแบบ e-survey 

• จัดทําหนังสือแจ
งเวียนส�วนราชการต�าง ๆ จํานวน ๒๒๐ แห�ง 
เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กําหนดให
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข
ารับราชการ
ในป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

• ตอบข
อหารือเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของหน�วยงาน
ต�าง ๆ 

๑) หนังสือถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายงานข
อมูล
ตามบัญชานายกรัฐมนตรี 

๒) หนังสือถึ งปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่ อง ขอความ
อนุ เคราะห6 ให
ความช�วยเหลือบรรจุทายาทของเจ
าหน
าที่
ผู
ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
เข
ารับราชการ 

๓) หนังสือถึงตุลาการศาลปกครอง (นายประกาย วิบูลย6วิภา) 
เรื่อง ขอขยายระยะเวลายื่นคําชี้แจง 

๔) หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง เงื่อนไขการบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข
ารับราชการเป;น
ข
าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

   



๔๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๕) หนังสือถึงศูนย6จัดการศึกษาในต�างประเทศและบริหาร
ความรู
 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลเข
ารับ
ราชการก�อนวันที่ได
รับอนุมัติปริญญาโท ตามหลักสูตร ๒ ฉบับ 

๖) หนังสือแจ
งเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการ
ร
องเรียนของผู
เข
าสอบแข�งขันฯ ของสํานักงานประกันสังคม 

๗) หนังสือถึงกรมประมง เรื่อง ข
อหารือการบรรจุผู
สําเร็จ
การศึกษาทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

๘) หนังสือถึงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง        
ขอข
อมูลเพิ่มเติมกรณีขอยกเว
นมติ ก.พ. ในการคัดเลือกบรรจุ
บุคคลเข
ารับราชการ 

๙) หนังสือถึงศูนย6จัดการศึกษาในต�างประเทศและบริหาร
ความรู
 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลเข
ารับ
ราชการก�อนวันที่ได
รับอนุมัติปริญญาโทตามหลักสูตร (นางสาว
กฤติกา บุญสร
าง) 

๑๐) หนังสือถึงกรมสรรพากร เรื่อง ขอข
อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินการสอบแข�งขันเพื่อบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข
ารับ
ราชการในตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

๑๑) หนังสือถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เ รื่อง ขอความ
อนุเคราะห6ในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 

๑๒) หนังสือถึ งนายกเทศมนตรี ตําบลหนองไผ�  เ รื่อง 
ความเห็นเกี่ยวกับการสอบแข�งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข
ารับราชการ 

๑๓) หนังสือถึงอธิบดีกรมท�าอากาศยาน เรื่อง ข
อร
องเรียน
กรณี กา รสรรห าและ เ ลื อกสรรพ นั กง านราชการขอ ง            
กรมท�าอากาศยาน 



๔๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๑๔) หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอข
อมูล

เพิ่มเติมกรณีการคัดเลือกเพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพที่สําเร็จ
การศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย�า 

๑๕) หนังสือถึงผู
อํานวยสํานักกฎหมาย สํานักงาน ก.พ. เรื่อง 
ขอความอนุเคราะห6ตรวจร�างหนังสือตอบข
อหารือนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองไผ�  เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการสอบแข�งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข
ารับราชการ 

๑๖) หนังสือถึงหัวหน
าสํานักงานคณะกรรมการข
าราชการ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห6ข
อมูลการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรคนพิการเข
าทํางานในส�วนราชการ 

๑๗) หนังสือถึงผู
อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน          
การขนส�งและจราจร เรื่อง แนวทางการดําเนินการแจ
งความจํานง
สละสิทธิการจัดจ
างเป;นพนักงานราชการทั่วไป กรณีนํารายชื่อ        
ผู
ผ�านการเลือกสรรเพื่อจัดจ
างเป;นพนักงานราชการทั่วไป 

๑๘) หนังสือถึงสํานักข�าวกรองแห�งชาติ เรื่อง การคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข
ารับราชการเป;นกรณีพิเศษ  

๑๙) หนังสือถึงผู
อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน         
การขนส�งจราจร เรื่อง แนวทางการดําเนินการแจ
งความจํานง 
สละสิทธิ์การจัดจ
างเป;นพนักงานราชการทั่วไป กรณีนํารายชื่อ        
ผู
ผ�านการเลือกสรรเพื่อจัดจ
างเป;นพนักงานราชการทั่วไป 

  การพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกสE 
เป;นการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เข
ารับ
ราชการด
วยรูปแบบการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไป 

   



๔๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
(ภาค ก.) ด
วยระบบอิ เล็กทรอนิกส6 เพื่อให
การสอบความรู

ความสามารถทั่วไปมีประสิทธิภาพ คล�องตัว ลดระยะเวลา         
ในการดําเนินการ ลดทรัพยากรที่ใช
ในการจัดสอบ และเพื่อให
        
ส�วนราชการได
บรรจุบุคคลตรงตามความต
องการในเวลารวดเร็ว 
รวมทั้งประชาชนได
รับโอกาสเข
ารับราชการที่ดีขึ้นและมากขึ้น 

• ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปด
วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส6 (ระดับปริญญาโท) ป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ๙ รอบ 

รอบที่ ๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวนผู
สมัคร           
๑๑๐ คน จํานวนผู
สอบผ�าน ๑๘ คน 

รอบที่ ๒ วันที่ ๗ กุมภาพันธ6 ๒๕๖๐ จํานวนผู
สมัคร         
๑๑๐ คน จํานวนผู
สอบผ�าน ๓๕ คน 

รอบที่ ๓ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จํานวนผู
สมัคร ๑๑๐ คน 
จํานวนผู
สอบผ�าน ๒๐ คน 

รอบที่ ๔ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จํานวนผู
สมัคร            
๑๑๐ คน จํานวนผู
สอบผ�าน ๑๔ คน 

รอบที่ ๕ วันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวนผู
ส มัคร           
๑๑๐ คน จํานวนผู
สอบผ�าน ๘ คน 

รอบที่ ๖ วัน ที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จํานวนผู
ส มัคร          
๑๑๐ คน จํานวนผู
สอบผ�าน ๑๐ คน 

รอบที่ ๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จํานวนผู
สมัคร            
๑๑๐ คน จํานวนผู
สอบผ�าน ๙ คน 

รอบ ที่ ๘ วัน ที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวนผู
ส มัคร          
๑๑๐ คน จํานวนผู
สอบผ�าน ๒ คน 

รอบที่ ๙ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวนผู
สมัคร          



๔๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๑๑๐ คน จํานวนผู
สอบผ�าน ๘ คน 

• จัดทําฐานข
อมูลผู
สอบผ�านสําหรับการสอบเพื่อวัดความรู

ความสามารถทั่วไปด
วยระบบอิเล็กทรอนิกส6 เพื่อจัดพิมพ6
หนังสือรับรองผลการสอบผ�านสําหรับการสอบเพื่อวัดความรู

ความสามารถทั่วไปด
วยระบบอิเล็กทรอนิกส6 

• ติ ด ตั้ ง แล ะทด ส อ บ โ ป รแ กรม กา รส อ บด
 ว ย ร ะบ บ
อิเล็กทรอนิกส6ที่ปรับปรุงใหม� 

• แพร�ข�าวการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไป
ด
วยระบบอิเล็กทรอนิกส6 ป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บนเว็บไซต6 
job2.ocsc.go.th 

• รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปด
วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส6 ป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๔ รอบสอบ 
(เดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

• ประกาศรายชื่อและประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัด
ความรู
ความสามารถทั่วไปด
วยระบบอิเล็กทรอนิกส6 ป-งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ บนเว็บไซต6 job2.ocsc.go.th 

• ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปด
วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส6 (ระดับปริญญาโท) ป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑         
ณ ห
องสอบด
วยระบบอิเล็กทรอนิกส6 สํานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี 

รอบที่  ๑ วัน ที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๑ จํ านวนผู
 ส มัคร           
๑๑๕ คน จํานวนผู
สอบผ�าน ๑๙ คน 

รอบที่ ๒ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวนผู
สมัคร         
๑๑๕ คน จํานวนผู
สอบผ�าน ๑๒ คน 



๔๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
รอบที่ ๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวนผู
สมัคร        

๑๑๕ คน จํานวนผู
สอบผ�าน ๑๓ คน 
  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

• ดําเนินการเกี่ยวกับข
อหารือทางกฎหมายที่ส�วนราชการหรือ
หน�วยงานของรัฐส�งมา ดังนี้ 

๑) ข
อหารือของกรมบังคับคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน
าที่
ราชการ 

๒) การพิจารณาอนุญาตให
ข
าราชการลาออกจากราชการ 
๓) การพิจารณาวันลาและวันปฏิบัติราชการของข
าราชการ

พลเรือน 
๔) ร�างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย 
๕) รายงานความเห็นแย
งของผู
แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ.กระทรวง 

ตามมาตรา ๑๐๔ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖) ให
ความเห็นและข
อเสนอแนะต�อร�างพระราชบัญญัติ     
คนเข
าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๗) หารือหน
าที่ในการตอบข
อหารือตามกฎหมายของ ก.พ. 
๘) หารือข
อกฎหมายเกี่ยวกับ อ.ก.พ. สามัญ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห�งชาติ 
๙) ให
ความเห็นร�างพะราชบัญญัติข
าราชการฝeายอัยการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๑๐) หารือของสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ข
าราชการลาศึกษา  

ณ ต�างประเทศ  
๑๑) หารือเกี่ยวกับการประเมินผลงานและการเลื่อน

เงินเดือน  

   



๔๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๑๒) หารือเกี่ยวกับการนับระยะเวลาชดใช
ทุนของนักเรียน

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ราย นางสาวน้ําใส วงศ6เสรี  
๑๓) หารือเกี่ยวกับการนับระยะเวลาชดใช
ทุนของนักเรียน

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ราย นายฐากูร เสาวภา  
๑๔) การยกเว
นความรับผิดตามสัญญารับทุนรัฐบาล ก.พ. 

ราย นายเอกรินทร6 วิริโย 
๑๕) การขอยกเว
นการชดใช
หนี้จากการยกเลิกทุนการศึกษา

ราย นายชยานันท6 คําหอม 
๑๖) การนับคะแนนเสียงของกรรมการกรณีปฏิบัติหน
าที่ใน

ฐานะกรรมการสองตําแหน�ง 
๑๗) การปฏิบัติราชการชดใช
ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 

ราย นางสาวพิชญาพร เดชสกุล   
๑๘) การบรรจุแต�งตั้งข
าราชการซ้ําซ
อนราย จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก  
๑๙) การให
ข
าราชการและเจ
าหน
าที่ของรัฐประเภทอื่นลา 

เข
าร�วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลฯ  
๒๐) การดําเนินการกับผู
ได
 รับผลกระทบจากคําสั่งทาง

ปกครอง  
๒๑) ข
อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน
าที่ราชการ 

• จัดพิมพ6เอกสารเผยแพร�ความรู
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข
าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• จัดสัมมนาให
ความรู
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแก�บุคลากรของสํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด6 สไตล6ลิช คอนเวนชั่น จังหวัด
นนทบุรี ในหัวข
อ “กฎหมายว�าด
วยข
อมูลข�าวสารของราชการ” 
และ “กฎหมายว�าด
วยความรับผิดทางละเมิดของเจ
าหน
าที่” 



๔๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
โดย ดร.ฤทัย หงส6 สิ ริ อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี โดยมี
วัตถุประสงค6เ พื่อเสริมสร
างให
ข
าราชการสํานักงาน ก.พ.          
มีความรู
ความเข
าใจในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายว�า
ด
วยข
อมูลข�าวสารของราชการ และกฎหมายว�าด
วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ
าหน
าที่ และสามารถนําไปปรับใช
ในการ
ปฏิบัติงานได
อย�างถูกต
องและเป;นรูปธรรม 

• จัดสัมมนาให
ความรู
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแก�บุคลากรของสํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด6 สไตล6ลิช คอนเวนชั่น จังหวัด
นนทบุรี ในหัวข
อเรื่อง “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” และ “หลักการสําคัญและข
อพึงปฏิบัติในวิธี
พิจารณาคดีปกครอง” โดยมี ดร.บุญอนันต6 วรรณพานิชย6         
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และนายอนุพงศ6 สุขเกษม ตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด เป;นวิทยากร 

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน�วยงาน
ของรัฐให
มีประสิทธิภาพ 

 ๑. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเข�าสู�ระบบราชการ 
ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปJ ๒๕๖๑ 

� รับสมัครสอบแข� งขันเพื่อรับทุนเล�าเรียนหลวงและ            
ทุนรัฐบาล ประจําป- ๒๕๖๑ ทางอินเทอร6เน็ต ระหว�างวันที่             
๑๙ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 

- ทุนเล�าเรียนหลวง จํานวน ๙ ทุน  
- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี จํานวน ๗๒ ทุน 
- ทุนกระทรวงการต�างประเทศ จํานวน ๕ ทุน 
- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ6 จํานวน ๑ ทุน 
- ทุนธนาคารแห�งประเทศไทย จํานวน ๓ ทุน 

   



๔๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
� ประมวลผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษและจัดทําบัญชี

คะแนนวิชาภาษาอังกฤษของทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจําป- ๒๕๖๑ จํานวน ๑,๖๖๐ คน รวม ๘๓ หน�วยทุน ๙๐ ทุน 
๕ ประเภททุน 

� จัดทําบัญชีคะแนนผู
สอบผ�านเกณฑ6วิชาภาษาอังกฤษ 
(Mean) ของทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป- ๒๕๖๑ 
จํานวน ๔๘๘ คน ๕ ประเภททุน เพื่อส�งตรวจวิชาข
อเขียนอัตนัย 
จํานวน ๗ วิชา 

� จัดเตรียมบัญชีคะแนนรายหน�วยทุนสําหรับผู
สอบผ�าน
เกณฑ6วิชาข
อเขียนปรนัย (ภาษาอังกฤษ) และวิชาอัตนัย จํานวน ๗ 
วิชา ของการสอบแข�งขันเพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจําป- ๒๕๖๑ จํานวน ๘๓ หน�วยทุน 

� ดําเนินการสอบข
อเขียน สรุปผลการดําเนินการสอบ 
ประมวลผลคะแนนสอบข
อเขียนของทุนระดับมัธยมฯ ประจําป- 
๒๕๖๑ จํานวน ๘๓ หน�วยทุน รวม ๙๐ ทุน และจัดทําบัญชี
คะแนนผู
ผ�านเกณฑ6วิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาอัตนัย ๗ วิชา
ของทุนระดับมัธยมฯ ประจําป- ๒๕๖๑ 

� ประมวลผลคะแนนสอบข
อเขียน พร
อมจัดทําบัญชีคะแนน
ผู
ผ�านเกณฑ6 จํานวน ๘๓ หน�วยทุน ๙๐ ทุน และประมวลผล
คะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป- ๒๕๖๑ จํานวน ๒๐๖ ราย 
รวมทั้งจัดทําบัญชีคะแนนผู
เข
ารับการประเมินความเหมาะสมฯ
ของทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป- ๒๕๖๑ จํานวน 
๘๓ หน�วยทุน ๙๐ ทุน 

� ประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิเข
ารับการประเมินความเหมาะสม



๔๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
และกําหนด วัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป- ๒๕๖๑ จํานวน  
๕ ประเภททุน 

� จัดกิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป- ๒๕๖๑ 

  ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู�มี
ศั ก ย ภ าพ สู ง ที่ กํ า ลั ง ศึ กษ าอยู� ใ น สถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในประเทศ ประจําปJ ๒๕๖๑ 

� รับสมัครสอบแข�งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต
องการ
ของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐประจําป- ๒๕๖๑ จํานวน 
๘ ประเภททุน ๑๘๗ หน�วยทุน รวม ๑๙๙ ทุน ทางอินเทอร6เน็ต 
ระหว�างวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู
สมัคร
สอบมีสิทธิสมัครได
คนละไม�เกิน ๒ ประเภททุน โดยแต�ละประเภท
ทุน สามารถเลือกสมัครได
ไม�เกิน ๑ หน�วยทุน ดังนี้ 

๑) ทุนรัฐบาลตามความต
องการของกระทรวง กรม หรือ
หน�วยงานของรัฐประจําป- ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 
จํานวน ๕๐ หน�วยทุน รวม ๕๑ ทุน  

๒) ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให
กระทรวงวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยีตามความต
องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงาน
ของรัฐ ประจําป- ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จํานวน 
๑๐๔ หน�วยทุน รวม ๑๐๖ ทุน 

๓) ทุนสนับสนุนความต
องการของส�วนราชการในภูมิภาค 
(Area-based) ประจําป- ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 
จํานวน ๕ หน�วยทุน รวม ๕ ทุน 

๔) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

   



๔๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ประจําป-  ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จํานวน             
๑ หน�วยทุนทุน รวม ๕ ทุน 

๕) ทุนรัฐบาลตามความต
องการของสถาบันพระบรม-      
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําป- ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา) จํานวน ๑ หน�วยทุน รวม ๒ ทุน 

๖) ทุนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน6 และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ ประจําป- 
๒๕๖๐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จํานวน ๔ หน�วยทุน  
รวม ๔ ทุน 

๗) ทุนบรรจุก�อนไปศึกษา ประจําป- ๒๕๖๑ (ทุนบุคคล
ทั่วไประดับปริญญา) จํานวน ๑๑ หน�วยทุน รวม ๑๑ ทุน 

๘) ทุนธนาคารแห�งประเทศไทย ประจําป- ๒๕๖๑ จํานวน 
๑๑ หน�วยทุน รวม ๑๕ ทุน 

� รับสมัครสอบแข�งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู
 มี
ศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู�ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
ประจําป- ๒๕๖๑ จํานวน ๓๓ หน�วยทุน รวม ๔๓ ทุน ทาง
อินเทอร6เน็ต ระหว�างวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

� จัดเตรียมตารางบัญชีคะแนนผู
ผ�านเกณฑ6 ทุนดึงดูดผู
มี
ศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู�ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
ประจําป- ๒๕๖๑ จํานวน ๓๓ หน�วยทุน รวม ๔๓ ทุน  

� จัดเตรียมตารางบัญชีคะแนนผู
ผ�านเกณฑ6 ทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา ประจําป- ๒๕๖๑ จํานวน ๘ ประเภททุน ๑๘๗ 
หน�วยทุน รวม ๑๙๙ ทุน 

 

 
     



๕๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
  ทุนพัฒนาข�าราชการ/ทุนฝeกอบรม ประจําปJงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
� รั บ ส มั ค ร ทุน รั ฐ บาล ญี่ ปุe น  The Young Leaders' 

Program (YLP) (School of Government) ป ร ะ จํ า ป-
การศึกษา ๒๕๖๑ ระหว�างวันที่ ๒๑ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  
ซึ่งเป;นทุนการศึกษาที่รัฐบาลญี่ปุeนให
แก�ข
าราชการพลเรือน
สามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท        
ณ  National Graduate Institute for Policy Studies 
(GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุeน ในสาขาวิชา Public 
Administration หรือ Public Policy และสาขาวิชา Local 
Governance 

� รับสมัครคัดเลือกข
าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุน
รัฐบาลไปฝ>กอบรม ณ ต�างประเทศ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ (ทุนสนับสนุนความต
องการของส�วนราชการ Function – 
based) จํานวน ๔๐ ทุน  

� จัดทําหนังสือถึงส�วนราชการ/หน�วยงานของรัฐ เรื่อง       
การซักซ
อมความเข
าใจเกี่ยวกับการจัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศ  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว๑๓ ลงวันที่    
๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

   

   การสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําปJ ๒๕๖๐ 

� ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไป 
ประจําป- ๒๕๖๐ จํานวน ๒ ครั้ง ได
แก�  

ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๑      
ศูนย6สอบ ๔ ระดับคุณวุฒิ และประมวลผลการสอบ จํานวน 

   



๕๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๓๓๓,๑๒๙ ราย 

ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๖ ศูนย6สอบ 
และประมวลผลการสอบ จํานวน ๑๖๖,๕๘๙ ราย พร
อมตรวจสอบ
บัญชีคะแนน รายชื่อผู
สอบผ�าน และรายชื่อผู
ที่สอบไม�ผ�านวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน ๔๙๙,๗๑๘ ราย  

� ประกาศรายชื่อผู
สอบผ�านการวัดความรู
ความสามารถ
ทั่วไป ประจําป- ๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น ๑๙,๒๖๘ ราย และรายชื่อ
ผู
สอบผ�านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต�สอบ      
ไม�ผ�านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถ
ทั่วไป ประจําป- ๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น ๒๐,๙๒๗ ราย 

� จัดทําไฟล6 ที่อยู� ผู
 สอบผ� านการสอบเพื่อวัดความรู

ความสามารถทั่วไป ประจําป- ๒๕๖๐ จํานวน ๑๙,๒๖๘ ราย    
เพื่อเตรียมจัดพิมพ6หนังสือรับรองผลการสอบผ�านฯ 

� ตรวจสอบหนังสือรับรองผลการสอบผ�านการสอบเพื่อวัด
ความรู
ความสามารถทั่วไปประจําป- ๒๕๖๐ จํานวน ๑๙,๒๖๘ ราย     

   การสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไป (เฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ) ประจําปJ ๒๕๖๐ 

� ประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับ       
ผู
ที่สอบผ�านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต�สอบ
ไม�ผ�านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถ
ทั่วไป ประจําป-  ๒๕๖๐ ระหว�างวันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร
อมเผยแพร�ข�าวการรับสมัครสอบฯ            
ทางเว็บไซต6 http://job2.ocsc.go.th 

� จัด เต รียมกระดาษคําตอบ สําห รับการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน ๑๖,๒๓๕ ฉบับ ๔ สนามสอบ 

   



๕๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
� จัดทําประกาศรายชื่อผู
สมัครสอบวันที่ ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๖๐ ทางเว็บไซต6 http://job2.ocsc.go.th และจัดทําประกาศ
กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

� ดําเนินการจัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับผู
ที่
สอบผ�านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต�สอบ          
ไม�ผ�านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถ
ทั่วไป ประจําป- ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑  

   การสอบเ พื่อวั ดความรู� ความสามารถ ทั่วไปของ             
ส�วนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําปJ ๒๕๖๑ 

ดําเนินการจัดสอบความรู
ความสามารถทั่วไปสําหรับผู
ที่ผ�าน
การสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) 
หรือความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค.) หรือผู
ที่ผ�าน ภาค ข. 
และ ภาค ค. ของส�วนราชการแล
ว แต�ยังไม�มีหนังสือรับรอง             
การสอบผ�านภาค ก. ของสํานักงาน ก.พ. 

� ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไป 
สําหรับส�วนราชการต�าง ๆ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ภาค ก. พิเศษ) ตั้งแต� วันที่ ๑๘ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ6 
๒๕๖๑ โดยเผยแพร�ข�าวการรับสมัครสอบฯ ทางเว็บไซต6 
http://job2.ocsc.go.th  

   

   การสนับสนุนส�วนราชการด�านการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเข�ารับราชการ 

• ตอบหนังสือหารือของส�วนราชการ เรื่อง การขอใช

ฐานข
อมูลผู
สอบผ�านการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไป  
(ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ดังนี้ 

- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   



๕๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
- สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 

� ให
บริการส�วนราชการ 
- ประมวลผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของสํานักงาน 

ก.พ. จํานวน ๑๕ ราย  
- จัดทําต
นฉบับแบบทดสอบ ๓ วิชา/๑ ระดับวุฒิ

การศึกษา สําหรับการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 

- ปลดดาวและออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก 
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๐ คน และระดับปริญญาโท จํานวน 
๑ คน 

� ให
บริการประชาชน  
๑) ออกหนังสือรับรองการวัดความรู
ความสามารถ

ทั่วไป (ใบแทน)  
- มาด
วยตนเองและมอบฉันทะ จํานวน ๔๔๙ ราย 
- ตอบจดหมายทางไปรษณีย6 จํานวน ๖๐๑ ราย  

๒) แจ
งผลคะแนนสอบ  
- มาด
วยตนเองและมอบฉันทะ จํานวน ๖ ราย 
- ตอบจดหมายทางไปรษณีย6 จํานวน ๑๕ ราย 

๓) ขอดูกระดาษคําตอบ จํานวน ๕๔ ราย 
๔) ปลดดาวและออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. 

จํานวน ๔ ราย 
   การดูแลจัดการศึกษาและงานบริหารการศึกษา 

� นักเรียนทุนฝeายพลเรือนในต�างประเทศในความดูแล
ของ ก.พ. ที่กําลังศึกษา ฝ>กอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน 
จํานวน ๓,๕๖๗ คน รวมทั้งสิ้น ๓๕ ประเทศ 

   



๕๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
� นักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ. ในประเทศ

ต�าง ๆ จํานวน ๒,๗๖๑ คน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
- ทุนเล�าเรียนหลวง ๗๕ คน 
- ทุน ก.พ. ๔๕๙ คน 
- ทุนกระทรวงการต�างประเทศ ๒๒ คน 
- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ๗๙๖ คน 
- ทุนกระทรวงสาธารณสุข ๕๒ คน 
- ทุน สกอ. ๓๔๖ คน 
- ทุน พสวท. ๔๗๒ คน 
- ทุน อภท. ๕๓๙ คน 

� ข
าราชการลา ศึกษา อบรม วิจัยในต�างประเทศ จํานวน 
๑๕๙ คน รายละเอียด ดังนี้ 

- ข
าราชการลาศึกษา จํานวน ๑๕๙ คน 
- ข
าราชการฝ>กอบรม จํานวน   - คน 

� นักเรียนทุนอื่น ๆ จํานวน ๕๔๗ คน 
� จัดงานมหกรรมการศึกษาต�อต�างประเทศ ครั้งที่ ๑๔ 

(OCSC International Education Expo 2017) ระหว� างวันที่       
๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล6 ชั้น ๕ 
ศูนย6การค
าสยามพารากอน ซึ่งได
รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เป;นประธานในพิธีเปIด และมีบุคคลสําคัญจาก
หลายหน�วยงานเข
 าร� วม ได
 แก�  ผู
 บริหารสํ านักงาน ก.พ. 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ ฝ>กอบรม และพัฒนาทักษะ
ของสาธารณรัฐไอร6แลนด6 ผู
แทนหน�วยงานด
านการศึกษาประจํา
สถานเอกอัครราชทูตรของประเทศต�าง ๆ และตัวแทนของ
สถาบันการศึกษาชั้นนําในต�างประเทศ รวมทั้งผู
แทนของหน�วยงาน



๕๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ภาครัฐและเอกชน โดยผู
ที่สนใจจะศึกษาต�อต�างประเทศเข
าร�วมงาน 
จํานวน ๒๒,๔๘๕ คน พร
อมกับผู
ปกครอง รวมทั้งหมดประมาณ 
๓๐,๐๐๐ คน  

� จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกําหนด
ประเทศและสถาบันการศึกษาเพื่อไปศึกษาวิชาในต�างประเทศ      
ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร6เคลีย6 ประตูน้ํา 
โดยเชิญส�วนราชการ จํานวน ๑๒๕ กรม รวมประมาณ ๑๘๐ คน 
เข
าร�วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการกําหนด
ประเทศและสถาบันการศึกษาเพื่อไปศึกษาวิชาในต�างประเทศ 
และเชิญสถานทูตเข
าร�วมชี้แจง จํานวน ๑๐ ประเทศ ทําให
       
ส�วนราชการต�าง ๆ ได
รับการชี้แจงถึงแนวทางใหม�ของการปฏิรูป
ทุนรัฐบาล โดยมีแนวคิดให
นักเรียนไปเรียนในประเทศที่มี         
ความหลากหลายมากขึ้น ให
โอกาสเลือกสาขาวิชาได
เอง แต�ต
อง
เป;นสาขาที่ตรงตามยุทธศาสตร6ชาต ิ

  ๒. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ  
ระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล 
๑) การจัดทํารายงานผลการศึกษาความผูกพันต�อระบบ

ราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญตําแหน�งประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป โดยมีการสํารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันของข
าราชการพลเรือนสามัญตําแหน�งประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป โดยจะใช
ระเบียบวิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative Method) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) ด
วยแบบสอบถามที่มีโครงสร
างแน�นอน 
(Structured Questionaire) 

 

   



๕๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๒) การประเมินผลการติดตามการใช�ประโยชนEนักเรียน

ทุนรัฐบาล 

• พัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการในการประเมินการ
ติดตามการใช
ประโยชน6นักเรียนทุนรับบาลสําหรับแต�ละ
กลุ�มเปMาหมาย ประกอบด
วย 

๑) กลุ�มนักเรียนทุนที่ปฏิบัติราชการชดใช
ทุนในช�วง  
๒ ป-แรก 

๒) กลุ�มนักเรียนทุนที่ปฏิบัติราชการชดใช
ทุนตั้งแต�  
๒ ป-ขึ้นไป แต�ไม�เกิน ๕ ป- 

๓) ส�วนราชการที่เป;นหน�วยงานต
นสังกัดของ
นักเรียนทุนรัฐบาล 
โดยเครื่องมือ/วิธีการและเกณฑ6ที่กําหนดจะต
องสามารถ 

๑) ประเมินในเชิงลึกถึงประโยชน6 รวมถึงผลกระทบ
ในวงกว
างจากการปฏิบัติภารกิจงานของนักเรียนทุนรัฐบาล 

๒) ประเมิน และติดตามป�จจัยสําคัญในการรักษา
กําลังคนคุณภาพไว
 ในระบบราชการ เช�น ภารกิจที่ได
 รับ
มอบหมาย การวางแผนเส
นทางความก
าวหน
าในอาชีพ           
การอบรมพัฒนา การมีระบบพี่เลี้ยง ฯลฯ 

• จัดทํารายงานข
อมูลการสัมภาษณ6นักเรียนทุน
รัฐบาล ก.พ. และส�วนราชการต
นสังกัด วิเคราะห6ข
อมูลจาก
แบบสอบถามการติดตามการใช
ประโยชน6นักเรียนทุนรัฐบาล 
และจัดทําร�างข
อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบดูแลและ            
ใช
ประโยชน6นักเรียนทุนรัฐบาล 

• จัดประชุมคณะทํางานร� วมในการกํา กับดูแล
แนวทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. - University     



๕๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ใน วัน ที่  ๑๙ 
กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. 

๓) การพัฒนานักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู�มีศักยภาพสูง
ที่กําลังศึกษาอยู�ในสถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อเตรียม 
ความพร�อมก�อนเข�ารับราชการ 

• จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู
รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู
มี
ศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู�ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS 
Orientaion) ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ ระหว�างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐        
ณ สํานักงาน ก.พ. โรงแรมสปริงฟIลด6 วิลเลจ กอล6ฟ แอนด6 สปา 
และอําเภอบ
านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ครั้งที่ ๒ ระหว�างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐              
ณ สํ านักงาน ก.พ. และโรงแรมโคโค� วิว โฮเต็ล จั งหวัด
สมุทรสงคราม 

๔) การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ปJ และ         
หลังการบรรจุ 

• จัดสัมมนาหน�วยงานต
นสังกัดเพื่อดูแลนักเรียนทุน
รัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ป- ระหว�างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐  
ณ ไอธารา รีสอร6ท แอนด6 สปา จังหวัดเพชรบุรี 

๕) การจัดสรรทุนรัฐบาล 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําข
อเสนอแนวทาง
การบูรณาการการให
ทุนการศึกษาของแหล�งทุนต�าง ๆ ในวันที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด6 จังหวัดนนทบุรี 

• จัดประชุมชี้แจงส�วนราชการ/หน�วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการดําเนินการทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทุนบุคคลทั่วไป          



๕๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
(บรรจุก�อนไปศึกษา) ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. 

• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ6 เรื่อง “ทุนของรัฐบาล 
(ทุน ก.พ.) ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งในกรุงเทพฯ 
และต�างจังหวัด ระหว�างวันที่ ๑ – ๒, ๘ – ๑๐, ๑๔ – ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

  ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ 
๑) การคัดเลือกและสรรหากําลังคนคุณภาพสําหรับ

ราชการไทยในอนาคต 

• ตอบข
อสงสัยและให
คําปรึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก
ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง และประกาศรายชื่อผู
ผ�านการ
คัดเลือกข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นที่ ๑๓ จํานวน ๑๐๐ คน 

• จัดกิจกรรมปฐมนิเทศข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง           
รุ�นที่ ๑๓ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด6 
จังหวัดนนทบุรี  

• รวบรวมและจัดเก็บข
อมูลกรอบสั่งสมประสบการณ6
รายบุคคลของข
าราชการผู
 มี ผลสัมฤทธิ์สูง  รุ� น ที่  ๑๓ ที่                
ส�วนราชการส�งให
สํานักงาน ก.พ. 

• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข
าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเข
าสู�ระบบข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นที่ ๑๔ 

• จัดประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการ
กําลังคนคุณภาพสําหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือก
ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ ห
องประชุมจินดา ณ สงขลา สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

   



๕๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๒) การยกระดับขีดความสามารถกําลังคนคุณภาพใน

ราชการไทยและผู�ที่เกี่ยวข�อง 

• จัดสัมมนาเครือข�ายข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง         
ณ โรงเรียนนายร
อยพระจุลจอมเกล
า ศูนย6ภูมิรักษ6ธรรมชาติ 
และโรงแรม Royal Hills Golf and Spa จังหวัดนครนายก 
ระหว�างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓) การติดตามการใช�ประโยชนEกลุ�มกําลังคนคุณภาพใน       
ส�วนราชการ 

• จัดทําคู�มือการจัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณ6
และคู�มือการสรรหาและเลือกสรรข
าราชการเพื่อเข
าสู�ระบบ
ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง 

• จัดทําแบบทดสอบข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูงใน
หน�วยงานราชการ 

• รวบรวมประเด็นเชิงคําถามจากข
าราชการผู
 มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ประมวลผลวิเคราะห6ข
อมูล และจัดทํารายงาน      
ผลการศึกษา 

  ระบบนักบริหารระดับสูง 
๑) การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

• ปรับปรุงเครื่องมือการประเมินสมรรถนะทางการ
บริหาร โดยจัดการทดสอบใช
แบบประเมินกับผู
 ที่ เข
าร�วม
โครงการฝ>กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู
นํา ที่มี
วิสัยทัศน6และคุณธรรม (นบส.๑) ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รุ�นที่ ๘๖ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน 
ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และรวบรวมแบบประเมินตอบกลับจาก

   



๖๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
กลุ�มตัวอย�าง นบส. รุ�นที่ ๘๖ จํานวน ๓๓ คน 

• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให
แก�
ผู
เข
าร�วมโครงการฝ>กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  
(ส.นบส.) จํานวน ๒๑๐ คน ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐      
ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให
แก�ผู
สมัคร
เข
 า รั บการคั ด เ ลื อก ตํ าแหน� งผู
 บ ริ หารระดั บต
 น  ได
 แก� 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย6 กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ6 และกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๖, ๗, ๑๐, ๑๔ และ          
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให
แก�ผู
สมัคร
เข
ารับการคัดเลือกตําแหน�งผู
บริหารระดับต
น ได
แก� กระทรวง
พาณิชย6 กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง
สาธารณสุข ในวันที่  ๔, ๑๕, และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐                
ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให
แก�
ผู
 ส มัครเข
 า รับการคัด เลื อกตํ าแหน� งผู
 บ ริหารระดับต
 น 
กระทรวงการคลัง สํานักงานปMองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ปปง.) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   
(กอ.รมน.)สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 
และกระทรวงแรงงาน ในวันที่ ๙, ๑๒, ๑๖, ๑๘, ๒๖ และ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
 
 



๖๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๒) การให�คําปรึกษาและตอบข�อหารือเกี่ยวกับการแต�งตั้ง

ข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งประเภท
บริหาร 

• ตอบข
อหารือเกี่ยวกับการแต�งตั้งข
าราชการพลเรือน
สามัญเพื่อแต�งตั้งให
ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ให
แก�
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย6 กระทรวง
พาณิชย6 กระทรวงมหาดไทย สํานักงานราชบัณฑิตยสภา สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุข สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปMองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กระทรวงคมนาคม และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 

  การพัฒนาผู�นําที่มีวิสัยทัศนEและคุณธรรมในภาครัฐ 
๑) โครงการฝeกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําที่มี

วิสัยทัศนEและคุณธรรม (นบส.๑) ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ รุ�นที่ ๘๗ และ ๘๘ มีวัตถุประสงค6เพื่อเตรียมความพร
อม
ให
แก�ผู
ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการหรือเทียบเท�าในการเข
าสู�
ตําแหน�งประเภทบริหาร เพื่อให
สามารถปฏิบัติหน
าที่ในตําแหน�ง
ดังกล�าวได
อย�างมีประสิทธิภาพ ได
รับความเชื่อถือไว
วางใจ เชื่อมั่น 
ศรัทธาจากผู
ที่เกี่ยวข
อง โดยโครงสร
างหลักสูตร แบ�งออกเป;น        
๔ ช�วง ดังนี้ 

ช�วงที่ ๑ การปฐมนิเทศ เป;นการฝ>กอบรมแบบอยู�ประจํา 
และไป-กลับ ประกอบด
วยกิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนา (MBTI) การพัฒนา
กระบวนการคิดของนักบริหาร การวางแผนการจัดทํารายงาน
การศึกษากลุ�ม การฝ>กปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาตนเอง และ

   



๖๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
การพัฒนาภาวะผู
นําและเครือข�ายผู
บริหาร 

ช�วงที่ ๒ การฝeกอบรม ๔ หมวดวิชา เป;นการฝ>กอบรม
แบบอยู�ประจําและไป-กลับ เน
นการเสริมสร
างองค6ความรู
         
ความเข
 า ใจ ในสมรรถนะนักบริหาร ทําความเข
 า ใจกับ
สภาพแวดล
อมที่เกี่ยวข
อง การเรียนรู
จากประสบการณ6และ          
การปฏิบัติ เพื่อนําไปสู�การผลักดันหรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร6ให

เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาประกอบด
วย 

- หมวดวิชาที่ ๑ ภาวะผู
นําและการบริหารราชการกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (Management and 
Leadership in the 21st Century) 

- หมวดวิชาที่ ๒ บทบาทหน
าที่ของนักบริหารระดับสูง 
ด
านการบริหารทิศทาง นโยบาย และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Visioning, Managing Direction and Change) 

- หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน
าที่ของนักบริหารระดับสูง 
ด
านการบริหารผลงานกับการบริหารจัดการด
านทรัพยากร และ
เทคโนโลยี (Managing Results, Resources, and Technology) 

- หมวดวิชาที่ ๔ บทบาทหน
าที่ของนักบริหารระดับสูง 
ด
านการบริหารตน และการบริหารคน (Managing Self and 
Others) 

ช�วงที่ ๓ การศึกษาดูงานในประเทศและต�างประเทศ 
ช�วงที่ ๔ ป/จฉิมนิเทศ ประกอบด
วยกิจกรรมสรุปสาระ

การเรียนรู
 การประเมินผลการเรียนรู
และพัฒนา การนําเสนอผล
การศึกษา และการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

หลักสูตร นบส.๑ รุ�นที่ ๘๗ และ ๘๘ 

• เปIดรับสมัครเข
ารับการฝ>กอบรมหลักสูตรนักบริหาร



๖๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ระดับสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน6และคุณธรรม (นบส.๑) ประจําป-
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ�นที่ ๘๗ และ ๘๘ ทางระบบออนไลน6 
ระหว�างวันที่ ๒๔ ตุลาคม – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

• ประกาศรายชื่ อ ผู
 ผ� านการคัด เ ลื อกให
 เข
 า รับ          
การฝ>กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน6และ
คุณธรรม (นบส.๑) ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ�นที่ ๘๗ 
และ ๘๘ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

• จัดพิธีเปIดการฝ>กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : 
ผู
นําที่มีวิสัยทัศน6และคุณธรรม (นบส.๑) ประจําป-งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ�นที่ ๘๗ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

• ดําเนินการประเมิน MBTI และ ACM ให
แก�ผู
เข
ารับ
การฝ>กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน6และ
คุณธรรม (นบส.๑) ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ�นที่ ๘๗ 
และ ๘๘ ระหว�างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

  ๒) โครงการฝeกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง           
(ส.นบส.) ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ�นที่  ๑๐                
เป;นโครงการฝ>กอบรมที่เสริมเนื้อหาสาระที่จําเป;นตาม กรอบ
มาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สําหรับผู
ที่ผ�านการฝ>กอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือหลักสูตรเฉพาะด
านที่จัดโดย     
ส�วนราชการหรือหน�วยงานอื่นที่ ก.พ. กําหนดให
ผู 
ผ�านการ         
ฝ>กอบรมหลักสูตรดังกล�าวต
องเข
ารับการฝ>กอบรมเพิ่มเติมจาก
สํานักงาน ก.พ. เพื่อให
ผู 
ผ �านการฝ>กอบรมนั้น ๆ เป;นผู 
 ที่ มี
คุณสมบัติเสมือนได
ผ�านการฝ>กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ของสํานักงาน ก.พ โดยโครงสร
 างหลักสูตรมีระยะเวลา         
การฝ>กอบรมรวมไม�น
อยกว�า ๕๐ ชั่วโมง แบ�งออกเป;น ๓ ช�วง ดังนี้ 

   



๖๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ช�วงที่ ๑ ก�อนการฝeกอบรม (การศึกษาและเรียนรู
ด
วย

ตนเอง) ไม�น
อยกว�า ๓ ชั่วโมง 

 - การประเมินตนเอง 

 - การวิเคราะห6และกําหนดวิสัยทัศน6 
ช�วงที่ ๒ การฝeกอบรมตามสาระการเรียนรู�ของหลักสูตร 

๔๖ ชั่วโมง  

 - การประเมินบุคลิกภาพ MBTI (วันที่ ๖ และ ๙ ตุลาคม 
๒๕๖๐) 

 - พิธี เปIดและการชี้แจงหลักสูตร วันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

 - กิจกรรมกลุ�มสัมพันธ6 

 - แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

 - การฝ>กอบรมในชั้นเรียน ระหว�างวันที่ ๑๑ – ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ในหัวข
อการบริหารตน (Managing Self) และ
การบริหารผู
อื่น (Managing Others) ซึ่งวิธีการฝ>กอบรมจะ
ครอบคลุมการเ รียน รู 
 ด 
 วยตนเอง การฟ �งบรรยายโดย              
ผู
ทรงคุณวุฒิ การใช
กรณีศึกษา (Case Study) การเรียนรู
ด
วย 
กระบวนการกลุ�ม การเรียนรู
จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
และการสะท
อนการเรียนรู
 

ช�วงที่ ๓ หลังการฝeกอบรม ไม�น
อยกว�า ๑ ชั่วโมง  

 - การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

 - พิธีปIดและการมอบประกาศนียบัตร 

 

 

 

     



๖๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

  โครงการฝeกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม�        
ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๓ ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป;นการฝ>กอบรมเพื่อพัฒนาความพร
อมและศักยภาพผู
นํา        
รุ�นใหม�ของภาคราชการไทย ให
เป;นผู
นําการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบราชการและสามารถตอบสนองการทํางานในบริบทของ            
การปรับเปลี่ยนไปสู�การเป;นประเทศไทย ๔.๐ โดยมีกลุ�มเปMาหมาย 
ประกอบด
วย ผู
 มีศักยภาพสูงของหน�วยงานภาครัฐ ซึ่งเป;น
ข
าราชการ เจ
าหน
าที่ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ผู
ซึ่งดํารงตําแหน�งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือเทียบเท�า อายุไม�เกิน ๔๕ ป- 
จํานวนไม�เกิน ๔๐ คน โดยในป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด
จัดฝ>กอบรมระหว�างเดือนกุมภาพันธ6  – กรกฎาคม ๒๕๖๑         
แบบไม�ต�อเนื่อง รวมระยะเวลาประมาณ ๘ สัปดาห6 ณ สํานักงาน 
ก.พ. และต�างจังหวัด โดยแบ�งการดําเนินการเป;น ๕ ช�วง ดังนี้ 

๑. ช�วงการคัดเลือก เป;นการดําเนินการประเมินสมรรถนะ
และประเมินความจําเป;นในการฝ>กอบรมเพื่อคัดเลือกผู
 ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข
ารับการฝ>กอบรม โดยการประเมินสมรรถนะ
ด
วยวิธีการศูนย6การเประเมิน (Assessment Center Method : 
ACM) และการทดสอบทักษะความเข
าใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

- จัดกิจกรรม Assessment Center เพื่อคัดเลือกผู
เข
ารับ
การฝ>กอบรม ระหว�างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี         
ผู
เข
ารับการประเมินทั้งสิ้น ๘๔ คน  

๒. ช�วงก�อนการฝ>กอบรม เป;นการศึกษาเรียนรู
ด
วยตนเอง 
ตามเนื้อหาและหัวข
อที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด เพื่อปรับพื้นความรู


   



๖๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ก�อนการฝ>กอบรม โดยการเรียนรู
ผ�าน e-learning, คลิป VDO, 
application และเอกสารต�าง ๆ ตามที่กําหนด  

๓. ช�วงการฝ>กอบรม เป;นการฝ>กอบรมตามหลักสูตรที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู
นําตามกรอบสมรรถนะของ
ผู
นําคลื่นลูกใหม� (ผู
นําระดับต
น) ที่ตอบสนองกับการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู�การปฏิบัติ โดยเป;นการฝ>กอบรมร�วมกับการลงพื้นที่
และทํากิจกรรมต�าง ๆ อาทิ กิจกรรมการศึกษากลุ�ม (Group 
Project) การลงพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและ 
ทําผลงานเพื่อช�วยขยายตลาดให
กับสินค
าชุมชน การฝ>กอบรมใน
ชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

๔. ช�วงการติดตามประเมินผล เป;นการติดตามผลการนํา
ความรู
ไปประยุกต6ใช
ในงาน รวมทั้งให
ข
อมูลความรู
เพิ่มเติมที่
จําเป;นสําหรับการเป;นผู
นําทางความคิด โดยการนําเสนอผลงาน
การศึกษากลุ�ม การประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาตาม
กรอบสมรรถนะที่กําหนด การประเมินผลโครงการในภาพรวม        
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการทํากิจกรรมโครงการ      
จิตอาสา 

๕. ช�วงการรายงานผล เป;นการรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ 
องศา เพื่อให
ผู
รับการฝ>กอบรมนําผลการประเมิน ๓๖๐ องศาที่
ได
รับมากําหนดประเด็นการพัฒนาและกําหนดวิธีการในการ
พัฒนาตนเองต�อไป โดยจะมีการอธิบายรายงานผลการประเมิน 
๓๖๐ องศา และทํา Group Coaching 

 

 

 

     



๖๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

  ก า ร พัฒ น าก า รป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ ด� ว ย เ ทค นิ ค           
ศูนยEการประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 

๑) จัดหาเครื่องมือประเมินสมรรถนะที่ได�รับการรับรอง       
จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนํา โดยดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 

- สํารวจหลักสูตรการประเมินสมรรถนะจากองค6กร          
ที่ปรึกษาชั้นนํา ซึ่งมีกิจกรรมและวิธีการที่จะทําให
เกิดการพัฒนา
อย�างยั่งยืนแก�บุคลากรของสํานักงาน ก.พ. เพื่อให
มีองค6ความรู
และ
ทักษะในด
าน (๑) การพัฒนาออกแบบเครื่องมือประเมิน 
(Developer) (๒) การใช
เครื่องมือประเมินในฐานะกรรมการ        
ผู
ประเมิน (Assessor/User) และ (๓) การรายงานผลการประเมิน 
(Feedback) 

- จัดทําคู� มือการใช
 เครื่องมือประเมินสมรรถนะที่ใช

ประกอบการฝ>กอบรมหลักสูตรดังกล�าวซึ่งจะเป;นลิขสิทธิ์ของ
สํานักงาน ก.พ. ประกอบด
วยกิจกรรมในศูนย6การประเมิน จํานวน 
๑๒ ชุด และแบบทดสอบ จํานวน ๓ ชุด 

- ร�วมกับที่ปรึกษาจัดทําต
นฉบับคู�มือการใช
เครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรมในศูนย6การประเมิน และ
ประเภทแบบประเมินออนไลน6 สําหรับทุกกลุ�มเปMาหมาย ได
แก� 
(๑) กลุ�มข
าราชการใหม� (๒) กลุ�มข
าราชการประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษ (๓) กลุ�มข
าราชการประเภทอํานวยการ และ           
(๔) กลุ�มข
าราชการประเภทบริหาร 

๒) วางแผนการสร� างและทดสอบเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะเพื่อใช�ในการพัฒนาข�าราชการตําแหน�งประเภท
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ (กลุ�มผู�มีศักยภาพ) และประเภท
อํานวยการ 

   



๖๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
- กําหนดรายละเอียดเชิงพฤติกรรมและดัชนีชี้วัดของ

สมรรถนะที่ต
องการประเมินสําหรับข
าราชการตําแหน�งประเภท
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ 

- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรม         
ในศูนย6การประเมินสําหรับข
าราชการตําแหน�งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน อย�างน
อย ๕ ชุดกิจกรรม และ
ประเภทอํานวยการ จํานวนอย�างน
อย ๓ ชุดกิจกรรม 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือที่จะ
นําไปใช
ประเมินสมรรถนะข
าราชการตําแหน�งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษที่เข
าร�วมโครงการพัฒนาผู
นําคลื่นลูกใหม�
ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๒ และข
าราชการตําแหน�งประเภท
อํานวยการที่เข
าร�วมโครงการฝ>กอบรมหลักสูตรการพัฒนา         
นักบริหารระดับสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน6และคุณธรรม (นบส. ๑)        
รุ�นที่ ๘๕ 

- จัดฝ>กอบรมการเป;นผู
ประเมิน (Assessors) ให
แก�
ข
าราชการสํานักงาน ก.พ. และผู
ที่เกี่ยวข
อง เพื่อสร
างทักษะ        
ในการประเมินสมรรถนะข
าราชการตําแหน�งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษที่เข
าร�วมโครงการผู
นําคลื่นลูกใหม�ใน
ราชการไทย รุ�นที่ ๒๒ และข
าราชการตําแหน�งประเภทอํานวยการ
ที่เข
าร�วมโครงการฝ>กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ�นที่ ๘๕ และ          
รุ�นที่ ๘๖ 

การประเมินสมรรถนะข�าราชการผู� เข�าร�วมโครงการ
พัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๒ 

- จัดประชุมเชิงปฏิ บั ติการเพื่อประเมินสมรรถนะ
ข
าราชการตําแหน�งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษที่      



๖๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
เข
าร�วมโครงการผู
 นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๒    
จํานวน ๗๑ คน โดยมีการประมวลผลการประเมินสมรรถนะจาก
การทํากิจกรรมในศูนย6การประเมิน จัดทํารายงานผลการประเมิน
ราย บุคคล  ( Individual Assessment Report) และพัฒนา        
แบบประเมินสมรรถนะประเภทแบบประเมินตนเองและ          
แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 

- ประเมินสมรรถนะข
าราชการผู
 เข
าร� วมโครงการ
ฝ>กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู
นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย  
รุ�นที่ ๒๒ ด
วยแบบประเมินตนเองภายหลังจากการเข
าร�วม
โครงการ (Post Self-assessment) และประเมินสมรรถนะด
วย
แบบประเมิน ๓๖๐ องศา ออนไลน6  

- รวบรวมประมวลผล และจัดทํารายงานผลการประเมิน
สมรรถนะแบบ ๓๖๐ องศา ออนไลน6 ของผู
เข
าร�วมโครงการ
ฝ>กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู
นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย          
รุ�นที่ ๒๒  

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนา
ผู
เข
าร�วมโครงการฝ>กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู
นําคลื่นลูกใหม� 
ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๒ จํานวน ๕๐ คน ณ โรงแรมริชมอนด6 
จังหวัดนนทบุรี 

การประเมินสมรรถนะข�าราชการผู� เข�าร�วมโครงการ
พัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๓ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะสําหรับข
าราชการที่เข
าร�วมโครงการผู
นําคลื่นลูกใหม� 
ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๓ กับข
าราชการในสํานักงาน ก.พ.           
จํานวน ๗ คน ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 



๗๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร
างทักษะการเป;น

กรรมการผู
ประเมินข
าราชการที่เข
าร�วมโครงการผู
นําคลื่นลูก
ใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๓ ซึ่งประกอบด
วย ที่ปรึกษา ACM 
ผู
ทรงคุณวุฒิ และผู
เชี่ยวชาญภายนอก จํานวน ๑๓ คน ในวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะผู
สมัคร
เข
าร�วมโครงการผู
 นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๓   
จํานวน ๘๕ คน ระหว�างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

- ประมวลผลการประเมินและจัดทํารายงานผลสําหรับ 
ผู
สมัครเข
าร�วมโครงการผู
นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๓ 
ระหว�างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ6 ๒๕๖๑ 

การประเมินสมรรถนะข�าราชการผู�เข�าร�วมโครงการ
ฝeกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑)           
รุ�นที่ ๘๕ และ ๘๖ 

- จัดประชุมเชิ งปฏิ บั ติการเพื่อประเมินสมรรถนะ
ข
าราชการผู
 เข
าร�วมโครงการฝ>กอบรมหลักสูตรการพัฒนา            
นักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ�นที่ ๘๕ จํานวน ๑๓๐ คน โดยมี 
การประมวลผลการประเมินสมรรถนะจาก ๒ ส�วน คือ (๑) การทํา
แบบประเมินตนเอง และ (๒) การทํากิจกรรมในศูนย6การประเมิน 
พร
อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมินรายบุคคล (Individual 
Assessment Report) 

- จัดประชุมเชิ งปฏิ บั ติการเพื่อประเมินสมรรถนะ
ข
าราชการผู
 เข
าร�วมโครงการฝ>กอบรมหลักสูตรการพัฒนา            
นักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ�นที่ ๘๖ จํานวน ๑๓๐ คน            
พร
อมทั้งประมวลผลการประเมินสมรรถนะและจัดทํารายงาน       



๗๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ผลการประเมินส�วนบุคคล 

การประเมินสมรรถนะข�าราชการผู�เข�าร�วมโครงการ
ฝeกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑)           
รุ�นที่ ๘๗ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน
สําหรับ นบส.๑ กับข
าราชการระดับเชี่ยวชาญในสํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๔ คน ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อสร
างทักษะการเป;น         
ผู
ประเมิน นบส.๑ ซึ่งประกอบด
วย ที่ปรึกษา นบส.๑ ที่ปรึกษา 
ACM และผู
 เชี่ยวชาญภายนอก จํานวน ๒๕ คน ในวันที่             
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อประเมินสมรรถนะ          
นบส.๑ รุ�นที่ ๘๗ จํานวน ๑๓๐ คน ระหว�างวันที่ ๒๖ – ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

การประเมินสมรรถนะผู� เข� าร�วมโครงการพัฒนา              
นักบริหารระดับสูง : ผู�บริหารส�วนราชการ (นบส.๒) รุ�นที่ ๙ 

- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะข
าราชการผู
เข
า
ฝ>กอบรมหลักสูตร นบส.๒ รุ�นที่ ๙ จํานวน ๓๔ คน โดยมี           
การปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะประเภท           
แบบประเมินตนเอง ทดลองประเมินด
วยแบบประเมินตนเอง และ
ประมวลผล 

- ประเมินสมรรถนะผู
เข
าร�วมโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง : ผู
บริหารส�วนราชการ (นบส.๒) รุ�น ที่ ๙ ด
วย
แบบสอบถามพฤติกรรมการทํางาน (Post Self Assessment) 
พร
อมทั้งประมวลผลในภาพรวมเพื่อเปรียบเทียบกับ Pre Self- 



๗๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๓) การพัฒนาเครื่องมือประเภทกิจกรรมในศูนยEการประเมิน

สําหรับข�าราชการตําแหน�งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ผู�เข�าร�วมโครงการฝeกอบรมหลักสูตร การเปkนข�าราชการที่ดี         
รุ�นที่ ๑๓ จํานวน ๔๖ คน และรุ�นที่ ๑๔ จํานวน ๔๕ คน 

- พัฒนาเครื่องมือประเภทกิจกรรมในศูนย6การประเมิน
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน 
จํานวน ๔ ชุดกิจกรรม 

- จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อสร
างทักษะการเป;น                        
ผู
ประเมิน  

- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะประเภทแบบ
ประเมินออนไลน6สําหรับข
าราชการตําแหน�งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ และรวบรวมข
อมูลการประเมินสมรรถนะ
ออนไลน6 

- จัดประชุมเชิ งปฏิ บั ติการเพื่อประเมินสมรรถนะ
ข
าราชการผู
เข
าร�วมโครงการฝ>กอบรมหลักสูตรการเป;นข
าราชการ
ที่ดี รุ�นที่ ๑๓ จํานวน ๔๖ คน และรุ�นที่ ๑๔ จํานวน ๔๕ คน 

- ประมวลผลการประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรมใน
ศูนย6การประเมินและประเภทแบบประเมินออนไลน6 เพื่อจัดทํา
รายงานผลการประเมินรายบุคคล (Individual Assessment 
Report) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนา
ข
าราชการผู
เข
าร�วมโครงการฝ>กอบรมหลักสูตรการเป;นข
าราชการ
ที่ดี รุ�นที่ ๑๔ (IDP Coaching)  

 

 
     



๗๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

  การพัฒนากําลังคนภาครัฐด�วยการเรียนรู�ทางไกลและ      
สื่ออิเล็กทรอนิกสE (e-learning) 

๑) การพัฒนาศูนยEการเรียนรู�ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสE          
(OCSC Learning Space) 

- พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส6เพื่อใช
กับการฝ>กอบรมแบบ 
OCSC Learning Space และพัฒนาต
นแบบศูนย6การเรียนรู
          
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส6 

- จัดอบรมเชิ งปฏิ บัติการการจัดทําหลักสูตรแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning Course Creation)  

๒) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝeกอบรมด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกสE 

- จัดจ
างดําเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ           
การฝ>กอบรมด
วยระบบอิเล็กทรอนิกส6 ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

- ควบคุม กํากับ ติดตาม และแก
 ไขป�ญหาในการ
ดําเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝ>กอบรมด
วย          
ระบบอิเล็กทรอนิกส6 รุ�นที่ ๑ (ระหว�างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ – 
๒๘ กุมภาพันธ6 ๒๕๖๐) รุ�นที่ ๒ (ระหว�างวันที่ ๑ มีนาคม –        
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และรุ�นที่ ๓ (ระหว�างวันที่ ๑ มิถุนายน – 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และรุ�นที่ ๔ (ระหว�างวันที่ ๑ สิงหาคม – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

   

  การพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญที่อยู�ระหว�างทดลอง
ปฏิบัติหน�าที่ราชการ 
๑) ประชุมวางแผนและเตรียมการดําเนินการจัดฝ>กอบรม
หลักสูตรการเป;นข
าราชการที่ดี รุ�นที่ ๑๕ 

   



๗๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๒) จัดสัมมนาเพื่อสร
างเครือข�ายการพัฒนาข
าราชการแก�
ผู
ปฏิบัติงานด
านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ข
าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน
าที่ราชการจากส�วนราชการ
ต�าง ๆ จํานวน ๒๕๐ คน ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
๓) จัดฝ>กอบรมหลักสูตรการเป;นข
าราชการที่ดี รุ�นที่ ๑๕ ระหว�าง
วันที่ ๓๐ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ6 ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี โรงแรมเดอะรีเจ
นท6 ชะอํา บีช รีสอร6ท จังหวัด
เพชรบุรี และสถานที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ6 โดยมีผู
เข
ารับการอบรม ๗๒ คน 

  การสร�างความเข�มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ       
(HR Professional) 

๑) การฝeกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
- ดําเนินการจัดฝ>กอบรมตลอดป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จํานวน ๗ หมวดวิชา และปรับปรุงสาระสําคัญในการฝ>กอบรมของ
แต�ละหมวดวิชา โดยเปIดรับสมัครเข
ารับการฝ>กอบรมผ�านระบบ
ลงทะเบียนกลาง ได
แก� 

๑) หม วด วิ ช า กา รบ รร จุแล ะแต� ง ตั้ ง  สํ า ห รับ           
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผู
เข
ารับการอบรม ๓๓ คน 
จาก ๒๔ ส�วนราชการ 

๒) หมวดวิชาการบริหารผลการปฏิบัติงาน สําหรับ     
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผู
เข
ารับการอบรม ๓๕ คน จาก 
๓๔ ส�วนราชการ 

๓) หมวดวิชาการบริหารกําลังคนคุณภาพ สําหรับ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีผู
เข
ารับการอบรม ๓๑ คน 
จาก ๒๗ ส�วนราชการ 

   



๗๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๔) หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การจัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล สําหรับนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ           
มีผู
เข
ารับการอบรม ๓๐ คน จาก ๒๔ ส�วนราชการ 

๕) หมวดวิชาการสรรหาและเลือกสรร สํ าหรับ               
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีผู
เข
ารับการอบรม ๒๑ คน        
จาก ๑๙ ส�วนราชการ 

๖) หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสอน
งานเพื่อการปรับปรุง สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
พิเศษ มีผู
เข
ารับการอบรมและผู
สังเกตการณ6 รวม ๓๖ คน 

๗) หมวดวิชาความรู
พื้นฐานด
านการบริหารทรัพยากร
บุคคล สําหรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผู
เข
ารับการอบรม
และผู
สังเกตการณ6 รวม ๖๐ คน 

-  จัดทํารายงานผลการฝ>กอบรมจํานวน ๖ หมวดวิชา คือ 
การบริหารผลงาน การบรรจุและแต�งตั้ง การบริหารกําลังคน
คุณภาพ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล การสรรหาและเลือกสรร 
และการสอนงานเพื่อการปรับปรุง 

-  รวบรวมผลคะแนนของผู
เข
าอบรมเพื่อจัดทํารายงาน        
ผลการฝ>กอบรมส�งให
ส�วนราชการ ในหมวดวิชาความรู
พื้นฐานด
าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

-  จัดทํารายงานผลการฝ>กอบรมส�งให
ส�วนราชการใน 
หมวดวิชาความรู
พื้นฐานด
านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒) การติ ดตามประเมิ นผลการฝe กอบรมหลั กสู ตร                 
นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 

- วางแผนการติ ดตามประเ มิ นผลและปรับปรุ ง                 
แบบประเมินผลหลักสูตรฝ>กอบรมในป- ๒๕๖๐ 



๗๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

-  รวบรวมผลงานของผู
 เข
 าอบรมในหมวดวิชาที่ จัด
ฝ>กอบรมและจัดส�งให
คณะวิทยากรจากสํานัก/ศูนย6 ผู
ทําหน
าที่
ประเมินให
คะแนนผลงาน 

-  บันทึกข
อมูลการประเมินผล ๗ หมวดวิชา ประมวลผล
การประเมินความพึงพอใจการฝ>กอบรมแต�ละหมวดวิชาและจัดทํา
รายงานสรุปผลการฝ>กอบรมป- ๒๕๖๐ 

๓) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร�างความเข�มแข็ งด� าน           
การบริหารทรัพยากรบุคคลให�ส�วนราชการ  

- จัดทําร�างหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับ
หัวหน
างานระดับต
น (HRM for Frontline Managers) 

-  จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาความต
องการ       
ในการพัฒนา และเพื่อพัฒนาหลักสูตร “ผู
นําทีมในยุคแห�ง       
การเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย6ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร6 
แจ
งวัฒนะ โดยมีกลุ�มเปMาหมายจากส�วนราชการต�าง ๆ จํานวน 
๓ กลุ�ม รวม ๖๐ คน ประกอบด
วย ๑) ข
าราชการผู
ปฏิบัติ
หน
าที่หัวหน
ากลุ�ม/โครงการ ๒) ผู
บังคับบัญชาของหัวหน
ากลุ�ม/
โครงการ และ ๓) ผู
ใต
บังคับบัญชาของหัวหน
ากลุ�ม/โครงการ 

๔) การพัฒนาวิทยากร 

-  พัฒนาวิทยากร จํานวน ๘ คน โดยเข
ารับการฝ>กอบรม
หลักสูตรการฝ>กอบรมเพื่อเป;นผู
อํานวยการเรียนรู
 (Developing 
Facilitation Skills) ณ โรงแรมไมด
า ถนนงามวงศ6วาน 

  โครงการเสริมสร�างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของ
ข�าราชการ ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา กิจกรรม ให
สอดคล
องกับ

   



๗๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู
 เข
 ารับการฝ>กอบรม               
ในป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ประสานกับหน�วยงานภาคเอกชนที่ร�วมโครงการ ๖ แห�ง          
ในหลักสูตรที่ ๒ เพื่อเตรียมความพร
อมในการจัดดําเนินการ และ
ปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม 

• ดําเนินโครงการเสริมสร
างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ชีวิตของข
าราชการ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแบ�ง
การดําเนินการออกเป;น ๒ หลักสูตร ประกอบด
วย 

หลักสูตรที่ ๑ เป;นการฝ>กอบรมผู
เข
าร�วมโครงการเพื่อ
เตรียม ความพร
อมเกษียณอายุราชการในหัวข
อเรื่อง การสร
าง             
แรงบันดาลใจ การสร
างคุณค�าของชีวิต เพื่อทําประโยชน6ให
กับ
สังคม ดําเนินการโดย สํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. โดยมี
ผู
เข
าร�วม จํานวน ๔๒๕ คน 

หลักสูตรที่ ๒ มี ๕ หลักสูตร โดยผู
เข
าอบรมสามารถ
เลือกได
เพียง ๑ หลักสูตร ดังนี้ 

๒.๑) การรักษาสุขภาพเพื่อเกษียณอายุ “ชีวิตสดใส...
หลังวัยเกษียณอายุ” โดย ชมรมรักษ6สุขภาพ เดอะเลกาซี          
ณ เดอะเลกาซี  ริ เวอร6แคว รีสอร6ท จั งหวัดกาญจนบุ รี                  
มีผู
เข
าร�วม ๔๔๓ คน 

๒.๒) การเตรียมตัวเมื่อเกษียณอายุ “โปรแกรมสู�ชีวิตใหม�...        
หลังวัยทํางาน” โดย ศูนย6ส�งเสริมสุขภาพมิชชั่น ณ อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี มีผู
เข
าร�วม ๒๔๑ คน 

๒.๓) การเสริมสร
างสุขภาพวัยเกษียณอายุ “โปรแกรม
เสริมสร
างพลัง...สุขใจสุขกาย หลังวัยเกษียณ” โดย ชมรมเสริมสร
าง



๗๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
สุขภาพเพชรริมธาร ณ เพชรริมธาร รีสอร6ท อําเภอท�ายาง          
จังหวัดเพชรบุรี มีผู
เข
าร�วม ๒๗๕ คน 

๒.๔) การสร
างความสุข..เสริมความมั่นคง วัยเกษียณ ด
วย
โปรแกรม “การเสริมสร
างแรงบันดาลใจเพื่อความมั่นคงให
กับชีวิต 
พิชิตโรค ชะลอวัย ด
วยภูมิป�ญญาไทย” โดย ชมรมสุขภาพโดย         
ภู มิป�ญญาไทยโดย Me Tour ณ โรงแรมทวาราวดี  รีสอร6ท        
แอนด6สปา และศูนย6ฝ>กอบรมอภัยภูเบศรเดย6สปา จังหวัดปราจีนบุรี 
มีผู
เข
าร�วม ๒๙๔ คน 

๒.๕) “ผจญภัยในตัวเอง” กับการค
นพบครั้งใหม�         
วัยเกษียณ โดย นิตยสารเพื่อผู
สูงวัย โอ-ลั้นลา ณ อิงธาร รีสอร6ท 
จังหวัดนครนายก มีผู
เข
าร�วม ๑๖๗ คน 

  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย
และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

การพัฒนาทักษะด�านดิจิทัลของข�าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ 

๑) การเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะด�านดิจิทัลของ
ข�าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปkน
รัฐบาลดิจิทัล 

• จัดทําหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด
าน
ดิจิทัลของข
าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป;นรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐และ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ
แนวทางการพัฒนาทักษะด
านดิจิทัลฯ 

• จัดประชุมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ

   



๗๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
หน�วยงานในสังกัดซึ่งประกอบด
วย สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานส�งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส6 (องค6การมหาชน) สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส6 (องค6การมหาชน) และบริษัท       
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ร�วมด
วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค6การ
มหาชน) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห
องประชุม ๓ ชั้น ๙ 
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือร�วมกันเกี่ยวกับ         
การขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาทักษะด
านดิจิทัลของข
าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป;นรัฐบาลดิจิ ทัล ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีเลขาธิการ ก.พ. 
(นางเมธินี เทพมณี) และปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (นางสาวอัจฉรินทร6 พัฒนพันธ6ชัย) เป;นประธานการประชุม 
โดยกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด
านดิจิทัลในระยะ
เริ่มต
นในป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมุ�งเน
นการวางรากฐาน
การพัฒนาในเรื่อง Digital Literacy และ Cyber Security เพื่อให

บุคลากรภาครัฐส�วนใหญ�สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานอย�างเต็มศักยภาพและปลอดภัย โดยจะ
ใช
กลไกการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ และในป-งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จะมุ�งเน
นการสร
างและพัฒนาผู
นําด
านดิจิทัลภาครัฐและ
ผู
นําการเปลี่ยนแปลงด
านดิจิทัล ประมาณร
อยละ ๑๐ ของ
ข
าราชการที่ปฏิบัติงานในส�วนราชการ 

• จัดสัมมนาเครือข�ายความร�วมมือสําหรับการพัฒนาทักษะ
ด
านดิจิทัลของข
าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน
เป;นรัฐบาลดิจิทัล ระหว�าง สํานักงาน ก.พ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค6การมหาชน) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส6 (องค6การมหาชน) 



๘๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
และสถาบันการศึกษาและสถาบันฝ>กอบรม จํานวน ๑๔ แห�ง       
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห
องประชุม ๓ ชั้น ๙ สํานักงาน 
ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีเลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี)  
เป;นประธานการประชุม ซึ่งเครือข�ายสถาบันการศึกษาและสถาบัน
ฝ>กอบรมพร
อมจะให
การสนับสนุนและทํางานร�วมกันเพื่อให
เกิดการ
พัฒนาทักษะด
านดิจิทัลอย�างเป;นระบบ โดยสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส6 (องค6การมหาชน) ทําหน
าที่เป;นแกนกลางในการ
ประสานและบูรณาการการจัดการพัฒนาทักษะด
านดิจิทัลให

สอดคล
องกับแนวทางการพัฒนาทักษะด
านดิจิทัลของข
าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป;นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และชุดทักษะด
าน
ดิจิทัลของข
าราชการที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค6การมหาชน) 
ดําเนินการอยู� รวมทั้งจะได
มีการวางแผน พัฒนาระบบ สร
าง
เครือข�าย และดําเนินการเพื่อขยายโอกาสและทางเลือกในการ
พัฒนาทักษะด
านดิจิทัลให
ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐทุกกลุ�มทั่ว
ประเทศด
วย โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส6 (องค6การมหาชน) 
จะรวบรวบผลของการพัฒนาและจัดทําเป;นฐานข
อมูลการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อประโยชน6ในการบริหารและพัฒนากําลังคน
ภาครัฐต�อไป 

• จัดทําสรุปผลการประชุมกับหน�วยงานที่รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาทักษะด
านดิจิทัลของข
าราชการและ
บุคลากรภาครัฐที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
และแจ
งเวียนให
ส�วนราชการและหน�วยงานที่เกี่ยวข
องรับทราบ
และรับรองรายงานการประชุม 

• สํานักงาน ก.พ. ร�วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ



๘๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
สังคมและหน�วยงานในสังกัดและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค6การ
มหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส�วนราชการเกี่ยวกับ        
การพัฒนาทักษะด
านดิจิทัลของข
าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป;นรัฐบาลดิจิทัล ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งได
รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก 
ประจิน จั่นตอง) เป;นประธานการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อ
สร
างความเข
าใจให
แก�เจ
าหน
าที่ผู
เกี่ยวข
องของส�วนราชการและ
หน�วยงานของรัฐ เกี่ยวกับสาระสําคัญและกรอบแนวทาง          
การดําเนินการพัฒนาทักษะด
านดิจิทัลของข
าราชการและบุคลากร
ภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาทักษะด
านดิจิทัลของข
าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป;นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งเพื่อนําเสนอ
ตัวอย�างหลักสูตรและการประเมิน ตัวอย�างหน�วยงานผู
 จัด          
การพัฒนา เพื่อให
ส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐที่สนใจได

เลือกนําไปเลือกใช
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให
เหมาะสมและ
สอดคล
องกับความต
องการและความจําเป;นของแต�ละหน�วยงาน 
โดยมีผู
เข
าร�วมสัมมนาเป;นข
าราชการหรือบุคลากรภาครัฐของ  
ส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐต�าง ๆ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่
เกี่ยวข
องกับการนําแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลไปดําเนินการ 
หน�วยงานละ ๓ คน ได
แก� ผู
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ประจํากระทรวง กรม (CIO) หรือผู
 รับผิดชอบภารกิจด
าน          
การพัฒนาดิจิ ทัลของหน�วยงาน ผู
 รับผิดชอบภารกิจด
 าน              
การพัฒนาบุคลากรของหน�วยงาน และผู
รับผิดชอบภารกิจด
าน
แผนงานและงบประมาณของหน�วยงาน รวมประมาณ ๖๐๐ คน 



๘๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๒) การจัดทําทักษะด�านดิจิทัลและเครื่องมือประเมิน

สําหรับข�าราชการและบุคลากรภาครัฐ (ร�วมกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องคEกรมหาชน) หรือ สคช.) 

• ร�วมประชุมคณะรับรองเพื่อพิจารณาร�างทักษะด
านดิจิทัลฯ 
ก�อนนําเสนอเพื่อสัมมนาประชาพิเคราะห6 

• ประสานและจัดทําหนังสือเชิญส�วนราชการมอบหมาย
ข
าราชการมาร�วมสัมมนาประชาพิเคราะห6ร�างทักษะด
านดิจิทัลฯ 
จํานวน ๗๙ หน�วยงาน 

• จัดสัมมนาประชาพิเคราะห6นําเสนอผลการจัดทําชุดทักษะ
ด
 านดิจิ ทั ล สํ าห รับข
 าราชการและบุคลากรภาครั ฐเ พื่ อ               
การขับเคลื่อนภาครัฐเป;นรัฐบาลดิจิทัล โดยร�วมกับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค6การมหาชน) และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส6 
(องค6การมหาชน) เพื่อรับฟ�ง  ความคิดเห็นจากข
าราชการกลุ�ม 
ต�าง ๆ ที่จะนําชุดทักษะไปปรับใช
เป;นกรอบการพัฒนาตนเองและ
ผู
อื่นให
เท�าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีความพร
อม            
ที่จะเป;นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู�การเป;น    
ประเทศไทย ๔.๐ หรือการเป;นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด
วยนวัตกรรม ผู
เข
าร�วมการสัมมนา ประกอบด
วย 
ตัวแทนข
าราชการ ๕ กลุ�มหลัก รวม ๑๓๖ คน ได
แก� ผู
บริหาร
ระดับสูง ผู
อํานวยการกอง กลุ�มผู
ปฏิบัติงานด
านนโยบายและ
วิชาการ กลุ�มผู
ปฏิบัติงานด
านบริการ และกลุ�มผู
ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด
านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได
นําเสนอชุดทักษะที่ข
าราชการและ
บุคลากรภาครัฐควรต
องมีเพื่อการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล จํานวน ๗ กลุ�มทักษะ ได
แก� ทักษะความเข
าใจและ 
ใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด
านการควบคุม กํากับ และปฏิบัติ         



๘๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด
านดิจิทัล ทักษะ
ด
านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค6กร ทักษะด
าน 
การออกแบบกระบวนการและการให
บริการด
วยระบบดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ ทักษะด
านการจัดการโครงการและ
บริหารกลยุทธ6  ทั กษะด
 าน ผู
 นํ า ดิ จิ ทั ล  และทักษะด
 าน                    
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด
านดิจิทัล ทั้งนี้ การพัฒนากลุ�ม
ทักษะดังกล�าวจะช�วยสนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล          
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป;นรัฐบาลดิจิทัล ช�วยแก
ไขป�ญหาการ
ทํางานแบบแยกส�วน ส�งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการทํางานและ
การให
บริการให
แก�องค6กร อีกทั้งจะนําไปสู�การสร
างองค6กร
อัจฉริยะที่มีวัฒนธรรมองค6กรแบบดิจิทัลและการพัฒนาบริการที่
เป;นเลิศให
แก�ประชาชนและผู
รับบริการ 

• ประชุมร�วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค6การมหาชน) 
แ ล ะ ที ม อ า จ า ร ย6 ที่ ป รึ ก ษ า  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร6 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6 เพื่อปรับปรุงชุดทักษะด
านดิจิทัลของ
ข
าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวม ๔ ครั้ง ในวันที่ ๑๔, ๑๗, ๒๑ 
และ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6 

•  สัมภาษณ6ผู
บริหารระดับสูงหรือผู
ดํารงตําแหน�งหรือ          
เคยดํารงตําแหน�งผู
อํานวยการกอง ซึ่งมีประสบการณ6ในการ          
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ในการพัฒนาองค6การ เพื่อสอบทาน          
ร� างทักษะดิ จิทัล จํานวน ๓ คน ได
แก�  (๑) นายธีระพงษ6              
รอดประเสริฐ ผู
ช�วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม ในวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ (๒) นางสาวนวลน
อย อุณหโชค ที่ปรึกษา
สํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ และ (๓) นางสาว
กรองกนก มานะกิจจงกล รักษาการผู
อํานวยการกองพัฒนาและ



๘๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
เชื่อมโยงตลาดการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริม        
การลงทุน ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

•  ประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําร�างกรอบทักษะด
านดิจิทัล
ของข
าราชการและบุคลากรภาครัฐกับ สคช. และทีมที่ปรึกษา          
โดย รศ.ดร.อัศนีย6 ก�อตระกูล จํานวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒ และ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

๓) การกระตุ�นและสร�างบรรยากาศให�เกิดทักษะความ
เข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัลแก�ข�าราชการ บุคลากรของ
ภาครัฐ และส�วนราชการ 

• พัฒนาเว็บไซต6เพื่อเป;น platform ของโครงการพัฒนา 
Digital Literacy Project พัฒนาโปรแกรมการจัดทําแผนพัฒนา
ส�วนบุคคล (IDP) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ6ในการพัฒนา Digital 
Literacy เช�น Infographic สื่อ VDO เพื่อเผยแพร�ให
หน�วยงาน
ต�าง ๆ 

• ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต6ให
มีความเหมาะสมและสามารถ
ใช
เป;นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู
ทักษะ ความเข
าใจและใช

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด
วยตนเอง พร
อมทั้งจัดทํา
คลิปวิดีโอเรื่องจุดประกายเส
นทางสู�ประเทศไทย ๔.๐ และนําขึ้น 
Youtube เพื่อเผยแพร� 

• จัดประเมินทักษะ/สมรรถนะด
าน IT ของข
าราชการ
ผู
ปฏิบัติงานด
านเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดประชุมเพื่อเลือก
เครื่องมือการประเมินสมรรถนะด
าน IT โดยจัดประเมินสมรรถนะ
ด
าน IT ที่ได
มาตรฐานสากล มาตรฐาน TOPCIT (ร�วมกับ สคช.) 
ให
แก�ข
าราชการผู
ปฏิบัติงาน IT ภาครัฐ จํานวน ๒๑๒ คน ระหว�าง
วันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจัดทดสอบ ITPE ระดับ FE 



๘๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ให
แก�ข
าราชการ จํานวน ๒๓ คน (โดยความร�วมมือของสถาบัน
วิทยาการ สวทช. สนับสนุนเครื่องมือ) โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อใช
 
ในการสัมมนาเปรียบเทียบเครื่องมือประเมินสมรรถนะด
าน IT         
ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจัดสัมมนาเปรียบเทียบเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะด
าน IT จํานวน ๒ เครื่องมือ คือ TOPCIT 
(มาตรฐานของสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต
 ) และ ITPE 
(มาตรฐานของญี่ปุeน) ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

• จัดการทดสอบความรู
ความเข
าใจในการใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล โดยประสานกับ 
สคช. ในการเตรียมการ/การลงทะเบียน ในการจัดทดสอบ Digital 
Literacy ตามมาตรฐานสากล สําหรับข
าราชการและบุคลากร
ภาครัฐผู
เข
าทดสอบประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน จัดทําหนังสือแจ
งส�วน
ราชการและองค6กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ในการส�ง
ข
าราชการและบุคลากรภาครัฐเข
าทดสอบ Digital Literacy และ
เข
ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร
อมก�อนการทดสอบ ในวันที่ 
๗, ๙ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ (จํานวน ๖ รุ�น) มีผู
เข
าอบรมรวม 
๑,๕๔๕ คน รวมทั้งประสานและดําเนินการจัดทดสอบ Digital 
Literacy ให
กลุ�มผู
เข
าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) 
ของสํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๓, ๑๕, ๑๖, ๑๙, ๒๔ และ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

• จัดฝ>กอบรมเพื่อการพัฒนา Digital Literacy ให
แก�
ข
าราชการที่จะทดสอบทักษะความเข
าใจและการใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล  ในวันที่ ๔, ๗ และ 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๐โดยมีผู
เข
ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑,๕๕๔ คน 

• จัดการทดสอบ ICDL ให
กลุ�มผู
เข
าอบรมหลักสูตร ส.นบส. 



๘๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ในวันที่ ๖ และ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒๑๓ คน 

• จัดการทดสอบ ICDL ให
ข
าราชการกลุ�มผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HiPPS) ผู
เข
าร�วมโครงการฝ>กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู
นํา       
คลื่นลูกใหม�ในราชการไทย และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ�นใหม� 
(นปร.) จํานวน ๕๙๐ คน 

• ประสานการจัดทดสอบให
หน�วยงานภาครัฐที่สนใจ คือ 
สถาบันกัลยาณ6ราชนครินทร6 โดยมีผู
เข
าทดสอบ จํานวน ๕๐ คน 
และจัดทดสอบรอบพิเศษ (ช�วงการแบ�งห
องสัมมนาย�อยช�วงบ�าย) 
ในงานสัมมนาชี้แจงส�วนราชการ มีผู
เข
าทดสอบประมาณ ๑๐ คน 

• จัดการทดสอบ ICDL ให
ข
าราชการสํานักงาน ก.พ. จํานวน 
๓๑๘ คน 

• ประสานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค6การมหาชน)          
ในการจัดทดสอบให
หน�วยงานภาครัฐที่สนใจเพิ่มเติม ได
แก�        
ศาลปกครอง จํานวน ๕๐ คน สํานักงานตํารวจแห�งชาติ จํานวน 
๘๐ คน และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) จํานวน ๑๐๐ คน 

•  ประสานการจัดทดสอบ ICDL ให
ข
าราชการพลเรือนสามัญ 
- ข
าราชการผู
สมัครเข
 าร�วมการฝ>กอบรมหลักสูตร        

การพัฒนาผู
นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย จํานวน ๗๙ คน ในวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

- ข
าราชการผู
สมัครเข
าร�วมโครงการข
าราชการผู
 มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPs) จํานวน ๓๘๔ คน  ระหว�างวันที่ ๒๙ – ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

- ผู
ข
าอบรมในหลักสูตร นบส. ๑ รุ�นที่ ๘๗ จํานวน ๑๒๕ 



๘๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
คน ระหว�างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

•  ประสานและเชิญชวนส�วนราชการในสังกัดในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ได
แก�  สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ และ
กองทัพเรือ ข
าราชการสังกัด ส�งข
าราชการเข
าทดสอบทักษะ 
ความเข
าใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 

•  รวมรวม วิเคราะห6 และประมวลผลการทดสอบทักษะ 
ความเข
าใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัลของข
าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เพื่อเตรียมนําเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ        
การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด
านดิจิทัลของข
าราชการ  

•  ประสานงานและตอบข
อหารือส�วนราชการเกี่ยวกับ           
การสมัครเข
ารับการทดสอบ การขอรับคะแนนการทดสอบที่       
ผ�านมาแล
วของการทดสอบ Digital Literacy ตามมาตรฐานสากล  

๔) การฝeกอบรมทักษะด�านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐไปสู�การเปkนรัฐบาลดิจิทัล (บูรณาการในหลักสูตรของ
สํานักงาน ก.พ.) 

• ศึกษาและกําหนดกรอบเนื้อหาการฝ>กอบรมที่จะบูรณาการ
ในหลักสูตร นบส. ๑ นบส. ๒ และหลักสูตรการพัฒนาผู
 นํา          
คลื่นลูกใหม�ในราชการไทย 

• นําหลักสูตรด
านการพัฒนาทักษะด
านดิจิทัล (หลักสูตร 
Arts of Data Science) มาใช
 กับหลักสูตรการพัฒนาผู
 นํา        
คลื่นลูกใหม�ในราชการไทย 

•  จัดทําเนื้อหาและรูปแบบการจัดฝ>กอบรม วิชา Digital 
Transformation ให
กับหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) 



๘๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐ 

๑) การสร�างและพัฒนาเครือข�ายการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐและส�งเส ริม ศักยภาพหน�วยงานเครือข�ายให� มี          
ความพร�อมในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

- เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข
อมูล 
๒) การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู�นําการเปลี่ยนแปลง 

(รองอธิบดี หรือเทียบเท�า) 
- พัฒนาหลักสูตรและเตรียมการจัดหลักสูตรการสร
าง

ผู
นําแห�งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑) สําหรับรองอธิบดีและ
เทียบเท�า 

- รับสมัครผู
 เข
ารับการฝ>กอบรมหลักสูตรผู
 นําแห�ง         
การเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)  สําหรับผู
ดํารงตําแหน�งรองอธิบดี 
เพื่อเตรียมความพร
อมก�อนขึ้นสู�ตําแหน�งที่สูง 

๓) การสัมมนานักบริหารระดับสูง เพื่อเสริมสร�างการ   
บูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ 

- จัดสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการ          
การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑        
ณ ห
องแกรนด6ไดมอนด6  ศูนย6การประชุมอิมแพ็คฟอ รั่ม           
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป;นประธาน 
มีผู
เข
าร�วมงานประมาณ ๘๐๐ คน 

   



๘๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
 ๑๐.๔ เสริมสร
างระบบคุณธรรมในการ

แต�งตั้งและโยกย
ายบุคลากร
ภาครัฐ 

 ๑. จัดทําร�างกฎ ก.พ. ว�าด
วยการย
าย การโอน หรือการเลื่อน
ข
าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .. .. ตามมาตรา ๖๓ แห�ง
พระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ        
ร�างหลักเกณฑ6 วิธีการและเงื่อนไขในการย
าย การโอน หรือ        
การเลื่อนข
าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบร�างกฎ ก.พ. ดังกล�าว 

   

 ๑๐.๕ ใช
มาตรการทางกฎหมาย         
การปลูกฝ�งค�านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป;น
ข
าราชการและความซื่อสัตย6 

 การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยและแนวทางการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับเรื่องวินัยของส�วนราชการ รวมถึงการให�คําปรึกษา
แนะนํา การตอบข�อหารือ ดังนี้  

• ตอบรับทราบรายงานการดําเนินการทางวินัย ๑๖๑ เรื่อง 

• ตอบข
อหารือเป;นหนังสือ ๓๕ เรื่อง 

• ตอบข
อหารือทางโทรศัพท6 ๘๓๑ เรื่อง 

• ตอบหนังสือเรื่องทั่วไป เช�น แจ
งผลการพิจารณาขอ
ยกเว
นคุณสมบัติ ๕ เรื่อง 

• จัดทําความเห็นให
แก�ผู
แทน ก.พ. ในการเข
าประชุม อ.ก.พ. 
สามัญ ของส�วนราชการต�าง ๆ ๒๑๑ เรื่อง 
๒. การศึกษาแนวทางกําหนดมาตรฐานการดําเนินการทาง
วินัยระหว�างหน�วยงานกลาง 

• นํ าเสนอผลการศึ กษาแนวทางกํ าหนดมาตรฐาน                    
การดําเนินการทางวินัยระหว�างหน�วยงานกลาง เรื่อง การกําหนด
มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแก�ผู
 ที่พ
นจากราชการต�อ
คณะรัฐมนตรี 

• แก
ไขมาตรา ๑๐๐ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให
สอดคล
องตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได


   



๙๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
พิจารณาแนวทางกําหนดมาตรฐานการดําเนินการ ทางวินัยระหว�าง
หน�วยงานกลาง : การดําเนินการทางวินัยแก�ผู
ที่พ
นจากราชการ 
ตามหลักการดังนี้ 

๑. การกําหนดหลักเกณฑ6 ที่กําหนดให
 ในกรณี ที่ผล           
การสอบสวนพิจารณาปรากฏว�า ผู
นั้นกระทําผิดวินัยอย�างร
ายแรง
โดยปฏิบัติหรือละเว
นการปฏิบัติหน
าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให

เกิดความเสียหายแก�ผู
หนึ่งผู
ใด หรือปฏิบัติหรือละเว
น การปฏิบัติ
หน
าที่ราชการโดยทุจริต ให
สามารถดําเนินการสอบสวนภายใน
หนึ่งป-นับแต�วันที่ผู
นั้นพ
นจากราชการ และกําหนดให
สั่งลงโทษ
ภายในระยะเวลาสามป- นับแต� วันที่ ผู
 นั้นพ
นจากราชการ 
เช�นเดียวกับการกระทําผิดวินัยอย�างร
ายแรงกรณีอื่น 

๒. การกําหนดข
อยกเว
นในกรณีที่ศาลปกครอง หรือ
องค6กรพิจารณาอุทธรณ6คําสั่งลงโทษทางวินัย หรือองค6กร
ตรวจสอบรายงานการดําเนินการทางวินัยวินิจฉัยชี้ขาดว�า            
การดําเนินการทางวินัยแก�ผู
ใดไม�ถูกต
องตามกฎเกณฑ6ที่กําหนด 
ซึ่ งจะต
องดําเนินการทางวินัยแก� ผู
 นั้นใหม�  โดยให
 เ ริ่มนับ
กําหนดเวลาที่ให
ดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษข
าราชการที่
ออกจากราชการไปแล
วได
ภายในสามป-นับแต�วันที่ศาลปกครอง           
มีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือองค6กรดังกล�าวมีมติหรือคําวินิจฉัย             
ถึงที่สุด แล
วแต�กรณี 

• จัดประชุมผู
แทนของส�วนราชการ จํานวน ๑๘ หน�วยงาน 
เ พื่ อหารือร� วมกั นในการยกร� างแก
 ไขกฎหมายเ กี่ ยวกับ                  
การดําเนินการทางวินัยแก�ข
าราชการที่พ
นจากราชการไปแล
ว  

• ส�งหนังสือไปยังส�วนราชการ จํานวน ๑๘ หน�วยงาน       
เพื่อขอให
ส�งร�างแก
ไขกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย         



๙๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
แก�ข
าราชการที่พ
นจากราชการไปแล
ว มาให
 สํานักงาน ก.พ.        
เพื่อรวบรวมเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

• รวบรวมร�างแก
ไขกฎหมายของส�วนราชการที่เกี่ยวข
องและ
สรุปประเด็นข
อสังเกตของส�วนราชการเกี่ยวกับการดําเนินการ          
ทางวินัยแก�ผู
ที่พ
นจากราชการ 

• นําเสนอ ก.พ. เพื่อทราบ เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินการทางวินัยแก�ผู
ที่พ
นจากราชการ (ร�างแก
ไขมาตรา ๑๐๐ 
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พร
อมทั้งร�างแก
ไขกฎหมายของส�วนราชการอื่นที่เกี่ยวข
อง) ในการ
ประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ 
ก.พ. มีมติรับทราบ 

• จัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของฝeายเลขานุการ อ.ก.พ.
กระทรวง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด6คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
มีผู
 เข
าร�วมประชุม จาก ๑๐ กระทรวง จํานวน ๕๐ คน และ
สัมภาษณ6ผู
ทรงคุณวุฒิด
านวินัยเกี่ยวกับสภาพป�ญหาในการ
ดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. 
กระทรวง จํานวน ๑๕ คน 

• จัดส� งร� างแก
 ไขกฎหมายไปยังรองนายกรัฐมนตรี             
เพื่อพิจารณาอนุมัตินําเข
าสู�การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี          
ซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ6 ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรี      
มีมติอนุมัติหลักการแก
ไขกฎหมายว�าด
วยการดําเนินการทางวินัย
แก�ผู
ที่พ
นจากราชการขององค6กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการ
ฝeายพลเรือน จํานวน ๕ ฉบับ ประกอบด
วย  

๑) ร�างพระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการพลเรือน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  



๙๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๒) ร�างพระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการรัฐสภา            

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๓) ร�างพระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
๔) ร�างพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๕) ร�างพระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และให
ส�งสํานักงานคณะกรรมการ
ก ฤ ษ ฎี ก า ต ร ว จ พิ จ า ร ณ า  โ ด ย ใ ห
 รั บ ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการข
าราชการรัฐสภา สํานักงาน
ศาลปกครอง สํานักงานคณะกรรมการปMองกันและปราบปราม
การทุจริตแห�งชาติ และสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินไป
ประกอบการพิจารณาด
วย ซึ่งขณะนี้สํานักงาน ก.พ. ได
จัดให
มี
การรับฟ�งความคิดเห็นและวิเคราะห6ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ร
องขอ ทั้งนี้ 
สาระสําคัญของร�างพระราชบัญญัติ จํานวน ๕ ฉบับ เป;นการแก
ไข
หลักเกณฑ6การดําเนินการทางวินัยอย�างร
ายแรงกับข
าราชการ       
พลเรือน ข
าราชการรัฐสภา ข
าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา ข
 าราชการตํารวจ และข
าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยหน�วยงานต
นสังกัดสามารถดําเนินการ       
ทางวินัยกับข
าราชการในสังกัดที่พ
นจากราชการไปแล
วก็ได
        
หากความผิดอันเป;นมูลเหตุแห�งการกล�าวหาว�ากระทําความผิด
วินัยอย�างร
ายแรงนั้นเกิดขึ้นระหว�างที่ผู
ถูกกล�าวหามีสภาพเป;น
ข
าราชการ แต�ได
กําหนดเงื่อนเวลาให
 ผู
 มีอํานาจดําเนินการ          
ทางวินัยต
องเริ่มดําเนินการทางวินัยอย�างร
ายแรงภายใน ๑ ป-        



๙๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
นับแต�วันที่ผู
 นั้นพ
นจากราชการ และกรณีที่จะสั่งลงโทษต
อง
ดําเนินการภายใน ๓ ป-  นับแต� วันที่ผู
 นั้ นพ
นจากราชการ 
นอกจากนี้ ยังเป;นการกําหนดกรณีการดําเนินการทางวินัยตามที่
องค6กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งได
แก� คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด ให
สามารถดําเนินการ
ทางวินัยและสั่งลงโทษตามที่มีมติชี้มูลความผิดได
 แม
ผู
นั้นจะพ
น
จากราชการไปแล
ว โดยไม�นําเงื่อนเวลาในการสอบสวนและเงื่อนไข
การสั่งลงโทษดังกล�าวมาใช
บังคับ เพื่อให
เกิดความเป;นธรรมแก�
ข
าราชการประเภทต�าง ๆ และเพื่อให
การชี้มูลความผิดวินัยของ
องค6กรตรวจสอบการทุจริตสามารถลงโทษทางวินัยแก�ข
าราชการ
ตามที่ชี้มูลได
 

• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ตรวจพิจารณา       
ร�างกฎหมายว�าด
วยการดําเนินการทางวินัยแก�ผู
ที่พ
นจากราชการ
ขององค6กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝeายพลเรือน         
รวม ๕ ฉบับ เสร็จแล
ว และส�งมายังสํานักงาน ก.พ. เพื่อจัดให
มี
การรับฟ�งความคิดเห็น จากนั้นให
แจ
งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับ                
ร�างพระราชบัญญัติ ที่ผ�านการพิจารณาดังกล�าวกลับไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู�ระหว�าง
ดําเนินการจัดทําเอกสารสรุปสาระสําคัญของร�างกฎหมายที่ผ�าน
การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ          
จะดําเนินการเผยแพร�ร�างกฎหมายในเว็บไซต6สํานักงาน ก.พ.         
เพื่อรับฟ�งความคิดเห็นต�อไป 

• เปIดรับฟ�งความคิดเห็นเพิ่มเติมต�อกฎหมายว�าด
วย           
การดําเนินการทางวินัยแก�ผู
ที่พ
นจากราชการตามที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได
ตรวจพิจารณาแล
ว โดยรับฟ�งทาง 



๙๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
www.ocsc.go.th แ ล ะ  www.lawamendment.go.th แ ล ะ            
ได
จัดทํารายงานผลการรับฟ�งความคิดเห็นไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
๓. การจัดทําคู�มือวิทยากรในการพัฒนาข�าราชการ เรื่อง 

“วินัยข�าราชการพลเรือน” โดยมีเนื้อหาประกอบด
วย 

• คําแนะนําวิธีใช
คู�มือ 

• ความหมายของวินัย 

• ความจําเป;นที่ต
องรักษาวินัย 

• ความสําคัญของวินัย 

• วินัยและโทษทางวินัย 

• ข
อปฏิบัติทางวินัย 
ประการพิเศษ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ประการที่ ๑ ซื่อสัตย6สุจริตและเที่ยงธรรม 
ประการที่ ๒ ปฏิบั ติตามกฎหมาย นโยบาย และ

ระเบียบแบบแผน 
ประการที่ ๓ ตั้งใจปฏิบัติหน
าที่ให
เกิดผลด ี
ประการที่ ๔ ปฏิบัตติามคําสั่งของผู
บังคับบัญชา 
ประการที่ ๕ อุทิศเวลาให
แก�ราชการ 
ประการที่ ๖ รักษาความลับของทางราชการ 
ประการที่ ๗ รักษาความสัมพันธ6ระหว�างข
าราชการ 
ประการที่ ๘ ปฏิบัตดิีต�อผู
ติดต�อราชการ 
ประการที่ ๙ วางตนเป;นกลางทางการเมือง 
ประการที่ ๑๐ รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ 
 



๙๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

• ข
อห
ามทางวินัย 
ประการที่ ๑ ไม�รายงานเท็จต�อผู
บังคับบัญชา 
ประการที่ ๒ ไม�ปฏิบัติราชการข
ามผู
บังคับบัญชา 
ประการที่ ๓ ไม�อาศัยตําแหน�งหาประโยชน6โดยมิชอบ 
ประการที่ ๔ ไม�ประมาทเลินเล�อในหน
าที่ราชการ 
ประการที่ ๕ ไม�หาประโยชน6ให
เสียความเที่ยงธรรม 

และเกียรติ 
ประการที่ ๖ ไม�เป;นผู
จัดการห
างหุ
นส�วนบริษัท 
ประการที่ ๗ ไม�กลั่นแกล
งกันในการปฏิบัติราชการ 
ประการที่ ๘ ไม�ล�วงละเมิดทางเพศต�อผู
ปฏิบัติราชการ 
ประการที่ ๙ ไม�เหยียดหยามผู
ติดต�อราชการ 

๔. การจัดทําแผนแม�บทด�านการรักษาวินัยข�าราชการพลเรือน 

• รวบรวมและศึกษาข
อมูลจากแผนการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมด
านการเสริมสร
างวินัยและปMองกันการกระทําผิดวินัยของ
ส�วนราชการและจังหวัดที่ได
รายงานผลมา ตามหลักเกณฑ6และ
วิธีการเสริมสร
างและพัฒนาให
ผู
อยู�ใต
บังคับบัญชามีวินัย และ
ปMองกันมิให
ผู
อยู�ใต
บังคับบัญชากระทําผิดวินัย (หนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

• จัดฝ>กอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนแม�บทยุทธศาสตร6  
และแผนปฏิบัติการด
านการรักษาวินัยข
าราชการพลเรือน โดย
บูรณาการมาตรการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข
าราชการเป;น 
ส�วนหนึ่งภายใต
แผนแม�บทด
านการรักษาวินัยข
าราชการพลเรือน 
ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อให
ความรู
แก�คณะทํางาน
จัดทําแผนแม�บทด
านการรักษาวินัยข
าราชการพลเรือน และ
ผู
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข
อง 



๙๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

• สํารวจความคิดเห็น ศึกษาและรวบรวมข
อมูล องค6ความรู

ด
านต�าง ๆ ที่เกี่ยวข
องกับการจัดทําแผนแม�บทการรักษาวินัย
ข
าราชการ อาทิ เช�น การดําเนินงานด
านการรักษาวินัยข
าราชการ
พลเรือนของส�วนราชการ สถิ ติ ที่เกี่ยวข
อง นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร6ที่เกี่ยวข
อง เป;นต
น 

• จัดสัมมนาผู
ทรงคุณวุฒิด
านการรักษาวินัย เพื่อรับฟ�ง          
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนแม�บทการส�งเสริมจริยธรรมและ
การรักษาวินัยข
าราชการพลเรือน ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

• จัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนแม�บท
ด
านการส�งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยข
าราชการพลเรือน         
ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
กลุ�มเปMาหมายประกอบด
วย เจ
าหน
าที่ผู
ปฏิบัติงานด
านการ
เสริมสร
างวินัยและกลุ�มงานคุ
มครองจริยธรรมประจําส�วนราชการ 
จาก ๒๒ ส�วนราชการ จํานวน ๖๐ คน ซึ่งผู
เข
าประชุมได
ร�วมรับฟ�ง
แนวทางการจัดทําแผนแม�บท กลไกการดําเนินงาน และร�วมกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร�างแผนแม�บทด
าน       
การส�งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยข
าราชการพลเรือน 

• จัดประชุม รับฟ�งความคิด เห็นเ กี่ยวกับการจัด ทํา            
แผนแม�บทด
านการส�งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย
ข
าราชการพลเรือน ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
เจ
าพระยาปาร6ค กรุงเทพฯ กลุ�มเปMาหมายประกอบด
วย 
ปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงที่ กํา กับดูแลหรือ
ผู
อํานวยการสํานัก/กอง พร
อมทั้งผู
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข
องกับ 
การส� ง เส ริมจ ริยธรรมและ การ รั กษา วิ นัยข
 าราชกา ร                
จากหน�วยงานระดับกระทรวง ๑๙ กระทรวง และสํานักงาน 



๙๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ก.พ. จํานวน ๗๖ คน โดยผู
เข
าประชุมได
ร�วม รับฟ�งแนวทาง  
การจัดทําแผนแม�บท กลไกการดําเนินงานและร�วมกันอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร�างแผนแม�บทด
านการส�งเสริม
จริยธรรมและการรักษาวินัยข
าราชการพลเรือน  

• ปรับแก
และจัดทํารายละเอียดแผนแม�บทการส�งเสริม
จริยธรรมและการรักษาวินัยข
าราชการพลเรือน พร
อมทั้ง
นําเสนอแนวคิดและเนื้อหาร�างแผนแม�บท และเสนอฝeายบริหาร
เพื่อพิจารณา 
๕ การจัดทําระบบฐานข�อมูลองคEความรู�สําหรับข�าราชการ 

• ประชุมคณะทํางานจัดการองค6ความรู
สําหรับข
าราชการ
ผ�านสื่อออนไลน6 (Online Knowledge Management) 

• รวบรวมข
อมูลในเบื้องต
นเกี่ยวกับวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัย และจัดหมวดหมู�ข
อมูลที่รวบรวมได
 เพื่อเผยแพร�ต�อไป 

• วางแนวทางในการจัดทําข
อมูลปฏิทินกิจกรรมสําคัญ และ
วางแนวทางในการปรับปรุงข
อมูลที่จะเผยแพร�ประชาสัมพันธ6ใน
เว็บไซต6สํานักงาน ก.พ. 

• วิเคราะห6และจัดประเภทองค6ความรู
ของสํานักมาตรฐาน
วินัยและระบุคําค
นสําหรับเผยแพร�ต�อบุคคลทั่วไปและข
าราชการ 
ทั้งนี้ สําหรับข
าราชการได
จัดประเภทองค6ความรู
ให
แก�กลุ�ม
ข
าราชการ คือ นักทรัพยากรบุคคล (จําแนกตามระดับตําแหน�ง
ข
าราชการใหม�) 

• จั ด ทํ า ระบบ  OCSC wiki และ นํ า ข
 อ มู ล วิ นั ยแล ะ              
การดําเนินการทางวินัยลงในระบบ 

• จัดทําสรุปคําถาม-คําตอบ (Q&A) เรื่องวินัยที่พบบ�อย        



๙๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
เพื่อเตรียมเผยแพร�เป;นองค6ความรู
 

• จัดทําร�างบันทึกข
อตกลงความร�วมมือด
านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร6และเทคโนโลยีสารสนเทศระหว�างสํานักงาน ก.พ.        
กับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

  การเสริมสร�างความเข�มแข็งในการป@องกันและปราบปราม
การทุจริตต�อหน�าที่ราชการ 
๑. การอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย 

� จัดฝ>กอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ประจําป-      
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว� าง วันที่  ๑๒ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐                   
ณ ห
องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อให
นิติกรหรือบุคลากรผู
ปฏิบัติงานด
านวินัย 
อุทธรณ6หรือร
องทุกข6 ของแต�ละ ส�วนราชการมีความรู
ความเข
าใจ 
เห็นความสําคัญในเรื่องการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รวมถึงเป;นการกระตุ
นและเสริมสร
างทัศนคติ ค�านิยมในการเป;น
ข
าราชการหรือเจ
าหน
าที่ของรัฐที่ดีให
กับผู
เข
ารับการอบรมในการ
อบรมครั้งนี้ผู
เข
ารับการอบรมจะต
องทําการฝ>กปฏิบัติการสอบสวน
ทางวินัยในทุกขั้นตอน เพื่อให
ผู
เข
ารับการอบรมสามารถนําความรู

ที่ได
ไปใช
ในการปฏิบัติงานได
อย�างมีประสิทธิภาพและเป;นธรรม 
กลุ�มเปMาหมายของการอบรม คือ นิติกรหรือบุคลากรผู
ปฏิบัติงาน
ด
านวินัย อุทธรณ6หรือร
องทุกข6 ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ  
หรือชํานาญการพิเศษของแต�ละส�วนราชการที่เกี่ยวข
องกับ         
การดําเนินการทางวินัยทั้งจากส�วนกลางและส�วนภูมิภาค จํานวน 
๘๐ คน  

   

      



๙๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
  การรณรงคEด�านการเสริมสร�างพัฒนาให�ข�าราชการมีวินัย 

๑. การสัมมนาหัวหน�าส�วนราชการประจําปJตามหลักเกณฑE
และวิธีการเสริมสร�างและพัฒนาให�ผู�อยู�ใต�บังคับบัญชามีวินัย 
และป@ อง กัน มิ ให� ผู� อ ยู� ใ ต� บั งคั บ บัญชากระทํ าผิ ดวิ นั ย           
(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๑๑/ว ๔๓ ลงวันที่           
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

• ประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ6เพื่อตัดสินสื่อ
หรือกิจกรรมที่ใช
ในการเสริมสร
างพัฒนาให
ข
าราชการมีวินัยของ
ส�วนราชการ 

• รวบรวมรายงานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ6และวิธีการ
เสริมสร
าง และพัฒนาให
ผู
อยู�ใต
บังคับบัญชามีวินัย และปMองกัน        
มิให
ผู
อยู�ใต
บังคับบัญชากระทําผิดวินัยตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ส�วนราชการ
รายงานมา และดําเนินการคัดเลือกส�วนราชการเพื่อให
รางวัลใน        
วันสัมมนาหัวหน
าส�วนราชการประจําป-ตามหลักเกณฑ6และวิธีการ
เสริมสร
างและพัฒนาให
ผู
อยู�ใต
บังคับบัญชามีวินัย และปMองกัน        
มิให
ผู
อยู�ใต
บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐ โดยส�วนราชการที่ได
รับการคัดเลือก ได
แก� กรมเจ
าท�า 
จังหวัดอุ ทัยธานี สํานักข�าวกรองแห�งชาติ  สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง กรมทางหลวง สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และกรมพัฒนาฝ-มือแรงงาน 

• จัดสัมมนาหัวหน
าส�วนราชการประจําป-ตามหลักเกณฑ6และ
วิธีการเสริมสร
างและพัฒนาให
ผู
อยู�ใต
บังคับบัญชามีวินัย และ
ปMองกันมิให
ผู
อยู�ใต
บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

   



๑๐๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
นนทบุรี โดยเป;นการบูรณาการงานร�วมกับกิจกรรมงานวันคุณธรรม 
จริยธรรม และเสริมสร
างวินัยภาครัฐ ประจําป- พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. การจัดทําคู�มือการรักษาวินัยข�าราชการพลเรือน 

• จัดทําคู� มือการรักษาวิ นัยข
 าราชการพลเรือนและ          
จัดกิจกรรมเผยแพร�ผลการศึกษาการจัดทําคู�มือการรักษาวินัย
ข
าราชการพลเรือนในการสัมมนาหัวหน
าส�วนราชการประจําป- 
ตามหลักเกณฑ6และวิธีการเสริมสร
างและพัฒนาให
ผู
อยู�ใต
บังคับ
บัญชามีวินัยและปMองกันมิให
ผู
อยู�ใต
บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
พร
อมประเมินความพึงพอใจของผู
รับอบรมต�อคู�มือการรักษาวินัย
ข
าราชการพลเรือน 
๓. การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและ 
การลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง และการเปรียบเทียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวิ นัยของข�าราชการ
ประเภทต�าง ๆ 

• จัดทําแบบฟอร6มสํ าหรับการตรวจสอบมาตรฐาน         
การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย เพื่อใช
เป;น
เครื่องมือในการจัดเก็บข
อมูลสําหรับการศึกษาวิจัย 

• รวบรวมรายงานการดําเนินการทางวินัยของกระทรวง
กลุ�มเปMาหมาย (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 และกระทรวงยุติธรรม) ในช�วงป- 
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อจัดทําสารบัญข
อมูลสําหรับการศึกษา
เกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
ของ อ.ก.พ. กระทรวง 

• จัดทําสารบัญข
อมูลรายงานการดําเนินการทางวินัยของ
กระทรวงกลุ�มเปM าหมาย (กระทรวงมหาดไทย กระทรวง



๑๐๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 และกระทรวงยุติธรรม) 
ป- พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อเป;นข
อมูลสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยของ 
อ.ก.พ. กระทรวง 

• จัดทําสารบัญข
อมูลรายงานการดําเนินการทางวินัยและ
การลงโทษทางวินัยของส�วนราชการต�าง ๆ ในช�วงป- พ.ศ. 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อเป;นฐานข
อมูลในการรวบรวมข
อมูล             
การดําเนินการทางวินัยเชิงสถิติที่ส�วนราชการรายงานมายัง ก.พ. 

• ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและ
การลงโทษทางวินัยจากรายงานการดําเนินการทางวินัยของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ6 และกระทรวงยุติธรรม ในช�วงป- พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ 
เพื่อสรุปป�ญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและมาตรฐาน         
การลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวง ไว
เป;นข
อมูลสําหรับการศึกษา
ของที่ปรึกษาต�อไป 

• รวบรวมข
อมูลการดําเนินการทางวิ นัยเชิ งสถิ ติ ที่          
ส�วนราชการรายงานมายัง ก.พ. ตั้งแต�ป- พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ 
เพื่อจัดทําข
อมูลการดําเนินการทางวินัยเชิงสถิติ โดยจําแนกข
อมูล
เป;นรายป-ตามช�วงเวลาการกระทําผิด ตามลักษณะความร
ายแรง
ของโทษ ตามสถานโทษทางวินัย ตามเพศและระดับตําแหน�งของ
ผู
กระทําผิด ตามฐานความผิด ตามกรณีการกระทําผิด เป;นต
น 

• จัดทําแนวทางเกี่ยวกับศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและ
กระบวนการดําเนินการทางวินัยของข
าราชการพลเรือนสามัญกับ
ข
าราชการประเภทต�างๆ จํานวน ๑๖ หน�วยงาน ได
แก� สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู
แทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



๑๐๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน สํานักงานคณะกรรมการ           
สิทธิมนุษยชนแห�งชาติ สํานักงานตํารวจแห�งชาติ สํานักงาน
อัยการสูงสุด สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลยุติธรรม 
สํานักงานศาลปกครอง สํานักงานคณะกรรมการข
าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
สํานักงานกรุงเทพมหานคร กรมส�งเสริมการปกครองท
องถิ่น        
กองอํ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการปMองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ  รวมถึงป�ญหาความลักลั่นของ
กฎหมาย หรือกระบวนการดําเนินการทางวินัยของข
าราชการ
ประเภทต�าง ๆ พร
อมแนวทางการแก
ไขป�ญหา 

• รวบรวมและประมวลการตรวจสอบมาตรฐาน                 
การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยจากรายงาน          
การดําเนินการทางวินัยของกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 และกระทรวงยุติธรรม 
ในช� วงป-  พ .ศ .  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ ที่ส รุปป�ญหาเ กี่ ยว กับ                
การดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ. 
กระทรวง โดยแยกและตรวจสอบเรื่องที่มีข
อสังเกตไว
เป;นข
อมูล
สําหรับการศึกษาของที่ปรึกษาต�อไป 

• กําหนดประเด็นที่จะใช
ในการประชุมรับฟ�งความคิดเห็น
ของฝeายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวง จํานวน ๑ ครั้ง ไม�น
อยกว�า 
๑๐ กระทรวง และไม�น
อยกว�า ๕๐ คน และการสัมภาษณ6
ผู
ทรงคุณวุฒิด
านวินัย จํานวนไม�น
อยกว�า ๑๕ คน เกี่ยวกับ           
สภาพป�ญหาในการดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษ
ของ อ.ก.พ. กระทรวง 



๑๐๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

• จัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาสภาพป�ญหาเกี่ยวกับ        
การดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ.
กระทรวง จํานวน ๔ กระทรวง ได
แก� กระทรวงเกษตร และ
สหกรณ6 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
สาธารณสุข 
๔. การศึกษาการให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการ
ดําเนินการทางวินัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการ
ยุติธรรม รายละเอียดดังนี้ 

• กําหนดแนวทางการเข
ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการทาง
วินัยของประชาชน เช�น การเผยแพร�ประชาสัมพันธ6ให
ประชาชน
ทราบถึงสิทธิในการเข
ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการทางวินัย 
หรือการให
ประชาชนได
เข
ามามี ส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ6และวิธีการดําเนินการทางวินัย       
ในอนาคต 

• รวบรวมช�องทาง หน�วยงาน หรือองค6กรที่เกี่ยวข
องกับ         
การรับเรื่องร
องเรียนทั้งหมด เช�น ผู
บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ผู
ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน      
ศูนย6ดํารงธรรม ศูนย6รับเรื่องร
องทุกข6 สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

• รวบรวมขั้นตอนการดําเนินการดําเนินการทางวินัย ตั้งแต�
ขั้นตอนการร
องเรียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการดําเนินการทางวินัย 

• สรุปข
อมูลการศึกษาการให
ประชาชนเข
ามามีส�วนร�วม       
ในการดําเนินการทางวินัย เพื่อเป;นข
อมูลประกอบการประชุม



๑๐๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารการยุติธรรมแห�งชาติต�อไป ทั้งนี้ 
การศึกษาการให
ประชาชนเข
ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการ        
ทางวินัย มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี ้

๑) การกําหนดแนวทางการเข
ามามีส�วนร�วมในการ
ดําเนินการทางวินัยของประชาชน เช�น การเผยแพร�ประชาสัมพันธ6
ให
ประชาชนทราบถึงสิทธิในการเข
ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการ
ทางวินัย การให
ประชาชนได
 เข
ามามีส�วนร�วมในการแสดง         
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ6และวิธีการดําเนินการ
ทางวินัยในอนาคต กระบวนการคุ
มครองพยาน 

๒) การเปIดช�องทางในการร
องเรียนแก�ประชาชนซึ่ง
ป�จจุบันมีช�องทาง หน�วยงาน หรือองค6กรที่เกี่ยวข
องกับการรับ
เรื่องร
องเรียนในหลายภาคส�วน เช�น ผู
บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ          
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ผู
ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจ      
เงินแผ�นดิน ศูนย6ดํารงธรรม ศูนย6รับเรื่องร
องทุกข6 สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี 

๓) การให
ประชาชนเข
 ามามีส� วนร�วมในขั้ นตอน          
การดําเนินการทางวินัย เช�น การสร
างกลไกเพื่อให
ประชาชน
สามารถติดตามผลการดําเนินการทางวินัย และขั้นตอนแจ
งผล 
การพิจารณาการดําเนินการทางวินัย เพื่อเป;นการปรับเปลี่ยน
ความคิดหรือความเชื่อของประชาชนให
มีความศรัทธาใน
กระบวนการดําเนินการทางวินัยของข
าราชการพลเรือน 

นอกจากนี้ ควรจัดทําแนวทางหรือมาตรการเพิ่มเติมใน
เรื่องการคุ
มครองพยาน มาตรการในการอํานวยความสะดวกให
แก�
ประชาชนซึ่งเป;นพยานผู
ให
ข
อมูลหรือให
เบาะแสที่เป;นประโยชน6 



๑๐๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
และการให
ค�าตอบแทนในการให
ข
อมูลกับทางราชการ เพื่อพัฒนา
กลไกให
ประชาชนเข
ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการทางวินัยต�อไป 

• ดําเนินการพัฒนากลไกให
ประชาชนเข
ามามีส�วนร�วม   
ในการดําเนินการทางวินัยตามข
อมูลที่ได
จากการศึกษาในส�วน 
การพัฒนากระบวนการร
องเรียนกล�าวหาว�าข
าราชการกระทําผิด
วินัยของประชาชน ดังนี้ 

๑) จัดให
 มีช� องทางร
 องเรียนในเว็บไซต6หลักของ    
สํานักงาน ก.พ. เพื่ออํานวยความสะดวกให
แก�ประชาชนในการ
ดําเนินการทางวินัยกับข
าราชการที่กระทําผิดวินัย 

๒) ดําเนินการติดตามกระบวนการดําเนินการทางวินัย
ของเรื่องที่ได
มีการร
องเรียน โดยจะมีการติดตามอย�างต�อเนื่อง 
เช�น ประจําทุกสองสัปดาห6  เพื่ อสามารถรายงานข
อมูล          
ความคืบหน
าของการดําเนินการทางวินัยแก�ผู
ร
องเรียนได
 

• จัดทําแผนดําเนินการพัฒนากลไกให
ประชาชนเข
ามามี 
ส�วนร�วมในการดําเนินการทางวินัย ประกอบด
วย แบบรายงาน
ข
อมูล แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนโยบายเร�งด�วน ๖ ประเด็น
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต
แผนแม�บทการบริหาร 
งานยุติธรรมแห�งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ แบบทบทวนแนวทาง         
การดําเนินงานในแต�ละนโยบายเร�งด� วน ๖ ด
าน ตัวอย�าง           
การทบทวนแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายเร�งด�วน ๖ ประเด็น 
ของสํานักงาน ก.พ. 
๕. การจัดทําสื่อวีดีทัศนE 

• ดําเนินการจ
างผลิตสื่อวีดีทัศน6 
 



๑๐๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
๖. การจัดทําบทเพลงเพื่อกระตุ�นจิตสํานึกในการรักษาวินัย
ของข�าราชการ 

• ดําเนินการจ
างผลิตบทเพลงเพื่อกระตุ
นจิตสํานึกในการ
รักษาวินัยของข
าราชการ 

  โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพในการดําเนินการด�าน           
การพิทักษEระบบคุณธรรมในระบบข�าราชการพลเรือนสามัญ 
๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ปรับปรุง แก�ไขกฎ 
ระเบียบ คําสั่ง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข�องกับการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณE ร�องทุกขE และการคุ�มครองระบบคุณธรรม 

• แต�งตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษา วิเคราะห6ประเด็นป�ญหา
เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ6และการพิจารณาร
องทุกข6 

• จัดประชุม ก.พ.ค. ร�วมกับคณะทํางาน เพื่อกําหนดโครงร�าง
ของการแก
ไขกฎ ก.พ.ค. ว�าด
วยการอุทธรณ6และการพิจารณา
อุทธรณ6 และกฎ ก.พ.ค. ว�าด
วยการร
องทุกข6และการพิจารณา        
เรื่องร
องทุกข6 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟ�งแนวทางความคิดเห็น
ของผู
ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการปรับปรุง แก
ไขกฎ ระเบียบเกี่ยวกับ
การพิทักษ6ระบบคุณธรรม  

• สรุปประเด็นที่ได
ดําเนินการปรับปรุงแก
ไขกฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการพิทักษ6ระบบคุณธรรม พร
อมเสนอร�างกฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการพิทักษ6ระบบคุณธรรมต�อ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาให

ข
อเสนอแนะ 

• ปรับปรุงแก
ไขร�างกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษ6ระบบ
คุณธรรม ตามที่ ก.พ.ค. ให
ข
อเสนอแนะในเบื้องต
น 

   



๑๐๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก
ไข ปรับปรุงกฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการพิทักษ6ระบบคุณธรรม ณ โรงแรมริชมอนด6 สไตล6ลิช 
คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อรับฟ�ง              
ค วาม คิ ด เ ห็ นและข
 อ เสนอแนะจาก ผู
 เ ข
 า ร� วมประชุ ม                  
ซึ่งประกอบด
วยข
าราชการพลเรือนผู
ปฏิบัติงานด
านการพิทักษ6
ระบบคุณธรรมของส�วนราชการต�าง ๆ ประมาณ ๒๐๐ คน              
เพื่อนํามาประกอบการแก
 ไข ปรับปรุงกฎ ก.พ.ค. ว�าด
 วย              
การอุทธรณ6และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ6 พ.ศ. ๒๕๕๑            
กฎ ก.พ.ค. ว�าด
วยการร
องทุกข6และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง             
ร
องทุกข6 พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก
ไขเพิ่มเติม รวมถึงร�างระเบียบ 
ก.พ.ค. กําหนดหลักเกณฑ6และวิธีการเยียวยาความเสียหายให
แก�         
ผู
อุทธรณ6และผู
ร
องทุกข6หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน6แห�ง
ความยุติธรรม พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพื่อให
การพิทักษ6ระบบคุณธรรมใน
ระบบราชการพลเรือนสามัญบรรลุผลสมดังเจตนารมณ6แห�ง
พระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๒. การเสริมสร� างองคEความรู�และความเข�าใจเกี่ยวกับ               
การดําเนินงานด�านการพิทักษEระบบคุณธรรมในระบบราชการ 
โดยมีวัตถุประสงค6  คือ  ๑)  ข
าราชการพลเรือนมีความรู
           
ความเข
าใจการพิทักษ6ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน 
และนําไปปรับใช
กับการปฏิบัติหน
าที่ราชการ ๒) ข
าราชการ          
พลเรือนสามัญสามารถใช
สิทธิตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข
าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎที่เกี่ยวข
องได
อย�าง
ถูกต
อง และ ๓) ข
าราชการพลเรือนมีทัศนคติที่ดีต�อการพิทักษ6
ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน และ ก.พ.ค. 
 

   



๑๐๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

• จัดทําหนังสือรวมบทความคอลัมน6 ก.พ.ค. ขอบอก เล�ม ๖ 
เพื่อเป;นช�องทางในการเผยแพร�ข
อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการพิทักษ6
ระบบคุณธรรมให
กับข
าราชการพลเรือน 

• จัดทําหนังสือรวมกฎหมาย ก.พ.ค.  

• จัดทํารายงานประจําป-  พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง มี เ นื้อหา 
ประกอบด
วย สรุปการดําเนินงานในป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
การศึกษาดูงานที่เครือรัฐออสเตรเลีย สถิติการพิจารณาวินิจฉัย
ในรูปแบบแผนภูมิ และสรุปคําพิพากษาที่น�าสนใจ 

• รวบรวมและศึกษาคําพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข
อง
กับ ก.พ.ค. 

• จัดทําหนังสือผู
พิทักษ6ระบบคุณธรรม เล�ม ๖ 

• จัด ทํา เ นื้อหาสําหรับการเผยแพร�ประชาสัม พันธ6              
องค6ความรู
และความเข
าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานด
าน               
การพิทักษ6ระบบคุณธรรมในระบบราชการผ�านสื่อวิทยุ เอกสาร
แผ�นพับ และโปสเตอร6 

• จัดทําจุลสาร ก.พ.ค. News และจัดส�งจุลสารสําหรับ           
ไตรมาสแรกให
ส�วนราชการในส�วนภูมิภาค 

  ๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�านการพิทักษE
ระบบคุณธรรมเพื่อพัฒนาระบบฐานข�อมูล 

• จัดทํารายงานและศึกษาการพัฒนาระบบข
อมูลเพื่อ        
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานด
านการพิทักษ6ระบบ
คุณธรรมเพื่อพัฒนาระบบข
อมูล 

   

 

 
     



๑๐๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
  การเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรม

องคEกร 
๑. การจัดงานวันข�าราชการพลเรือน  

• ประชุมหารือปรับปรุงหลักเกณฑ6และวิธีการคัดเลือก
ข
าราชการพลเรือนดีเด�น ร�วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่  
๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี             
โดยที่ประชุมได
หารือประเด็นข
อเสนอในการปรับปรุงหลักเกณฑ6
และวิธีการคัดเลือกข
าราชการพลเรือนดีเด�น สรุปได
ดังนี้ 

- ด
านองค6ประกอบคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑ6และ
วิธีการคัดเลือกข
าราชการพลเรือนดีเด�น 

- ด
านระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
- ด
านประเภทข
าราชการผู
เข
ารับการคัดเลือก 
- ด
านสัดส�วนข
าราชการพลเรือนดีเด�น และกลุ�มของ          

ผู
เข
ารับการคัดเลือก 
- ด
 านการกําหนดจํานวนครั้งที่ ได
 รับคัดเลือกเป;น

ข
าราชการพลเรือนดีเด�น 
- ด
านองค6ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกข
าราชการ

พลเรือนดีเด�นของส�วนราชการและจังหวัด 
- ด
านการประเมินข
าราชการพลเรือนดีเด�น 
- ด
านวิธีการคัดเลือก 

• จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันข
าราชการพลเรือนประจําป- 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห
องประชุม ๖ ชั้น ๔ 
อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  มี ผู
 เข
 าร�วมประชุม 
ประกอบด
วย ผู
แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน�วยงานที่เกี่ยวข
อง รวม ๑๕ คน 

   



๑๑๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 

• สํารวจสถานะและความก
าวหน
าของข
าราชการพลเรือน
ดีเด�น โดยศึกษาข
อมูลเอกสาร โดยเก็บสถิติจําแนกแยกเพศ อายุ 
ตําแหน�งสูงสุดในป�จจุ บันหรือก�อนเกษียณ คุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะที่สําคัญของผู
ที่ได
รับรางวัลข
าราชการพลเรือนดีเด�น 
เพื่อตอบคําถามข
อมูลเบื้องต
น 

• แจ
 ง เ วี ยน คํ าสั่ งแต� ง ตั้ งอ นุ กรรมการจั ดกิ จกรรม              
วันข
าราชการพลเรือน ประจําป- พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ให
แก�ส�วนราชการที่รับผิดชอบในแต�ละคณะอนุกรรมการ 
ทั้ง ๔ คณะ ได
แก� คณะอนุกรรมการคัดเลือกข
าราชการพลเรือน
ดีเด�น คณะอนุกรรมการด
านการประชาสัมพันธ6และเผยแพร� 
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข
าราชการพลเรือน และ
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน6 

• จัดประชุมคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑ6การคัดเลือก
ข
 าราชการพลเรือนดี เด� น ในวันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐                  
ณ ห
องประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  
และแจ
งเวียนให
ส�วนราชการดําเนินการคัดเลือกข
าราชการพลเรือน
ดีเด�นประจําป- พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. การพัฒนาองคEความรู�  และเครื่องมือด�านการส�งเสริม
จริยธรรม เพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม 

• จัดทําข
อเสนอแนวทางการปรับปรุงการส�งเสริมจริยธรรม
ในราชการพลเรือน โดยบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
อาทิ ระบบจําแนกตําแหน�ง ระบบค�าตอบแทน ระบบแต�งตั้ง       
เข
ากับเครื่องมือในการส�งเสริมจริยธรรมและความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงานของข
าราชการ เพื่อให
การส�งเสริมจริยธรรมและ         
การปMองกันการกระทําผิดทางวินัยผสานกลมกลืนกับกลไก         



๑๑๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ รวมถึงการบูรณาการ
กระบวนการส�งเสริมจริยธรรมข
าราชการเข
ากับกลไกการสร
าง        
ทางก
าวหน
าในอาชีพ การวางระบบที่จะจูงใจคนรุ�นใหม� ที่มี
ศักยภาพและมีจิตสาธารณะที่จะเข
าสู�ราชการในอนาคต การสร
าง 
ความเข
มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพให
กับเครื่องมือและกลไก       
การดําเนินงานตามกฎหมายที่มีอยู� 

• จัดทําแนวทางการดําเนินงานด
านการส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับส�วนราชการ เพื่อเป;นเครื่องมือให
กับส�วนราชการ
ในการจัดทําข
อเสนอแนวทางการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่
สอดคล
องกับบริบทการทํางานและสภาพป�ญหาของส�วนราชการ 
โดยทําหนังสือแจ
งส�วนราชการและจังหวัด 

• แต�งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําส�วนราชการ 
จํานวน ๔๐ กรม ๒๔ จังหวัด ได
แก�  

- กรมบังคับคดี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ 
กรมการจัดหางาน สํานักงานกิจการยุติธรรม กรมทรัพย6สินทาง
ป�ญญา สํานักงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงานมาตรฐานสินค
า 
เกษตรและอาหารแห� งชาติ  กรมการปกครอง สํานักงาน             
ราชบัณฑิตยสภา สํานักงานคณะกรรมการปMองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ กรมปศุสัตว6  สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สํานักข�าวกรองแห�งชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร          
และสหกรณ6 กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กรมปeาไม
 สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม กรมคุ
มครองสิทธิและเสรีภาพ สํานักงาน ก.พ. 



๑๑๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
กรมวิทยาศาสตร6การแพทย6 กรมอนามัย กรมพัฒนาธุรกิจการค
า 
กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยี  กรมส� งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล
อม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานสถิติ
แห�งชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กรมเจรจาการค
าระหว�างประเทศ กรมฝนหลวง
และ การบินเกษตร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ กรมทรัพยากรธรณี และกรมธุรกิจพลังงาน 

- จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดแพร� จังหวัด
สุรินทร6 จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสระบุรี จังหวัดแม�ฮ�องสอน จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดอุตรดิตถ6 
จังหวัดน�าน จังหวัดสระแก
ว จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครพนม 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
นครนายก จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดนครสวรรค6 
และจังหวัดนราธิวาส 

• รวบรวมผลการศึกษาวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่
สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการหรือผลิตขึ้น รวมทั้งบทความวิชาการ
ด
านจริยธรรมของข
าราชการ เพื่อเตรียมจัดทําข
อมูลองค6ความรู

ด
านจริยธรรมของสํานักงาน ก.พ. สําหรับการเผยแพร�ต�อไป  
๓. การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม� 

• จัดประชุมคณะทํางานการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒ ครั้ง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทาง



๑๑๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี โดยมีเลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) เป;นประธาน 
กล�าวต
อนรับผู
เข
าร�วมประชุม และรองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา 
หาญเผชิญ) ชี้แจงวัตถุประสงค6และเปMาหมายของการจัดทํา
มาตรฐานทางจริยธรรม ดําเนินการประชุม/อภิปราย โดยมี
ประเด็น ดังนี้ ๑) องค6กรกลางบริหารงานบุคคลนําเสนอข
อมูลที่
เกี่ยวข
องกับการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม ๒) อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ๓) พิจารณาแนวทางการจัดทํา
มาตรฐานทางจริยธรรม โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผน          
การดําเนินการและกรอบแนวคิดการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ มีผู
เข
าประชุม จํานวน ๕๐ คน 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ระหว�างองค6กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต�าง ๆ          
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห
องประชุม ๓ ชั้น ๙ 
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยสรุปสาระสําคัญของ              
การประชุม ดังนี้ ที่ประชุมได
พิจารณาข
อเสนอร�างมาตรฐาน         
ทางจริยธรรมขององค6กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต�าง ๆ 
ตามกรอบแนวคิด ๓ ด
าน ได
แก� ด
านเนื้อหาสาระ ด
านกลไก และ
ด
านสภาพบังคับ และพิจารณาสรุปความเห็นต�อร�างมาตรฐาน          
ทางจริยธรรมเพื่อให
ผู
แทนองค6กรกลางบริหารงานบุคคลนํา         
ร�างมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล�าว ไปเสนอต�อผู
บริหารหรือ
คณะกรรมการขององค6กรกลางบริหารงานบุคคลพิจารณา และ
มอบผู
แทนคณะกรรมการฯ เข
าร�วมการประชุมครั้งที่ ๓ มีผู
เข
า



๑๑๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ประชุม จํานวน ๕๒ คน 

• จัดประชุมเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตาม
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว�าง 
อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการและ อ.ก.พ. 
วิสามัญเกี่ยวกับการส�งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด             
ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห
องประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน 
ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู
เข
าประชุม จํานวน ๔๐ คน ผลจาก
การประชุม คือ ที่ประชุม อ.ก.พ. ทั้งสองคณะได
อภิปรายและ               
มีข
อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับ
ข
าราชการและเจ
าหน
าที่ของรัฐในด
านต�าง ๆ ดังนี้  

- ด�านสาระ ซึ่งที่ประชุมได
สรุปค�านิยมหลัก ๗ ประการ 
ได
แก� ๑) ซื่อสัตย6สุจริต ๒) รับผิดชอบต�อหน
าที่ ๓) ไม�เลือกปฏิบัติ 
๔) กล
ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต
อง ๕) มุ�งผลสัมฤทธิ์ ๖) มีจิตสาธารณะ 
และ ๗) เป;นต
นแบบของสังคม  

- ด�านกลไกและด�านสภาพบังคับ โดยที่ประชุมเห็นด
วย
กับข
อเสนอที่ให
บัญญัติเป;นพระราชบัญญัติว�าด
วยมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ
าหน
าที่ของรัฐ ให
แยกความชัดเจนระหว�าง
จริยธรรมและวินัย เห็นด
วยกับข
อเสนอกลไกระดับชาติโดยให
มี
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเจ
าหน
าที่ของรัฐ (กมจ.) 
และอํานาจหน
าที่ รวมทั้งการนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช
ใน
กระบวนการบริหารงานบุคคล และมีข
อสังเกตเกี่ยวกับบทบาท
หน
าที่ของกลไกระดับ ก. และกลไกระดับส�วนราชการ/หน�วยงาน 
การเพิ่มผู
แทนจากภาคสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม และ       
การเพิ่มเติมอํานาจหน
าที่ในการเสนอแนะและให
คําปรึกษาแก�
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร6การส�งเสริม



๑๑๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
จริยธรรมภาครัฐ 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ระหว�างองค6กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต�าง ๆ          
ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห
องประชุม ๒ ชั้น ๙ 
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมได
มีมติเห็นชอบสาระ
มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จํานวน ๗ ข
อ และมอบหมายให
สํานักงาน 
ก.พ. ยกร�างกฎหมายว�าด
วยจริยธรรมของเจ
าหน
าที่ของรัฐ        
โดยนําเอาความเห็นของที่ประชุมทั้งด
านสาระ กลไก และ          
สภาพบังคับไปประกอบการยกร�างฯ รวมถึงให
สํานักงาน ก.พ.         
จัดประชุมผู
แทนคณะกรรมการองค6กรกลางบริหารงานบุคคล       
แต�ละประเภท เพื่อพิจารณาร�างกฎหมายว�าด
วยจริยธรรมของ
เจ
าหน
าที่ของรัฐ มีผู
เข
าร�วมประชุมจํานวน ๕๗ คน  

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ระหว�างองค6กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต�าง ๆ          
ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย  
เซ็นทาราศูนย6ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร6 แจ
งวัฒนะ 
กรุงเทพ โดยที่ประชุมได
พิจารณา และมีข
อสังเกตในการปรับแก

ร�างกฎหมายว�าด
วยจริยธรรมของเจ
าหน
าที่ของรัฐ และมอบหมาย
ให
สํานักงาน ก.พ. แจ
งเวียนร�างกฎหมายดังกล�าวที่มีการปรับแก

แล
วให
องค6กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต�าง ๆ พิจารณา         
มีผู
เข
าร�วมประชุมจํานวน ๕๕ คน   

• จัดประชุมคณะทํางานและประมวลความเห็นขององค6กร



๑๑๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
กลางบริหารงานบุคคลประเภทต�าง ๆ เพื่อปรับปรุงร�างกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมเจ
าหน
าที่ของรัฐ ในวันที่         
๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี           
มีข
าราชการสํานักงาน ก.พ. เข
าร�วมประชุม รวม ๑๕ คน 

• จัดประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและ
ประมวลข
อมูลจากองค6กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต�าง ๆ      
ที่ ให
ความเห็นเกี่ยวกับร�างกฎหมาย เพื่อจัดทํามาตรฐาน          
ทางจริยธรรมข
าราชการและเจ
าหน
าที่รัฐ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ณ ห
องประชุมศูนย6ส�งเสริมจริยธรรม ชั้น ๘ อาคาร
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

• จัดประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม            
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงสารบัญญัติ
ตามประมวลจริยธรรมข
าราชการพลเรือน ในวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๑ ณ ห
องประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี 

• เสนอร�างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ
าหน
าที่รัฐต�อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณา 
๔. การปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

• รวบรวมความเห็นของ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส�งเสริม
จริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาดเกี่ยวกับการปรับปรุงประมวล
จริยธรรม และรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมที่ผ�านมา เพื่อเป;นข
อมูลพื้นฐานในการ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

• ประมวลข
อมูลสําคัญที่เกี่ยวข
องกับการจัดทําประมวล



๑๑๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
จริยธรรม ได
แก�  บริบทภาคราชการป�จจุบัน สภาพป�ญหา       
การกระทําผิดจริยธรรมของข
าราชการพลเรือน ประมวลกฎหมาย
ที่เกี่ยวข
องกับประมวลจริยธรรม 

• จัดทํากรอบแนวคิดในการจัดทําสารบัญญัติประมวล
จริยธรรม 
๕. การส�งเสริมการเรียนรู�ด�านจริยธรรมให�แก�ข�าราชการและ
ส�วนราชการ 

• พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเรื่อง การสร
างมาตรฐาน       
ความโปร�งใสของส�วนราชการ เพื่อจัดทําสื่อการเรียนรู
ทาง
อิเล็กทรอนิกส6 e - Book 

• พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเสริมสร
างเกียรติภูมิ
ข
าราชการ : สํานึกข
าราชการไทยไม�โกง เพื่อจัดทําสื่อการเรียนรู

ทางอิเลคทรอนิกส6 e – Book และ e – Learning ด
วยการจัดทํา
เนื้อหา และประชุมให
ข
อมูลรายละเอียดเนื้อหากับสถาบันพัฒนา
ข
าราชการพลเรือน 

• พัฒนาวิทยากรตัวคูณหลักสูตรเสริมสร
างเกียรติภู มิ
ข
าราชการ : สํานึกข
าราชการไทยไม�โกง 

- จัดฝ>กอบรมวิทยากรตัวคูณหลักสูตรเสริมสร
 าง
เกียรติภูมิข
าราชการ : สํานักข
าราชการไทยไม�โกง เพื่อพัฒนา
ข
าราชการให
มีความรู
 มีความมุ�งมั่นปฏิบัติหน
าที่เพื่อส�วนรวม 
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ด
วยความซื่อสัตย6สุจริต เป;นตัวอย�างที่ดีของ
ผู
ร�วมงานและสามารถทําหน
าที่วิทยากรตัวคูณในการอบรม
ข
าราชการของส�วนราชการในสังกัดได
 ซึ่งมีส�วนราชการเข
าร�วม 
จํานวน ๒๖ ส�วนราชการ รวม ๙๐ คน โดยเป;นข
าราชการกลุ�มงาน
คุ
มครองจริยธรรม ศูนย6ปฏิ บัติการต�อต
านการทุจริต หรือ



๑๑๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข
อง ที่ดํารงตําแหน�งระดับชํานาญการขึ้นไป 
หรือข
าราชการที่มีทักษะในการเป;นวิทยากร (Facilitator) และ       
มีความรู
เกี่ยวกับจริยธรรมและการปMองกันการทุจริต  

- วางแผนการพัฒนาวิทยากรตัวคูณ ในป-งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

๑) การเป;นข
าราชการที่ดี  
๒) เสริมสร
างเกียรติภูมิข
าราชการ : สํานึกข
าราชการ

ไทยไม�โกง  
๓) การ พัฒนากระบวนทัศน6 และ คุณ ลักษณ ะ

ข
าราชการยุคใหม�  
๔) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (มาตรฐานทาง

จริยธรรมเจ
าหน
าที่ของรัฐ/ประมวลจริยธรรมข
าราชการพลเรือน) 
- จัดอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูณ ประกอบด
วย 

๑) หลักสูตรการเป;นข
าราชการที่ดี ระหว�างวันที่         
๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด6 จังหวัดนนทบุรี 
มีผู
เข
าร�วมอบรมจํานวน ๓๖ คน  

๒) หลักสูตรเสริมสร
างเกียรติภูมิข
าราชการ : สํานึก
ข
าราชการไทยไม�โกง ระหว�างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐         
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย6ราชการและคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร6 กรุงเทพฯ มีผู
เข
าร�วมอบรมจํานวน ๓๖ คน  

- จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตรที่ผ�านมา 
(การเป;นข
าราชการที่ดี, เกียรติภูมิข
าราชการ : สํานึกข
าราชการ
ไทยไม�โกง) พร
อมข
อเสนอแนวทางในการดําเนินการสําหรับ
โครงการวิทยากรตัวคูณหลักสูตรต�าง ๆ 

• การขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร
างเกียรติภูมิข
าราชการ : 



๑๑๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
สํานึกข
าราชการไทยไม�โกง 

- จัดฝ>กอบรมหลักสูตรเสริมสร
างเกียรติภูมิข
าราชการ : 
สํานึกข
าราชการไทยไม�โกง จํานวน ๒ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค6
เพื่อให
ผู
เข
ารับการอบรมมีความรู
ความเข
าใจเกี่ยวกับการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การปMองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร
างจิตสํานึกของข
าราชการให
มี           
ความมุ�งมั่นปฏิบัติหน
าที่เพื่อส�วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด
วย  
ความซื่อสัตย6สุจริต เป;นตัวอย�างที่ดีของผู
ร�วมงาน และสามารถ      
มีบทบาทสําคัญในการปMองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
อย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู
เข
าร�วมเป;นคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําจังหวัด เจ
าหน
าที่จากกลุ�มงานคุ
มครองจริยธรรม          
ศูนย6ปฏิบัติการต�อต
านการทุจริต (ศปท.) กลุ�มบริหารงานบุคคล 
ศูนย6ดํารงธรรม และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือผู
ที่
ได
รับมอบหมายให
ขับเคลื่อนแผนส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน ๑๔๐ คน จาก ๒๗ จังหวัด ได
แก�  จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ�างทอง สระบุรี สมุทรปราการ 
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห6บุรี ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี นครสวรรค6 
ปราจีนบุรี สระแก
ว ระยอง จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ6  

- จัดฝ>กอบรมหลักสูตรเสริมสร
างเกียรติภูมิข
าราชการ : 
สํานึกข
าราชการไทยไม�โกง ซึ่งเป;นความร�วมมือระหว�างสํานักงาน 
ก.พ. กับส�วนราชการต�าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อให
ข
าราชการ
และเจ
าหน
าที่ซี่งอยู�ภายใต
การกํากับดูแลของกระทรวงมีความรู
 
ความเข
าใจและตระหนักในแนวทาง นโยบายของรัฐบาล และ 



๑๒๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต�อหน�วยงาน พร
อมทั้งความเสี่ยง
ตามบริบทขององค6กร และเพื่อให
คณะกรรมการจริยธรรมประจํา
ส�วนราชการเข
าใจบทบาทหน
าที่ของคณะกรรมการ เครื่องมือ 
แนวทางส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร
างเกียรติภูมิ
ข
าราชการที่ซื่อสัตย6 โดยได
ดําเนินการในส�วนราชการ ดังต�อไปนี้ 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมกับ
สํานักงาน ก.พ. มีผู
เข
าอบรมจํานวน ๑๖๐ คน  

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 มีผู
เข
าอบรมจํานวน 
๑๔๒ คน 

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผู
เข
าอบรม
จํานวน ๑๒๐ คน 
ซึ่งผลจากการอบรม คือ ส�วนราชการระดับกระทรวงมีโครงการ
รองรับการทํางานที่เสริมสร
างเกียรติภูมิฯ โดยเน
นกระบวนการคิด         
ที่มีส�วนร�วมของผู
เกี่ยวข
องตามบริบทของแต�ละกรม  

- จัดฝ>กอบรมหลักสูตรเสริมสร
างเกียรติภูมิข
าราชการ : 
สํานึกข
าราชการไทยไม�โกง ซึ่งเป;นความร�วมมือระหว�างสํานักงาน 
ก.พ. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และจังหวัดต�าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค6 คือ ๑) เพื่อเสริมสร
างจิตสํานึกของข
าราชการและ
เจ
าหน
าที่ของรัฐในจังหวัดให
มีความมุ�งมั่นปฏิบัติหน
าที่เพื่อ
ส�วนรวม ปฏิ บัติ ตน ปฏิ บั ติ งานด
 วยความซื่ อ สัตย6 สุ จ ริต                 
เป;นตัวอย�างที่ดีของประชาชน ผู
ร�วมปฏิบัติงาน ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการปMองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย�างมี
ประสิทธิภาพ ๒) เพื่อเสริมสร
างความเข
มแข็งให
คณะกรรมการ
จริยธรรมประจําจังหวัดมีความรู
 ความเข
าใจ และนําไปเป;น
แนวทางในการขับเคลื่อนส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให
แก�



๑๒๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ข
าราชการและเจ
าหน
าที่ของรัฐอย�างมีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อสร
าง
กระบวนการคิดค
นด
 านการส� ง เสริมคุณธรรม จริยธรรม            
การปMองกันและปราบปรามการทุจริต ให
กับภาคส�วนต�าง ๆ 
ภายในจังหวัด อันจะนําไปสู�การบูรณาการและทําให
สังคมเข
าใจ
การทํางานของข
าราชการ เพื่อสร
างจังหวัดใสสะอาดต�อไป และ 
๔) เพื่อสร
างแกนนําประสานสัมพันธ6ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชา
สังคม เพื่อร�วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมความดีให
ขยายผลออกไป
ทุกส�วนของจังหวัดอย�างต�อเนื่อง ผนึกกําลังในการสนับสนุน
จังหวัดใสสะอาดให
บรรลุผลตามจุดมุ�งหมายอย�างมีเอกภาพ
ร�วมกัน และร�วมกันปกปMองรักษาข
าราชการที่ดีให
มีกําลังใจและ
เป;นตัวอย�างที่ดีของสังคม ซึ่งได
ดําเนินการในจังหวัด ดังต�อไปนี้ 

- จังหวัดหนองคาย มีผู
เข
าอบรมจํานวน ๒๐๗ คน  
- จังหวัดลําปาง มีผู
เข
าอบรมจํานวน ๑๐๐ คน 
- จังหวัดตรัง มีผู
เข
าอบรมจํานวน ๑๐๖ คน   

ซึ่งผลจากการอบรม คือ จังหวัดมีโครงการรองรับการทํางานที่
เสริมสร
างเกียรติภูมิฯ โดยเน
นกระบวนการคิดที่มีส�วนร�วมของ
ผู
เกี่ยวข
อง 

- วิเคราะห6รายงานผลการจัดหลักสูตรเสริมสร
างเกียรติภูมิ
ข
าราชการ: สํานึกข
าราชการไทยไม�โกง ประจําป-งบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส� วนราชการ ประกอบด
 วย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย6 
กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย จังหวัดลําปาง และ        
จังหวัดตรัง  

- ศึกษาและพัฒนาเกณฑ6การคัดเลือกส�วนราชการที่จะ



๑๒๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
เข
าร�วมหลักสูตรเสริมสร
างเกียรติภู มิข
าราชการ : สํานึก
ข
าราชการไทยไม�โกง ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะ
พิจารณาจากส�วนราชการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑) คะแนน ITA มากกว�าร
อยละ ๘๐  
๒) การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

- ประสานกับส�วนราชการประกอบด
วย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม และจังหวัดสกลนคร ที่จะดําเนินโครงการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร
างเกียรติภู มิข
าราชการ : สํานึก
ข
าราชการไทยไม�โกง ร�วมกับสํานักงาน ก.พ. 

- จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร
 าง
เกียรติภูมิข
าราชการ : สํานึกข
าราชการไทยไม�โกง เพื่อจังหวัด
สงขลาใสสะอาด ระหว�างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐          
ณ โรงแรมบี พี สมิหลา บีช รีสอร6ท จังหวัดสงขลา โดยมี
วัตถุประสงค6 คือ ๑).เพื่อเสริมสร
างจิตสํานึกของข
าราชการและ
เจ
าหน
าที่ของรัฐให
มีความมุ�งมั่นปฏิบั ติหน
าที่เพื่อส�วนรวม         
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด
วยความซื้อสัตย6สุจริต เป;นตัวอย�างที่ดีของ
ประชาชน ๒) เพื่อเสริมสร
างความเข
มแข็งให
คณะกรรมการ
จริยธรรมประจําส�วนราชการ และ ๓) เพื่อสร
างกระบวนการคิด
ด
านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปMองกันและปราบปราม
การทุจริต กลุ�มเปMาหมายประกอบด
วย ข
าราชการและเจ
าหน
าที่
ของรัฐ เจ
าหน
าที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ เจ
าหน
าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในองค6 กรมหาชนในกํากับดูแลของจั งหวัดสงขลา และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดสงขลา จํานวน ๘๐ คน  

• การศึกษาและจัดทําแผนการพัฒนาข
าราชการด
าน
จริยธรรม 



๑๒๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
- จัดทําหลักสูตรด
านการส�งเสริมจริยธรรมสําหรับ

ข
าราชการระดับต�าง ๆ และหลักสูตรสําหรับการสร
างความ
เข
มแข็งให
 กับองค6กรคุ
มครองจริยธรรม และผู
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข
อง รวมถึงแผนการสอน เพื่อเป;นแนวทางในการดําเนินการ
ให
เป;นมาตรฐานเดียวกัน รวม ๘ หลักสูตร ดังนี้ 

๑) การเป;นข
าราชการที่ดี  
๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (มาตรฐานทาง

จริยธรรมเจ
าหน
าที่ของรัฐ/ประมวลจริยธรรมข
าราชการพลเรือน)  
๓) การพัฒนากระบวนทัศน6และคุณลักษณะข
าราชการ

ยุคใหม�  
๔) เรียนรู
ตามรอยพระยุคลบาท 
๕) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖) เสริมสร
างเกียรติภูมิข
าราชการ : สํานึกข
าราชการ

ไทยไม�โกง  
๗) ภาวะผู
นําเชิงจริยธรรม 
๘) สร
างเสริมจริยธรรมนําทีมงาน 

รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาและสร
างความเข
มแข็งให
กับองค6กร
คุ
มครองจริยธรรม (Ethics Officer) ๒ ระดับ คือ ระดับผู
ปฏิบัติ
และผู
บริหาร 

- จัดทําหลักสูตร “ผู
นําที่สร
างศรัทธาและความไว
วางใจ 
(Trust)” เพื่อเสริมสร
างและพัฒนาองค6ความรู
ให
กับผู
 นําใน            
ภาคราชการ ได
แก� หัวหน
าส�วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท�า ผู
ว�าราชการจังหวัด รองปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า 
หรือผู
บริหารที่รับผิดชอบงานด
านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการปMองกันทุจริต ให
ปฏิบัติหน
าที่บนหลักคุณธรรม จริยธรรม 



๑๒๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
และยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต
อง ละเว
นจากการแสวงประโยชน6           
ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน�งหน
าที่ ไม�กระทําการอันเป;นการขัดกัน
ระหว�างประโยชน6ส�วนตนและประโยชน6ส�วนรวม เป;นผู
 นํา              
การเปลี่ยนแปลงที่จะปรับปรุง พัฒนางาน สร
างทีมงานที่ได
รับ
ความไว
วางใจ และสร
างความเชื่อมั่นให
กับประชาชน เพื่อนําไปสู�
การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ 

• การสร
างความเข
มแข็งให
กับองค6กรคุ
มครองจริยธรรม 
- จัดทําโครงการหลักสูตรการเป;นที่ปรึกษาด
านจริยธรรม

และธรรมาภิบาลสําหรับหัวหน
ากลุ�มงานคุ
มครองจริยธรรม  
- จัดทําโครงการหลักสูตรการพัฒนาความเป;นมืออาชีพ

ด
านจริยธรรมและธรรมาภิบาลสําหรับผู
ปฏิบัติงานด
านจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 

  ๖. งานรณรงคEส�งเสริมจิตสํานึก และเสริมสร�างเครือข�าย
คุณธรรม จริยธรรม 

• จัดทําวีดิทัศน6 สารคดี ความยาวไม�น
อยกว�า ๕ นาที 
จํานวน ๕ เรื่อง โดยคัดเลือกข
าราชการพลเรือนดีเด�น จํานวน ๑๐ 
คน จัดทําโครงเรื่องละครสั้น จํานวน ๒ เรื่อง จัดทําเนื้อร
องและ
ทํานองเพลง และจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส6 เล�มที่ ๑ และ        
เล� ม ที่  ๒ โดยมีการสัมภาษณ6 เลขา ธิการ ก.พ. ในหัวข
อ           
“ทิศทางการเสริมสร
างเกียรติภูมิข
าราชการ : สํานึกข
าราชการไทย
ไม�โกง” เพื่อลงในวารสารจําขึ้นใจ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ รวมทั้ง       
เก็บภาพถ�ายบรรยากาศของงานเสริมสร
างเกียรติภูมิข
าราชการ : 
สํานึกข
าราชการไทยไม�โกงเพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 

• จัดงานวันคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร
างวินัยภาครัฐ 

   



๑๒๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ประจําป- พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม
สุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมี          
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป;นประธาน และมอบโล�
ประกาศเกียรติคุณให
แก�ส�วนราชการ ๗ หน�วยงาน ที่มีผลงานด
าน
การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร
างพัฒนาให

ข
าราชการมีวินัย ทั้งส�วนกลางและส�วนภูมิภาค การปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง “ทิศทางและบทบาทผู
นําภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและวินัยตามแนวทางแห�งศาสตร6พระราชา” โดย
หม�อมหลวงปนัดดา ดิศกุล การเสวนาเรื่อง “มุมมองต�อการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยเพื่อนําระบบราชการสู�
ประเทศไทย ๔.๐” โดย นายสีมา สีมานันท6 ประธาน อ.ก.พ. 
จริยธรรมฯ ผู
แทนจากศาลรัฐธรรมนูญ ผู
แทนจากเครือข�าย
ภาคเอกชน และรองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) และ
การถ�ายทอดแรงบันดาลใจในการแต�งบทเพลง “จําขึ้นใจ” และ
ถ�ายทอดประสบการณ6 “วินัยในตนเสริมสร
างหัวใจแกร�ง”           
มีผู
เข
าร�วมงานประมาณ ๙๐๐ คน รวมทั้งจัดทําสื่อประชาสัมพันธ6
เผยแพร�การจัดงานวันคุณธรรมฯ ลงเว็บไซต6และเฟสบุ�ค “จําขึ้นใจ”   

  ๗. การขับเคลื่อนงานด�านจริยธรรมในลักษณะบูรณาการ        
เชิงยุทธศาสตรE  

๑) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การแก�ไขป/ญหาระบบ
อุ ป ถั ม ภE ใ น ร ะบบร าชก า ร ไ ทย ใ ห� เ ปk น รู ป ธ รรม ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก�ไขป/ญหาระบบ
อุปถัมภEในระบบราชการไทยให�เปkนรูปธรรม สภานิติบัญญัติ
แห�งชาติ 

� สรุปความคิดเห็นและข
อพิจารณาจากการประชุมและ

   



๑๒๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
แบบสรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง         
“การแก
ไขป�ญหาระบบอุปถัมภ6ในระบบราชการไทยให
เป;น
รูปธรรม” เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห
องประชุม ๒ 
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู
เข
าประชุมประกอบด
วย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน
คณะกรรมการข
าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
กรมส�งเสริมการปกครองท
องถิ่น สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ         
ศูนย6ปฏิบัติการต�อต
านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และ
สํานักงาน ก.พ.  

� จัดทําสรุปผลการพิจารณาและผลการดําเนินการ           
ในภาพรวมแล
วส�งให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

� จั ด ทํ าราย งานส รุ ปความความคิ ด เ ห็ นและ
ข
อพิจารณาของส�วนราชการ เรื่อง การแก
ไขป�ญหาระบบอุปถัมภ6
ในระบบราชการไทยให
เป;นรูปธรรมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก
ไขป�ญหาระบบอุปถัมภ6ในระบบราชการไทย
ให
เป;นรูปธรรม สภานิติบัญญัติแห�งชาติ จํานวน ๗๕๐ ชุด ให
แก�
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒) การบูรณาการงานด�านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม           
การป@องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

� การประชุมระหว�างหน�วยงานกลางที่มีบทบาท 
ภารกิจด
านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปMองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๒ 



๑๒๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 
ผู
เข
าร�วมประชุม จํานวน ๓๐ คน ซึ่งผลที่ได
จาก การประชุม คือ 

- ได
แนวทางในการบูรณาการหลักสูตรต�าง ๆ ให

สํานักงาน ก.พ. กับสํานักงาน ป.ป.ช. ร�วมกัน โดยสํานักงาน ก.พ. 
เป;นหลักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สํานักงาน ป.ป.ช. เป;นหลัก        
ในเรื่องการปMองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแผนการสอน
ของหลักสูตรกลางของสํานักงาน ก.พ. ให
ทําการสรุปหลักสูตรและ
แจ
งเวียนส�วนราชการ 

- ได
แนวทางในการทบทวนภารกิจ บทบาท อํานาจ
หน
าที่ โครงสร
าง ให
เกิดความเชื่อมโยง สอดคล
องกับแผนชาติระดับ
ต�าง ๆ และไม�ซ้ําซ
อนกันในทางปฏิบัติ เพื่อการสร
างบูรณาการ         
ในการทํางาน การใช
งบประมาณอย�างคุ
มค�า รวมทั้งควรมี            
การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกจากอบรม ซึ่งอาจจะเป;น
การปลูกฝ�งค�านิยมใหม�ในองค6กร 

� ประชุมหารือกรอบหลักสูตรด
านการส�งเสริมจริยธรรม
สําหรับข
าราชการระดับต�าง ๆ เพื่อให
สอดคล
องกับแนวทาง         
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร6 
แผนงานบูรณาการต�อต
านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป-
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู
เข
าร�วมประชุม ประกอบด
วย 
ผู
แทนกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป.ป.ช. และหน�วยงานที่
เกี่ยวข
อง รวม ๑๔ คน จํานวน ๒ ครั้ง ได
แก� ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห
องประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐          
ณ ห
องประชุมศูนย6ส�งเสริมจริยธรรม ชั้น ๘ อาคารสํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี 



๑๒๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
� แต� ง ตั้ งคณะทํ างานปรับบทบาท ภารกิ จของ            

ศูนย6ปฏิบัติการต�อต
านทุจริต (ศปท.) กลุ�มงานคุ
มครองจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข
าราชการพลเรือน และศูนย6อํานวยการ
ต�อต
านการทุจริตแห�งชาติ (ศอตช.) และดําเนินการรวบรวมและ
จัดทําข
อเสนอการปรับบทบาท ภารกิจของ ศปท. กลุ�มงาน
คุ
มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข
าราชการพลเรือน และ 
ศอตช. 

� จัดทํากรอบหลักสูตรเนื้อหาวิชาด
านการส�งเสริม
จริยธรรมสําหรับข
าราชการระดับต�าง ๆ  เพื่อให
ส�วนราชการใช
เป;น
แนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร6 
แผนงานบูรณาการต�อต
านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป-
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรการเป;นข
าราชการที่ดี) 

๓) การพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม
ขององคEกร 

� จัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมิน
พฤติกรรมทางจริยธรรมขององค6กร : รูปแบบและแนวทาง        
การปรับใช
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ในวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค6 คือ        
๑) เพื่อศึกษาและทบทวนผลการดําเนินการของสํานักงาน ก.พ.       
ในการจัดทําหลักเกณฑ6เครื่องมืองวัดและการประเมินทางจริยธรรม
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข
าราชการพลเรือนที่ผ�านมา        
๒) เพื่อเสริมสร
างความรู
 ความเข
าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการวัดการประเมินทางจริยธรรมที่
เหมาะสมต�อการนําไปใช
ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ระยะต�อไป กลุ�มเปMาหมาย ประกอบด
วย ข
าราชการสํานักงาน ก.พ. 



๑๒๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องมือประเมินด
านสมรรถนะและจริยธรรม 
จํานวน ๓๐ คน ซึ่งผลที่ได
รับจากการสัมมนา คือ ได
แนวทาง          
การกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินทางจริยธรรมที่เหมาะสมต�อ         
การนํามาใช
ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

� สรุปรวบรวมข
อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการนํา
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จัดทํารายงานเพื่อเป;นข
อมูลพื้นฐานเบื้องต
น 

� จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของข
าราชการ
สํานักงาน ก.พ. ตามโครงการศึกษาการนําพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ไปใช
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข
อ“ความสําเร็จของ      
การนําจริยธรรมไปใช
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา
บริษัท ปูนซิเมนต6ไทย จํากัด (มหาชน)” โดย นายเทอดศักดิ์ 
ยุ ทธนาว ราภรณ6  เ มื่ อ วั น ที่  ๒๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐                  
ณ ห
องประชุมอเนกประสงค6 ชั้น ๒ อาคารสํานักงาน ก.พ.             
จังหวัดนนทบุรี ทําให
ได
ข
อมูลของหน�วยงานต
นแบบที่มีการนํา
จริยธรรมไปใช
ในการบริหารงานบุคคล 

� เรียบเรียงข
อมูลที่ศึกษาค
นคว
าเพิ่มเติมทั้งจากในและ
ต�างประเทศ และเขียนร�างบทนําของเอกสารทางวิชาการเรื่อง        
การนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๔) โครงการเรียนรู�ตามรอยพระยุคลบาท 
� จัดอบรมโครงการเรียนรู
ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให


ข
าราชการประพฤติตนตามหลักพุทธธรรม ประพฤติตนตาม       
รอยพระยุคลบาท และสามารถนําความรู
และประสบการณ6ในการ
ปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรม และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 
ไปใช
ในการปฏิบัติงานเพื่อเป;นข
าราชการที่ดี ซึ่งมีข
าราชการ        



๑๓๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข�อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป/ญหา/ข�อขดัข�อง ข�อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ�ามี) 
เข
าร�วมอบรม จํานวน ๑๐๔ คน ระหว�างวันที่ ๒๒ – ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) วันที่ ๒๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ฟ�งบรรยายธรรม
และฝ>กปฏิบัติจิตตภาวนา ณ พระวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร          
เขตปMอมปราบศัตรูพ�าย กรุงเทพฯ 

๒) วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยในวันที่  
๒๙ และ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมฝ>กอบรมตามหลักสูตร
การเรียนรู
ตามรอยพระยุคลบาท ณ ห
องประชุม ๑ ชั้น ๙       
อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และในวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๑ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการส�วนพระองค6สวนจิตรลดา 
ณ พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 


