
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

หนวยงาน         สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๒. กา รรั กษาความมั่ น ค งของรั ฐ และ 

การตางประเทศ 

     

๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรง

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

     

 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการใน

จังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๑. เตรียมการดําเนินโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนา

คุณภาพชี วิ ตของข าราชการในจั งหวั ดชายแดนภาคใต 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘ รุน รุนละ ๑๐๐ คน       

รวม ๑,๘๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการในจังหวัด

ชายแดนภาคใตได 

 เพิ่มพูนความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใน

สภาวการณที่ไมปกติของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 เสริมสรางความรูและฝกปฏิบัติในการดูแลตนเอง

ทางดานกาย ใจ และความคิด รวมถึงแนวทางการจัดการกับ

ความเครียดจากการทํางานเพื่อดํารงชีวิตประจําวันอยางมี

ความสุขของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 พักและผอนคลายจากสภาพการทํางานที่กดดันและ

สภาพแวดลอมที่เสี่ยงอันตรายจากการทํางานในพื้นที่เปนการ

ชั่วคราว 

 สงเสริมศักยภาพสําหรับการทํางานในบริบทประชาคม

อาเซียนและประเทศไทย ๔.๐ 

   

สิ่งท่ีสงมาดวย 



๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 เพิ่มโอกาสของการสงเสริมการสรางความสมานฉันท

และความสัมพันธที่ดีระหวางขาราชการใตดวยกันเอง และกับ

ขาราชการในภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ของแตละ

ภูมิภาคดวย 

๒. ปรับกําหนดการดําเนินโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก ๑๘ รุน เปน ๒๐ รุน รุนละ 

๑๐๐ คน รวม ๒,๐๐๐ คน 

๓. ดําเนินโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  

 จัดทําหนังสือถึง ศอ.บต. เพื่อประชาสัมพันธโครงการฯ 

และเชิญสงขาราชการในสังกัดสมัครเขารวมโครงการ 

 สรางระบบการรับสมัครในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สําหรับประกาศรับสมัครในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. 

 เปดระบบรับสมัครผู เข าร วมโครงการด วยวิธีการ

ลงทะเบียนผานเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. พรอมทั้งสงไฟล

รายละเอียดโครงการ การดําเนินกิจกรรม เกณฑคุณสมบัติและ

การคัดเลือกผู เขารับการฝกอบรม รวมถึงขั้นตอนการกรอก          

ใบสมัคร เพื่อใหทางหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําเอกสารเผยแพร      

ลงในระบบ 

 รวบรวมใบสมัครที่พิมพจากระบบพรอมหนังสือนําสง

จากหัวหนาส วนราชการ รวมถึงการตอบขอสงสัยจาก             

สวนราชการตาง ๆ ทางโทรศัพท 

 



๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ดําเนินโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งสิ้น ๒๐ รุน 

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๑,๙๘๙ คน ดังนี ้

 รุนที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๔๔ คน  

 รุนที่ ๒ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๒๕ – 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๙๙ คน 

 รุนที่ ๓ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๑ - ๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๑๐๗ คน 

 รุนที่ ๔ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ ๓ - ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๑๓๙ คน 

   รุนที่  ๕ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่  ๔ - ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๑๐๑ คน 

 รุนที่ ๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๗ - ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๑๑๗ คน 

 รุนที่ ๗ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๘๕ คน 

 รุนที่ ๘ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๑๕ - ๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๘๖ คน 

 รุนที่ ๙ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๖๘ คน 

 รุนที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๒๒ - 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๑๐๐ คน 



๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 รุนที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ ๓ – ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๑๐๐ คน 

 รุนที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๗ – ๑๓ 

มีนาคม ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๖๓ คน 

 รุนที่ ๑๓ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๘ – 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๙๔ คน 

 รุนที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ ๑๐ – 

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๑๒๓ คน 

 รุนที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๑๕ – 

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๑๑๔ คน 

 รุนที่ ๑๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๒๑ – 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๑๑๖ คน 

 รุนที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ ๒๕ – ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๑ มีผูเขารวม จํานวน ๙๙ คน 

 รุนที่ ๑๘ วันท่ี ๒๘ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีผูเขารวม จํานวน ๑๑๗ คน 

 รุนที่ ๑๙ วันท่ี ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผูเขารวม จํานวน ๑๐๐ คน 

 รุนที ่๒๐ วันท่ี ๒๕ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีผูเขารวม จํานวน ๑๑๗ คน 

 จัดทํารายงานผลการดํา เนินโครงการเสริมสราง

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    



๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๗ การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสใน

ประชาคมอาเซียน 
     

 การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียม     

ความพรอมในการทํางานบริบทอาเซียน 

 ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศในกลุมอาเซียน  

 สํานักงาน ก.พ. ได ใหการรับรองคณะขาราชการจาก 

Ministry of the Civil Service of Cambodia และ  Royal 

School of Administration ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน           

๓ คน ที่มาเขาพบฝายบริหารและเจาหนาที่ของสํานักงาน ก.พ. 

เพื่อหารือขอราชการในประเด็นเกี่ยวกับความรวมมือในการ

พัฒนาขาราชการ ไดแก ความเปนไปไดในโครงการแลกเปลี่ยน

ขาราชการ นักวิชาการ และนักศึกษา การขอความชวยเหลือ

ดานวิชาการในการพัฒนาบุคลากร การใหคําแนะนําดาน

กระบวนการลงนามในบันทึกขอตกลงร วมกัน ในวันที่          

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๕ ชั้น ๔ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุร ีซึ่งผูแทนทั้งสองฝายเห็นดวยที่จะทําความตกลง

รวมกันเพื่อสานความสัมพันธใหแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยจะหารือ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกขอตกลงระหวางประเทศระดับทวิภาคี 

ในการประชุมผูนํา ก.พ. อาเซียน อยางไมเปนทางการ ครั้งที่ ๒ 

ห รื อ  The 2 nd ASEAN Head of Civil Service (AHOCS) 

Retreat ที่จะมีขึ้นระหวางวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐         

ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส 

 ผูแทนจากสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๒ คน เขารวมการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Leadership for Managers : Inciting the 

Leadership in You โดย The Prime Minister’s Office แหง 

The Government of Brunei Darussalam ร ะ ห ว า ง วั น ที ่         

๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม รวมกับ

   



๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน 

ระหวางป ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐  

 เลขาธิการ ก.พ. รองเลขาธิการ ก.พ. และขาราชการสํานักงาน 

ก.พ. เขารวมการประชุมผูนํา ก.พ. อาเซียน อยางไมเปนทางการ 

ครั้งท่ี ๒ หรือ The 2nd ASEAN Head of Civil Service 

(AHOCS) Retreat และการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง ภาวะผูนํา       

ในเชิงนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส ระหวางวันที่ ๒ – ๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผูนําราชการพลเรือน

อาเซียนไดหารือรวมกันเพื่อยกระดับบทบาทของ ก.พ. อาเซียน 

(ASEAN Cooperation on Civil Service Matters) ในรูปแบบ

ที่ไมเปนทางการ ทําใหมีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางกันมากขึ้น อาทิ การดําเนินการภายใตปฏิญญาอาเซียน 

วาดวยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผูเรงรัดใหวิสัยทัศน

ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ บรรลุผล (ปฏิญญาอาเซียนฯ)           

การเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสรางความสามารถใน ก.พ. 

อาเซียน และการหารือทวิภาคีกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

นอกจากนั้น ผูเขารวมการประชุมยังไดเรียนรูภาวะผูนําในลักษณะ

ตางๆเสริมสรางใหเกิดมุมมองในการสรางสภาพแวดลอมในการ

ทํางานที่สงเสริมใหเกิดแนวคิดและวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนา

องคกร 

 ผูแทนสํานักงาน ก.พ. เขารวมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การ

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Business Forum on 

Embracing of Digital Economy) ในการประชุมรัฐมนตรีและ

เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมี  ACIOA เปนเจ าภาพร วมกับกระทรวงไปรษณียและ



๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

โทรคมนาคม (Ministry of Posts and Telecommunications) 

ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ โรงแรม Apsara Palace Resort and 

Conference Center เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ระหวางวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งทําใหสํานักงาน 

ก.พ. ไดรับทราบทิศทางแนวความคิด ตลอดจนปญหาอุปสรรคและ

การแกปญหาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไปสูการใหบริการ        

ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ระบบดิจิทัลของแตละกลุมประเทศอาเซียน รวมไปถึงการใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงติดตอสื่อสาร       

ทั้งภายในและระหวางองคกรในกลุมอาเซียนมากขึ้น นอกจากนั้น 

ยังเปนการขยายความรวมมือกับองคกรอาเซียนเฉพาะสาขา        

ที่เกี่ยวของ (Sectoral Body) อื่น ๆ เพื่อหาหุนสวนทางยุทธศาสตร

และแนวทางในการเปนเจาภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียนของ

ประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

 ผูแทนสํานักงาน ก.พ. เขารวมการประชุมผูบริหารเทคโนโลยี

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 กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งทําใหสํานักงาน ก.พ. 

รับทราบและตระหนักถึงทิศทางแนวความคิดของผูบริหารระดับสูง

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยในการเตรียมความพรอมและ

พัฒนาขี ดความสามารถของหน วยงานให สอดคล องกั บ                 

การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วของแตละกลุมประเทศ



๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

อาเซียน รวมไปถึงการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

เชื่อมโยงติดตอสื่อสารทั้งภายในและระหวางองคกรในกลุมอาเซียน

มากขึ้น นอกจากนั้น ยังเปนการขยายความรวมมือกับพันธมิตร 

ทางธุรกิจอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงเพื่อเปนแนวทาง

ในการเปนเจาภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ของประเทศไทย 

ระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

 จัดประชุมและรับรองคณะผูแทนจาก Public Service 

Division (PSD) แหงสาธารณรัฐสิงคโปร เพื่อหารือเกี่ยวกับ         

การสงมอบตําแหนงประธาน ก.พ. อาเซียน ณ หองประชุม ๕ 

ชั้น ๔ สํานักงาน ก.พ. เมื่ อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑          

ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ไดรับทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการในการ

สงมอบตําแหนงประธาน ก.พ. อาเซียน และภาระงานตาง ๆ 

รวมถึงกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของ ก.พ. 

อาเซียน ในวาระการเปนเจาภาพของสํานักงาน ก.พ. ในป พ.ศ. 

๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ซึ่งจะเปนประโยชนแกการดําเนินการของ

สํานักงาน ก.พ. ตอไป ตลอดจนเปนโอกาสใหประเทศไทยและ

สาธารณรั ฐสิ งค โปร กระชับความสั มพันธ และส ง เสริ ม           

ความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระหวางกัน

ใหแนนแฟนมากยิ่งข้ึน 

 ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ไดเขารวมหลักสูตรฝกอบรม “The 

Future of Public Sector HR for ASEAN HR Leaders 

Programme” ระหวางวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร โดยไดมีโอกาสอภิปราย แลกเปลี่ยน

ประสบการณเกี่ยวกับทิศทางหรือแนวโนมในการพัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล และผลกระทบที่มีตอระบบราชการ 



๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

รวมทั้งไดเรียนรูวิธีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยาง

เปนระบบ ทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายนอก

ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ซึ่งสามารถนําองคความรูที่ไดรับ

มาปรับใชในการทํางานของสํานักงาน ก.พ. ตอไป 

 ผูแทนสํานักงาน ก.พ. เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ         

1 st ASCC Monitoring and Evaluation (M&E) Workshop            

in the Result Framework Indicators of the ASCC  

Blueprint 2025 ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑          

ซึ่ งทําใหสํ านักงาน ก.พ. ไดมีบทบาทในการนําเสนอและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใตกรอบความรับผิดชอบขององคกร

เฉพาะสาขาดานราชการพลเรือน และมีโอกาสไดรับฟงมุมมอง

ความคิดอันหลากหลายจากผูแทนของแตละองคกรเฉพาะสาขา

และเจาหนาที่อาวุโสคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน อีกทั้งเปนโอกาสอันดีสําหรับสํานักงาน ก.พ. ซึ่งจะรับ

ตําแหนงประธาน ก.พ. อาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ที่จะ

ไดเรียนรูและเขาใจองคประกอบ บทบาท ภารกิจของประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไดอยางถูกตองลึกซึ้ง ไดศึกษา

กระบวนการ ขั้นตอนที่เปนมาตรฐานสากลของการทําหนาที่ใน

ตําแหนงประธานและรองประธานในการประชุมระหวางประเทศ             

ซึ่งองคความรูดังกลาวสามารถนํามาปรับใชในการทํางานของ

สํานักงาน ก.พ. ตอไป 

  ผูแทนสํานักงาน ก.พ. เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ASEAN Guideline on Public Service Delivery ณ โรงแรม 

Empress Angkor เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา 



๑๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ระหวางวันท่ี ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งผูแทนสํานักงาน ก.พ. 

ไดรับความรูและประสบการณเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ

จากมุมมองของหลากหลายประเทศ ซึ่งจะทําใหผู เขารวม          

การสัมมนาฯ สามารถนําองคความรูที่ไดรับมาประยุกตใชใน 

งานประจําอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น           

ยังไดสรางเครือขายความรวมมือกับประเทศตาง ๆ เพื่อยกระดับ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ อันจะสงผลดีตอ

การประสานงานในอนาคต 

  ผูแทนสํานักงาน ก.พ. เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ         

2 nd ASCC Monitoring and Evaluation (M&E) Workshop        

in the Result Framework Indicators of the ASCC  

Blueprint 2025 ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

ซึ่งผูแทนสํานักงาน ก.พ.ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอที่ประชุม 

ในการจัดทําตัวชี้วัด (KPIs) กับเจาหนาที่อาวุโสคณะมนตรี

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมและองคกรเฉพาะสาขาตาง ๆ ตาม

แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ๒๐๒๕ 

  ผูแทนสํานักงาน ก.พ. เขารวมการประชุมระหวางผูแทน

เครื อข ายสถาบันพัฒนาข าร าชการ  The Consultative 

Meeting for the Establishment of the Proposed ASEAN 

Network of Public Service Training Institutes (PSTI)            

และประชุมเตรียมการพัฒนาขาราชการระดับสูง หลักสูตร 

Singapore – Thailand Senior Officials Development 

Programme ระหว า งวั นที่  ๗  – ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑                  

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือ             



๑๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย
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(ถาม)ี 

ดานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในระดับภูมิภาคและสงเสริม

ความรวมมือทางวิชาการด านราชการพลเรือนระหวาง    

สํานักงาน ก.พ. กับประเทศสมาชิกอาเซียนในดานการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งผูแทนเครือขายสถาบันพัฒนา

ขาราชการทั้ง ๑๐ ประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียนไดรวมกัน

แสดงความคิดเห็นในการกําหนดขอบเขตงาน (Terms of 

Reference : TOR) ทั้งในดานความรวมมือและรูปแบบ              

การบริหารจัดการในการสรางเครือขายดังกลาว 

 จัดประชุมและรับรองคณะผูแทนจาก Public Service 

Division (PSD) แหงสาธารณรัฐสิงคโปร เพื่อหารือเกี่ยวกับ         

การสงมอบตําแหนงประธาน ก.พ. อาเซียน และศึกษาดูงานที่

สํานักงาน ก.พ. ในเรื่อง การเสริมสรางความสามารถทางดิจิทัล 

(Digital Capabilities) และการสรางกระบวนความคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) ณ  ห อ งประชุ ม  ๕  ชั้ น  ๔ 

สํานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผูบริหาร

และเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. ประเทศไทย และสํานักงาน ก.พ. 

แห งสาธารณรั ฐสิ งค โปร ได ร วมหารื อและแลกเปลี่ ยน               

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายในการดําเนินการในอนาคตและ

การสงมอบหนาที่การดํารงตําแหนงประธาน ก.พ. อาเซียน 

เพื่อใหการสงมอบตําแหนงประธาน ก.พ. อาเซียน และ           

การดํา เนินงานของ ก.พ. อาเซียนเปนไปโดยเรียบรอย                 

มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค 

 รับรองคณะผูบริหารจาก Razak School of Government 

แหงสหพันธรัฐมาเลเซีย ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน    

ความคิดเห็นระหวางกัน เรื่อง Talent Management, 
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Leadership Development และ Leadership Development 

Framework ณ หองประชุม ๕ ชั้น ๔ สํานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผูแทนของสํานักงาน ก.พ. ไดนําเสนอ

และแลกเปลี่ยนองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐรวมกับสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึง           

การมีบทบาทนําและเปนที่ยอมรับในดานทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ของไทยในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

  ผูแทนสํานักงาน ก.พ. เขารวมการประชุม The 13th 

Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural 

Community (13 th SOC-COM) ระหว า งวั นที่  ๒๔  – ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผูแทนสํานักงาน ก.พ. ไดเรียนรูและ

เขาใจองคประกอบ บทบาท ภารกิจของประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียนไดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนในการ

เขารวมการประชุมในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียนระหวางป 

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ตอไป 
  ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศในกลุมอาเซียน

บวกสาม 

 ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ไดเขารวมการประชุมนานาชาติ 

(International Conference) ครั้ งที่  ๕ ด านการเสริ มสร าง          

ธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน ระหวางวันที่       

๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่ งเปน           

การประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาและความรวมมือในการ

สงเสริมธรรมาภิบาลอาเซียน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ

ภาครัฐผานการจัดทําขอมูล Southeast Asian Government at 

   



๑๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

a Glance ซึ่งเปนการระดมสมองและรวมหารือขอคนพบที่ไดรับ

จากการกรอกแบบสอบถาม โดยสํานักงาน ก.พ. ในฐานะ

หนวยงานกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของ

ประเทศไทยไดใหความรวมมือสนับสนุนขอมูลดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธมาอยางตอเนื่อง ตลอดจนไดหารือกับ

คณะผูแทน OECD ถึงโอกาสความรวมมือทางวิชาการระหวาง

สํานักงาน ก.พ. และ OECD ในอนาคต 

 ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน “Public 

Administration and Human Resource Management in the 

Plus Three Countries” ระหวางวันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๖๑  

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  โดยไดมี โอกาสแลกเปลี่ยน          

องคความรูและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล อาทิ การจัดหาบุคลากรเขาทํางาน คาตอบแทนและ

สิ่งจูงใจ การบริหารราชการสวนทองถิ่น จริยธรรมและระเบียบ

วินัยของบุคลากรภาครัฐ และการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

ระหวางผูเขารวมจากประเทศกลุมสมาชิกอาเซียน 

 
  



๑๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑๐. การส ง เส ริ มการบริหารราชการ

แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ 

     

๑๐.๑ ปรับปรุ งระบบราชการในดาน

อ งค ก า ร ห รื อ ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ทั้ ง ใ น

ระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น 

 การศึกษาและพัฒนาระบบคาตอบแทน 

๑.  การทบทวนหลักเกณฑและอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง

ที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 

 ดําเนินการออกระเบียบก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับ

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๐ และประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓)                

พ.ศ. ๒๕๖๐ พรอมบัญชีกําหนดหลักเกณฑและอัตราเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือนแนบทาย  

โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๓ ง 

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งมีหนังสือเวียนแจงกระทรวง กรม

และจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (หนังสือสํานักงาน ก.พ.              

ที่ นร๑๐๑๒.๒/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

 จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ก.พ.      

วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี เหตุพิเศษของขาราชการ       

พลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวยขาราชการจากกรมธนารักษ  

กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมการปกครอง เพื่อสรางความรู      

ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตามระเบียบ ก.พ.        

วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี เหตุพิเศษของขาราชการ         

พลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหแกขาราชการกลุมเปาหมาย 

   



๑๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดประชุมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย

กระทรวงการตางประเทศ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ. เพื่อ

หารือแนวทางการทบทวนการกําหนดเมืองที่มีภาวะความเปนอยู 

ไมปกติและเมืองที่มีสถานการณพิเศษ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ หองประชุม ๕ ชั้น ๔ สํานักงาน ก.พ. ซึ่งผลจากการประชุมทําให

ไดแนวทางในการพิจารณาทบทวนการกําหนดเมืองที่มีภาวะ      

ความเปนอยูไมปกติและเมืองที่มีสถานการณพิเศษ ในเบื้องตน 

๒.  การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 

๒๕๕๘ เรื่อง คาตอบแทนของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

ประเภทตาง ๆ  

 นํารางกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงคาตอบแทนของ          

ผูดํารงตําแหนงระดับสูง เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ       

เครืองาม) พิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรี       

เพื่อพิจารณา 

 ประสานและรวบรวมคํ าชี้ แ จ งตามหลั ก เ กณฑ              

การตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 

จากหนวยงานที่ เกี่ยวของในการรางกฎหมายการปรับปรุง

คาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงระดับสูง เพื่อใหเปนไปตาม       

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทาง      

การจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๒๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อประกอบ      

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงคาตอบแทนของผูดํารง



๑๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ตําแหนงระดับสูง จํานวน ๗ ฉบับ ไดแก (๑) รางพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(๒) รางพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณา             

คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๓) รางพระราชบัญญัติเงินเดือน        

เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธาน        

ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ

กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการ

แผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจ          

เงินแผนดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๔) รางพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๕) รางพระราชบัญญัติ

ระเบียบข าราชการรั ฐสภา (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. .. . . (๖) ร าง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

และ (๗) รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง         

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นเสนอ

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

 จัดทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําสงเอกสาร

หลักฐานการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะห

ผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายการปรับปรุงคาตอบแทนผูดํารง

ตํ าแหน งระดั บสู ง เสนอเพื่ อประกอบการพิ จารณาของ

คณะรัฐมนตรี 

 จัดทําบันทึกและรางกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุง

คาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงระดับสูง รวมจํานวน ๖ ฉบับ      

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการ          



๑๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

รางพระราชบัญญัติและรางพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับคาตอบแทน

ของผูดํ ารงตํ าแหนงระดับสู ง รวมจํานวน ๖ ฉบับ ไดแก            

(๑) ร างพระราชบัญญัติ ระเบียบข าราชการฝายตุลาการ           

ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๒) รางพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....          

(๓) รางพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ

ประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ         

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 

ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน ประธาน

กรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (๔) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๕) รางพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนง

และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ (๖) รางพระราชกฤษฎีกา       

เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการวินิจฉัยรองทุกข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงานและระบบ

คาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ซึ่ งสํานักงาน ก.พ. เปนฝาย

เลขานุการเสนอ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณา โดยมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ. และหนวยงานตาง ๆ 

ดําเนินการในประเด็นที่เกี่ยวของตอไป 

 จัดประชุ ม ระหว า งหน วย งานที่ เ กี่ ย วข อ ง  เ รื่ อ ง              

การปรับปรุงคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงระดับสูง ในวันที่ 

๒๓  กุ มภ าพั นธ  ๒๕๖๑  ณ  ห อ งประชุ ม  ๓๐๑  ชั้ น  ๓                 



๑๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งหนวยงานที่เขารวมประชุม

รับทราบมติคณะรัฐมนตรีรวมถึงประเด็นขอกฎหมายและ            

การดําเนินการที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว 

๓. การศึกษา วิเคราะหขอมูล ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และ

จัดทําหนังสือตอบคําขอหรือขอหารือดานคาตอบแทนจาก

ส วนราชการ  รวมทั้ ง จั ดทํ าหนั งสื อ เสนอความ เห็ น

คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ศึกษาและวิเคราะหหลักเกณฑ ขอกฎหมาย และวิธีการ

คํานวณเพื่อนําไปใชประกอบการจัดทําขอเสนอการปรับปรุง

หลักเกณฑการไดรับเงินเดือน 

 วิเคราะหขอมูล ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และจัดทําหนังสือ 

ตอบคําขอ หรือขอหารือดานคาตอบแทน รวมทั้งจัดทําหนังสือ

เสนอความเห็นคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี ้

๑) หนังสือตอบคําขอ หรือขอหารือดานคาตอบแทน 

จํานวน ๓๘ เรื่อง 

๒) หนังสือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา       

ของคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๓๐ เรื่อง 

  การศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการภายใน        

สวนราชการ 

 จัดทํารายงานการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการภายใน

สวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ ฉบับสมบูรณ โดยวิเคราะหและ

บูรณาการขอมูลผลการสํารวจความคิดเห็น ผลการสัมมนาระดม

ความคิดเห็น และการสัมภาษณเจาะลึกในจังหวัดที่ดําเนินการ

จัดสวัสดิการ ประกอบดวย 

   



๑๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑) ปร ะ เด็ น ข อ เ สนอการปรั บปรุ ง ร ะ เบี ยบสํ า นั ก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๗ 

๒) ขอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการภายใน       

สวนราชการ 

 จัดทํารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะกรรมการ

สวัสดิการขาราชการพิจารณา 

 จัดประชุมชี้แจงเรื่องการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการแก

สวนราชการและจังหวัด เพื่อใหสวนราชการและจังหวัด           

มีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการจัดสวัสดิการ

ภายในสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 จัดทําคําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ         

ในสวนของผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          

เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

 ปรับปรุงรางบันทึกสําหรับนําเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ

ข า ราชการ เพื่ อพิ จ ารณา เ รื่ อ ง  การดํ า เนินการกรณี ที่

คณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ

เชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ โดยหารือกับกรมธนารักษและสํานัก

กฎหมาย สํานักงาน ก.พ. เพื่อรับฟงความเห็นประกอบการแกไข

ปรับปรุงรางบันทึกดังกลาว 

 ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ใชประกอบการปรับปรุง

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน 

สวนราชการและหลักเกณฑการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 

 



๒๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดทํารางบันทึกนําเสนอคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการเพื่อ

พิจารณา เรื่อง (๑) การแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย          

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒) การดําเนินการ

จัดตั้งสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิงของกรมวิชาการเกษตร และ            

(๓) การดําเนินการกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็น

เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ 

 จัดทําบันทึกกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ 

จันทรโอชา) เพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการสวัสดิการขาราชการ

แทนกรรมการที่ ลาออก และจั ดทํ าร างประกาศสํ านั ก

นายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการ

สวัสดิการขาราชการ เสนอใหทานนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม 

 ดําเนินการแกไขปญหาคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการใน

สวนของผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

๑) ประชุมหารือรวมกับเลขาธิการ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการแกไข

ปญหาคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการในสวนของผูแทน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒) ทําหนังสือถึงประธาน ก.ค.ศ. เพื่อหารือแนวทางแกไข

ปญหาคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการในสวนของผูแทน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓) จัดทํารางบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กฎหมายเพื่อแตงตั้ ง

กรรมการสวัสดิการขาราชการแทนกรรมการที่ลาออกและจัดทํา

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการใน

คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ เสนอใหนายกรัฐมนตรีลงนาม 

๔) ศึกษารวบรวมขอมูล จัดทําบันทึกเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณา

เรื่อง “แนวทางแกไขปญหาคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ    



๒๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ในสวนของผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”        

ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๕) จัดทํารางหลักเกณฑและวิธีการเลือกผูแทนองคกรกลาง

บริหารงานบุคคลเปนกรรมการสวัสดิการขาราชการ กรณีผูแทน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสนอ อ.ก.พ. 

วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการเพื่อใหตรวจราง

หลักเกณฑและวิธีการเลือกผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล

เปนกรรมการสวัสดิการขาราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๖) ปรับแกรางหลักเกณฑและวิธีการเลือกผูแทนองคกรกลาง

บริหารงานบุคคลเปนกรรมการสวัสดิการขาราชการ กรณีผูแทน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมติ อ.ก.พ.วิสามัญ

เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการ 

๗) จัดทําหนังสือแจงเวียนหลักเกณฑที่เพิ่มเติมใหสวนราชการ

ที่เกี่ยวของทราบและทําหนังสือแจง ก.ค.ศ. ใหเลือกผูแทน ก.ค.ศ. 

เปนกรรมการสวัสดิการขาราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่

เพิ่มเติมดังกลาว 

 จัดทํารางบันทึกเพื่อใชสําหรับนําเสนอคณะกรรมการ

สวัสดิการขาราชการเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี ้

๑) การแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๒) การดําเนินการจัดตั้งสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิงของ       

กรมวิชาการเกษตร 

๓) การหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรมธนารักษ

เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ 



๒๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การพัฒนาระบบตําแหนงและการบริหารกําลังคนภาครัฐ 

 ศึกษา วิเคราะหบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง 

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/หรือลักษณะงานคลายคลึงหรือ

ใกลเคียงกัน เพื่อประกอบการพิจารณาขอเสนอหลักเกณฑ       

การกําหนดจํานวนตําแหนงรองอธิบดีกรมการปกครอง 

(ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน) เพิ่มขึ้น ๑ ตําแหนง            

เปนตําแหนงที่ ๔ เพื่อให อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยใชเปน

หลักเกณฑในการพิจารณากําหนดตําแหนงตอไป โดย อ.ก.พ. 

วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน มีมติ

เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๖๐ และ ก.พ. มีมติรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  

 การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานวิศวกรรมรังวัด 

ตําแหนงวิศวกรรังวัด โดยเพิ่มเติมระดับเชี่ยวชาญ โดย อ.ก.พ. 

วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน มีมติ

เห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐ และ ก.พ. มีมติเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนา

ระบบจําแนกตําแหนง ครั้งที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานกําหนด

ตําแหนงและตนแบบมาตรฐานความรู ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ สําหรับตําแหนงเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย 

Thailand 4.0 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด 

สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 

   



๒๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนา

ระบบจําแนกตําแหนง ครั้งที่ ๒ การพัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และ

เครื่องมือในการบริหารตําแหนงของสวนราชการ วันที่  ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ โดยมี

ขาราชการของสวนราชการตาง ๆ เขารวม จํานวน ๖๖ คน 

 นําเสนอ ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่             

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ทําเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่อง           

๑) การผอนคลายหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงเพื่อ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตาม

นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง ก.พ. มีมติเห็นชอบตามมติ อ.ก.พ. 

วิสามัญเกี่ ยวกับระบบจํ าแนกตํ าแหน งและค าตอบแทน              

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ และ

มติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางประสิทธิภาพดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และเห็นชอบกับขอเสนอเพิ่มเติมของสํานักงาน 

ก.พ. ดังนี้ (๑) ใหมีการชี้แจงสวนราชการที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ            

การผอนคลายหลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคลในแตละ

ประเด็น ทั้งการกําหนดตําแหนงและวิธีการแตงตั้งขาราชการ 

เพื่อใหสวนราชการเกิดความเขาใจที่ชัดเจนรวมกันในการ

ดําเนินการ และ (๒) ใหสวนราชการกําหนดใหมีตัวชี้วัดระดับ

บุคคลที่มีความสอดคลองกับเปาหมายของสวนราชการตามที่ได 

ตกลงไวกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ          

การขับเคลื่อนระบบราชการ ๔.๐ รวมทั้งใหมีระบบการประเมินผล

การปฏิบั ติ งานและสมรรถนะที่ ชั ด เจน เพื่ อใชประกอบ                  

การประเมินผลความเหมาะสมของการดําเนินการในลักษณะ        



๒๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การผอนคลายหลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคลตอไป 

๒) กรมราชทัณฑขอปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนง

อนุศาสนาจารย เปนตําแหนงประเภทวิชาการ ซึ่ง ก.พ. มีมติ

เห็นชอบ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนา

ระบบจําแนกตําแหนง ครั้งที่ ๓ การพัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และ

เครื่องมือในการบริหารตําแหนงของสวนราชการ วันที่  ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความเห็น เรื่อง ขอเสนอ

แนวทางการติดตามและประเมินผลการใชตําแหนงและอัตรากําลัง 

(Position and Workforce Audit) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 

 นําเสนอ ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่             

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ทําเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่อง 

๑) ขอ เสนอหลักเกณฑการกํ าหนดจํ านวนตําแหน ง          

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง) 

๒) การเพิ่มเติมหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภท

บริหาร ระดับสูง 

  การสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับ

สวนราชการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารตําแหนง 

 จัดทําฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิ อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. 

กระทรวง/กรม/จังหวัด) 

 จัดทําขอมูลคําถาม – คําตอบ กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหา

ผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อ เปน

อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนํา

   



๒๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ขึ้นบนเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. 

 จัดทําคูมือการดําเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหา

ผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อ เปน

อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ฉบับปรับปรุง 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ    

นักทรัพยากรบุคคลของสวนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ 

การกําหนดตําแหนงระดับสูง ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  

ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ

บริหารตําแหนงสําหรับเจาหนาที่ฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรม/

อ.ก.พ. กระทรวง ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐             

ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 จัดสัมมนาการเสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนสามัญ ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม 

๒๕๖๑ ณ ไมแกวดําเนินรีสอรท อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี เพื่อสรางความรู ความสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณที่

เกิดจากการปฏิบัติงานจริง รับฟงความคิดเห็น ขอมูลยอนกลับ 

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักเกณฑการบริหารทรัพยากร

บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง โดยมีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 

๓๗ คน  

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินบุคคลและผลงาน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สาขา

พยาบาลศาสตร” ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด 

สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสราง



๒๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ความรูความเขาใจรวมกันระหวางเจาหนาที่ในสวนราชการที่

เกี่ยวของ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และสํานักงาน ก.พ. 

เกี่ยวกับหลักเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ โดยมีผูเขารวมสัมมนา จํานวน ๕๐ คน  

  การจัดทําเอกสารสถานภาพของสวนราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จัดทําเอกสารสถานภาพของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่ อเปนข อมู ลประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป รวมทั้งใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

ประกอบการศึกษา วิเคราะห วิจัยในสวนที่เกี่ยวของ โดยมีเนื้อหา

ประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจหลัก อํานาจหนาที่ ยุทธศาสตร 

นโยบายและทิศทางการบริหารงานของสวนราชการ แผนงาน/

โครงการ (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) เงินงบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรอบอัตรากําลังในภาพรวม แผนภูมิ

โครงสรางและอัตรากําลัง ภาพรวมกรอบอัตรากําลังขาราชการ        

พลเรือนสามัญ สภาพปญหาและขอเสนอแนะในการบริหาร           

งานบุคคลและสวนราชการในสังกัด โดยจัดทําแบบฟอรมการ

รวบรวมขอมูล ประสานงานกับสวนราชการ ตลอดจนรวบรวมและ

ตรวจสอบขอมูลสถานภาพของสวนราชการ เพื่อใหเอกสาร

สถานภาพของสวนราชการมีขอมูลที่เปนปจจุบันและครบถวน  

   

  การกําหนดกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ 

 วิเคราะหบทบาท ภารกิจ โครงสราง และกรอบอัตรากําลังของ

สวนราชการเปนรายกระทรวง โดยดําเนินงานรวมกับสํานักงาน 

   



๒๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ก.พ.ร. และไดมีการเสนอความกาวหนาในการดําเนินการตอ

คณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและวางแผนบริหาร

กํ า ลั ง คนภาครั ฐ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร เ ป นประจํ าทุ ก เ ดื อน                     

โดยคณะอนุ กรรมการฯ ได มี การประชุ ม เพื่ อพิ จารณา                

ผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสราง และอัตรากําลังของ        

สวนราชการแลว จํานวน ๑๗ กระทรวง ไดแก  กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง

พาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง

คมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข 

ก ร ะ ท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และ         

สํานักนายกรัฐมนตรี 

 ศึกษา วิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคนและ

ภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดประชุม

คณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคนและ             

ภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณา             

(๑) รายงานความกาวหนาในการบริหารตําแหนงของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๒) การจัดทําแผนบริหารจัดการ

กําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทยในระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๗๙) และ (๓) แนวทางการจัดทําแผนกําลังคนเพื่อรองรับภารกิจ

ของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) ตลอดจนรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะเรื่องการขอเพิ่ม

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง



๒๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

สาธารณสุข (ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ) 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูป

กําลังคนและภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๒ 

ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  

๑) เรื่องเพื่อทราบ จํานวน ๑ เรื่อง ดังนี ้

- เรื่อง สรุปรางแผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 

๒) เรื่องสืบเนื่อง จํานวน ๑ เรื่อง ดังนี ้

- เรื่อง รายงานผลการศึกษาเบื้องตนเรื่องการจางงาน

บุคลากรสุขภาพภาครัฐ 

 จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดเปาหมายกําลังคนภาครัฐ 

(คปร.) ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๑ ในวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑                

ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีมติที่ประชุม ดังนี ้

๑) การเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหมใหกับสวนราชการในสังกัด

กระทรวงการคลัง 

๒) การขอเพิ่ มอั ตราข าราชการตั้ งใหม ของสํ านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตําแหนงนายแพทย ทันตแพทย และ

เภสัชกร) 

๓) การขอยกเวนการยุบเลิกอัตราลูกจางประจํา ตําแหนง

นักบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

๔) แผนการดําเนินการจัดทํามาตรการบริหารและพัฒนา

กําลังคนภาครัฐในระยะตอไป 

๕) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการทดแทนอัตราวางจาก

ผลการเกษียณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น        

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



๒๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูป

กําลังคนและภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๒ 

ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  

๑) เรื่อง รายงานความกาวหนาแผนการบริหารตําแหนงของ

กระทรวงสาธารณสุข 

๒) เรื่อง ผลการจัดทํายุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคนและ

ภารกิจดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

วางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย 

ประตูน้ํา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องการวิเคราะหบทบาท ภารกิจ 

โครงสราง และกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ กรณีกระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงการตางประเทศ 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งวดลอม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย 

กระทรวงมหาดไทย และสํานักนายกรัฐมนตรี 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูป

กําลังคนและภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๒ 

ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  



๓๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑) เรื่อง รายงานความกาวหนาการดําเนินการกําหนดรูปแบบ

การจางงาน 

๒) เรื่อง แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคนและภารกิจ

บริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

 จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดเปาหมายกําลังคนภาครัฐ 

(คปร. ) ครั้ งที่  ๒/๒๕๖๑ ในวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑                

ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีมติที่ประชุม ดังนี ้

๑) การเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหมใหกับสวนราชการในสังกัด

กระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง 

๒) รายงานความกาวหนาการจัดทําแผนยุทธศาสตรการปฏิรูป

กําลังคนและภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

๓) สรุปขอมูลการยายพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิต

พยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

๔) การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการและพนักงานราชการของ

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน 

สภาพัฒนาการเมือง และสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

๕) การ เพิ่ มอั ตราข า ราชการตั้ ง ใหม ของสํ านั กงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

  การสงเสริมการวางแผนและบริหารกําลังคนในสวนราชการ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ : โครงการ

สงเสริมการวางแผนและบริหารกําลังคนของสวนราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใหสวนราชการสามารถวางแผน

บริ หารและพัฒนากํ าลั งคนได สอดคล องกั บภารกิ จและ            

การเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการ โดยมีหัวขอตาง ๆ ดังนี ้

   



๓๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑) การวิ เคราะห อั ตรากํ าลั งและวางแผนกํ าลั งคน                 

ณ สํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๒) การจัดทําแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุ

ของขาราชการพลเรือนสามัญ ณ สํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๓) การกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนาขาราชการ 

ณ สํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๔) การบริหารกําลังคนคุณภาพ ณ สํานักงาน ก.พ. ในวันที่ 

๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๕) การจั ดทํ าและพัฒนาเส นทางความกาวหน าของ

ขาราชการ ณ สํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

  การติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนา

กําลังคนภาครัฐ (คปร.) และระบบบริหารพนักงานราชการ 

 จั ดทํ าบันทึก เ รื่ อ ง  แนวทางการดึ งดู ด ใจผู มี ค วามรู

ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และ           

มีศักยภาพเปนที่ประจักษ เปนพนักงานราชการศักยภาพสูง  

เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดึงดูดใจผูมีความรู

ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และ          

มีศักยภาพเปนที่ประจักษ เปนพนักงานราชการศักยภาพสูง

ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ 

 รวบรวมผลสํารวจความตองการจางพนักงานราชการ

ศักยภาพสูง จัดทําแนวทางการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของ

สวนราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจางพนักงานราชการ

ศักยภาพสูง 

   



๓๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)          

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒  

ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  เพื่อพิจารณา เรื่อง        

(๑) การกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมใน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๒) การกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมใน     

กรมสวั สดิ การและคุ มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน              

(๓) การกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติม         

ในกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ            

(๔) การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนอนุกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ คณะที่ ๑ ดานการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ คาตอบแทน และสิทธิประโยชน และเพื่อทราบ 

เรื่อง (๑) รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ระบบพนักงานราชการ และ (๒) มติคณะอนุกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ  (อ.คพร.) คณะที ่๑ และคณะที ่๓ 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 

คณะที่ ๑ ดานการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที ่

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี  เพื่อพิจารณา เรื่อง (๑) การขอรับจัดสรร

อัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมของสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข (ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ) และ (๒) การให

พนักงานราชการไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น กรณียื่นหนังสือ

รับรองประสบการณการทํางานเพิ่มเติม และเพื่อทราบ เรื่อง      

การแตงตั้งอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) ทดแทน 



๓๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็น เรื่ อง           

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ

ของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอ่ืน ในวันที่ ๒๕ และ ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด  สไตลิช คอนเวนชั่น       

จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดําเนินการตาม

มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๖๑) ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพฯ ในวันที่ 

๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินการตามมาตราการบริหารและพัฒนา

กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งกําลังจะสิ้นสุดลง และ

เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํา

มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐระยะตอไป ซึ่งตอง

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม รางยุทธศาสตรชาติระยะ        

๒๐ ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้ง

คํานึงถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในการใหบริการ

ประชาชนของภาครัฐดวย โดยมีผูเขารวม ประกอบดวย ผูแทน

สวนราชการระดับกระทรวง/กรม และผูแทนองคกรกลางบริหาร

ทรัพยากรบุคคล จํานวน ๓๑๓ คน จาก ๑๔๓ สวนราชการ ทั้งน้ี 

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการรวม คปร. จะไดรวบรวม

ประเด็นปญหา อุปสรรค ผลการดําเนินการของสวนราชการ 

รวมทั้งความคิดเห็นและขอเสนอแนะไปประกอบการจัดทํา

มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐในระยะตอไป เพื่อ

เสนอ คปร. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลและพัฒนา    



๓๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ขีดความสามารถในการดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนา

กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และการบริหารระบบ

พนักงานราชการ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี

ขาราชการจากสวนราชการตาง ๆ เขารวม จํานวน ๑๙๓ คน 

 ดําเนินการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อ

รองรับการจางพนักงานราชการศักยภาพสูงในสวนราชการตาง ๆ 

โดยนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 

คณะที่ ๑ ดานการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ คาตอบแทน และสิทธิประโยชน ในการประชุม ครั้งที่ 

๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๓๒๑๐ 

ชั้น ๒ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา

เรื่องการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ

การจางพนักงานราชการศักยภาพสูงในสํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สํ านักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงมหาดไทย สํ านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม กระทรวงพลั งงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ

กระทรวงอุตสาหกรรม และมติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๒ ดานการสรรหาและเลือกสรร และ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารระบบพนักงาน

ราชการ” ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด



๓๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

นนทบุรี ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ

สรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารและเจาหนาที่ซึ่งรับผิดชอบ

การบริหารระบบพนักงานราชการของสวนราชการ โดยมี

ขาราชการจากสวนราชการตาง ๆ เขารวม จํานวน ๔๑๗ คน 

 นําเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)         

ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑       

ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี (หลังใหม) ทําเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ 

ดังนี้  

๑) การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ

การจางพนักงานราชการศักยภาพสูงของสวนราชการตาง ๆ 

๒) การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ

การจางพนักงานราชการศักยภาพสูงสําหรับการขับเคลื่อนรัฐบาล

ดิจิทัล 

๓) รางประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 

คาตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. .... 

๔) การใหพนักงานราชการไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น 

กรณียื่นหนังสือรับรองประสบการณการทํางานเพิ่มเติม 

๕) การขอยกเวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญา

จางพนักงานราชการ (รายนางวิรัตน โคตรพันธ) 

๖) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง           

แนวทางการทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของ

ขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น 

๗) มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 

- คณะที่ ๑ ดานการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลัง



๓๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พนักงานราชการ คาตอบแทน และสิทธิประโยชน 

- คณะที่ ๒  ดานการสรรหาและเลือกสรร และประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

- คณะที่ ๓  ดานกฎหมายและวินัย 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 

คณะที่ ๑ ดานการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน  ครั้ งที่  ๓/๒๕๖๑              

วันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๓๒๑๐ ชั้น ๒          

อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา เรื่อง        

แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมเพื่อ

รองรับการทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ

ดวยการจางงานรูปแบบอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่         

๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

  การเสนอความเห็นในสวนที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จํานวน ๕๒ เรื่อง 

๑) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... 

๒) การเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหมของกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน 

๓) การพิจารณาทบทวนความจําเปนเหมาะสมของการกําหนด

อัตราขาราชการตั้งใหมตําแหนงเภสัชกร จํานวน ๓๑๖ อัตรา 

ใหกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๔) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๐ 

๕) -รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

   



๓๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๖) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๗) ขอยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนํา 

เงินนอกงบประมาณไปใชในการบรรจุแตงตั้งเจาหนาที่ เพื่อ

ปฏิบัติงานในหนวยงาน 

๘) รางยุทธศาสตรสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๙) รางแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

๑๐) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสั งกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวม ๒ ฉบับ 

๑๑) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 

๑๒) ร า งพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งสํ านั กงานรั ฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๓) รางยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑๔) รางพระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 

๑๕) การเพิ่ มอั ตราข าราชการตั้ งใหม ของสํ านั กงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๑๖) รางพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... 

๑๗) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 



๓๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑๘) การแกไขระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวยการบริหาร

กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑  (รางระเบียบ

กระทรวงพาณิชยวาดวยการบริหารกองทุนสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ พ.ศ. ....) 

๑๙) รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยสํานักงาน         

การวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. .... 

๒๐) รางพระราชบัญญัติการสงเสริมและคุมครองประชาชน      

ในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

๒๑) รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการวิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. .... 

๒๒) รางพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานัก

นายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และขอเสนอการปรับโครงสรางของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๒๓) -รางพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และขอเสนอการปรับโครงสรางของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๒๔) รางพระราชบัญญัติกระจายหนาที่และอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. .... 

๒๕) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 

๒๖) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานบริหารจัดการ



๓๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ทรัพยากรน้ําแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... (การกําหนด

หนาที่และอํานาจในรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี) 

๒๗) รางกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนง

และระดับตําแหนง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และรางกฎ ก.พ. วาดวย          

การใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง            

(ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 

๒๘) รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต พ.ศ. .... 

๒๙) ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ       

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

๓๐) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. .... 

๓๑) รางพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

พ.ศ. .... 

๓๒) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ   

ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓๓) รางพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทําแหงชาติ พ.ศ. .... 

๓๔) การโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ  หนี้  และ

งบประมาณของศูนยประชุมและแสดงสินค านานาชาติ          

เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ของสํานักงานพัฒนา      

พิงคนคร (องคการมหาชน) เปนของกรมธนารักษ (รางพระราช-

กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)           

ฉบับที.่. พ.ศ. ....) 

๓๕) การปรับปรุงการแบงสวนราชการของกระทรวงยุติธรรม  

๓๖) โ ค ร งกา รผลิ ตทั นตแพทย เ พิ่ ม ขอ งสํ านั ก ง าน



๔๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาทันตสุขภาวะ

ของประชาชน (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 

๓๗) รางแผนการปฏิรูปประเทศ 

๓๘) รางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... 

๓๙) รางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... 

๔๐) รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. .... 

๔๑) รางพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... 

๔๒) รางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วรวม 

พ.ศ. .... 

๔๓) ขอทบทวนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจศูนยพัฒนา 

การผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไมเพื่อสงออก 

๔๔) รางพระราชบัญญัติสภาองคกรผูบริโภคแหงชาติ พ.ศ. .... 

๔๕) การเพิ่ มอั ตราข าราชการตั้ งใหม ของสํ านั กงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ตําแหนงนายแพทย         

ทันตแพทย และเภสัชกร) 

๔๖) การขอจัดตั้งหนวยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ   

ดานตาง ๆ 

๔๗) รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... 

๔๘) รางกฎกระทรวงแบ งสวนราชการของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวม ๒ ฉบับ 

๔๙) รายงานผลการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕๐) รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ พ.ศ. .... และขอเสนอการปรับโครงสรางของสํานักงาน



๔๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๕๑) รางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 

๕๒) รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... 

  การศึกษาและพัฒนาขอเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบหรือกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ      

พลเรือนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุ

ประชากรและการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณในราชการพลเรือน 

๑. การจัดทํารายละเอียดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอาย ุ

 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล พรอมทั้งจัดทําขอเสนอ

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหาร

ทรั พยากรบุ คคล ในร าชกา รพล เ รื อนที่ ส อดคล อ งกั บ               

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประชากรและการปรับเปลี่ยนอายุ

เกษียณในราชการพลเรือน 

 แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายละเอียดแนวทางการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

จํานวน ๕ คณะ  

 จัดทํารางรายละเอียดแนวทาง (๑) การนําระบบบริหารอายุ 

(Age Management) มาใชในสวนราชการ และ (๒) การพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

เพื่อเสนอคณะทํางานฯ พิจารณา 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ ในการประชุมครั้งที ่        

๖/๒๕๖๐ วันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่ อง            

   



๔๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

(๑) การดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารายระเอียด          

แนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับ

การเขาสูสังคมสูงอายุ (๒) แนวทางการปรับปรุง กฎ ก.พ. วาดวย

การใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ     

รับราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (๓) ความกาวหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับ 

Placement Center และนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของ 

อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อ

รองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๐ ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่ง ก.พ. มีมติรับทราบ 

๒. การปรับปรุงกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือน

สามัญซึ่ งมีอายุครบหกสิบปบริบู รณรับราชการตอไป             

(ตามมาตรา ๑๐๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 จัดทําหนั งสือขอความอนุ เคราะห ใหส วนราชการตอบ        

แบบสํารวจความประสงคของสวนราชการเกี่ยวกับการให

ขาราชการพลเรือนสามัญรับราชการตอไป และเกี่ยวกับการจางงาน

ขาราชการที่เกษียณอายุ สงไปยังสวนราชการระดับกรม ๑๓๙ แหง 

และประมวลสรุปผลการสํารวจตําแหนงงานและความประสงค

ของสวนราชการในการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ

หกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป 

 จัดประชุมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง        

กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ            

หกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 



๔๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎ ก.พ.       

ที่ออกตามมาตรา ๑๐๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ      

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสนับสนุนสวนราชการในการรักษา

กําลังคนที่มีความจําเปนในระยะเรงดวน  

 จัดทํามติ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารเพื่ อรองรั บการเข าสู สั งคมสู งอายุ  ในการประชุม                    

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทาง           

การปรับปรุงกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมี

อายุครบหกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง อ.ก.พ.ฯ มีมติเห็นชอบใหเสนอ

ปรับปรุงบัญชีรายชื่อตําแหนงที่ ก.พ. จะกําหนดใหเปนตําแหนงที่

ไดรับราชการตอไป โดยใหเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ ก.พ. พิจารณาใหความเห็นชอบ

ในหลักการและเรงรัดดําเนินการตอไป 

 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. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ        

หกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง ก.พ. และ อ.ก.พ.ฯ มีมติเห็นชอบ       

ในหลักการตามที่เสนอ โดยใหมีการปรับปรุงบัญชีตําแหนงที ่       

จะใหรับราชการตอไป รวมถึงการปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ         

ซึ่งไมกระทบตอสาระสําคัญของกฎ ก.พ.ฯ 

 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับแนวทาง      



๔๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การจัดทําขอมูลประกอบการปรับปรุงบัญชีตําแหนงที่  ก.พ. 

กําหนดใหเปนตําแหนงที่ไดรับราชการตอไปสําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหกับสวนราชการระดับกระทรวง (สํานักงาน

ปลัดกระทรวง) ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูล ความคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงบัญชีรายชื่อตําแหนง

ที่ไดรับราชการตอไป ตามกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการ      

พลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณืรับราชการตอไป 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมี

ผูแทนจากสวนราชการซึ่งทําหนาที่ฝายเลขานุการของ อ.ก.พ. 

กระทรวงเขารวม จํานวน ๓๕ สวนราชการ รวมทั้งสิ้น ๕๔ คน 

ทั้งนี้ การประชุมชี้แจงครั้งนี้เปนผลสืบเนื่องจากมติที่ประชุม ก.พ. 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเห็นชอบใหมี

การปรับปรุงและแกไขตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดใหเปนตําแหนงที่

ไดรับราชการตอไปได โดยให อ.ก.พ. กระทรวงเสนอรายชื่อ

ตําแหนงในสายงานของสวนราชการในสังกัด เพื่อเสนอให ก.พ. 

พิจารณากําหนดเปนตําแหนงท่ีจะใหรับราชการตอไป ซึ่งผลของ

การดําเนินการเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารกําลังคนใน

ภาพรวมของสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 ติดตามผลการปรับปรุงและเพิ่มเติมสายงานในบัญชีตําแหนงที่ 

ก.พ. กําหนดใหเปนตําแหนงท่ีไดรับราชการตอไปตามกฎ ก.พ.ฯ 

เพื่อแกปญหาการขาดแคลนกําลังคนของสวนราชการในระยะ

เรงดวน โดยขณะนี้อยู ระหวางรวบรวมรายชื่อและจํานวน

อัตรากําลังของสายงานหลักและสายงานสนับสนุนของแตละ       

สวนราชการ 



๔๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ดําเนินการรวบรวมขอมูลการขยายอายุเกษียณของขาราชการ

ตุลาการและขาราชการอัยการ  

๓. การดําเนินการเกี่ยวกับ Job Placement for Seniors 

(ชื่อเดิม Placement Center) 

 พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลนและระบบฐานขอมูลของ 

Placement Center 

 จัดประชุมสัมมนา เรื่อง โอกาสในการทํางานของบุคลากร

ภาครัฐสูงวัยในยุคประเทศไทย ๔.๐ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ และ      

ผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับโอกาสในการจางงานและขอกฎหมายตาง ๆ      

ที่เกี่ยวของ 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานดิจทิลั

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีรายไดหลังเกษียณ ระหวาง

วันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งผลจากการสัมมนา คือ 

ผู เขารวมสัมมนาสามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

อินเตอรเน็ตพื้นฐานสําหรับใชประโยชนในชีวิตประจําวันและ

การทํางานภายหลังเกษียณได รวมทั้งยังไดใหความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากการทดลองลงทะเบียนเขาสูระบบ OCSC 

Placement Center ซึ่งเปนระบบทีส่ํานักงาน ก.พ. พัฒนาขึ้น 

 ประชุมรวมกับรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและบุคลากรที่ดูแลงานวุฒิอาสา 

ธนาคารสมอง ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อหารือแนวทาง

ดําเนินงานการเชื่อมโยงฐานขอมูล และการสรางเครือขายในการ

จัดหางานสําหรับขาราชการที่เกษียณอายุ ซึ่งผลจากการประชุม 

คือ สํานักงาน ก.พ. ไดรับขอมูลที่เกี่ยวของในการจัดทําระบบ



๔๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ฐานขอมูลสําหรับ Placement Center 

 ศึกษาทบทวนโครงสร างตําแหน งงานและอัตรากํ าลั ง        

โดยจัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลรายละเอียดตําแหนง

งานจากสวนราชการ จํานวน ๘ สวนราชการ ไดแก สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กรมการคาภายใน กรมการปกครอง กรมโยธาธิการ

และผังเมือง สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม และสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 การหาเครือขายในการดําเนินงานและโอกาสการจางงาน ดังนี ้

- ประชุมรวมกับคณะกรรมการสมาคมขาราชการอาวุโส        

ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับประเด็นที่สํานักงาน ก.พ. 

ขอความอนุเคราะหสมาคมฯ ใหรวมสนับสนุนบุคลากรภาครัฐ

ใหมีงานทําอยางตอเนื่อง ซึ่งที่ประชุมมีมติใหความอนุเคราะห

ตามคําขอของสํานักงาน ก.พ. 

- ประชุมรวมกับคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให

ขอมูลเกี่ยวกับการจัดหางานใหผูเกษียณอายุราชการ ซึ่งที่ประชุม

มีมติใหสํานักงานคณะกรรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.) จัดตั้ง Placement Center เพื่อ

สรรหาขาราชการสวนทองถิ่นและขาราชการประเภทอื่น          

ที่เกษียณอายุไปทํางานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งแบบ

จิตอาสา (ขาราชการระดับ ๙ ขึ้นไป) และแบบมีคาตอบแทน 

(ขาราชการต่ํากวาระดับ ๙) โดยขอใหสํานักงาน ก.พ. สงรายชื่อ

ขาราชการที่ เกษียณอายุ ใหกับสํ านักงาน ก.ถ. เพื่ อเปน

แหลงขอมูลในการสรรหาบุคคล 



๔๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- รวบรวมขอมูลสมาคมหรือชมรมขาราชการเกษียณอายุของ

สวนราชการระดับกระทรวง เพื่อเปนเครือขายดําเนินงาน 

Placement Center ตามมติ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเขาสูสั งคมสูงอายุ            

ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ศึ กษาดู งานศู นย บริ การข อมู ลภาครั ฐเพื่ อประชาชน 

(Government Contact Center : GCC 1111 )  ในวั นที่  ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนยบริการลูกคา ทีโอที คลองเตย และ       

ไดจัดทํารายงานการศึกษาดูงานฯ พรอมขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

โอกาสของขาราชการสูงวัยในการทํางานใหกับ GCC 1111 หรือ

ศูนยดํารงธรรม และการบูรณาการขอมูลดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐเพื่อบริการประชาชนผาน GCC 1111 

 ประชุมกับกรมการจัดหางาน จํานวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๑๓ และ 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อขอขอมูลขาราชการเกษียณอายุที่

กรมการจัดหางานไดรับจากกรมบัญชีกลางและที่ขึ้นทะเบียนไวกับ

กรมการจัดหางาน 

 พัฒนาระบบฐานขอมูลข าราชการเกษียณอายุ  (OCSC 

Placement Center)  

- ปรับปรุงเนื้อหาของระบบลงทะเบียนและออกแบบใบสมัคร 

Placement Center สําหรับผูที่ไมประสงคเขาสูระบบลงทะเบียน

ออนไลน 

- สรางฐานขอมูลขาราชการเกษียณอายุสําหรับหนวยงานที่

ตองการบุคลากรปฏิบัติงาน โดยรวบรวมขอมูลประวัติของ

ขาราชการเกษียณอายุจากสมาคมขาราชการอาวุโส และ

แหลงขอมูลภายในสํานักงาน ก.พ. เชน ฐานขอมูลความเชี่ยวชาญ



๔๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ของบุคลากรภาครัฐ ฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดเตรียมไว       

ในระบบฐานขอมูล 

- บูรณาการขอมูลขาราชการพลเรือนสามัญที่เกษียณอายุ  

จากขอมูลสารสนเทศกําลังคนภาครัฐ ขอมูลของกรมการจัดหางาน 

ขอมูลสมาชิกสมาคมขาราชการอาวุโส ขอมูลขาราชการที่เขารวม

โครงการเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอมูล

ความเชี่ยวชาญบุคลากรภาครัฐจากศูนยขอมูลกลางทรัพยากร

บุคคลผูมีความรูความสามารถพิเศษภายในประเทศ 

- สํารวจขอมูลความเชี่ยวชาญและความสนใจในการทํางาน

ของขาราชการพลเรือนสามัญที่จะเกษียณอายุในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ผานระบบออนไลน ซึ่งมีผูตอบแบบสํารวจ 

จํานวนท้ังสิ้น ๖,๒๗๑ คน ประกอบดวย ผูเกษียณอายุ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒,๐๘๕ คน ปงบประมาณ        

พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒,๐๘๓ คน และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จํานวน ๒,๑๐๓ คน 

 จัดประชุมคณะทํางานเตรียมการจัดตั้ งและกํากับดูแล 

Placement Center ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้  

๑) คณะทํางานฯ รับทราบการแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุคณะใหม  

๒) มีมติเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานรวมกับสมาคม

ขาราชการอาวุโสแหงประเทศไทย โดย (๑) เห็นควรใหสมาคม

ขาราชการอาวุโสแหงประเทศไทยมีสวนรวมในการดําเนินการ

ประ เมิ นบุ คคลก อนส งรายชื่ อ ให กั บหน วยงานที่ กํ าลั ง                        

มีความตองการบุคลากร และ (๒) เห็นชอบใหมีการรวมกันศึกษา



๔๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

มาตรฐานคาตอบแทนรวมถึงคาใชจายในดานตาง ๆ สําหรับ          

ผูที่เขารวมปฏิบัติงานกับสวนราชการและหนวยงาน  

๓) มีมติเกี่ยวกับการประสานความรวมมือดานสงเสริมการมี

งานทําใหผูสูงอายุกับกรมการจัดหางาน โดยเห็นควรใหชะลอ          

การลงนามบันทึกความเขาใจฯ กับกรมการจัดหางานไวกอน        

เพื่อดําเนินการใหเกิดแผนงานโครงการและอํานาจหนาที่ท่ีชัดเจน 

 จัดประชุมคณะทํางานเตรียมการจัดตั้ งและกํากับดูแล 

Placement Center ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

โดยมีการนําเสนอความกาวหนาโครงสรางและสถานที่ตั้ ง 

Placement center 

 จัดประชุมติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับ Placement Center 

(รวมกับ อ.ก.พ. นายสมภพ อมาตยกุล และขาราชการจาก

สํานักงาน ก.พ.ร.) ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และจัดประชุม

จัดทําฐานขอมูล Placement Center ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ 

๒๕๖๑ โดยมีผลการดําเนินการ คือ การจัดทํารายละเอียด       

แนวทางการพัฒนา Placement Center ให เปนหนวยงาน

รูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) 

 การเสนอแนวทางการพัฒนาศูนยเตรียมผูสูงวัยใหเขาทํางาน 

ใหเปนหนวยงานรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) 

และเปลี่ยนชื่อจาก Placement Center เปน Job Placement 

for Seniors และนําเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่ง ก.พ. มีมติเห็นชอบในหลักการใหมี

การพัฒนาศูนยเตรียมผูสูงวัยใหเขาทํางานใหเปนหนวยงาน

รูปแบบพิเศษ (SDU) และกําหนดชื่อหนวยงานเปนศูนยเตรียม

บุคลากรภาครัฐผูสูงวัยเขาสูงาน รวมทั้งใหจัดทํารายละเอียดคําขอ



๕๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

จัดตั้งหนวยงานเสนอ ก.พ.ร. 

 ดําเนินการออกแบบสํารวจออนไลน (e-survey) ความสนใจ 

ในการทํางานหลังเกษียณของขาราชการที่จะเกษียณในชวงป 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ สงใหสวนราชการเพื่อขอความอนุเคราะห       

ตอบแบบสอบถาม (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๔/๑๔ 

ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑) 

 จัดประชุมคณะทํางานและเตรียมการจัดตั้งศูนยจัดเตรียม     

ผูสูงวัยภาครัฐเขาสูงาน (รวมกับ อ.ก.พ. นายสมภพ อมาตยกุล 

และขาราชการจากสํานักงาน ก.พ.ร.) ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

เพื่อจัดตั้งใหเปนหนวยงานรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : 

SDU) โดยมีผลการดําเนินการ คือ การจัดทําแผนการดําเนินการ

จัดตั้ง SDU โครงสรางองคกร และอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ

ใหชัดเจนในสวนที่ไมไดอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ก.พ. 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  การสงเสริมศักยภาพ เสริมสรางคุณภาพและความเขมแข็ง

ของงานวิจัยและการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐ 

 ศึกษาการบริหารงานบุคคลขององคกรกลางบริหารทรัพยากร

บุคคลตาง ๆ และเปรียบเทียบประเด็นที่สําคัญกับองคกรกลาง

บริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ไดแก การกําหนดตําแหนงและทาง

กาวหนา ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน การบรรจุและแตงตั้ง  

 ศึกษางานวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเภทบุคลากร

และลักษณะงานเพื่อรองรับรูปแบบการจางงานที่หลากหลาย และ

ศึ กษารู ป แบบการจ า ง ง านที่ มี ใ นป จจุ บั นขอ งภาครั ฐ              

ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ เพื่อจัดทํา

   



๕๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

รายงานผลการศึกษาเบื้องตน เรื่อง การศึกษาประเภทบุคลากร

ภาครัฐที่เหมาะสมกับลักษณะงานของสวนราชการ 

 จัดทํารางรายงานผลการศึกษาเบื้องตน เรื่อง การศึกษา

ประเภทบุคลากรภาครั ฐที่ เหมาะสมกับลักษณะงานของ            

สวนราชการ เพื่อนําไปใชประโยชนในเรื่องของการพัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

 ศึกษาและรวบรวมขอมูลการดําเนินการของสวนราชการ       

เพื่ อประกอบการปรับระเบียบ ก.พ. ว าดวยการเพิ่ มพูน

ประสิทธิภาพของขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงาน

อื่นในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  การจัดทํารายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ขาราชการพลเรือนสามัญ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐        

(HR Scorecard Annual Report 2017) 

 การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ      

สวนราชการ (Agency Survey) 

- บันทึกขอมูลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ   

สวนราชการ (Agency Survey) ที่ไดรับจากสวนราชการ จํานวน 

๑๒๕ สวนราชการ 

- พัฒนาระบบและรูปแบบการรายงานสถานภาพการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (Agency Survey) แบบออนไลน 

 การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของขาราชการ     

พลเรือนสามัญที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

(Employee Survey) ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการ ดังนี ้

๑) พัฒนาระบบการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ของขาราชการพลเรือนสามัญที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคล

   



๕๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ของสวนราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ผานระบบออนไลน 

๒) วิเคราะหประชากรและกําหนดกลุมตัวอยางขาราชการ 

พลเรือนสามัญในแตละสวนราชการ 

๓) จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหสวนราชการ จํานวน 

๑๕๑ แหง เพื่อใหขาราชการในสังกัดตอบแบบสํารวจฯ 

๔) เปดระบบใหขาราชการสามารถเขาไปตอบแบบสํารวจ

ออนไลน 

๕) จัดทําหนังสือถึงสวนราชการจํานวน ๘๔ แหง เพื่อแจง

ขยายเวลาการตอบแบบสํารวจถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๖) รวบรวมและประมวลผลการสํารวจความคิดเห็นและ 

ความพึงพอใจของขาราชการพลเรือนสามัญที่มีตอการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ สําหรับการจัดทํารายงาน

สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ป ๒๕๖๐ 

  การใหความอนุเคราะหสวนราชการในการประเมินสมรรถนะ

ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ 

ดําเนินการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ๖ ดาน ที่จําเปน

สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทอํานวยการ สําหรับ        

สวนราชการที่ขอความอนุเคราะห โดยไดดําเนินการประเมิน

สมรรถนะทางการบริหารดังกลาวใหแกสวนราชการตาง ๆ ดังนี ้

 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 

   



๕๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 กรมชลประทาน จํานวน ๔๔ ราย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑  

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน ๔๙ ราย วันที ่

๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  

 สํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๔๔ ราย วันที่ ๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๑ 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๕ ราย วันที่ 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิราชการและระบบบริหาร           

ผลการปฏิบัติงาน 

 ดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่องการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของขาราชการทุกสังกัด โดยประชุมหารือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน 

ซึ่งท่ีประชุมมีความเห็นรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตามเปาหมาย ดังนี ้

- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรกําหนด       

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งในระดับหนวยงานและ

ระดับบุคคล ใหครอบคลุมการดําเนินงาน ตามภารกิจสําคัญของ

รัฐบาลใน ๓ มิติ ไดแก  

(๑) งานตามนโยบายหรือยุทธศาสตรสําคัญของรัฐบาล 

(Agenda Based)  

(๒) งานตามภารกิจของสวนราชการ (Functional Based) 

(๓) งานตามพื้นที่จังหวัด/กลุมจังหวัด (Area Based) 

   



๕๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ศึกษาผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลการใช       

ระบบบริหารผลการปฏิบัติ งานในส วนราชการ ขอหารื อ               

ขอรองเรียน ฯลฯ 

 ศึกษา วิเคราะหขอมูล ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และจัดทํา

หนังสือตอบขอหารือเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานของ 

สวนราชการตาง ๆ  

- จัดทําบันทึกวิเคราะหเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใชประกอบ 

การตอบขอหารือของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

- จัดทําหนังสือตอบขอหารือของสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรม 

- ตอบขอหารือดานการบริหารผลการปฏิบัติงานทางโทรศัพท 

จํานวน ๔๖ แหง 

- รวบรวมขอมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ       

สวนราชการยอนหลัง ๓ ป เพื่อเปนขอมูลในการประชุมซักซอม

แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร เ ส น อ ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น

เครื่ อ งร าชอิ สริ ย าภรณประจํ าป  กั บสํ านั ก เ ลขาธิ กา ร

คณะรัฐมนตรีและผูแทนจากหนวยงานองคกรกลางบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ และการประชุมหารือกับผูทรงคุณวุฒิ

จากบริษัท ซีพี  ออลล  จํ ากั ด  เกี่ ยวกับการประเมินผล                 

การปฏิบัติงานของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด เพื่อนําขอมูลไปใช

ในการศึกษาวิ เคราะห เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารผล           

การปฏิบัติราชการตอไป 

      



๕๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลให

สวนราชการและจังหวัด 

 จัดฝกอบรมพัฒนาเพื่ อสร างความเปนมืออาชีพด าน          

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกนักทรัพยากรบุคคลใน      

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร “วินัย 

การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ” ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น 

จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหัวขอการอบรมประกอบดวย วินัยและการ

รักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ โดยมี

ผู เขารวมการฝกอบรม ประกอบดวย นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกลุม

บริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน 

บุรีรัมย ปตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พิจิตร ยโสธร ยะลา 

รอยเอ็ด ระยอง ราชบุรี  ลพบุรี  ศรีสะเกษ ลําพูน สกลนคร 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี  สิ งหบุ รี  หนองคาย 

หนองบัวลําภู อางทอง อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ อุทัยธานี 

อุบลราชธานี และนครพนม รวม ๕๖ คน  

 จัดฝกอบรมพัฒนาเพื่อสร างความเปนมืออาชีพดาน         

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกนักทรัพยากรบุคคลใน           

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร          

“การวิเคราะหตําแหนง การบรรจุและแตงตั้ง : กรณีกระทรวง

สาธารณสุข” ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐          

ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหัวขอ

การอบรมประกอบดวย การวิเคราะหตําแหนง การบรรจุและ

แตงตั้ง และการเขียนคําสั่ง โดยมีผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย 

   



๕๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ และพนักงาน

ราชการที่ปฏิบัติงานในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๓๘ 

จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดกระบี่ กาฬสินธุ กําแพงเพชร 

ขอนแกน จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตาก 

นครปฐม บึงกาฬ บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ ปตตานี พระนครครี

อยุธยา พะเยา พัทลุง พิจิตร แพร ภูเก็ต แมฮองสอน ยโสธร 

ยะลา รอยเอ็ด ระยอง ศรีสะเกษ ลพบุรี สงขลา สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร สระบุรี  สุรินทร หนองบัวลําภู  อํานาจเจริญ 

อุดรธานี อุทัยธานี และลําพูน รวม ๖๓ คน 

 จัดฝกอบรมพัฒนาเพื่อสรางความเปนมืออาชีพดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหแกนักทรัพยากรบุคคลในกลุมบริหารทรัพยากร

บุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร “ระบบสารสนเทศทรัพยากร

บุคคลระดับจังหวัด (PPIS)” ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี 

โดยมีผู เข าร วมสัมมนาประกอบดวย นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน       

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒๘ จังหวัด ประกอบดวย       

จังหวัดกระบี่ ฉะเชิงเทรา เชียงใหม ชัยนาท นครพนม นครปฐม 

พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ แพร ภูเก็ต 

มหาสารคาม แมฮองสอน ยโสธร รอยเอ็ด ระนอง เลย ราชบุรี        

ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สุรินทร หนองบัวลําภู อุดรธานี 

อุตรดิตถ และอุทัยธานี รวม ๓๖ คน 

 จัดฝกอบรมพัฒนาเพื่อสรางความเปนมืออาชีพดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหแกนักทรัพยากรบุคคลในกลุมบริหารทรัพยากร

บุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร “ระบบสารสนเทศทรัพยากร



๕๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

บุคคลระดับจังหวัด (PPIS)” ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี 

โดยมีผู เข าร วมสัมมนาประกอบดวย นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน      

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒๗ จังหวัด ประกอบดวย          

จังหวัดกําแพงเพชร ขอนแกน จันทบุรี ชัยภูมิ เชียงราย ชุมพร  

ตาก นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย ปราจีนบุรี พะเยา ภูเก็ต 

มุ กดาหาร ยะลา ราชบุ รี  ลพบุ รี  ลํ าพู น สมุ ทรสงคราม 

สมุทรปราการ ศรีสะเกษ สมุทรสาคร สระบุรี อางทอง อํานาจเจริญ 

และอุบลราชธานี รวม ๓๓ คน 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษระบบคุณธรรมและ

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติ”  

ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด         

สไตลิช คอนเวนชั่น จั งหวัดนนทบุรี  ซึ่ งหัวขอการสัมมนา

ประกอบดวย นโยบายและแนวทางการพิทักษระบบคุณธรรมในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวทางปฏิบัติการดําเนินการ

เกี่ยวกับการอุทธรณ รองทุกข ทุนสนับสนุนความตองการของ       

สวนราชการในภูมิภาค (Area-Based) และการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ โดยมีผูเขารวมการสัมมนา 

ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการในภูมิภาคหรือเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของจาก ๑๗ จังหวัด ไดแก  จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา อางทอง สระบุรี  ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี 

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และอุทัยธาน ีรวม ๒๑๖ คน 

 



๕๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษระบบคุณธรรมและ

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติ”  

ระหวางวันที่  ๘ – ๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิ ต            

ไอสแลนด รีสอรท เชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งหัวขอการสัมมนา

ประกอบดวย นโยบายและแนวทางการพิทักษระบบคุณธรรม        

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวทางปฏิบัติการ

ดํ าเนินการเกี่ ยวกับการอุทธรณ  ร องทุกข  ทุนสนับสนุน              

ความตองการของสวนราชการในภูมิภาค (Area-Based) และ          

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ : หลักเกณฑการบรรจุและ

แตงตั้ ง โดยมีผู เขารวมการสัมมนา ประกอบดวย หัวหนา         

สวนราชการในภูมิภาคและนักทรัพยากรบุคคลจากสวนราชการใน

ภูมิภาคหรือผูแทนจาก ๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม 

แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน พะเยา นาน และแพร รวม ๑๙๐ คน 

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกขาราชการใน         

สวนภูมิภาคเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย

และแนวทางการพิทักษระบบคุณธรรมกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติการดําเนินการเกี่ยวกับการ

อุทธรณ รองทุกข ขอพึงระวังในการบริหารจัดการกําลังคนให

โปรงใส เปนธรรม เพื่อปองกันมิใหเกิดการอุทธรณ รองทุกข หรือ

หากมีการอุทธรณ รองทุกขก็สามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑ

ที่กําหนด ตลอดจนเปนการรับฟงความคิดเห็น ประเด็นปญหา และ

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมการสัมมนาเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับ

เปนแนวทางการพัฒนากฎ ระเบียบตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกับ

บริบทและสภาพปญหาดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ         

การบริหารราชการในสวนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 



๕๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดฝกอบรมพัฒนาเพื่อสรางความเปนมืออาชีพดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหแกนักทรัพยากรบุคคลในกลุมบริหารทรัพยากร

บุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร “การบรรจุแตงตั้งและการเขียน

คําสั่ง” ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม

ริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหัวขอการอบรม

ประกอบดวย ภาพรวมการบรรจุและแตงตั้ง การบรรจุและแตงตั้ง : 

การสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนง กรณีทดลองปฏิบัติราชการ        

การบรรจุแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญในภูมิภาคและการยาย 

การโอนขาราชการใหดํารงตําแหนง และการลาออก หลักเกณฑ 

การบรรจุและแตงตั้ง : กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท

วิชาการ และการแบงกลุมฝกปฏิบัติในหัวขอการจัดทําคําสั่ง         

โดยมีผู เข าร วมสัมมนาประกอบดวย นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน          

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๔๘ จังหวัด ประกอบดวย         

จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ขอนแกน จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท 

ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม เชียงราย ตาก นครนายก นนทบุรี บึงกาฬ 

น า น  บุ รี รั ม ย  ป ร ะ จ วบคี รี ขั น ธ  ป ร า จี นบุ รี  ป ต ต า นี 

พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง เพชรบูรณ ภูเก็ต มหาสารคาม 

มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร รอยเอ็ด ยะลา ลพบุรี ลําปาง ลําพูน 

เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี 

สิงหบุรี สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี 

อุตรดิตถ และอุทัยธานี รวม ๕๘ คน 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษระบบคุณธรรมและ

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติ”  

ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทารา        



๖๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

คอนเวนชันเซ็นเตอรอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งหัวขอการสัมมนา

ประกอบดวย แนวทางปฏิบัติการดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ 

รองทุกข การทดลองปฏิบัติราชการและการแกไขวันเดือนปเกิด  

ทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการในภูมิภาค (Area-

Based) และหลักเกณฑการบรรจุแตงตั้งและการจัดทําคําสั่ ง      

โดยมีผูเขารวมการสัมมนา ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการใน

ภูมิภาคหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจาก ๑๐ จังหวัด ไดแก จังหวัด

อุดรธานี สกลนคร ขอนแกน หนองบัวลําภู ชัยภูมิ เลย หนองคาย 

กาฬสินธุ นครพนม และบึงกาฬ รวม ๒๒๗ คน  

 จัดอบรมการพัฒนาเพื่ อสร างความเปนมืออาชีพด าน          

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกนักทรัพยากรบุคคลในกลุมบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร “จิตวิทยาการให

คําปรึกษา” ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม

ริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหัวขอ        

การอบรมประกอบดวย หลักพื้นฐานของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ทักษะการฟงอยางมีสวนรวม หลักการวิเคราะหประเด็นปญหา 

ทักษะการใหทางเลือกเพื่อรับมือปญหา เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อ

ชวยเหลือทางจิตใจ และประเด็นที่พึงตระหนัก ในการชวยเหลือ 

ทางจิ ตวิทยา โดยมี ผู เข าร วมการสั มมนา ประกอบด วย            

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ และพนักงานราชการที่

ปฏิบัติงานในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๓๘ จังหวัด ไดแก 

จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ขอนแกน จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ  

เชียงใหม ตราด นครนายก นครปฐม นครพนม นครสวรรค นนทบุรี 

นราธิวาส บึงกาฬ บุรีรัมย ปทุมธานี ปตตานี พระนครศรีอยุธยา 

พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ยะลา 



๖๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ราชบุรี  ลําปาง สกลนคร สตูล สมุทรสาคร สิงหบุรี  สุรินทร 

หนองคาย อางทอง อุดรธานี และอุทัยธาน ีรวม ๔๖ คน 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษระบบคุณธรรมและ

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติ”  

ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมณีจันทร        

รีสอรท จังหวัดจันทบุรี  ซึ่ งหัวขอการสัมมนาประกอบดวย            

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการและพนักงานราชการ 

แนวทางการปฏิบัติการดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ รองทุกข 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ โดยมีผูเขารวมการสัมมนา 

ประกอบดวย ขาราชการในเขตภาคตะวันออกจาก ๙ จังหวัด ไดแก 

จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง ปราจีนบุรี 

สระแกว นครนายก ชลบุรี และตราด รวม ๒๓๖ คน 

 การดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/

จังหวัด) 

- ปรับปรุงรางคูมือการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือก

ขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ          

- ตอบขอหารือเรื่อง อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/

จังหวัด) ทางโทรศัพท จํานวน ๖๒ แหง 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิ ทดลองและปรับแก

ระบบ รวมทั้ งจัดทําคูมือเรื่ องการพัฒนาระบบฐานขอมูล

ผูทรงคุณวุฒ ิ

  การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 

การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินบุคคล 

 สรางและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป  

๑) วิชาความสามารถท่ัวไป จํานวน ๓๖๕ ขอ  

   



๖๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๒) วิชาภาษาไทย จํานวน ๒๘๕ ขอ  

๓) วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๓๐๕ ขอ 

 จัดชุดแบบทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ัวไป สําหรับ

เตรียมการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

๑) วิชาความสามารถท่ัวไป จํานวน ๔๙ ชุด  

๒) วิชาภาษาไทย จํานวน ๔๘ ชุด  

๓) วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๓๐ ชุด 

 การใหบริการเครื่องมือประเมินบุคคล และการประมวลผล

การสอบ 

- ใหบริการแบบวัดคานิยมพื้นฐาน สําหรับประกอบการบรรจุ

นักเรียนทุนรัฐบาล สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๔ คน สํานักงาน

ประกันสังคม จํานวน ๓ คน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

จํานวน ๑ คน สํานักงานประกันสังคม จํานวน ๑ คน และ      

กรมทางหลวง จํานวน ๒ คน 

- ใหบริการแบบวัดคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล สําหรับตําแหนง

เจาพนักงานการเงินและบัญชี สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๕ คน 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๓๘ คน 

ตําแหนงบรรณารักษ สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๘ คน นักจัดการ 

งานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๘ คน นักวิชาการเงิน

และบัญชีปฏิบัติการ สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๘ คน นักธรณีวิทยา

ปฏิบัติการ จํานวน ๒๑๐ คน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

จํานวน ๑๔ คน 

- จัดกิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบคุคลเพือ่รบัทนุระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลาย และทุนเลาเรียนหลวง จํานวน ๓๓ คน 



๖๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- จัดกิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

รัฐบาล จํานวน ๒๓๔ คน 

  การพิจารณารับรองคุณวุฒิ 

 รับรองคุณวุฒิจากสถานศึกษาภายในประเทศ จํานวน ๑,๒๕๕ 

หลักสูตร 

 ตอบขอหารือของสวนราชการ/ประชาชนเกี่ยวกับการรับรอง

คุณวุฒิของ ก.พ. ตามระดับตําแหนง ประเภทตําแหนง และ

เงินเดือนแรกบรรจุ 

๑) การรับรองคุณวุฒิในประเทศ ๕๐๕ ราย 

๒) การรับรองคุณวุฒิตางประเทศ ๑๑๓ ราย 

 ตรวจสอบต นฉบั บคุณวุฒิ สถาบั นการศึ กษาภาครั ฐ

ภายในประเทศของ ก.พ. จํานวน ๖๗๐ หลักสูตร 

 จัดทําคูมือการรับรองคุณวุฒิสถาบันการศึกษาภาคเอกชน           

ในประเทศของ ก.พ. และจัดสงใหสวนราชการ กระทรวง กรม และ

จังหวัดตาง ๆ 

 ปรั บปรุ ง/บํ า รุ งรั กษาระบบการรั บรองคุณวุ ฒิ ทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Accreditation) โดยมีการสํารวจความพึงพอใจ

ของหนวยงานผูรับบริการวิชาการ ติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดสอบ

ระบบการรรับรองคุณวุฒิฯ จัดอบรมบุคลากรในการใชระบบ       

การรับรองคุณวุฒิฯ ทดลองลงระบบการรับรองคุณวุฒิฯ และ

ดําเนินการทดสอบระบบการรับรองคุณวุฒิทางอิเล็กทรอนิกส           

(e-Accreditation) 

   

 
 
 

     



๖๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เขารับราชการ 

 จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับวุฒิที่ ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ

บรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

สงใหส วนราชการ ๑๔๐ สวนราชการ พรอมรวบรวมและ

ประมวลผลจากการสํารวจ 

 จัดทําแบบสํารวจขอมูลและความเห็นของสวนราชการ เรื่อง

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และสงใหสวนราชการ

และหนวยงานที่ใชระบบพนักงานราชการ รวม ๒๐๓ แหง รวมทั้ง

จัดทําแบบสํารวจในรูปแบบ e-survey 

 จัดทําหนังสือแจงเวียนสวนราชการตาง ๆ จํานวน ๒๒๐ แหง 

เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 จัดสงหนังสือแจงเวียนสวนราชการ จํานวน ๑๔๔ สวนราชการ 

๗๖ จังหวัด และเผยแพรทางเว็บไซตสํานักงาน ก.พ. จํานวน           

๒ เรื่อง ดังน้ี 

๑) การคัดเลือกเพื่อบรรจุผูไดรับทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน 

ที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการ (หนังสือสํานักงาน ก.พ.         

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

๒) การแกไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อ 

บรรจุบุ คคลเข ารั บราชการตามหนั งสื อสํ านั กงาน ก.พ.                

ที่  นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (หนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑) 

 

   



๖๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ตอบขอหารือเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของหนวยงาน

ตาง ๆ 

๑) หนังสือถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายงานขอมูล

ตามบัญชานายกรัฐมนตรี 

๒) หนังสือถึ งปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่ อง ขอความ

อนุ เคราะหใหความชวยเหลือบรรจุทายาทของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารับราชการ 

๓) หนังสือถึงตุลาการศาลปกครอง (นายประกาย วิบูลยวิภา) 

เรื่อง ขอขยายระยะเวลายื่นคําชี้แจง 

๔) หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เรื่อง เงื่อนไขการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๕) หนังสือถึงศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหาร

ความรู เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลเขารับ

ราชการกอนวันท่ีไดรับอนุมัติปริญญาโท ตามหลักสูตร ๒ ฉบับ 

๖) หนังสือแจงเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการ

รองเรียนของผูเขาสอบแขงขันฯ ของสํานักงานประกันสังคม 

๗) หนังสือถึงกรมประมง เรื่อง ขอหารือการบรรจุผูสําเร็จ

การศึกษาทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

๘) หนังสือถึงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง        

ขอขอมูลเพิ่มเติมกรณีขอยกเวนมติ ก.พ. ในการคัดเลือกบรรจุ

บุคคลเขารับราชการ 

๙) หนังสือถึงศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหาร

ความรู เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลเขารับ



๖๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ราชการกอนวันที่ไดรับอนุมัติปริญญาโทตามหลักสูตร (นางสาว

กฤติกา บุญสราง) 

๑๐) หนังสือถึงกรมสรรพากร เรื่อง ขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ผลการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ

ราชการในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

๑๑) หนังสือถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่ อง ขอความ

อนุเคราะหในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 

๑๒) หนังสื อถึ งนายกเทศมนตรีตํ าบลหนองไผ  เรื่ อง 

ความเห็นเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

๑๓) หนังสือถึงอธิบดีกรมทาอากาศยาน เรื่อง ขอรองเรียน

กรณี การสรรหาและ เลื อกสรรพนั ก งานราชการขอ ง            

กรมทาอากาศยาน 

๑๔) หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอขอมูล

เพิ่มเติมกรณีการคัดเลือกเพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพที่สําเร็จ

การศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพ

ประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จยา 

๑๕) หนังสือถึงผูอํานวยสํานักกฎหมาย สํานักงาน ก.พ. เรื่อง 

ขอความอนุเคราะหตรวจรางหนังสือตอบขอหารือนายกเทศมนตรี

ตําบลหนองไผ เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ

บุคคลเขารับราชการ 

๑๖) หนังสือถึงหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลการดําเนินการ

สรรหาและเลือกสรรคนพิการเขาทํางานในสวนราชการ 

๑๗) หนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน          

การขนสงและจราจร เรื่อง แนวทางการดําเนินการแจงความจํานง



๖๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

สละสิทธิการจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรณีนํารายชื่อ        

ผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป 

๑๘) หนังสือถึงสํานักขาวกรองแหงชาติ เรื่อง การคัดเลือก

เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ  

๑๙) หนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน         

การขนสงจราจร เรื่อง แนวทางการดําเนินการแจงความจํานง 

สละสิทธิ์การจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรณีนํารายชื่อ        

ผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป 

๒๐) หนังสือถึงผูอํานวยสํานักกฎหมาย สํานักงาน ก.พ. เรื่อง 

ขอหารือการบรรจุเขารับราชการตามคําสั่งทุเลาการบังคับของ

ศาลปกครอง 

๒๑) หนังสือแจงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

การขอยกเวนมติ ก.พ. ในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ

ในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจาพนักงาน

สาธารณสุขปฏิบัติงาน 

๒๒) หนังสือถึงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงพยาบาล

วิชาชีพปฏิบัติการเปนกรณีพิเศษ 

๒๓) หนังสือถึงชมรมนักวิชาการชวยชาติ เรื่อง การขอคัด

รายชื่อผูสอบขึ้นบัญชีภาค ก. ของสํานักงาน ก.พ. 

๒๔) หนังสือถึงสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการตรวจเอกสารทางทหารกอนเขารับราชการ 

๒๕) หนังสือถึงกรมธนารักษ เรื่อง การขอขยายระยะเวลา

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเกิน ๑ ป 

๒๖) หนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



๖๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหความชวยเหลือบรรจุทายาทของ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารับราชการ 

  การพัฒนาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการสรรหา

และเลือกสรรบุคคลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เขารับ

ราชการดวยรูปแบบการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก.) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหการสอบความรู

ความสามารถทั่วไปมีประสิทธิภาพ คลองตัว ลดระยะเวลา         

ในการดําเนินการ ลดทรัพยากรที่ใชในการจัดสอบ และเพื่อให        

สวนราชการไดบรรจุบุคคลตรงตามความตองการในเวลารวดเร็ว 

รวมทั้งประชาชนไดรับโอกาสเขารับราชการที่ดีขึ้นและมากขึ้น 

 การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (ระดับปริญญาโท) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (ระดับปริญญาโท) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จํานวน ๙ รอบ 

รอบที่  ๑ วันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร           

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๘ คน 

รอบที่ ๒ วันที่  ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร         

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๓๕ คน 

รอบที่ ๓ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร ๑๑๐ คน 

จํานวนผูสอบผาน ๒๐ คน 

รอบที่ ๔ วันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร            

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๔ คน 

รอบที่  ๕ วันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวนผู สมัคร           

   



๖๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๘ คน 

รอบที่  ๖ วันที่  ๘ สิ งหาคม ๒๕๖๐ จํานวนผู สมัคร          

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๐ คน 

รอบที่  ๗ วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร            

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๙ คน 

รอบที่  ๘ วันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวนผู สมัคร          

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๒ คน 

รอบที่  ๙ วันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร          

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๘ คน 

และจัดทําฐานขอมูลผูสอบผานสําหรับการสอบเพื่อวัดความรู

ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อจัดพิมพ

หนังสือรับรองผลการสอบผานสําหรับการสอบเพื่อวัดความรู

ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (ระดับปริญญาโท) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ดําเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๔  

รอบสอบ (เดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑) และดําเนินการ

สอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ัวไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(ระดับปริญญาโท) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองสอบดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

รอบที่  ๑ วันที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๑ จํ านวนผู สมั คร           

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๙ คน 

รอบที่  ๒ วันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวนผูสมัคร         

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๒ คน 



๗๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

รอบที่  ๓ วันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวนผูสมัคร        

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๓ คน 

รอบที่ ๔ วันที่  ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จํานวนผูสมัคร        

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๒ คน 

รอบที่ ๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จํานวนผูสมัคร        

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๗ คน 

รอบที่ ๖ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จํานวนผูสมัคร        

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๖ คน 

รอบที่  ๗  วันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๖๑ จํ านวนผู สมั คร        

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๔ คน 

รอบที่  ๘ วันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวนผู สมัคร        

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๓ คน 

รอบที่  ๙ วันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๑ จํ านวนผู สมัคร        

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๖ คน 

รอบที่ ๑๐ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ จํานวนผูสมัคร        

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๒ คน 

รอบที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ จํานวนผูสมัคร        

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๓ คน 

รอบที่ ๑๒ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวนผูสมัคร        

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๖ คน 

รอบที่ ๑๓ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวนผูสมัคร        

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๕ คน 

รอบที่ ๑๔ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวนผูสมัคร        

๑๑๕ คน จํานวนผูสอบผาน ๓ คน 

 



๗๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 การพัฒนาระบบการสอบดวยระบบอิ เล็ กทรอนิกส           

(e-Exam) 

- จั ดทํ าแผนการทดสอบระบบการสอบด วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับ ISP และ

เครือขายศูนยสอบ 

- ทดสอบระบบการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Exam) 

ผานระบบเครือขาย ณ สํานักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 

ISP ในวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และประชุมรวมกับ ISP และ

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปผล        

การทดสอบระบบการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Exam)  

ผานระบบเครือขาย 

- ประชุมการพัฒนาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรร

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกับผูที่ เกี่ยวของ เพื่อเก็บขอมูล       

ความตองการของระบบงานตาง ๆ 

- เยี่ ยมชมและศึ กษากระบวนการสอบด วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 การจัดการสัมมนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐ เรื่อง

การสรรหาและเลือกสรรในยุค ๔๐ โดยสํานักงาน ก.พ. ในวันที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี โดยมีผูเขารวมสัมมนา จํานวน ๓๖๐ คน ซึ่งการสัมมนา

ครั้งนี้เปนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปรับปรุง

กระบวนการทํางานดานการสรรหาและเลือกสรรใหมีความทันสมัย

ยิ่งขึ้น ไดแก  

- หนังสือรับรองผลการสอบผานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. 



๗๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

สามารถพิมพใบรับรองผลการสอบผานฯ ไดเอง และสวนราชการ

สามารถตรวจสอบไดจากฐานขอมูลผูสอบผานฯ ของสํานักงาน ก.พ. 

ทางอินเทอรเน็ตไดอีกดวย ซึ่งจะเปดใชอยางเปนทางการในวันที่        

๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

- ระบบการรับรองคุณวุฒิ สํานักงาน ก.พ. จะมีระบบการ

รับรองคุณวุฒิแบบใหมที่ทันสมัย ซึ่งสวนราชการและประชาชน

สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรองไดดวยตนเองทาง

อินเทอรเน็ต 

- เว็บไซต  http://job.ocsc.go.th เปนเว็บไซตศูนยรวม

ขาวสารงานราชการไวในแหลงเดียวเพื่อใหสวนราชการและ

ประชาชนสามารถสืบคนขอมูลตําแหนงวางในสวนราชการตาง ๆ 

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และมีระบบการคนหาขอมูลนักเรียนทุน 

ODOS (ทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน) ที่สําเร็จการศึกษาแลว      

เพื่ออํานวยความสะดวกใหสวนราชการสามารถคัดเลือกเพื่อบรรจุ

เขารับราชการไดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒        

ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 ดําเนินการเกี่ยวกับขอหารือทางกฎหมายที่สวนราชการหรือ

หนวยงานของรัฐสงมา ดังนี ้

๑) ขอหารือของกรมบังคับคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่

ราชการ 

๒) การพิจารณาอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ 

๓) การพิจารณาวันลาและวันปฏิบัติราชการของขาราชการ

พลเรือน 

๔) รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย 

   



๗๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๕) รายงานความเห็นแยงของผูแทน ก.พ. ใน อ.ก.พ.กระทรวง 

ตามมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติ     

คนเขาเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๗) หารือหนาที่ในการตอบขอหารือตามกฎหมายของ ก.พ. 

๘) หารือขอกฎหมายเกี่ยวกับ อ.ก.พ. สามัญ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ 

๙) ใหความเห็นรางพะราชบัญญัติขาราชการฝายอัยการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๐) หารือของสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขาราชการลาศึกษา  

ณ ตางประเทศ  

๑๑) หารือเกี่ยวกับการประเมินผลงานและการเลื่ อน

เงินเดือน  

๑๒) หารือเกี่ยวกับการนับระยะเวลาชดใชทุนของนักเรียน

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ราย นางสาวน้ําใส วงศเสรี  

๑๓) หารือเกี่ยวกับการนับระยะเวลาชดใชทุนของนักเรียน

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ราย นายฐากูร เสาวภา  

๑๔) การยกเวนความรับผิดตามสัญญารับทุนรัฐบาล ก.พ. 

ราย นายเอกรินทร วิริโย 

๑๕) การขอยกเวนการชดใชหนี้จากการยกเลิกทุนการศึกษา

ราย นายชยานันท คําหอม 

๑๖) การนับคะแนนเสียงของกรรมการกรณีปฏิบัติหนาที่ใน

ฐานะกรรมการสองตําแหนง 

๑๗) การปฏิบัติราชการชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 



๗๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ราย นางสาวพิชญาพร เดชสกุล   

๑๘) การบรรจุแตงตั้งขาราชการซ้ําซอนราย จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก  

๑๙) การใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐประเภทอื่นลา 

เขารวมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลฯ  

๒๐) การดําเนินการกับผู ไดรับผลกระทบจากคําสั่งทาง

ปกครอง  

๒๑) ขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 จัดพิมพเอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 จัดสัมมนาใหความรูกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลแกบุคลากรของสํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิช คอนเวนชั่น จังหวัด

นนทบุรี ในหัวขอ “กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ” 

และ “กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่” 

โดย ดร.ฤทัย หงสสิริ  อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางใหขาราชการสํานักงาน ก.พ.          

มีความรูความเขาใจในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายวา

ดวยขอมูลขาวสารของราชการ และกฎหมายวาดวยความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ และสามารถนําไปปรับใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเปนรูปธรรม 

 จัดสัมมนาใหความรูกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลแกบุคลากรของสํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม 

๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิช คอนเวนชั่น จังหวัด

นนทบุรี  ในหัวขอเรื่อง “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหาร



๗๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ทรัพยากรบุคคล” และ “หลักการสําคัญและขอพึงปฏิบัติในวิธี

พิจารณาคดีปกครอง” โดยมี ดร.บุญอนันต วรรณพานิชย         

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และนายอนุพงศ สุขเกษม ตุลาการ

ศาลปกครองสูงสุด เปนวิทยากร 

 จัดสัมมนาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองแกบุคลากรของสํานักงาน ก.พ.          

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

ในหัวขอเรื่อง “วิธีการและผลของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่

ไมชอบดวยกฎหมาย” โดยมี ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ 

เปนวิทยากร และในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ในหัวขอเรื่อง 

“การเยียวยาความเสียหายแกผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอน

คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย” โดยมี ศาตราจารยพิเศษ 

ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ เปนวิทยากร 

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนวยงาน

ของรัฐใหมีประสิทธิภาพ 
 ๑. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ 

ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป ๒๕๖๑ 

 รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนเล าเรียนหลวงและ            

ทุนรัฐบาล ประจําป ๒๕๖๑ ทางอินเทอรเน็ต ระหวางวันที่             

๑๙ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี ้

- ทุนเลาเรียนหลวง จํานวน ๙ ทุน  

- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๗๒ ทุน 

- ทุนกระทรวงการตางประเทศ จํานวน ๕ ทุน 

- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ จํานวน ๑ ทุน 

- ทุนธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน ๓ ทุน 

 ประมวลผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษและจัดทําบัญชี

คะแนนวิชาภาษาอังกฤษของทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   



๗๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๑,๖๖๐ คน รวม ๘๓ หนวยทุน ๙๐ ทุน 

๕ ประเภททุน 

 จัดทําบัญชีคะแนนผูสอบผานเกณฑวิชาภาษาอังกฤษ 

(Mean) ของทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป ๒๕๖๑ 

จํานวน ๔๘๘ คน ๕ ประเภททุน เพื่อสงตรวจวิชาขอเขียนอัตนัย 

จํานวน ๗ วิชา 

 จัดเตรียมบัญชีคะแนนรายหนวยทุนสําหรับผูสอบผาน

เกณฑวิชาขอเขียนปรนัย (ภาษาอังกฤษ) และวิชาอัตนัย จํานวน ๗ 

วิชา ของการสอบแขงขันเพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๘๓ หนวยทุน 

 ดําเนินการสอบขอเขียน สรุปผลการดําเนินการสอบ 

ประมวลผลคะแนนสอบขอเขียนของทุนระดับมัธยมฯ ประจําป 

๒๕๖๑ จํานวน ๘๓ หนวยทุน รวม ๙๐ ทุน และจัดทําบัญชี

คะแนนผูผานเกณฑวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาอัตนัย ๗ วิชา

ของทุนระดับมัธยมฯ ประจําป ๒๕๖๑ 

 ประมวลผลคะแนนสอบขอเขียน พรอมจัดทําบัญชีคะแนน

ผูผานเกณฑ จํานวน ๘๓ หนวยทุน ๙๐ ทุน และประมวลผล

คะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๒๐๖ ราย 

รวมทั้งจัดทําบัญชีคะแนนผูเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ

ของทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน 

๘๓ หนวยทุน ๙๐ ทุน 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสม

และกําหนด วัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคล

เพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน  



๗๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๕ ประเภททุน 

 จัดกิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป ๒๕๖๑ และประมวลผล

คะแนนประเมินความเหมาะสมฯ  

 จัดทําประกาศรายชื่อผูไดรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๘๓ หนวยทุน ๙๐ ทุน รวม                    

๗๖ คน  

  ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมี

ศั ก ยภ าพสู ง ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษ าอยู ใ น ส ถ าบั น ก า รศึ ก ษ า

ภายในประเทศ ประจําป ๒๕๖๑ 

 รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการ

ของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐประจําป ๒๕๖๑ จํานวน 

๘ ประเภททุน ๑๘๗ หนวยทุน รวม ๑๙๙ ทุน ทางอินเทอรเน็ต 

ระหวางวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผูสมัคร

สอบมีสิทธิสมัครไดคนละไมเกิน ๒ ประเภททุน โดยแตละประเภท

ทุน สามารถเลือกสมัครไดไมเกิน ๑ หนวยทุน ดังนี ้

๑) ทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือ

หนวยงานของรัฐประจําป ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 

จํานวน ๕๐ หนวยทุน รวม ๕๑ ทุน  

๒) ทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงาน

ของรัฐ ประจําป ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จํานวน 

๑๐๔ หนวยทุน รวม ๑๐๖ ทุน 

๓) ทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการในภูมิภาค 

(Area-based) ประจําป ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 

   



๗๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

จํานวน ๕ หนวยทุน รวม ๕ ทนุ 

๔) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประจําป  ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่ วไประดับปริญญา) จํานวน             

๑ หนวยทุนทุน รวม ๕ ทุน 

๕) ทุนรัฐบาลตามความตองการของสถาบันพระบรม-      

ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําป ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไป

ระดับปริญญา) จํานวน ๑ หนวยทุน รวม ๒ ทุน 

๖) ทุนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ประจําป 

๒๕๖๐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จํานวน ๔ หนวยทุน         

รวม ๔ ทุน 

๗) ทุนบรรจุกอนไปศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ (ทุนบุคคล

ทั่วไประดับปริญญา) จํานวน ๑๑ หนวยทุน รวม ๑๑ ทุน 

๘) ทุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน 

๑๑ หนวยทุน รวม ๑๕ ทุน 

 รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมี

ศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

ประจําป  ๒๕๖๑ จํานวน ๓๓ หนวยทุน รวม ๔๓ ทุน ทาง

อินเทอรเน็ต ระหวางวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 จัดเตรียมตารางบัญชีคะแนนผูผานเกณฑ ทุนดึงดูดผูมี

ศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๓๓ หนวยทุน รวม ๔๓ ทุน  

 จัดเตรียมตารางบัญชีคะแนนผูผานเกณฑ ทุนบุคคลทั่วไป

ระดับปริญญา ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๘ ประเภททุน ๑๘๗ 

หนวยทุน รวม ๑๙๙ ทุน 



๗๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ดําเนินการสอบขอเขียนเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจําป 

๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด

ผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ 

ประจําป ๒๕๖๑ ในวันที ่๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 ประมวลผลคะแนนสอบขอเขียนของทุนรัฐบาลฯ 

ประจําป ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จํานวน 

๔,๗๙๑ ราย และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลัง

ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําป ๒๕๖๑ 

จํานวน ๔๙๑ ราย 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสม

บุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจําป ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับ

ปริญญา) จํานวน ๘ ประเภททุน ๑๘๗ หนวยทุน รวม ๑๙๙ ทุน 

และทุ นรั ฐบาล เพื่ อดึ งดู ดผู มี ศั กยภาพสู งที่ กํ าลั งศึ กษา                   

อยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน           

๑ ประเภททุน ๓๓ หนวยทุน รวม ๔๓ ทุน 

 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับสวนราชการในการ

เตรียมพี่เลี้ยงสําหรับการฝกงานของผูมีสิทธิเขารับการประเมิน

ความเหมาะสมบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่

กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําป ๒๕๖๑ 

ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  ทุนพัฒนาขาราชการ/ทุนฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รั บ ส มั ค ร ทุ น รั ฐ บ า ล ญี่ ปุ น  The Young Leaders' 

Program (YLP) (School of Government) ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๑ ระหวางวันที่  ๒๑ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่ งเปน

   



๘๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ทุนการศึกษาที่รัฐบาลญี่ปุนใหแกขาราชการพลเรือนสามัญ/

บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National 

Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว 

ประ เทศญี่ ปุ น  ในสาขาวิ ชา  Public Administration หรื อ         

Public Policy และสาขาวิชา Local Governance 

 จัดทําหนังสือถึงสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เรื่อง       

การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก

บุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ  

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๐๔.๑/ว๑๓ ลงวันที่             

๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

 รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุน

รัฐบาลไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑  

๑) ทุนสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ซึ่งเปนทุน

ฝกอบรมในและ/หรือตางประเทศตามกรอบหลักสูตรสมรรถนะ

ทางการบริหาร (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๗  

ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ป จํานวน ๕ ทุน ระหวางวันที่ ๓๑ มกราคม – ๖ มิถุนายน 

๒๕๖๑  

๒) ทุนฝกอบรมสํ าหรับการเสริมสร างนักบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ จํานวน ๑๐ ทุน ระหวางวันที่ ๓๑ 

มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓) ทุนสําหรับการเตรียมผูบริหารระดับสูง ที่จัดสรรให

ขาราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอํานวยการ ซึ่งไดรับการตอบรับ

ใหเขาฝกอบรมในหลักสูตรสมรรถนะทางการบริหาร (ตามหนังสือ



๘๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

สํานักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๐๘/ว ๗ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ 

๒๕๕๓) โดยมีเนื้อหาเรื่องการบริหารกําลังคนคุณภาพ (Talent 

Management) ประกอบในหลักสูตรด วย จํานวน ๑๐ ทุน 

ระหวางวันที ่๓๑ มกราคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๔) ทุนสําหรับขาราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

และทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนทุนฝกอบรมในและ/หรือตางประเทศตาม

กรอบหลักสูตรความรูและทักษะสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงในการ

ขับเคลื่อนภารกิจของสวนราชการตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

จํานวน ๑๐ ทุน ระหวางวันที ่๓๑ มกราคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕) ทุนสําหรับขาราชการประเภทวิชาการ ระดับ      

ชํานาญการพิเศษ ซึ่งเปนทุนฝกอบรมในและ/หรือตางประเทศ

ตามกรอบหลั กสู ตรทักษะทางดิ จิ ทั ล  (Digital Literacy)        

การสรางสรรคนวัตกรรม (Innovation) หรือการประสาน     

การทํางานรวมกัน (Collaboration) เ พื่อการทํางานในระบบ

ราชการ ๔.๐ จํานวน ๑๕ ทุน 

๖) ทุนสํ าหรับข าราชการประเภทวิชาการ ระดับ        

ชํานาญการ ซึ่งเปนทุนฝกอบรม ณ ตางประเทศตามกรอบหลักสูตร

ทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) การสรางสรรคนวัตกรรม 

(Innovation) หรือการประสานการทํางานรวมกัน (Collaboration) 

เพื่อการทํางานในระบบราชการ ๔.๐ จํานวน ๑๕ ทุน 

๗) ทุนฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่

ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ซึ่งเปนทุนฝกอบรมสําหรับขาราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและ

ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๔๕ ทุน 



๘๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๘) ทุนฝ กอบรมสํ าหรั บผู มี ศั กยภาพสู ง  (Talent 

Network) ซึ่งเปนการจัดหลักสูตรฝกอบรมเปนกลุมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะดานการบริหารจัดการภาครัฐ และความเปนผูนํา          

ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 

ป ร ะ เ  ท ศ ญี่ ปุ น  แ ล ะ  Potsdam Center for Policy and 

Management (PCPM) สหพันธสาธารณรัฐเ ยอรมนี โดยแบงเปน 

๓ ประเภท ไดแก (๑) ทุนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ 

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ท่ีปฏิบัติหนาที่หัวหนา

ทีมงาน หรือที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูสอนงานขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูง จํานวน ๑๐ ทุน (๒) ทุนสําหรับขาราชการพลเรือน

สามัญที่ สํ าเร็ จหลักสูตรการฝกอบรมโครงการพัฒนาผูนํ า           

คลื่นลูกใหมในราชการไทย (New Wave Leader) จํานวน ๑๐ ทุน 

และ (๓) ทุนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ที่ เขารวมโครงการระบบ

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) จํานวน ๑๐ ทุน 

๙) ทุนฝกอบรมผูมีศักยภาพสูงดานการบริหารจัดการ

ภาครัฐและภาวะผูนํา (Advanced Public Management and 

Leadership) ณ The Institute of Public Administration of 

Ireland (IPA) สาธารณรัฐไอรแลนด ซึ่งเปนทุนสําหรับขาราชการ

พลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิ เศษ              

ผูเคยผานหลักสูตรทุนฝกอบรมสําหรับผูมีศักยภาพสูง (Talent 

Network) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ จํานวน 

๑๕ ทุน 

๑๐) ทุนฝกอบรมสําหรับขาราชการที่ปฏิบัติงานดาน        

การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit) ซึ่งเปนทุนฝกอบรม



๘๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ในและ/หรือตางประเทศตามกรอบหลักสูตรความรูและทักษะ

สําหรับการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ (Talent Management) 

ห รื อ ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย  (Human Resource 

Development) โดยแบงเปน ๒ กลุม ไดแก (๑) ขาราชการพลเรือน

สามัญที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับ

ชํานาญการพิเศษที่กํากับดูแลกลุมงานการเจาหนาที่  จํานวน        

๑๐ ทุน และ (๒) ขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงประเภท

วิชาการระดับชํานาญการหรือระดับชํานาญการพิเศษ ที่รับผิดชอบ

งานด านการบริ ห าร จั ดกา รกํ า ลั งคนคุ ณภาพ (Talent 

Management) หรื อการพัฒนาทรั พยากรมนุษย  (Human 

Resource Development) จํานวน ๑๐ ทุน 

๑๑) ทุนสนับสนุนความต องการของส วนราชการ 

(Function – based) จํานวน ๔๐ ทุน 

๑๒) ทุนฝกอบรมสําหรับการเสริมสรางคุณลักษณะ       

สวนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

รุนที่  ๑๓ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Nanyang 

Technological University (NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร 

 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลอืกบคุลากรภาครฐั

เพื่อรับทุนฯ ประจําป ๒๕๖๑ ในวันที ่๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลไปฝกอบรม            

ณ ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑) ทุนสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร จํานวน ๕ ราย 

๒) ทุนฝกอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากร

บุคคลมืออาชีพ จํานวน ๙ ราย 

๓) ทุนสําหรับการเตรียมผูบริหารระดับสูง จํานวน ๔ ราย 



๘๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๔) ทุนสําหรับขาราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

และทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ ราย 

๕) ทุนสําหรับขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ

พิเศษ จํานวน ๑๕ ราย 

๖) ทุนสําหรับขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

จํานวน ๑๕ ราย 

๗) ทุนฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการพลเรือนในสวนราชการ

ในภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๔๕ ราย 

๘) ทุนฝกอบรมสําหรับผูมีศักยภาพสูง (Talent Network) 

จํานวน ๓๐ ราย 

๙) ทุนฝกอบรมผูมีศักยภาพสูงดานการบริหารจัดการ

ภาครัฐและภาวะผูนํา (Advanced Public Management and 

Leadership) จํานวน ๑๕ ราย 

๑๐) ทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐ Function-based จํานวน ๓๒ ราย 

๑๑) ทุนสําหรับผูไดรับการตอบรับใหเขาฝกอบรมจากสถาบัน

ในตางประเทศ จํานวน ๑ ราย 

๑๒) ทุนฝกอบรมสําหรับขาราชการที่ปฏิบัติ งานดาน        

การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit) จํานวน ๒๐ ราย 

   การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (เฉพาะวิชา

ภาษาอังกฤษ) ประจําป ๒๕๖๐ 

 ประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับ       

ผูที่สอบผานวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แตสอบ

ไมผานวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ

ทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๐ ระหวางวันที่  ๒๐ ตุลาคม – ๑๓ 

   



๘๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พรอมเผยแพรขาวการรับสมัครสอบฯ   

ทางเว็บไซต http://job2.ocsc.go.th 

 ดําเนินการจัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับผูที่

สอบผานวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แตสอบ          

ไมผานวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ

ทั่วไป ประจําป ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน  

๔ สนามสอบ 

 ประมวลผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับผูที่

สอบผานวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แตสอบ          

ไมผานวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ

ทั่วไป ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๑๖,๒๓๕ ราย 

 ประกาศรายชื่อผูสอบผานการวัดความรูความสามารถ

ทั่วไป ประจําป ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พรอมทั้งออกหนังสือ

รับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ

สํานักงาน ก.พ. ใหแกผูสอบผานฯ จํานวน ๔,๕๙๗ ราย 

   การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป 

๒๕๖๑ 

 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป 

ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๔ ระดับวุฒิการศึกษา ไดแก ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ระหวางวันที่ ๙ – 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พรอมเผยแพรขาวการรับสมัครสอบฯ ทาง

เว็บไซต http://job2.ocsc.go.th 

 ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ

   



๘๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑ พรอมกําหนดวัน เวลา สถานที่ และ

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต http://job2.ocsc.go.th  

 เตรียมดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ัวไป 

ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๑๓ ศูนยสอบ รวม 450,000 ที่นั่งสอบ 

ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   การสอบเพื่ อวั ดความรู ความสามารถทั่ ว ไปของ             

สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พิเศษ) 

ดําเนินการจัดสอบความรูความสามารถทั่วไปสําหรับผูที่ผาน

การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 

หรือความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) หรือผูที่ผาน ภาค ข. 

และ ภาค ค. ของสวนราชการแลว แตยังไมมีหนังสือรับรอง             

การสอบผานภาค ก. ของสํานักงาน ก.พ. 

 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป 

สําหรับสวนราชการตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ภาค ก. พิเศษ) ตั้งแตวันที่ ๑๘ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๑ โดยเผยแพรขาวการรับสมัครสอบฯ ทางเว็บไซต 

http://job2.ocsc.go.th  
 จัดทํ าประกาศรายชื่ อผู สมัครสอบเพื่ อวัดความรู

ความสามารถทั่ วไป สํ าหรับสวนราชการตาง ๆ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พิเศษ) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๑ ทางเว็บไซต http://job2.ocsc.go.th 

 จัดทําคูมือปฏิบัติงานสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ

ทั่วไป สําหรับสวนราชการตาง ๆ ประจําปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พิเศษ)  

 ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป 

   



๘๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

สําหรับสวนราชการตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ภาค ก. พิเศษ) ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 ประกาศรายชื่อผูสอบผานการวัดความรูความสามารถ

ทั่วไป สําหรับสวนราชการตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ภาค ก. พิเศษ) จํานวน ๒๘ ราย (ระดับปริญญาตรี ๒๕ ราย และ

ระดับปริญญาโท ๓ ราย) และจัดทําหนังสือถึงผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังและเลขาธิการ ก.พ.ร. เรื่อง สงรายชื่อ

ผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป สําหรับ          

สวนราชการตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พรอมออก

หนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป 

   การสนับสนุนสวนราชการดานการสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเขารับราชการ 

 ตอบหนังสือหารือของสวนราชการ เรื่อง การขอใช

ฐานขอมูลผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป           

(ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ดังนี ้

- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 ใหบริการสวนราชการ 

- ประมวลผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของสํานักงาน 

ก.พ. จํานวน ๓๔ ราย  

- ประมวลผลคะแนนสอบวิชาความรูความสามารถทั่วไป

เกี่ยวกับกฎหมาย ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ จํานวน ๒๔๑ ราย 

- จัดทําตนฉบับแบบทดสอบ ๓ วิชา/๑ ระดับวุฒิ

การศึกษา สําหรับการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

   



๘๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- ปลดดาวและออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก ระดับ

ปริญญาตรี จํานวน ๓๐ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน 

 ใหบริการประชาชน  

๑) ออกหนังสือรับรองการวัดความรูความสามารถ

ทั่วไป (ใบแทน)  

- มาดวยตนเองและมอบฉันทะ จํานวน ๗๖๕ ราย 

- ตอบจดหมายทางไปรษณีย จํานวน ๑,๑๙๕ ราย  

๒) แจงผลคะแนนสอบ  

- มาดวยตนเองและมอบฉันทะ จํานวน ๒๐ ราย 

- ตอบจดหมายทางไปรษณีย จํานวน ๑๘ ราย 

๓) ขอดูกระดาษคําตอบ จํานวน ๕๔ ราย 

๔) ปลดดาวและออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. 

จํานวน ๕ ราย 

   การดูแลจัดการศึกษาและงานบริหารการศึกษา 

 นักเรียนทุนฝายพลเรือนในตางประเทศในความดูแล

ของ ก.พ. ที่กําลังศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน 

จํานวน ๓,๒๕๒ คน รวมทั้งสิ้น ๓๒ ประเทศ 

 นักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ. ในประเทศ

ตาง ๆ จํานวน ๒,๔๙๔ คน ตามรายละเอียด ดังนี ้

- ทุนเลาเรียนหลวง ๖๔ คน 

- ทุน ก.พ. ๓๙๔ คน 

- ทุนกระทรวงการตางประเทศ ๒๓ คน 

- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๗๗๗ คน 

- ทุนกระทรวงสาธารณสุข ๔๖ คน 

- ทุน สกอ. ๓๒๓ คน 

   



๘๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- ทุนกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ คน 

- ทุน พสวท. ๔๕๙ คน 

- ทุน อภท. ๓๙๗ คน 

 ขาราชการลา ศึกษา อบรม วิจัยในตางประเทศ จํานวน 

๑๕๘ คน  

 นักเรียนทุนอื่น ๆ จํานวน ๖๐๐ คน 

 จัดงานมหกรรมการศึกษาตอตางประเทศ ครั้งที่  ๑๔ 

(OCSC International Education Expo 2017) ระหว างวันที่       

๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น ๕ 

ศูนยการคาสยามพารากอน ซึ่งไดรับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี 

(นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานในพิธีเปด และมีบุคคลสําคัญจาก

หลายหนวยงานเข าร วม ไดแก  ผู บริ หารสํ านั กงาน ก.พ. 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ฝกอบรม และพัฒนาทักษะ

ของสาธารณรัฐไอรแลนด ผูแทนหนวยงานดานการศึกษาประจํา

สถานเอกอัครราชทูตรของประเทศตาง ๆ และตัวแทนของ

สถาบันการศึกษาชั้นนําในตางประเทศ รวมทั้งผูแทนของหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน โดยผูที่สนใจจะศึกษาตอตางประเทศเขารวมงาน 

จํานวน ๒๒,๔๘๕ คน พรอมกับผูปกครอง รวมทั้งหมดประมาณ 

๓๐,๐๐๐ คน  

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกําหนด

ประเทศและสถาบันการศึกษาเพื่อไปศึกษาวิชาในตางประเทศ      

ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา 

โดยเชิญสวนราชการ จํานวน ๑๒๕ กรม รวมประมาณ ๑๘๐ คน 

เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการกําหนด

ประเทศและสถาบันการศึกษาเพื่อไปศึกษาวิชาในตางประเทศ 



๙๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

และเชิญสถานทูตเขารวมชี้แจง จํานวน ๑๐ ประเทศ ทําให       

สวนราชการตาง ๆ ไดรับการชี้แจงถึงแนวทางใหมของการปฏิรูป

ทุนรัฐบาล โดยมีแนวคิดใหนักเรียนไปเรียนในประเทศที่มี         

ความหลากหลายมากขึ้น ใหโอกาสเลือกสาขาวิชาไดเอง แตตอง

เปนสาขาที่ตรงตามยุทธศาสตรชาติ 

การเตรียมความพรอมกอนสมัครสถานศึกษา 

 จัดอบรมปฐมนิ เทศนักเรียนทุนรัฐบาลกอนสมัคร

สถานศึกษา (Pre – admission Orientation) ระดับมัธยมศึกษา 

ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองจูบิลี บอลรูม ชั้น ๑๑ 

โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา โดยมีผูเขารวมการปฐมนิเทศ 

รวมทั้งสิ้น ๒๑๗ คน เปนนักเรียนทุนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษา 

๗๑ คน ผูปกครอง ๑๑๒ คน สวนราชการที่เกี่ยวของและวิทยากร 

๙ คน และเจาหนาทีส่ํานักงาน ก.พ. ๒๕ คน เปนการจัดใหความรู

ที่จําเปนตาง ๆ แกนักเรียน เชน ชี้แจงหลักเกณฑการรับทุน

รัฐบาล การสมัครสถานศึกษา ระบบการศึกษาและการใช

ชีวิตประจําวันในตางประเทศ ในขณะที่ศึกษาในระดับกอน

ปริญญา Prep school และเรื่องปญหาและอุปสรรคในการศึกษา

ตอตางประเทศ 

 จัดอบรมปฐมนิ เทศนักเรียนทุนรัฐบาลกอนสมัคร

สถานศึกษา (Pre – admission Orientation) ทุนพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ

และแนวทางการดําเนินการกอนเดินทางไปศึกษา ณ ตางประเทศ 

โดยมีผูเขารวมการปฐมนิเทศ จํานวน ๗๐ คน  

 

 



๙๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลกอนเดินทางไป

ศึกษา 

 จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษใหกับ

นักเรียนทุนรัฐบาล เรื่อง แนวทางการเขียน Statement of 

Purpose (การจัดทําเอกสารที่ใชในการสมัครสถานศึกษา) พัฒนา

ความรูทางดานการเขียนเอกสารที่ ใชประกอบการสมัคร

สถานศึกษาของนักเรียนที่ยังมิไดเดินทาง แตอยูระหวางการสมัคร

สถานศึ กษา  ระหว า งวั นที่  ๒๑ – ๒๓ มี นาคม ๒๕๖๑                

ณ ศูนยการศึกษาภาษาอังกฤษแหงมหาวิทยาลัย อาร เอ็ม ไอ ท ี

โดยมีนักเรียนเขารวมโครงการทั้งสิ้น ๔๐ คน ซึ่งการพัฒนาครั้งน้ี

จะทําใหนักเรียนไดรับโอกาสในการสมัครสถานศึกษาที่ดยีิ่งขึ้น 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเตรียม

ความพรอมดานภาษาและวิชาการ (Prep Camps) ระหวางวันที่ 

๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเชิญผูแทนจากสวนราชการตาง ๆ 

จํานวน ๔๐ สวนราชการ สวนราชการละ ๒ คน รวม ๘๐ คน        

เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดทํา

หลักสูตรเตรียมความพรอมดานภาษาและวิชาการ ใหครอบคลุม

เรื่องท่ีสําคัญใน ๓ มิติ คือ มิติดานวิชาการ มิติดานความพรอม       

รับราชการ และมิติดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต ซึ่งเปน

หลักสูตรที่จะใชในการอบรมนักเรียนทุนรัฐบาลตามแนวทางใหมที่

จะมีการปฏิรูประบบทุนรัฐบาลในอนาคต ภายหลังจากการสัมมนา

ไดขอสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะใชในการอบรมนักเรียนทุนรัฐบาล

ในอนาคตตอไป 

 จัดโครงการเตรียมความพรอมกอนการเดินทางไปศึกษา

ของนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับและทุกประเภท (Pre – departure 



๙๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

Orientation)  ประจํ าป  ๒๕๖๑ ระหว างวั นที่  ๒๐ – ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  และ

โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนทุนรัฐบาลผูที่มีสถานศึกษาตอบรับ 

เขาศึกษาแลว หรือมีแนวโนมที่จะเดินทางไปศึกษาในป ๒๕๖๑  

ไดเตรียมความพรอมกอนเดินทางไปศึกษา ณ ตางประเทศ ใหได

เรียนรูระบบการศึกษา การใชชีวิตความเปนอยู สังคม วัฒนธรรม 

ในตางประเทศ และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑของทางราชการ        

ในการศึกษาตอตางประเทศ รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินการระหวาง

ที่ศึกษาในตางประเทศ การรายงานผลการศึกษา ระเบียบเรื่อง

คาใชจายของนักเรียนทุนรัฐบาล การดําเนินการเมื่อนักเรียนทุน

รัฐบาลสําเร็จการศึกษา ตลอดจนเปนการสงเสริมและสรางให

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ เปนกําลั งคนคุณภาพมีความสามัคคี                    

มีทัศนคติที่ดีตอการรับทุนและการรับราชการ สรางจิตสํานึก           

ใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งความรูความสามารถ           

และจริยธรรม อีกทั้งเปนการสรางเครือขายระหวางนักเรียนทุน

รัฐบาลแหลงตาง ๆ ดวย โดยมีผูเขารับการอบรมเปนนักเรียนทุน

เลาเรียนหลวง นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนอื่น ๆ ท่ีอยูใน

ความดูแลของ ก.พ. จํานวน ๒๑๑ คน 

  ๒. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ  

ระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล 

๑) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกําลังคนคุณภาพในระบบ

ราชการ 

- การจัดทํารายงานผลการศึกษาความผูกพันตอ

ระบบราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภท

   



๙๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

วิชาการและประเภทท่ัวไป โดยมีการสํารวจความพึงพอใจและ

ความผูกพันของขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภท

วิชาการและประเภททั่วไป โดยจะใชระเบียบวิธีการศึกษาเชิง

ปริมาณ (Quantitative Method) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ดวยแบบสอบถามที่มี โครงสรางแนนอน 

(Structured Questionaire) 

- การศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการลาออกจากระบบ

ราชการของกําลังคนคุณภาพ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากกลุมเปาหมายที่เปนขาราชการ

กลุมกําลังคนคุณภาพในภาครัฐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

- การศึกษาเรื่องการศึกษาและการดําเนินการพัฒนา

ระบบพี่ เลี้ ย ง  (Mentoring System) ใหกลุ มกํ าลั งคน

คุณภาพในภาคราชการไทย  

๒) การประเมินผลการติดตามการใชประโยชนนักเรียน

ทุนรัฐบาล 

 พัฒนา เครื่ อ งมื อหรื อวิ ธี การ ในการประ เมิ น          

การติดตามการใชประโยชนนักเรียนทุนรับบาลสําหรับแตละ

กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

๑) กลุมนักเรียนทุนท่ีปฏิบัติราชการชดใชทุนในชวง  

๒ ปแรก 

๒) กลุมนักเรียนทุนที่ปฏิบัติราชการชดใชทุนตั้งแต          

๒ ปขึ้นไป แตไมเกิน ๕ ป 

๓) สวนราชการที่ เปนหนวยงานตนสังกัดของ

นักเรียนทุนรัฐบาล 

โดยเครื่องมือ/วิธีการและเกณฑที่กําหนดจะตองสามารถ 



๙๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑) ประเมินในเชิงลึกถึงประโยชน รวมถึงผลกระทบ

ในวงกวางจากการปฏิบัติภารกิจงานของนักเรียนทุนรัฐบาล 

๒) ประเมิน และติดตามปจจัยสําคัญในการรักษา

กําลังคนคุณภาพไวในระบบราชการ เชน ภารกิจที่ ไดรับ

มอบหมาย การวางแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ           

การอบรมพัฒนา การมีระบบพี่เลี้ยง ฯลฯ 

 จัดทํารายงานขอมูลการสัมภาษณนักเรียนทุน

รัฐบาล ก.พ. และสวนราชการตนสังกัด วิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถามการติดตามการใชประโยชนนักเรียนทุนรัฐบาล 

และจัดทํารางขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบดูแลและ            

ใชประโยชนนักเรียนทุนรัฐบาล 

 จัดประชุมคณะทํางานรวมในการกํ ากับดูแล

แนวทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. - University     

of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ในวั นที่  ๑๙ 

กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. 

๓) การพัฒนานักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูง

ที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อเตรียม 

ความพรอมกอนเขารับราชการ 

 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผูรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมี

ศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS 

Orientaion) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐        

ณ สํานักงาน ก.พ. โรงแรมสปริงฟลด วิลเลจ กอลฟ แอนด สปา 

และอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐              



๙๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ณ สํ านักงาน ก.พ. และโรงแรมโคโค วิ ว โฮเต็ล จั งหวัด

สมุทรสงคราม 

๔) การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ป และ         

หลังการบรรจ ุ

 จัดสัมมนาหนวยงานตนสังกัดเพื่อดูแลนักเรียนทุน

รัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ป ระหวางวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐  

ณ ไอธารา รีสอรท แอนด สปา จังหวัดเพชรบุรี 

 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูรับทุนและสราง

แรงบันดาลใจในการรับราชการ ระหวางวันที่  ๒๑ – ๒๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ ไอธารา รีสอรท แอนดสปา จังหวัด

เพชรบุรี 

๕) การจัดสรรทุนรัฐบาล 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําขอเสนอแนวทาง

การบูรณาการการใหทุนการศึกษาของแหลงทุนตาง ๆ ในวันที่ 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น

จังหวัดนนทบุร ี

 จัดประชุมชี้แจงสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ

เกี่ยวกับการดําเนินการทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทุนบุคคลทั่วไป          

(บรรจุกอนไปศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที ่

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. 

 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ เรื่อง “ทุนของรัฐบาล 

(ทุน ก.พ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งในกรุงเทพฯ 

และตางจังหวัด ระหวางวันที่ ๑ – ๒, ๘ – ๑๐, ๑๔ – ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐  



๙๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟง      

ความคิดเห็นสวนราชการ/หนวยงานของรัฐในการเตรียม

กําลังคนคุณภาพดวยทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ระหวางวันที่ 

๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 

 ผูบริหารสํานักงาน ก.พ. เขาพบรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือและประชาสัมพันธเกี่ยวกับทุน

ของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองชุณหะวัน 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ผูบริหารสํานักงาน ก.พ. เขาพบรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวิ ทยาศาสตร และ เทค โน โลยี เพื่ อหารื อและ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับทุนของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๑ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 ประชุมหารือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ เรื่องระบบ             

ทุนรัฐบาล เมื่อวันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุม         

ศูนยนักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ. 

 จัดประชุมคณะกรรมการกํากับติดตามการปฏิรูป

ระบบทุนของรัฐบาลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสวนราชการระดับกระทรวง

เพื่อชี้แจงและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดสรรทุนของ

รัฐบาล (ทุน ก.พ.) เมื่อวันที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 



๙๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๖) การประสานความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/

หนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

 ติดตอประสานงานกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

เพื่อจัดทําหลักสูตรฝกอบรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี ้

๑) Korea Development Institute (KDI) School 

of Public Policy and Management 

๒) The National Graduate Institute for Policy 

Studies (GRIPS), Japan 

๓) Potsdam Center for Policy and Management 

(PCPM), Germany 

๔) Institute of Public Administration (IPA), 

Ireland 

๕) Nanyang Technological University, Singapore 

 เลขาธิการ ก.พ. และรองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา 

หาญเผชิญ) พรอมดวยขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ที่

ไดรับทุนรัฐบาลเพื่อฝกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสราง

คุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Nanyang 

Technological University (NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร จํานวน 

๗๔ คน เข า ร วมงานเลี้ ย ง รั บรอง  ซึ่ งนางฉั่ ว  ซิ่ ว  ซาน               

(H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสิงคโปรประจํา

ประเทศไทย เปนเจาภาพจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สรางความสัมพันธระหวางขาราชการทั้งสองประเทศ รวมถึง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ รวมกัน  



๙๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ผูรับทุนฝกอบรมสําหรับการเสริมสรางคุณลักษณะ

สวนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร อบรมศึกษาดูงาน โดยแบงเปน ๔ กลุม ดังนี้ 

กลุมที่  ๑ ระหวางวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑       

กลุมที่ ๒ ระหวางวันที่ ๔ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุมที่ ๓ ระหวาง

วันที่  ๑๑ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และกลุมที่  ๔ ระหวางวันที่           

๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

 ผูรับทุนหลักสูตรทุนฝกอบรมสําหรับทุนฝกอบรม

สําหรับผูมีศักยภาพสูง (Talent Network) ณ ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที ่๑๙ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 ผูรับทุนหลักสูตรทุนฝกอบรมสําหรับผูบริหารที่

รับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Chief Human 

Resource Officer : CHRO) ณ สหพันธ สาธารณรั ฐเยอรมนี 

ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ 

๑) การคัดเลือกและสรรหากําลังคนคุณภาพสําหรับ

ราชการไทยในอนาคต 

 ตอบขอสงสัยและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือกขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง รุนที่ ๑๓ จํานวน ๑๐๐ คน 

 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง           

รุนที่ ๑๓ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช 

คอนเวนชั่นจังหวัดนนทบุรี  

 

   



๙๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 รวบรวมและจัดเก็บขอมูลกรอบสั่งสมประสบการณ

รายบุคคลของขาราชการผูมี ผลสัมฤทธิ์สู ง  รุนที่  ๑๓ ที ่               

สวนราชการสงใหสํานักงาน ก.พ. 

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนท่ี ๑๔ 

 จัดประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการ

กําลังคนคุณภาพสําหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือก

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ หองประชุมจินดา ณ สงขลา สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดการทดสอบทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล มาตรฐานความสามารถทางคอมพิวเตอรสากล (The 

International Computer Driving License : ICDL) ให แ ก

ขาราชการพลเรือนสามัญผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขาสูระบบ

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนท่ี ๑๔ ในวันท่ี ๒, ๕, ๗ – ๘ และ 

๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒) การยกระดับขีดความสามารถกําลังคนคุณภาพใน

ราชการไทยและผูท่ีเกี่ยวของ 

 จัดสัมมนาเครือขายขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง         

ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ 

และโรงแรม Royal Hills Golf and Spa จังหวัดนครนายก 

ระหวางวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ดําเนินการจัดสรรทุนรัฐบาลสําหรับผูผานการคัดเลือก

เปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงเพื่อฝกอบรมระยะสั้น หลักสูตร 

การเสริมสรางคุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับ



๑๐๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       

ซึ่งเปนหลักสูตรตอเนื่องที่มีการบูรณาการหลักสูตรการเรียนรูตาง ๆ 

ตามกรอบการฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development 

Roadmap) สําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงในระดับพื้นฐาน

และระดับตอยอดอยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคและทักษะที่จําเปนสําหรับขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูงรุนใหมใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในภาระ หนาที่

และความรับผิดชอบในระดับที่สูงข้ึน เสริมสรางองคความรูและ

ประสบการณ ที่ จํ า เป นต อการปฏิ บั ติ ง านในบริ บทของ                    

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน เตรียมและพัฒนา

ขาราชการกลุมเปาหมายใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานใน

ระบบราชการ ๔.๐ และเพื่อใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงรุนใหม

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร รวมถึงไดสราง

เครือขายที่เขมแข็งในการทํางานรวมกัน โดยมีขาราชการผูมี

ผลสั มฤทธิ์ สู ง  (HiPPS) ได รั บทุ นจํ านวน ๑๐๗ คน และ               

มีกําหนดการอบรม ณ Nanyang Technological University 

(NTU) สาธารณสิงคโปร  ดั งนี้  กลุมที่  ๑ ระหวางวันที่  ๒๕ 

กุมภาพันธ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุมที่ ๒ ระหวางวันที่ ๔ – ๑๐ 

มีนาคม ๒๕๖๑ กลุมที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

และกลุมที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตามลําดับ 

๓) การติดตามการใชประโยชนกลุมกําลังคนคุณภาพใน       

สวนราชการ 

 จัดทําคูมือการจัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณ

และคูมือการสรรหาและเลือกสรรขาราชการเพื่อเขาสูระบบ

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 



๑๐๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดทําแบบทดสอบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใน

หนวยงานราชการ 

 รวบรวมประเด็นเชิงคําถามจากขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูง ประมวลผลวิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงาน      

ผลการศึกษา 

 ผูบริหารสํานักงาน ก.พ. เขาพบอธิบดีกรมบัญชีกลาง

เพื่อหารือโครงการเชิงยุทธศาสตร/โครงการสําคัญระดับประเทศ 

(Policy Study/Work Team) เมื่ อวันที่  ๕ เมษายน ๒๕๖๑           

ณ กรมบัญชีกลาง 

 ผูบริหารสํานักงาน ก.พ. เขาพบสํานักงานทรัพยากร

น้ําแหงชาติ เพื่อหารือโครงการเชิงยุทธศาสตร/โครงการสําคัญ

ระดับประเทศ (Policy Study/Work Team) เมื่อวันที่ ๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ   

 จัดกิจกรรมการติดตามการใชศักยภาพนักเรียนทุน

รัฐบาล : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Focus Group นักเรียนทุน

รัฐบาลดีเดนของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ ๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 จัดกิจกรรมการนําเสนอผลการเรียนรูจากหลักสูตร 

Public Sector HR Essentials Program Chief Human 

Resource Office 2018 เพื่อสรุปผลการเรียนรูและสะทอนผล

การเรียนรูจากการศึกษาดูงานที่สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี           

ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่  ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 



๑๐๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดกิจกรรมการนําเสนอผลการเรียนรูจากหลักสูตร

ทุนฝกอบรมสําหรับการเสริมสรางคุณลักษณะสวนบุคคลและ

ทักษะการทํางานสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑           

ณ โรงแรมแมนดาริน 

 ดําเนินโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบประเมิน

ศักยภาพ/ความถนัดในงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

(Genotype) 

  ระบบนักบริหารระดับสูง 

๑) การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

 ปรับปรุงเครื่องมือการประเมินสมรรถนะทางการ

บริหาร โดยจัดการทดสอบใชแบบประเมินกับผูที่ เขารวม

โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มี

วิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ รุนที่ ๘๖ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน 

ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และรวบรวมแบบประเมินตอบกลับจาก

กลุมตัวอยาง นบส. รุนที่ ๘๖ จํานวน ๓๓ คน 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารใหแก

ผูเขารวมโครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  

(ส.นบส.) จํานวน ๒๑๐ คน ในวันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐              

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารใหแกผูสมัคร

เข ารั บการคั ด เลื อกตํ าแหน งผู บริ หารระดั บต น ได แก 

กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง       

   



๑๐๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ของมนุษย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๖, ๗, ๑๐, ๑๔ และ          

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารใหแกผูสมัคร

เขารับการคัดเลือกตําแหนงผูบริหารระดับตน ไดแก กระทรวง

พาณิชย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง

สาธารณสุข ในวันที่  ๔, ๑๕, และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐                

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารใหแก

ผู สมั คร เข ารั บการคั ด เลื อกตํ าแหน งผู บริ หารระดั บต น 

กระทรวงการคลัง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง.) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

(กอ.รมน.)สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

และกระทรวงแรงงาน ในวันที่ ๙, ๑๒, ๑๖, ๑๘, ๒๖ และ ๓๑ 

มกราคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารใหแก

ผู สมั คร เข ารั บการคั ด เลื อกตํ าแหน งผู บริ หารระดั บต น 

กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ และสํานักงานศาลยุติธรรม ในวันที่ ๑, ๒, ๖, ๑๙ และ 

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารใหแกผูสมัคร

เข ารั บการคั ด เลื อกตํ าแหน งผู บริ หารระดั บต น ได แก 

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ ๖, ๒๐  

และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 



๑๐๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารใหแกผูสมัคร

เขารับการคัดเลือกตําแหนงผูบริหารระดับตน ไดแก ผูเขารวม

โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)         

ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงคมนาคม ในวันที่ ๑๘ 

เมษายน ๒๕๖๑ และกระทรวงการตางประเทศ ในวันที่  ๒๔ 

เมษายน ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารใหแกผูสมัคร

เขารับการคัดเลือกตําแหนงผูบริหารระดับตนใหกับกระทรวง      

การตางประเทศ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี 

๒) การใหคําปรึกษาและตอบขอหารือเกี่ยวกับการแตงต้ัง

ขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท

บริหาร 

 ตอบขอหารือและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท

บริหาร ใหแกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวง

แรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม กระทรวงพาณิชย            

สภาความมั่นคงแหงชาติ กระทรวงพาณิชย และสํานักงาน        

สภาความมั่นคงแหงชาติ 

 



๑๐๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การพัฒนาผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและคุณธรรมในภาครัฐ 

๑) โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มี

วิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ รุนที่ ๘๗ และ ๘๘ มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอม

ใหแกผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการหรือเทียบเทาในการเขาสู

ตําแหนงประเภทบริหาร เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง

ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับความเชื่อถือไววางใจ เชื่อมั่น 

ศรัทธาจากผูที่เกี่ยวของ โดยโครงสรางหลักสูตร แบงออกเปน        

๔ ชวง ดังนี ้

ชวงที่ ๑ การปฐมนิเทศ เปนการฝกอบรมแบบอยูประจํา 

และไป-กลับ ประกอบดวยกิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนา (MBTI) การพัฒนา

กระบวนการคิดของนักบริหาร การวางแผนการจัดทํารายงาน

การศึกษากลุม การฝกปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาตนเอง       

และการพัฒนาภาวะผูนําและเครือขายผูบริหาร  

ชวงที่ ๒ การฝกอบรม ๔ หมวดวิชา เปนการฝกอบรม

แบบอยูประจําและไป-กลับ เนนการเสริมสรางองคความรู   

ความเข าใจ ในสมรรถนะนักบริหาร ทํ าความเข าใจกับ

สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ การเรียนรูจากประสบการณและ          

การปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการผลักดันหรือขับเคลื่อนยุทธศาสตรให

เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาประกอบดวย 

- หมวดวิชาที่ ๑ ภาวะผูนําและการบริหารราชการกับ

บริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ (Management and 

Leadership in the 21st Century) 

 

   



๑๐๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- หมวดวิชาที่ ๒ บทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูง 

ดานการบริหารทิศทาง นโยบาย และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(Visioning, Managing Direction and Change) 

- หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูง 

ดานการบริหารผลงานกับการบริหารจัดการดานทรัพยากร และ

เทคโนโลยี (Managing Results, Resources, and Technology) 

- หมวดวิชาที่ ๔ บทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูง 

ดานการบริหารตน และการบริหารคน (Managing Self and 

Others) 

ชวงที่ ๓ การศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 

ชวงที่ ๔ ปจฉิมนิเทศ ประกอบดวยกิจกรรมสรุปสาระ

การเรียนรู การประเมินผลการเรียนรูและพัฒนา การนําเสนอ       

ผลการศึกษา และการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

หลักสูตร นบส.๑ รุนที่ ๘๗ และ ๘๘ 

 เปดรับสมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.๑) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุนที่ ๘๗ และ ๘๘ ทางระบบออนไลน 

ระหวางวันที ่๒๔ ตุลาคม – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 ประกาศรายชื่ อผู ผ านการคั ด เลื อกให เข ารั บ          

การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและ

คุณธรรม (นบส.๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุนที่ ๘๗ 

และ ๘๘ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 จัดพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : 

ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.๑) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ รุนที่ ๘๗ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 



๑๐๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ดําเนินการประเมิน MBTI และ ACM ใหแกผูเขารับ

การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและ

คุณธรรม (นบส.๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุนที่ ๘๗ 

และ ๘๘ ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : 

ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.๑) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ รุนที่ ๘๗ ระหวางวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๑ 

เมษายน ๒๕๖๑ และการศึกษาดูงานตางประเทศ นบส. ดีเดน  

รุนที่ ๘๗ ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ 

 ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : 

ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.๑) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ รุนที่ ๘๘ ระหวางวันที่ ๒๕ เมษายน – ๒๒ สิงหาคม 

๒๕๖๑ 

  ๒) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสู ง  : ผู บริ หาร         

สวนราชการ (นบส.๒) รุนที่ ๑๐ ระหวางวันที่ ๒๖ เมษายน – 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สําหรับผูบริหารที่ดํารงตําแหนงรองหัวหนา

สวนราชการ จํานวน ๓๕ คน มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง      

ความพรอมใหรองหัวหนาสวนราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสริมสรางศักยภาพความเปน

เลิศดานภาวะผูนําที่มีความเปนสากล (Global Leader) และเปน

ที่ ย อม รั บจ ากทุ กภ าคส วน  (Trusted Leader) เป น ผู นํ า          

การขับเคลื่อนองคกรนวัตกรรมและการบริหารเพื่อสนับสนุนให

การบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผล

สูงสุด และสงเสริมใหเกิดเครือขายการบริหารราชการ สําหรับ       

   



๑๐๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการบูรณาการการทํางานรวมกันเพื่อมุง

สูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอยาง

ยั่งยืน องคประกอบเนื้อหาวิชาประกอบดวย ๓ สวนหลัก ไดแก             

(๑) การสั่งสมประสบการณ (๒) ความรูและทักษะเกี่ยวกับ       

การพัฒนาภาวะผูนําระดับสากล การบริหารราชการและ          

การขับเคลื่อนองคกรนวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเปน

รัฐบาลดิจิทัล และ (๓) เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถ 

ดานตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับผูบริหาร โดยมีรูปแบบและวิธีการ

พัฒนา ประกอบดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ดังนี ้

(๑) การอบรมในชั้นเรียน (Training : TN) 

(๒) การพบ หารื อ และแลกเปลี่ ยนประสบการณกั บ

ผูทรงคุณวุฒ ิ(Senior Consultation : SC) 

(๓) การเสริมสรางองคความรูและประสบการณโดยผูเชี่ยวชาญ

หรือผูทรงคุณวุฒ ิ(Executive Networking : EN) 

(๔) การสัมมนาเชิงวิชาการ (Forum : FR) โดยผูทรงคุณวุฒิ

ระดับประเทศ 

(๕) การศึกษาดูงาน (Field Trip : FT) ในตางจังหวัดและ

ตางประเทศ (ประเทศประเภท ก ในกลุมประเทศอาเซียนบวกสาม) 

 เปดรับสมัครผูเขารวมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : 

ผูบริหารสวนราชการ (นบส.๒) รุนที่  ๑๐ ทางระบบออนไลน 

ระหวางวันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และประกาศ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑   

 ดําเนินการฝกอบรม ระหวางวันที่  ๒๖ เมษายน – ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร ณ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี และกิจกรรมนอกสถานที่ซึ่งมีลักษณะการอยู



๑๐๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประจํ า  ประกอบด วย การปฐมนิ เทศ การศึ กษาดู งาน

ภายในประเทศการศึกษาดูงานตางประเทศ และการบูรณาการ

ความรู โดยมีกําหนดเวลาดังนี ้ 

- การปฐมนิเทศ การประเมินสมรรถนะ การพบที่ปรึกษา

ผูทรงคุณวุฒิ และการออกแบบหัวขอและเนื้อหาการเรียนรู 

ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑  

- การศึกษาดูงานภายในประเทศ ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีเปาหมายของการศึกษา

ดูงาน นักบริหารได เรียนรู  แลกเปลี่ ยนประสบการณและ         

ความคิ ด เห็ นกั บผู บริ หารของจั งหวั ด ผู บริ หารท องถิ่ น

ผูประกอบการและชุมชน และลงพื้นที่สังเกตการปฏิบัติงาน            

ณ สถานที่จริง ใน ๓ เรื่องหลัก ดังนี้ (๑) การขับเคลื่อนนวัตกรรม

ในองคกร (Driving Innovation) (๒) การทํางานรวมกันแบบ

บูรณาการ (Collaboration) และ (๓) การพัฒนาอุตสาหกรรม 

โดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมการพัฒนา ชวงที่ ๒ ประกอบดวย 

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การพบ หารือ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิ  (Senior Consultation : SC)        

SC1 คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การเสริมสรางองคความรูและ

ประสบการณโดยผู เชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ (Executive 

Networking : EN) EN1 Round Table and Open for Self 

Design 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ SC2 ผูบริหารสวนราชการ : 

บทบาท แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ 



๑๑๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

วันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ EN2 ทิศทางการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

  ๓) โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง           

(ส.นบส.) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ นที่  ๑๐                

เปนโครงการฝกอบรมที่เสริมเนื้อหาสาระที่จําเปนตามกรอบ

มาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สําหรับผูที่ผานการฝกอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือหลักสูตรเฉพาะดานที่จัดโดย     

สวนราชการหรือหนวยงานอื่นที่  ก.พ. กําหนดใหผู ผ านการ         

ฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวตองเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมจาก

สํานักงาน ก.พ. เพื่อใหผู ผ านการฝกอบรมนั้น ๆ เปนผู ที่มี

คุณสมบัติเสมือนไดผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ของสํ านักงาน ก.พ โดยโครงสร  างหลักสูตรมี ระยะเวลา            

การฝกอบรมรวมไมนอยกวา ๕๐ ชั่วโมง แบงออกเปน ๓ ชวง ดังนี ้

ชวงที่ ๑ กอนการฝกอบรม (การศึกษาและเรียนรู ดวย

ตนเอง) ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง 

 - การประเมินตนเอง 

 - การวิเคราะหและกําหนดวิสัยทัศน 

ชวงที่ ๒ การฝกอบรมตามสาระการเรียนรูของหลักสูตร 

๔๖ ชั่วโมง  

 - การประเมินบุคลิกภาพ MBTI (วันที่ ๖ และ ๙ ตุลาคม 

๒๕๖๐) 

 - พิธี เปดและการชี้แจงหลักสูตร วันที่  ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๐ 

 - กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

 - แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

   



๑๑๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 - การฝกอบรมในชั้นเรียน ระหวางวันที่  ๑๑ – ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ในหัวขอการบริหารตน (Managing Self) และ

การบริหารผู อื่น (Managing Others) ซึ่งวิธีการฝกอบรมจะ

ครอบคลุมการเรี ยนรู ด  วยตนเอง การฟ งบรรยายโดย              

ผูทรงคุณวุฒิ การใชกรณีศึกษา (Case Study) การเรียนรูดวย 

กระบวนการกลุม การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) 

และการสะทอนการเรียนรู 

ชวงที่ ๓ หลังการฝกอบรม ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง  

 - การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

 - พิธีปดและการมอบประกาศนียบัตร 

  โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหม        

ในราชการไทย รุนที่ ๒๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เปนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความพรอมและศักยภาพผูนํา        

รุนใหมของภาคราชการไทย ใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบราชการและสามารถตอบสนองการทํางานในบริบทของ            

การปรับเปลี่ยนไปสูการเปนประเทศไทย ๔.๐ โดยมีกลุมเปาหมาย 

ประกอบดวย ผูมีศักยภาพสูงของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปน

ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ผูซึ่งดํารงตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือเทียบเทา อายุไมเกิน ๔๕ ป 

จํานวนไมเกิน ๔๐ คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด

จัดฝกอบรมระหวางเดือนกุมภาพันธ  – กรกฎาคม ๒๕๖๑         

แบบไมตอเนื่อง รวมระยะเวลาประมาณ ๘ สัปดาห ณ สํานักงาน 

ก.พ. และตางจังหวัด โดยแบงการดําเนินการเปน ๕ ชวง ดังนี ้

 

   



๑๑๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑. ชวงการคัดเลือก เปนการดําเนินการประเมินสมรรถนะ

และประเมินความจําเปนในการฝกอบรมเพื่อคัดเลือกผูที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเขารับการฝกอบรม โดยการประเมินสมรรถนะ

ดวยวิธีการศูนยการเประเมิน (Assessment Center Method : 

ACM) และการทดสอบทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy) 

- จัดกิจกรรม Assessment Center เพื่อคัดเลือกผูเขารับ

การฝกอบรม ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี         

ผูเขารับการประเมินทั้งสิ้น ๘๔ คน  

๒. ชวงกอนการฝกอบรม เปนการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

ตามเนื้อหาและหัวขอที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด เพื่อปรับพื้นความรู

กอนการฝกอบรม โดยการเรียนรูผาน e-learning คลิป VDO 

application และเอกสารตาง ๆ ตามที่กําหนด  

๓. ชวงการฝกอบรม เปนการฝกอบรมตามหลักสูตรที่มี

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนําตามกรอบสมรรถนะของ

ผูนําคลื่นลูกใหม (ผูนําระดับตน) ที่ตอบสนองกับการขับเคลื่อน

นโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยเปนการฝกอบรมรวมกับการลงพื้นที่

และทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ กิจกรรมการศึกษากลุม (Group 

Project) การลงพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและ 

ทําผลงานเพื่อชวยขยายตลาดใหกับสินคาชุมชน การฝกอบรมใน

ชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ฯลฯ ระหวางวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ –  

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๔. ชวงการติดตามประเมินผล เปนการติดตามผลการนํา

ความรูไปประยุกตใชในงาน รวมทั้งใหขอมูลความรูเพิ่มเติมที่

จําเปนสําหรับการเปนผูนําทางความคิด โดยการนําเสนอผลงาน



๑๑๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การศึกษากลุม การประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาตาม

กรอบสมรรถนะที่กําหนด การประเมินผลโครงการในภาพรวม        

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการทํากิจกรรมโครงการ      

จิตอาสา 

๕. ชวงการรายงานผล เปนการรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ 

องศา เพื่อใหผูรับการฝกอบรมนําผลการประเมิน ๓๖๐ องศาที่

ไดรับมากําหนดประเด็นการพัฒนาและกําหนดวิธีการในการ

พัฒนาตนเองตอไป โดยจะมีการอธิบายรายงานผลการประเมิน 

๓๖๐ องศา และทํา Group Coaching 

  ก า ร พัฒ น าก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ ด ว ย เ ท ค นิ ค           

ศูนยการประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 

๑) จัดหาเครื่องมือประเมินสมรรถนะที่ไดรับการรับรอง       

จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนํา โดยดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

- สํารวจหลักสูตรการประเมินสมรรถนะจากองคกร          

ที่ปรึกษาชั้นนํา ซึ่งมีกิจกรรมและวิธีการที่จะทําใหเกิดการพัฒนา

อยางยั่งยืนแกบุคลากรของสํานักงาน ก.พ. เพื่อใหมีองคความรูและ

ทักษะในดาน (๑) การพัฒนาออกแบบเครื่ องมือประเมิน 

(Developer) (๒) การใช เครื่องมือประเมินในฐานะกรรมการ        

ผูประเมิน (Assessor/User) และ (๓) การรายงานผลการประเมิน 

(Feedback) 

- จัดทําคูมือการใชเครื่องมือประเมินสมรรถนะที่ใช

ประกอบการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวซึ่งจะเปนลิขสิทธิ์ของ

สํานักงาน ก.พ. ประกอบดวยกิจกรรมในศูนยการประเมิน จํานวน 

๑๒ ชุด และแบบทดสอบ จํานวน ๓ ชุด 

- รวมกับที่ปรึกษาจัดทําตนฉบับคูมือการใชเครื่องมือ

   



๑๑๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรมในศูนยการประเมิน และ

ประเภทแบบประเมินออนไลน สําหรับทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 

(๑) กลุมขาราชการใหม (๒) กลุมขาราชการประเภทวิชาการระดับ

ชํานาญการพิเศษ (๓) กลุมขาราชการประเภทอํานวยการ และ           

(๔) กลุมขาราชการประเภทบริหาร 

๒) วางแผนการสรางและทดสอบเครื่ องมือประเมิน

สมรรถนะเพื่อใชในการพัฒนาขาราชการตําแหนงประเภท

วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ (กลุมผูมีศักยภาพ) และประเภท

อํานวยการ 

- กําหนดรายละเอียดเชิงพฤติกรรมและดัชนีชี้วัดของ

สมรรถนะที่ตองการประเมินสําหรับขาราชการตําแหนงประเภท

วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ 

- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรม         

ในศูนยการประเมินสําหรับขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน อยางนอย ๕ ชุดกิจกรรม และ

ประเภทอํานวยการ จํานวนอยางนอย ๓ ชุดกิจกรรม 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือที่จะ

นําไปใชประเมินสมรรถนะขาราชการตําแหนงประเภทวชิาการระดบั

ชํานาญการพิเศษที่เขารวมโครงการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมใน

ราชการไทย รุนที่ ๒๒ และขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการที่

เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : 

ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส. ๑) รุนที ่๘๕ และ ๘๖ 

- จัดฝกอบรมการเปนผูประเมิน (Assessors) ใหแก

ขาราชการสํานักงาน ก.พ. และผูที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะ        

ในการประเมินสมรรถนะขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับ



๑๑๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ชํานาญการพิเศษที่เขารวมโครงการผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย 

รุนที่ ๒๒ และขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการที่เขารวม

โครงการฝกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุนที่ ๘๕ และ ๘๖ 

การประเมินสมรรถนะขาราชการผูเขารวมโครงการ

พัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๒ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมนิสมรรถนะขาราชการ

ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษที่เขารวมโครงการ

ผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๒ จํานวน ๗๑ คน โดยม ี        

การประมวลผลการประเมินสมรรถนะจากการทํากิจกรรมใน            

ศูนยการประเมิน จัดทํารายงานผลการประเมินรายบุคคล 

( Individual Assessment Report) และพัฒนาแบบประเมิ น

สมรรถนะประเภทแบบประเมินตนเองและแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 

- ประเมินสมรรถนะขาราชการผู เขาร วมโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย  

รุนที่ ๒๒ ดวยแบบประเมินตนเองภายหลังจากการเขารวม

โครงการ (Post Self-assessment) และประเมินสมรรถนะ        

ดวยแบบประเมิน ๓๖๐ องศาออนไลน  

- รวบรวมประมวลผลและจัดทํารายงานผลการประเมิน

สมรรถนะแบบ ๓๖๐ องศาออนไลนของผูเขารวมโครงการฝกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๒  

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนา

ผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหม 

ในราชการไทย รุนที่ ๒๒ จํานวน ๕๐ คน ณ โรงแรมริชมอนด  

สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 

 



๑๑๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การประเมินสมรรถนะขาราชการผูเขารวมโครงการ

พัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๓ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน

สมรรถนะสําหรับขาราชการที่เขารวมโครงการผูนําคลื่นลูกใหม 

ในราชการไทย รุนที่  ๒๓ กับขาราชการในสํานักงาน ก.พ.           

จํานวน ๗ คน ในวันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร างทักษะการเปน

กรรมการผูประเมินขาราชการที่เขารวมโครงการผูนําคลื่นลูกใหม

ในราชการไทย รุนที่  ๒๓ ซึ่ งประกอบดวย ที่ปรึกษา ACM 

ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญภายนอก จํานวน ๑๓ คน ในวันที ่

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะผูสมัคร

เขารวมโครงการผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่  ๒๓   

จํานวน ๘๕ คน ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

- ประมวลผลการประเมินและจัดทํารายงานผลสําหรับ 

ผูสมัครเขารวมโครงการผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๓ 

ระหวางวันที่ ๒๒ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

- ประมวลผลการประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรมใน

ศูนยการประเมินสําหรับผูสมัครเขารวมโครงการผูนําคลื่นลูกใหม

ในราชการไทย รุนที่ ๒๓ ระหวางวันที ่๑ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

- ออกแบบเครื่องประเมินสมรรถนะประเภทแบบประเมิน 

๓๖๐ องศาออนไลนสําหรับผูผานการคัดเลือกเขาหลักสูตรผูนํา

คลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่  ๒๓ ระหวางวันที่  ๑ – ๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

- รวบรวมขอมูลการประเมิน ๓๖๐ องศา Online        



๑๑๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พรอมทั้งประมวลผลและจัดทํารายงานผลสําหรับสําหรับผูผาน

การคัดเลือกเขาหลักสูตรผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๓ 

จํานวน ๔๐ คน ระหวางวันที่ ๙ – ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

- ชี้แจงการอานรายงานผลการประเมินใหแกผูผาน          

การคัดเลือกเขารวมหลักสูตรผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย         

รุนที่ ๒๓ พรอมทั้งตอบคําถามและรับฟงความคิดเห็น ในวันที่           

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

การประเมินสมรรถนะขาราชการผูเขารวมโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑)           

รุนที่ ๘๕ และ ๘๖ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมนิสมรรถนะขาราชการ

ผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง 

(นบส.๑) รุนที่  ๘๕ จํานวน ๑๓๐ คน โดยมีการประมวลผล         

การประเมินสมรรถนะ ๒ สวน คือ (๑) การทําแบบประเมินตนเอง 

และ (๒) การทํากิจกรรมในศูนยการประเมิน พรอมทั้งจัดทํารายงาน

ผลการประเมินรายบุคคล (Individual Assessment Report) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมนิสมรรถนะขาราชการ

ผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง 

(นบส.๑) รุนที่  ๘๖ จํานวน ๑๓๐ คน พรอมทั้งประมวลผล         

การประเมินสมรรถนะและจัดทํารายงานผลการประเมินสวนบุคคล 

การประเมินสมรรถนะขาราชการผูเขารวมโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑)           

รุนที่ ๘๗ และ ๘๘ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน

สําหรับผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร



๑๑๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ระดับสูง (นบส.๑) กับขาราชการระดับเชี่ยวชาญในสํานักงาน ก.พ. 

จํานวน ๔ คน ในวันที ่๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร างทักษะการเปน          

ผูประเมินผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร

ระดับสูง (นบส.๑) ซึ่งประกอบดวย ที่ปรึกษา นบส.๑ ที่ปรึกษา 

ACM และผู เชี่ ยวชาญภายนอก จํ านวน ๒๕ คน ในวันที่             

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

- จัดประชุมเชิ งปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะ          

ผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง 

(นบส.๑) รุนที่ ๘๗ จํานวน ๑๓๐ คน ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ 

- รวบรวมขอมูลการประเมินสมรรถนะ Online ของ

ผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง 

(นบส.๑) รุนที่ ๘๘  

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน

สมรรถนะ ประเภทกิจกรรมจําลอง กับกลุมทดลอง จํานวน           

๓ กิจกรรม ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงกรรมการผูประเมิน 

ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะผูเขารวม

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) 

รุนที่ ๘๘ จํานวน ๑๓๐ คน ในวันที่ ๒๖, ๒๗ และ ๒๘ เมษายน 

๒๕๖๑ 

- ประมวลผลการประเมินสมรรถนะผูเขารวมโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุนที่ ๘๘ 



๑๑๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

จํานวน ๑๒๙ คน ทั้งประเภทกิจกรรมจําลอง และแบบประเมิน

ออนไลน จัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะสวนบุคคล         

และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงผลการประเมินสมรรถนะ 

ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งออกแบบการประเมิน

ประเภทแบบประเมิน ๓๖๐ องศา Online (Post-test) 

การประเมินสมรรถนะผู เข ารวมโครงการพัฒนา              

นักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส.๒) รุนที่ ๙ 

และ ๑๐ 

- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะขาราชการผูเขารวม

โครงการพัฒนนักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส.๒) 

รุนที่  ๙ จํานวน ๓๔ คน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแบบ

ประเมินสมรรถนะประเภทแบบประเมินตนเอง ทดลองประเมิน

ดวยแบบประเมินตนเอง และประมวลผล 

- ประเมินสมรรถนะผูเขารวมโครงการพัฒนานักบริหาร

ระดับสู ง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส.๒) รุ นที่  ๙ ดวย

แบบสอบถามพฤติกรรมการทํางาน (Post Self Assessment) 

พรอมทั้งประมวลผลในภาพรวมเพื่อเปรียบเทียบกับ Pre Self 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะ

ผูเขารวมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวน

ราชการ (นบส.๒) รุนที่ ๑๐ จํานวน ๓๕ คน ดวยแบบประเมิน

ตนเอง ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

- ประมวลผลการประเมินตนเองสําหรับผูเขารวมโครงการ

พัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส.๒) รุนที่ ๑๐ 

จํานวน ๓๕ คน และออกแบบการประเมินประเภทกรณีศึกษา 

 



๑๒๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การประเมินสมรรถนะผู เขารับการอบรมหลักสูตร 

ป.ย.ป. ๒/๑ (รองอธิบดีหรือเทียบเทา และรองผูวาราชการ

จังหวัด) รุนที่ ๔ 

- รวบรวมขอมูลการประเมิน ๓๖๐ องศา Online  

ประมวลผลการประเมิน ทั้ งประเภทกิจกรรมจําลองและ           

แบบประเมิน Online และจัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะ

สวนบุคคล จํานวน ๓๕ เลม 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทํา ๑-๑ feedback และ 

prelim IDP ใหแกผูเขารวมหลักสูตร จํานวน ๓๕ คน ในวันที่ 

๑๘, ๒๐ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

๓) การพัฒนาเครื่องมือประเภทกิจกรรมในศูนยการประเมิน

สําหรับขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร การเปนขาราชการที่ดี         

รุนที่ ๑๓ จํานวน ๔๖ คน และรุนที่ ๑๔ จํานวน ๔๕ คน 

- พัฒนาเครื่องมือประเภทกิจกรรมในศูนยการประเมิน

และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน 

จํานวน ๔ ชุดกิจกรรม 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางทักษะการเปน                        

ผูประเมิน  

- พฒันาเครื่องมือประเมินสมรรถนะประเภทแบบประเมิน

ออนไลนสําหรับขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับ

ปฏิบัติการ และรวบรวมขอมูลการประเมินสมรรถนะออนไลน 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะ

ขาราชการผู เขาร วมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการเปน        

ขาราชการที่ ดี  รุ นที่  ๑๓ จํ านวน ๔๖ คน และรุ นที่  ๑๔         



๑๒๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

จํานวน ๔๕ คน 

- ประมวลผลการประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรม            

ในศูนยการประเมินและประเภทแบบประเมินออนไลน            

เพื่ อจัดทํารายงานผลการประเมินรายบุคคล ( Individual 

Assessment Report) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนา

ขาราชการผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการเปนขาราชการ

ที่ดี รุนที่ ๑๔ (IDP Coaching)  

  การพัฒนากําลังคนภาครัฐดวยการเรียนรูทางไกลและ      

สื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) 

๑) การพัฒนาศูนยการเรียนรูทางสื่ ออิ เล็กทรอนิกส          

(OCSC Learning Space) 

- พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใชกับการฝกอบรมแบบ 

OCSC Learning Space และพัฒนาตนแบบศูนยการเรียนรู          

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การการจัดทํ าหลักสูตรแบบ

ผสมผสาน (Blended Learning Course Creation)  

๒) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝกอบรมดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

- จัดจางดําเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ           

การฝกอบรมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ควบคุม กํากับ ติดตาม และแกไขปญหาในการดําเนินการ

บริหารจั ดการระบบสารสนเทศการฝ กอบรมด วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส รุนที่ ๑ (ระหวางวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ –              

   



๑๒๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐) รุนที่  ๒ (ระหวางวันที่  ๑ มีนาคม –            

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และรุนที่ ๓ (ระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน – 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และรุนที่ ๔ (ระหวางวันที่ ๑ สิงหาคม –      

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

-  เปดระบบใหอบรมหลักสูตร HRD e-Learning และ

จัดสงเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธบทเรียนอิเล็กทรอนิกส         

ไปยังสวนราชการตาง ๆ 

  การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

๑) ประชุมวางแผนและเตรียมการดําเนินการจัดฝกอบรม

หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี รุนที่ ๑๕ 

๒) จัดสัมมนาเพื่อสรางเครือขายการพัฒนาขาราชการแก

ผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ขาราชการพลเรือน

สามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจากสวนราชการ

ตาง ๆ จํานวน ๒๕๐ คน ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

๓) จัดฝกอบรมหลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี รุนที่ ๑๕ ใหแก

ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการของสํานักงาน ก.พ. และสวนราชการอื่นที่มีจํานวน

ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการไมมากพอที่จะดําเนินการจัดอบรมสัมมนารวมกันไดใน

กระบวนการที่ ๓ ตามที่กําหนดไวใน กฎ ก.พ. วาดวยการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ โดยมีวัตถุประสงค 

เพื่อปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี เสริมสรางสมรรถนะ

และทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการ สงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และพัฒนาเครือขาย  

   



๑๒๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ในการทํางาน รวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธที่ดีแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเนนการเรียนรูจากประสบการณ

และการลงมือปฏิบัติ จริ ง ระหว างวันที่  ๓๐ มกราคม –                    

๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี        

โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี และ

สถานที่ ศึ กษาดู ง าน  ณ  จั งหวั ด เพชรบุ รี  แล ะจั งหวั ด

ประจวบคีรีขันธ โดยมีผูเขารับการอบรม จํานวน ๗๒ คน  

๔) ศึกษา วิ เคราะหขอมูลประกอบการจัดสัมมนารวมกัน 

“หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี” ประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบนํารองตามแนวทางใหมในการดําเนินการพัฒนา

และการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

๕) สรุปขอมูลที่ไดจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ        

การปรับปรุงระบบการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยการอบรมสัมมนารวมกัน

และการเรียนรูดวยตนเอง (e-Learning) จํานวน ๓ ครั้ง 

๖) ประชุมหารืออดีตผูบริหารสํานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับแนวทาง

การปรับปรุงระบบการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

๗) นําเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพ

กําลังคนภาครัฐ เพื่อหารือเรื่องแนวทางการปรับปรุงระบบ         

การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ 

๘) ประชุมหารือฝายบริหาร สํานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับแนวทาง

การปรับปรุงระบบการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู



๑๒๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ที่ปรับแกเพิ่มเติมตาม

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของ อ.ก.พ.ฯ รวมถึงสรุปประเด็น 

ความคิดเห็นจากผูบริหารสํานักงาน ก.พ. 

๙) ประชุมหารือกับ นายวิวัฒน ศัลยกําธร รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และทีมงาน เกี่ยวกับการออกแบบ

หลักสูตรตนกลาขาราชการ ตามแนวทางการปรับปรุงระบบ      

การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ 

๑๐) นําเสนอวาระ อ.ก.พ.ฯ เพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางการปรับปรุง

ระบบการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ 

๑๑) จัดทํารายละเอียดโครงการอบรมสัมมนารวมกันสําหรับ

ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของ

ขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ประสานกับหนวยงานภาคเอกชนที่รวมโครงการ ๕ แหง          

ในหลักสูตรที่ ๒ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดดําเนินการ และ

ปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม 

 ดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ

ชีวิตของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบง

การดําเนินการออกเปน ๒ หลักสูตร ประกอบดวย 

หลักสูตรที่ ๑ เปนการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู และประสบการณระหวางผูที่จะเกษียณอายุราชการของ       

สวนราชการตาง ๆ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ มาใหความรู

ในการสรางแรงบันดาลใจ การสรางคุณคาของชีวิต เพื่อทํา

   



๑๒๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประโยชนใหกับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ ดําเนินการ

โดยสํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม

สุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ.  

หลักสูตรท่ี ๒ ระยะเวลา ๕ วัน มี ๕ หลักสูตร (ผูเขารวม

โครงการสามารถเลือกไดเพียง ๑ หลักสูตรตามเงื่อนไขที่แตละ

หลักสูตรระบุไว ) ดําเนินการโดยภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ      

เปนที่ยอมรับภายใตกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด ดังนี ้

๒.๑) การรักษาสุขภาพเพื่อเกษียณอายุ “การออกแบบ

ชีวิตหลังเกษียณ...ยุคไทยแลนด ๔.๐” ดําเนินการโดย ชมรมรักษ

สุขภาพ เดอะเลกาซี ซึ่งใชวิธีจัดใหมีการบรรยายใหความรู เรื่อง 

การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองผสมผสานระหวางการแพทย 

แผนปจจุบัน การแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) และ

ธรรมชาติบําบัด (Alternative Therapy) การฝกจิตฝกสมาธ ิ     

ฝกการออกกําลังกายเพื่อสงผลดีตอสุขภาพโดยรวม และธุรกิจ 

แฟรนไชส ทางเลือกใหมหลังเกษียณ โดยจัดที่ เดอะเลกาซี           

ริเวอรแคว รีสอรท อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

๒.๒) การเตรียมตัวเมื่อเกษียณอายุ “คืนความสมดุล      

กายใจ” ดําเนินการโดย ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น ซึ่งใชวิธีจัด        

ใหมีการบรรยาย สัมมนา อภิปราย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในวัย       

ผูสูงอายุ และแนวทางการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิต

หลังเกษียณอายุราชการ มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ  

ฝ  กปฏิ บั ติ  และทํ ากิ จกรรมร  วมกั น การออกกํ าลั งกาย            

การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ รับคําแนะนําจากแพทย               

ผูเชี่ยวชาญและชํานาญการเฉพาะทางและงานอดิเรกที่สรางรายได 



๑๒๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

โดยจัดที่ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี 

๒.๓) การเสริมสรางสุขภาพวัยเกษียณอายุ  “สุขใจ           

สุขกาย หลังวัยเกษียณ” ดําเนินการโดย ชมรมเสริมสรางสุขภาพ

เพชรริมธาร ซึ่งใชวิธีจัดใหมีการบรรยายใหความรู การฝกปฏิบัติ

เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพองครวมผสมผสานระหวางการแพทย

แผนปจจุบันกับการแพทยทางเลือกและธรรมชาติบําบัด 

(Alternative Therapy) การฝกจิต ฝกสมาธิ และฝกการออก

กําลังกายเพื่อสงผลดีตอสุขภาพโดยรวม สาธิตและทดลอง

ทําอาหารชีวจิต และการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ โดยจัดที่          

เพชรริมธาร รีสอรท อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  

๒.๔) การสรางความสุข..เสริมความมั่นคง วัยเกษียณ  

ดวยโปรแกรม “การเสริมสรางแรงบันดาลใจเพื่อความมั่นคงใหกับ

ชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ดวยภูมิปญญาไทย” ดําเนินการโดย           

ชมรมสุขภาพโดยภูมิปญญาไทยโดย Me Tour และศูนยฝกอบรม 

อภัยภูเบศร เดยสปา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางความสุขดวย

ศิลปะและสรางแรงบันดาลใจใหกับชีวิตดวยการทองเที่ยว และ       

การแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน สงเสริมการดูแลรักษา

สุขภาพผสมผสานระหวางการแพทยแผนปจจุบันและการแพทย

ทางเลือก เรียนรูการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัย การชะลอวัย 

ไกลโรค ดวยภูมิปญญาไทยประยุกต สรางอาชีพหลังเกษียณจาก

การถายภาพ โดยจัดที่โรงแรมทวาราวดี รีสอรท แอนด สปา 

และศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา จังหวัดปราจีนบุรี  

๒.๕) “Retire & Restart”  กั บกา รค นพบครั้ ง ใหม         

วัยเกษียณ ดําเนินการโดย นิตยสาร โอ-ลั้นลา นิตยสารสําหรับ          



๑๒๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ผูสูงวัย เพื่อเตรียมพรอมขาราชการเกษียณใหครอบคลุมมิติตาง ๆ 

เนนการสรางทัศนคติเชิงบวกในการมองตัวเองอยางมีคุณคา 

นําเสนอทางเลือกของการใชชีวิตหลั งเกษียณอยางมีพลั ง

สรางสรรค โดยใชกระบวนการเรียนรูที่สําคัญคือ การเชิญผูสูงวัย

ตนแบบ (Role Model) มาเปนแรงบันดาลใจ เปดโอกาสใหได

ทดลองปฏิบัติจริง SKT ลมหายใจมหัศจรรย การเรียนรูตาม

อัธยาศัยโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเปน “เครื่องมือ” ในการเรียนรู 

Restart อาชีพใหมจาก SME Bank โดยจัดที่  อิงธาร รีสอรท 

จังหวัดนครนายก  

  การสรางความเขมแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ       

(HR Professional) 

๑) การฝกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 

- ดําเนินการจัดฝกอบรมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จํานวน ๗ หมวดวิชา และปรับปรุงสาระสําคัญในการฝกอบรมของ

แตละหมวดวิชา โดยเปดรับสมัครเขารับการฝกอบรมผานระบบ

ลงทะเบียนกลาง ไดแก 

๑) หมวดวิ ช า ก า รบร รจุ แ ล ะแต ง ตั้ ง  สํ า ห รั บ           

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผูเขารับการอบรม ๓๓ คน 

จาก ๒๔ สวนราชการ 

๒) หมวดวิชาการบริหารผลการปฏิบัติงาน สําหรับ         

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผูเขารับการอบรม ๓๕ คน จาก 

๓๔ สวนราชการ 

๓) หมวดวิชาการบริหารกําลังคนคุณภาพ สําหรับ 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีผูเขารับการอบรม ๓๑ คน 

จาก ๒๗ สวนราชการ 

   



๑๒๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๔) หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การจัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล สําหรับนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ           

มีผูเขารับการอบรม ๓๐ คน จาก ๒๔ สวนราชการ 

๕) หมวดวิชาการสรรหาและเลือกสรร สํ าหรับ               

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีผู เขารับการอบรม ๒๑ คน        

จาก ๑๙ สวนราชการ 

๖) หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสอน

งานเพื่อการปรับปรุง สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ

พิเศษ มีผูเขารับการอบรมและผูสังเกตการณ รวม ๓๖ คน 

๗) หมวดวิชาความรูพื้นฐานดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล สําหรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผูเขารับการอบรม

และผูสังเกตการณ รวม ๖๐ คน 

-  จัดทํารายงานผลการฝกอบรมจํานวน ๖ หมวดวิชา คือ 

การบริหารผลงาน การบรรจุและแตงตั้ง การบริหารกําลังคน

คุณภาพ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล การสรรหาและเลือกสรร 

และการสอนงานเพื่อการปรับปรุง 

-  รวบรวมผลคะแนนของผูเขาอบรมเพื่อจัดทํารายงาน        

ผลการฝกอบรมสงใหสวนราชการ ในหมวดวิชาความรูพื้นฐานดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล  

-  จัดทํารายงานผลการฝกอบรมสงใหสวนราชการใน 

หมวดวิชาความรูพื้นฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒) การติ ดตามประเมิ นผลการฝ กอบรมหลั กสู ตร                 

นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 

- วางแผนการติ ดตามประเมิ นผลและปรั บปรุ ง                 

แบบประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมในป ๒๕๖๐ 



๑๒๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

-  รวบรวมผลงานของผู เขาอบรมในหมวดวิชาที่จัด

ฝกอบรมและจัดสงใหคณะวิทยากรจากสํานัก/ศูนย ผูทําหนาที่

ประเมินใหคะแนนผลงาน 

-  บันทึกขอมูลการประเมินผล ๗ หมวดวิชา ประมวลผล

การประเมินความพึงพอใจการฝกอบรมแตละหมวดวิชาและจัดทํา

รายงานสรุปผลการฝกอบรมป ๒๕๖๐ 

๓) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสรางความเขมแข็ งดาน           

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการ  

- จัดทํารางหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับ

หัวหนางานระดับตน (HRM for Frontline Managers) 

-  จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาความตองการ       

ในการพัฒนา และเพื่อพัฒนาหลักสูตร “ผูนําทีมในยุคแหง       

การเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม

เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร 

แจงวัฒนะ โดยมีกลุมเปาหมายจากสวนราชการตาง ๆ จํานวน 

๓ กลุม รวม ๖๐ คน ประกอบดวย ๑) ขาราชการผูปฏิบัติ

หนาที่หัวหนากลุม/โครงการ ๒) ผูบังคับบัญชาของหัวหนากลุม/

โครงการ และ ๓) ผูใตบังคับบัญชาของหัวหนากลุม/โครงการ 

๔) การพัฒนาวิทยากร 

-  พัฒนาวิทยากร จํานวน ๘ คน โดยเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเปนผูอํานวยการเรียนรู (Developing 

Facilitation Skills) ณ โรงแรมไมดา ถนนงามวงศวาน 

 
 
 

     



๑๓๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย

และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐ 

๑) การเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปน

รัฐบาลดิจิทัล 

 จัดทําหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ

บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน

ภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่  ๗ กันยายน ๒๕๖๐และ

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลฯ 

 จัดประชุมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ

หนวยงานในสังกัดซึ่งประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) สํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และบริษัท ทีโอที 

จํากัด (มหาชน) รวมดวยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๙ สํานักงาน 

ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือรวมกันเกี่ยวกับการขับเคลื่อน

แนวทางพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีเลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) และ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางสาวอัจฉรินทร 

   



๑๓๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พัฒนพันธชัย) เปนประธานการประชุม โดยกรอบการขับเคลื่อน      

การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลในระยะเริ่มตนในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ จะมุงเนนการวางรากฐานการพัฒนาในเรื่อง Digital Literacy 

และ Cyber Security เพื่อใหบุคลากรภาครัฐสวนใหญสามารถนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและพัฒนางานอยางเต็ม

ศักยภาพและปลอดภัย โดยจะใชกลไกการพัฒนาหลากหลายรปูแบบ 

และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมุงเนนการสรางและพัฒนา

ผูนําดานดิจิทัลภาครัฐและผูนําการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล 

ประมาณรอยละ ๑๐ ของขาราชการที่ปฏิบัติงานในสวนราชการ 

 จัดสัมมนาเครือขายความรวมมือสําหรับการพัฒนาทักษะ

ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน

เปนรัฐบาลดิจิทัล ระหวาง สํานักงาน ก.พ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคการมหาชน) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

และสถาบันการศึกษาและสถาบันฝกอบรม จํานวน ๑๔ แหง ในวันที ่

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี โดยมีเลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี)  เปนประธาน 

การประชุม ซึ่งเครือขายสถาบันการศึกษาและสถาบนัฝกอบรมพรอม

จะใหการสนับสนุนและทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะ

ดานดิจิทัลอยางเปนระบบ โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน) ทําหนาที่เปนแกนกลางในการประสานและ         

บูรณาการการจัดการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหสอดคลองกับ       

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี      

เมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และชุดทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการทีส่ถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ดําเนินการอยู 



๑๓๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

รวมทั้งจะไดมีการวางแผน พัฒนาระบบ สรางเครือขาย และ

ดําเนินการเพื่อขยายโอกาสและทางเลือกในการพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลใหครอบคลุมบุคลากรภาครัฐทุกกลุมทั่วประเทศดวย        

โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) จะรวบรวบผล

ของการพัฒนาและจัดทําเปนฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

เพื่อประโยชนในการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐตอไป 

 จัดทําสรุปผลการประชุมกับหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

และแจงเวียนใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ

และรับรองรายงานการประชุม 

 สํานักงาน ก.พ. รวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมและหนวยงานในสังกัดและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ

มหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงสวนราชการเกี่ยวกับ        

การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี ซึ่งไดรับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก 

ประจิน จั่นตอง) เปนประธานการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สรางความเขาใจใหแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของของสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐ เกี่ยวกับสาระสําคัญและกรอบแนวทาง          

การดําเนินการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง 

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งเพื่อนําเสนอ



๑๓๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ตัวอยางหลักสูตรและการประเมิน ตัวอยางหนวยงานผูจัด          

การพัฒนา เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่สนใจได

เลือกนําไปเลือกใชในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของแตละหนวยงาน 

โดยมีผูเขารวมสัมมนาเปนขาราชการหรือบุคลากรภาครัฐของ  

สวนราชการและหนวยงานของรัฐตาง ๆ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่

เกี่ยวของกับการนําแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลไปดําเนินการ 

หนวยงานละ ๓ คน ไดแก ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ประจํากระทรวง กรม (CIO) หรือผู รับผิดชอบภารกิจดาน          

การพัฒนาดิจิทัลของหนวยงาน ผู รั บผิดชอบภารกิจดาน              

การพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน และผูรับผิดชอบภารกิจดาน

แผนงานและงบประมาณของหนวยงาน รวมประมาณ ๖๐๐ คน 

๒) การจัดทําทักษะดานดิจิทัลและเครื่องมือประเมิน

สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ (รวมกับสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน) หรือ สคช.) 

 รวมประชุมคณะรับรองเพื่อพิจารณารางทักษะดานดิจิทัลฯ 

กอนนําเสนอเพื่อสัมมนาประชาพิเคราะห 

 ประสานและจัดทําหนังสือเชิญสวนราชการมอบหมาย

ขาราชการมารวมสัมมนาประชาพิเคราะหรางทักษะดานดิจิทัลฯ 

จํานวน ๗๙ หนวยงาน 

 จัดสัมมนาประชาพิเคราะหนําเสนอผลการจัดทําชุดทักษะ

ด านดิ จิ ทั ลสํ าหรั บข าราชการและบุ คลากรภาครั ฐ เพื่ อ               

การขับเคลื่อนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยรวมกับสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องคการมหาชน) และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน) เพื่อรับฟง  ความคิดเห็นจากขาราชการกลุม 



๑๓๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ตาง ๆ ที่จะนําชุดทักษะไปปรับใชเปนกรอบการพัฒนาตนเองและ

ผูอื่นใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีความพรอม           

ที่จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปน    

ประเทศไทย ๔.๐ หรือการเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ผู เขารวมการสัมมนา ประกอบดวย 

ตัวแทนขาราชการ ๕ กลุมหลัก รวม ๑๓๖ คน ไดแก ผูบริหาร

ระดับสูง ผูอํานวยการกอง กลุมผูปฏิบัติงานดานนโยบายและ

วิชาการ กลุมผูปฏิบัติงานดานบริการ และกลุมผูปฏิบัติงานเฉพาะ

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดนําเสนอชุดทักษะที่ขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐควรตองมีเพื่อการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล จํานวน ๗ กลุมทักษะ ไดแก ทักษะความเขาใจและ 

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะดานการควบคุม กํากับ และปฏิบัติ         

ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล ทักษะ

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองคกร ทักษะดาน 

การออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัลเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ ทักษะดานการจัดการโครงการและ

บริ หารกลยุ ทธ  ทั กษะด านผู นํ าดิ จิ ทั ล  และทั กษะด าน                    

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล ทั้งนี้  การพัฒนา       

กลุมทักษะดังกลาวจะชวยสนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล          

ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล ชวยแกไขปญหา        

การทํางานแบบแยกสวน สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการทํางาน

และการใหบริการใหแกองคกร อีกทั้งจะนําไปสูการสรางองคกร

อัจฉริยะที่มีวัฒนธรรมองคกรแบบดิจิทัลและการพัฒนาบริการ    

ที่เปนเลิศใหแกประชาชนและผูรับบริการ 

 ประชุมรวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 



๑๓๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

แ ล ะ ที ม อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อปรับปรุงชุดทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ รวม ๔ ครั้ง ในวันที่ ๑๔, ๑๗, ๒๑ 

และ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  สัมภาษณผูบริหารระดับสูงหรือผูดํารงตําแหนงหรือ         

เคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง ซึ่งมีประสบการณในการ          

นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการพัฒนาองคการ เพื่อสอบทาน          

ร างทักษะดิจิทัล จํานวน ๓ คน ไดแก  (๑) นายธี ระพงษ              

รอดประเสริฐ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม ในวันที ่

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ (๒) นางสาวนวลนอย อุณหโชค ท่ีปรึกษา

สํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ และ (๓) นางสาว

กรองกนก มานะกิจจงกล รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนาและ

เชื่อมโยงตลาดการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม  

การลงทุน ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

  ประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทํารางกรอบทักษะดานดิจิทัล

ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐกับ สคช. และทีมที่ปรึกษา          

โดย รศ.ดร.อัศนีย กอตระกูล จํานวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒ และ ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๑ 

  ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอกรอบทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการตามขอแนะนําของ อ.ก.พ. .วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ

การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ        

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

และนําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ ในการประชุมครั้งที่          

๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ พิจารณาผลการปรับปรุง

ทักษะดานดิจิทัล และขอความเห็นชอบใหนํา (ราง) ทักษะดาน



๑๓๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ดิจิทัลเสนอ ก.พ. พิจารณาเพื่อประกาศใชตอไป 

   จัดทําบันทึกและเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณา เรื่อง ทักษะ

ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการประชุม ก.พ.      

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทักษะดาน

ดิจิทัลที่จําเปนของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการ

ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลตามที่เสนอ และมีขอเสนอแนะใหมี

การทดลองนํ าร องกั บหน วยงานของรั ฐจํ านวนไม เ กิ น                 

๑๐ หนวยงาน กอนดวย 

  ศึกษาและยกรางกรอบการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนด  

เพื่อนําเสนอ อ.ก.พ. พิจารณาใหขอคิดเห็นในการดําเนินการ 

 แจงเวียนสวนราชการและหนวยงานของรัฐทราบ        

เรื่องทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ

การปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งสิ้น ๓๑๐ หนวยงาน 

(หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๑๓/ว๖ ลงวันที่  ๑๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 จัดทําคูมือ เรื่อง ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 จัดทํา webpage เพื่อสื่อสารและสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 ประชุมหารือรวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ

มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกี่ยวกับการจัดทํา

เ ครื่ อ งมื อปร ะ เ มิ นทั กษะด า นดิ จิ ทั ลด วยตน เอ ง  (Self 



๑๓๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

Assessment) และความรวมมือในการดําเนินงานระยะตอไป 

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๓) การจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนา

กําลังคนภาครัฐเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธในการ

ปรับเปลี่ยนไปสูดิจิทัลไทยแลนด 

  จัดประชุมรวมระหวาง อ.ก.พ. และคณะอนุกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรดิจิทัลของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน) เรื่อง (ราง) ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนา

กําลังคนภาครัฐเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธเพื่อการไปสูดิจิทัล

ไทยแลนด ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

รางยุทธศาสตรการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเพื่อสราง 

ความพรอมเชิงกลยุทธในการปรับเปลี่ยนไปสูดิจิทัลไทยแลนด 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และดําเนินการปรับปรุงรางยุทธศาสตร 

ดังกลาวตามขอเสนอแนะจากที่ประชุม 

 จัดทําระเบียบวาระการประชุมและนําเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญ

เฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณา

และใหความเห็นวาระท่ีสําคัญ ดังน้ี (๑) รางยุทธศาสตรการสราง

และพัฒนากําลังคนเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธเพื่อการไปสู

ดิจิทัลไทยแลนด (๒) การดําเนินงานตามมติ ก.พ. เรื่อง ทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ และวาระเพื่อทราบ

เกี่ยวกับมติ ก.พ. ความเห็นของ อ.ก.พ. พัฒนาฯ และการพัฒนา

ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับขาราชการและ

บุคลากรภาครั ฐ (Digital Literacy) ระยะที่  ๑  ( โครงการ          



๑๓๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ความรวมมือระหวางสํานักงาน ก.พ. และ สคช.) 

 ประสานกับผูเกี่ยวของในการบูรณาการ (ราง) ยุทธศาสตร

การสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเพื่อสรางความพรอม             

เชิงกลยุทธเพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

กับแผนแมบทการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครั ฐ และ            

(ราง) มาตรการการพัฒนากําลังคนภาครัฐ ระยะตอไป 

  ประชุมหารือและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

บูรณาการดําเนินงานตาม (ราง) ยุทธศาสตรฯ ไดแก สํานักงาน 

ก.พ.ร. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เปนตน  

  วางแผนการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ อ.ก.พ. 

ดิจิทัลฯ ในการนําประเด็นและแนวทางหรือวิธีการบางเรื่องที่มี 

การกลาวไวใน (ราง) ยุทธศาสตรฯ มาทดลองดําเนินการกับ  

“สวนราชการนํารอง” และใหคัดเลือกและสรรหา “หนวยงานที่

สามารถเปนตนแบบ” ซึ่ งมี ประสบการณหรื อมีแนวทาง            

การดําเนินงานในลักษณะที่ใกลเคียงกับแนวทางที่กําหนดใน (ราง) 

ยุทธศาสตรฯ เพื่อถอดบทเรียนจากประสบการณและนําไป

เผยแพรใหกับหนวยงานอื่นนําไปปฏิบัติตอไป 

  นําเสนอ (ราง) ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนากําลังคน

ภาครัฐเชิงกลยุทธเพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนด ใหคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติรับทราบ 

ในวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อสร างความตระหนักรู ถึ ง          

ความจําเปนของการปรับเปลี่ยนไปสูดิจิทัลไทยแลนด 

 ประชุมหารือรวมกับสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับการบูรณาการแนวทางการดําเนินงาน



๑๓๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เพื่อสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนด 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับ

การประสานและบูรณาการในการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐ

เชิงกลยุทธเพื่อไปสูดิจิทัลไทยแลนด โครงการนํารองการนําทักษะ

ดานดิจิทัลไปพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และแหลงงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเพื่อการไปสูดิจิทัล

ไทยแลนด 

  จัดเตรียมกรอบแนวทางการดําเนินงานของสวนราชการ 

ในการนํา (ราง) ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐ

เชิงกลยุทธเพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนด ไปปฏิบัติใหเกิดผล          

อยางเปนรูปธรรม 

๔) การกระตุนและสรางบรรยากาศใหเกิดทักษะความ

เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลแกขาราชการ บุคลากรของ

ภาครัฐ และสวนราชการ 

 พัฒนาเว็บไซตเพื่อเปน platform ของโครงการพัฒนา 

Digital Literacy Project พัฒนาโปรแกรมการจัดทําแผนพัฒนา

สวนบุคคล (IDP) ผลิตสื่อประชาสัมพันธในการพัฒนา Digital 

Literacy เชน Infographic สื่อ VDO เพื่อเผยแพรใหหนวยงาน

ตาง ๆ 

 ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซตใหมีความเหมาะสมและสามารถ

ใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูทักษะ ความเขาใจและ       

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ดวยตนเอง พรอมทั้งจัดทํา

คลิปวิดีโอเรื่องจุดประกายเสนทางสูประเทศไทย ๔.๐ และนําขึ้น 

Youtube เพื่อเผยแพร 

 จัดประเมินทักษะ/สมรรถนะดาน IT ของขาราชการ



๑๔๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดประชุมเพื่อเลือก

เครื่องมือการประเมินสมรรถนะดาน IT โดยจัดประเมินสมรรถนะ

ดาน IT ที่ไดมาตรฐานสากล มาตรฐาน TOPCIT (รวมกับ สคช.) 

ใหแกขาราชการผูปฏิบัติงาน IT ภาครัฐ จํานวน ๒๑๒ คน ระหวาง

วันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจัดทดสอบ ITPE ระดับ FE 

ใหแกขาราชการ จํานวน ๒๓ คน (โดยความรวมมือของสถาบัน

วิทยาการ สวทช. สนับสนุนเครื่องมือ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใช 

ในการสัมมนาเปรียบเทียบเครื่องมือประเมินสมรรถนะดาน IT         

ในวันที ่๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจัดสัมมนาเปรียบเทียบเครื่องมือ

ประเมินสมรรถนะดาน IT จํานวน ๒ เครื่องมือ คือ TOPCIT 

(มาตรฐานของสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต ) และ ITPE 

(มาตรฐานของญี่ปุน) ในวันที ่๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 จัดการทดสอบความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล โดยประสานกับ 

สคช. ในการเตรียมการ/การลงทะเบียน ในการจัดทดสอบ Digital 

Literacy ตามมาตรฐานสากล สําหรับขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐผูเขาทดสอบประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน จัดทําหนังสือแจง 

สวนราชการและองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ในการสง

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเขาทดสอบ Digital Literacy และ

เขารับการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการทดสอบ ในวันที่ 

๗, ๙ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ (จํานวน ๖ รุน) มีผูเขาอบรมรวม 

๑,๕๔๕ คน รวมทั้งประสานและดําเนินการจัดทดสอบ Digital 

Literacy ใหกลุมผูเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) 

ของสํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๓, ๑๕, ๑๖, ๑๙, ๒๔ และ ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 



๑๔๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดฝกอบรมเพื่ อการพัฒนา Digital Literacy ให แก

ขาราชการที่จะทดสอบทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล ในวันที่ ๔, ๗ และ 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น ๑,๕๕๔ คน 

 จัดการทดสอบ ICDL ใหกลุมผูเขาอบรมหลักสูตร ส.นบส. 

ในวันที่ ๖ และ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒๑๓ คน 

 จัดการทดสอบ ICDL ใหขาราชการกลุมผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

(HiPPS) ผู เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนํา       

คลื่นลูกใหมในราชการไทย และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 

(นปร.) จํานวน ๕๙๐ คน 

 ประสานการจัดทดสอบใหหนวยงานภาครัฐที่สนใจ คือ 

สถาบันกัลยาณราชนครินทร โดยมีผูเขาทดสอบ จํานวน ๕๐ คน 

และจัดทดสอบรอบพิเศษ (ชวงการแบงหองสัมมนายอยชวงบาย) 

ในงานสัมมนาชี้แจงสวนราชการ มีผูเขาทดสอบประมาณ ๑๐ คน 

 จัดการทดสอบ ICDL ใหขาราชการสํานักงาน ก.พ. จํานวน 

๓๑๘ คน 

 ประสานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)          

ในการจัดทดสอบใหหนวยงานภาครัฐที่สนใจเพิ่มเติม ไดแก  

ศาลปกครอง จํานวน ๕๐ คน สํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน 

๘๐ คน และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

(กอ.รมน.) จํานวน ๑๐๐ คน 

  ประสานการจัดทดสอบ ICDL ใหขาราชการพลเรือนสามัญ 

- ขาราชการผูสมัครเขารวมการฝกอบรมหลักสูตร        

การพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย จํานวน ๗๙ คน ในวันที ่



๑๔๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

- ขาราชการผูสมัครเขารวมโครงการขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPs) จํานวน ๓๘๔ คน  ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๑ 

มกราคม ๒๕๖๑ 

- ผู เขาอบรมในหลักสูตร นบส. ๑ รุนที่  ๘๗ จํานวน  

๑๒๕ คน ระหวางวนัที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

  ประสานและเชิญชวนสวนราชการในสังกัดในสังกัด

กระทรวงกลาโหม ไดแก  สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ และ

กองทัพเรือ ขาราชการสังกัด สงขาราชการเขาทดสอบทักษะ 

ความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

  รวมรวม วิเคราะห และประมวลผลการทดสอบทักษะ 

ความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐตามมาตรฐานสากล ICDL และ IC3 เพื่อเตรียมนําเสนอ อ.

ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการ  

  ประสานงานและตอบขอหารือสวนราชการเกี่ยวกับ           

การสมัครเขารับการทดสอบ การขอรับคะแนนการทดสอบที ่      

ผานมาแลวของการทดสอบ Digital Literacy ตามมาตรฐานสากล 

  รายงานสรุปประเด็นเรงดวนในการติดตามนโยบายของ

รัฐบาล เรื่อง การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหเปนขาราชการ ๔.๐   

ตอคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 

(คตน.) ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล        

ซึ่ งที่ประชุมไดพิจารณาการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลให เปน



๑๔๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ขาราชการ ๔.๐ ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงาน ก.พ. 

ไดรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ ดําเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทํารายละเอียดทักษะดาน

ดิจิทัลที่บุคลากรภาครัฐแตละกลุมจําเปนตองมี รวมกับสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คาดวาจะสามารถ

ประกาศและใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติไดประมาณเดือน

เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๒) สงเสริม สนับสนุน และ

ดําเนินการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน

ใหแกบุคลากรภาครัฐที่ไมใชผูปฏิบัติงานดานดิจิทัล เปนตน และ

รายงานสรุปขอคิดเห็นของ คตน. ให อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับการขับเคลื่ อนการพัฒนาทักษะด านดิจิทัลของ

ขาราชการทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่           

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

  รวบรวมผลการทดสอบทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐตามมาตรฐานสากล  

(ICDL และ IC3) และทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอ อ.ก.พ.

วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ 

มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อทราบถึงการดําเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลใหกับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ระยะที ่๑ 

๕) การฝกอบรมทักษะดานดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยน

ภาครัฐไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล (บูรณาการในหลักสูตรของ

สํานักงาน ก.พ.) 

 ศึกษาและกําหนดกรอบเนื้อหาการฝกอบรมที่จะบูรณาการ

ในหลักสูตร นบส. ๑ นบส. ๒ และหลักสูตรการพัฒนาผูนํา          



๑๔๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

คลื่นลูกใหมในราชการไทย 

  จัดทําเนื้อหาและรูปแบบการจัดฝกอบรม วิชา Digital 

Transformation ใหกับหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) 

  ดําเนินการหลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital 

Transformation สําหรับโครงการฝกอบรมนักบริหารระดับสูง 

(นบส. ๑) รุนที่ ๘๗ กลุมที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ และ ๑๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๑ และกลุมที่ ๒ ในวันท่ี ๑๓ และ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 ดําเนินการอบรมหลักสูตรศิลปะการใชวิทยาศาสตร

ขอมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Arts of Data Science) สําหรับ         

ผู เขารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมใน

ราชการไทย รุนที่ ๒๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระหวางวันท่ี ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 ดําเนินการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital 

Transformation สําหรับหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ         

“การสรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” ในวันที่ ๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๖) การพัฒนาตนแบบการสรางและพัฒนากําลังคน

ภาครัฐเชิงกลยุทธเพ่ือการไปสูดิจิทัลไทยแลนด 

  ศึกษาขอมูลหนวยงาน จัดเตรียมรายละเอียดกิจกรรม และ

ประสานกับกรมบังคับคดี ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อ

เชิญเปนหนวยงานตนแบบการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐ

เชิงกลยุทธเพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนด   

  ประชุมหารือรวมกันระหวางสํานักงาน ก.พ. และ            

กรมบังคับคดี ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมได



๑๔๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เห็นชอบกิจกรรมและขอตกลงการทํางานรวมกันในเบื้องตน 

  รวบรวมขอมูลและวางโครงรางการถอดบทเรียนจาก

ประสบการณของหนวยงานตนแบบการสรางและพัฒนา

กําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธเพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนด 

  พัฒนาหลักสูตร/รูปแบบการสรางและพัฒนากําลังคน

ภาครัฐเพื่อไปสูดิจิทัลไทยแลนด และเครื่องมือการประเมิน

สถานภาพสวนราชการในการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐ

เพื่อไปสูดิจิทัลไทยแลนด และทดลองนําไปใชในสวนราชการ 

  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐ 

๑) การสรางและพัฒนาเครือขายการพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐและส งเสริมศักยภาพหนวยงานเครือข ายใหมี          

ความพรอมในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เพื่อเก็บ

ขอมูลในการจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาขาราชการสําหรับ 

สวนราชการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ โดยมี

กลุมเปาหมายคือผูบริหารหนวยงานฝกอบรมของสวนราชการ 

จํานวน ๒๕ คน ในวันที ่๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูงจากสวนราชการตาง ๆ จํานวน ๓๐ คน ในวันที่          

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบรุี 

๒) การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(รองอธิบดี หรือเทียบเทา) 

- พัฒนาหลักสูตรและเตรียมการจัดฝกอบรมหลักสูตร

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 

(ป.ย.ป. ๒/๑)” สําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน 

   



๑๔๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ไดแก รองอธิบดีหรือเทียบเทา และรองผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปน

หลักสูตรตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค     

เพื่อเสริมสรางสมรรถนะของผูนําการเปลี่ยนแปลงและ mindset 

ในการปฏิบัติราชการ ใหมีความพรอมในการรวมกันขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาลตามกรอบการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร

ประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งสรางเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองระหวาง      

นักบริหาร 

- รับสมัคร พิจารณาคุณสมบัติ และประกาศผลการคดัเลอืก

ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสราง

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รุนที่ ๔ ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ไดแก 

รองอธิบดีหรือเทียบเทา และรองผูวาราชการจังหวัด จํานวน ๓๕ คน 

ซึ่งเปนผูที่มีศักยภาพและมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ

ของสวนราชการใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐  

- จัดพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การสรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รุนที่  ๔ 

สําหรับผูบริหารระดับตน ไดแก รองอธิบดีหรือเทียบเทา และ       

รองผูวาราชการจังหวัด จํานวน ๓๕ คน เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ

ของผูนําการเปลี่ยนแปลงและ mindset ในการปฏิบัติราชการใหมี

ความพรอมในการรวมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ตามกรอบ       

การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ และ       

จัดการสัมมนาผูบริหารสวนราชการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ 

“Practical Innovative Leaders : When Dream Team 

Becomes Real Team” สําหรับผูบริหารระดับสูงภาครัฐระดับ

ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด และผูดํารงตําแหนงท่ี



๑๔๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
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ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เทียบเทา จํานวน ๕๐ คน และผูเขาอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. ๒/๑  

รุนที่ ๔ จํานวน ๓๕ คน โดยมีวัตถุประสงคใหผูบริหารภาครัฐได

แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูนําในการ

ปฏิรูปวัฒนธรรมในองคกรเพื่อใหบุคลากรรวมมือรวมใจกันใช

ความสามารถอยางเต็มที่ในการปฏิบัติราชการอยางสรางสรรค       

ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร กรุงเทพฯ 

- ดําเนินการหลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ          

“การสรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รุนที่ ๔  

สําหรับผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือเทียบเทา และรองผูวา

ราชการจังหวัด จํานวน ๓๕ คน ดังนี ้ 

๑) จัดฝกอบรม “เทคนิคการโคช” ระหวางวันที่           

๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

๒) จัดกิจกรรมการรายงานผลการประเมินสมรรถนะผูนํา

แหงการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ ๑๘, ๒๐ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

๓) จัดฝกอบรมหมวดวิชาการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม

และการคิดสรางสรรค ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑         

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

๔) จัดฝกอบรมหมวดวิชา Digital Transformation       

ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โครงการ CDC Crystal Design 

Center ถนนประดิษฐมนูธรรม กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบดวย Digital 

Warm Up : Updating IT Trends and Tools ซึ่ งเปนการให          

นักบริหารไดเรียนรูถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือดิจิทัล รวมถึง           

แอพลิเคชั่นตาง ๆ ที่ทันสมัย ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการ

ปฏิ บั ติ งานได  และการฝ กอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ  “Digital 



๑๔๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

Government Transformation” เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร า ง  mindset 

ความรู ความเขาใจ ใหแกนักบริหาร และมีการฝกปฏิบัติวางแผน

แนวทางการสนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเปนรัฐบาล

ดิจิทัล 

๕) จัดฝกอบรม Design Thinking และการจัดทํ า

ขอเสนอโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ ประกอบดวย  

- ในวันที่ ๑๑, ๑๘ และ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

โดยเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่นําแนวคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) มาใช ในการจัดทําขอเสนอโครงการเชิง

นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ 

ซึ่งในการฝกอบรมไดแบงกลุมผูเขารับการฝกอบรมเปน ๕ กลุม 

กลุมละ ๗ คน เพื่อจัดทําผลงานดังกลาว โดยจะไดเรียนรูแนวคิด 

Design Thinking การระดมสมอง เพื่อกําหนดหัวขอการประชุม

กลุมเพื่อวางแผนการจัดทําขอเสนอ  

- การฝกอบรมในตางจังหวัด ระหวางวันที่ ๒๘ 

พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยแบงกลุมเดินทางไป

ฝกอบรมและศึกษาดูงานในตางจังหวัดเพื่อแสวงหาขอมูลจากผูที่

เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะห (Empathize & 

Define) และหาแนวทางแกไขปญหาที่เปนขอเสนอเชิงนวัติกรรม

ตอไป โดยมีหัวขอโครงการและเสนทางการเดินทาง ดังนี ้

กลุมที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการขยะตนทาง           

ณ จังหวัดลําพูน ระหวางวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน 

๒๕๖๑ 

กลุมที่ ๒ เรื่อง การลดอุบัติเหตุทางถนนจากรถ
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นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
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งบประมาณ  

(ถาม)ี 

โดยสารสาธารณะไมประจําทาง ณ จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่  

๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ก ลุ ม ที่  ๓  เ รื่ อ ง  Responsible Tourism              

ณ จังหวัดกระบี่ ระหวางวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

กลุมที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาแหลงทองเที่ยวกาด           

วิถีชุมชน ณ จังหวัดราชบุรี  ระหวางวันที่ ๓๑ พฤษภาคม –               

๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

กลุมที่ ๕ เรื่อง ไทยนิยมยั่งยืนดวยเทคโนโลยี

บล็อกประสาน ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่  ๓๐ 

พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๖) จัดกิจกรรมการโคชนักบริหาร ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ 

๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเปนการโคชแบบรายบุคคล (๑ ตอ ๑) 

โดยโคชมืออาชีพซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานจากสมาพันธ       

การโคชนานาชาติ (International Coach Federation : ICF) 

๓) การสัมมนานักบริหารระดับสูง เพื่อเสริมสรางการ   

บูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ 

- จัดสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการ          

การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑        

ณ หองแกรนด ไดมอนด  ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ ม           

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง           

แรงบันดาลใจใหกับผูบริหารสวนราชการในการรวมกัน

ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ สรางความเขาใจในแนวทาง           

การบริหารราชการแผนดิน และนอมนําศาสตรพระราชา “เขาใจ 

เขาถึง พัฒนา” เพื่อเปนหลักในการบริหารราชการ รวมทั้งสราง

ความตระหนักรูถึงความสําคัญของการพัฒนาผูนําภาครัฐอยางยัง่ยนื 



๑๕๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
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งบประมาณ  
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โดยไดรับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

เปนประธานเปดการสัมมนาและกลาวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ 

“ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  :           

One Country One Team” แ ล ะ ภ า ย ใน ง า น มี กิ จ ก ร ร ม

ประกอบดวย การปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ“การสรางความรับรู 

ความเขาใจ : ป.ย.ป.” โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

การบรรยายพิเศษในหัวขอ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตร

พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” โดย รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) 

การบรรยายพิ เศษในหั วข อ “Design for Transformation :      

มองมุมกลับเพื่อผลลัพธที่แตกตาง” โดย นายพิเศษ วีรังคบุตร 

ผู อํ า น ว ย ก า ร ศู น ย  G-Lab วิ ท ย า ลั ย โ ล ก ค ดี ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน      

ในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐผานกลไกตาง ๆ อาทิ 

The Leader’s Story หลักสูตรการสรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 

(ป.ย.ป. ๒/๑) การรักษากําลังคนคุณภาพ (Talent Retention)  

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล การจัดการองคความรู

สําหรับขาราชการผานสื่อออนไลน (OCSC Online KM) และ         

การพัฒนาและบริหารจัดการการเรียนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(OCSC Learning Space) ซึ่งมีขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนง

ประเภทบริหาร ไดแก ปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการพิเศษประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง 

อธิบดี รองอธิบดี ผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัด             

ผูบัญชาการสูงสุด ๔ เหลาทัพ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด



๑๕๑ 
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กรุงเทพมหานคร เขารวมสัมมนาประมาณ ๘๐๐ คน 

- จัดการสัมมนาผูบริหารสวนราชการเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐ “Practical Innovative Leaders : Where 

Innovation Meets Result” ในวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑         

ณ หองดุสิตธานี ฮอลล โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ สําหรับหัวหนา

สวนราชการระดับปลัดกระทรวง อธิบดี และผูวาราชการจังหวัด 

จํานวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารสวนราชการ        

ไดแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น เพื่อรวมกันขับเคลื่อน        

ภาคราชการไปสูองคกรนวัตกรรม และนําเทคโนโลยีมาใชในการ

บริหารราชการแผนดินและการจัดทําบริการสาธารณะ โดยเรียนรู

จากองคกรตัวอยาง  

 ๑๐.๔ เสรมิสรางระบบคณุธรรมในการ

แตงตั้งและโยกยายบุคลากร

ภาครัฐ 

 ๑. จัดทํารางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อน

ขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ... . ตามมาตรา ๖๓ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ        

รางหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการยาย การโอน หรือ        

การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ ประกอบรางกฎ ก.พ. ดังกลาว 

   

 ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย         

การปลูกฝงคานิยม คณุธรรม 

จริยธรรม และจิตสํานึกในการ

รักษาศักดิ์ศรีของความเปน

ขาราชการและความซื่อสัตย 

 การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยและแนวทางการปฏิบัติ

ที่เกี่ยวกับเรื่องวินัยของสวนราชการ รวมถึงการใหคําปรึกษา

แนะนํา การตอบขอหารือ ดังนี้  

 ตอบรับทราบรายงานการดําเนินการทางวินัย ๓๘๔ เรื่อง 

 ตอบขอหารือเปนหนังสือ ๔๙ เรื่อง 

 ตอบขอหารือทางโทรศัพท ๑,๖๐๑ เรื่อง 

 ตอบหนังสือเรื่องทั่วไป เชน การพิจารณาขอยกเวน
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คุณสมบัติเขารับราชการกรณีมีลักษณะตองหาม ๑๕ เรื่อง         

เรื่องรองเรียน ๒ เรื่อง 

 จัดทําความเห็นใหแกผูแทน ก.พ. ในการเขาประชุม 

อ.ก.พ. สามัญของสวนราชการตาง ๆ ๔๘๑ เรื่อง 

๒. การศึกษาแนวทางกําหนดมาตรฐานการดําเนินการทาง

วินัยระหวางหนวยงานกลาง 

 นํ าเสนอผลการศึ กษาแนวทางกํ าหนดมาตรฐาน                    

การดําเนินการทางวินัยระหวางหนวยงานกลาง เรื่อง การกําหนด

มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการตอ

คณะรัฐมนตรี 

 แกไขมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได

พิจารณาแนวทางกําหนดมาตรฐานการดําเนินการ ทางวินัยระหวาง

หนวยงานกลาง : การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ 

ตามหลักการดังนี ้

๑. การกําหนดหลักเกณฑที่กํ าหนดใหในกรณีที่ผล           

การสอบสวนพิจารณาปรากฏวา ผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง

โดยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให

เกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติ

หนาที่ราชการโดยทุจริต ใหสามารถดําเนินการสอบสวนภายใน

หนึ่งปนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ และกําหนดใหสั่งลงโทษ

ภายในระยะเวลาสามปนับแต วั นที่ ผู นั้ นพนจากราชการ 

เชนเดียวกับการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงกรณีอื่น 

๒. การกําหนดขอยกเวนในกรณีที่ศาลปกครอง หรือ

องคกรพิจารณาอุทธรณคําสั่ งลงโทษทางวินัย หรือองคกร



๑๕๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ตรวจสอบรายงานการดําเนินการทางวินัยวินิจฉัยชี้ขาดวา            

การดําเนินการทางวินัยแกผูใดไมถูกตองตามกฎเกณฑที่กําหนด 

ซึ่ งจะตองดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นใหม  โดยให เริ่ มนับ

กําหนดเวลาที่ใหดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษขาราชการที่

ออกจากราชการไปแลวไดภายในสามปนับแตวันที่ศาลปกครอง           

มีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือองคกรดังกลาวมีมติหรือคําวินิจฉัย             

ถึงที่สุด แลวแตกรณี 

 จัดประชุมผูแทนของสวนราชการ จํานวน ๑๘ หนวยงาน 

เพื่ อหารื อร วมกั นในการยกร างแก ไขกฎหมายเกี่ ยวกั บ                  

การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการที่พนจากราชการไปแลว  

 สงหนังสือไปยังสวนราชการ จํานวน ๑๘ หนวยงาน       

เพื่อขอใหสงรางแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย         

แกขาราชการที่พนจากราชการไปแลว มาใหสํานักงาน ก.พ.        

เพื่อรวบรวมเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 รวบรวมรางแกไขกฎหมายของสวนราชการที่เกี่ยวของและ

สรุปประเด็นขอสังเกตของสวนราชการเกี่ยวกับการดําเนินการ          

ทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ 

 นําเสนอ ก.พ. เพื่อทราบ เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการ

ดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ (รางแกไขมาตรา ๑๐๐ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พรอมทั้งรางแกไขกฎหมายของสวนราชการอื่นที่ เกี่ยวของ)         

ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ และ ก.พ. มีมติรับทราบ 

 



๑๕๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของฝายเลขานุการ อ.ก.พ.

กระทรวง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ              

มีผู เขารวมประชุม จาก ๑๐ กระทรวง จํานวน ๕๐ คน และ

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานวินัยเกี่ยวกับสภาพปญหาในการ

ดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษทางวินัยของ          

อ.ก.พ. กระทรวง จํานวน ๑๕ คน 

 จัดส งร างแก ไขกฎหมายไปยั งรองนายกรั ฐมนตรี             

เพื่อพิจารณาอนุมัตินําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี    

ซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตร ี     

มีมติอนุมัติหลักการแกไขกฎหมายวาดวยการดําเนินการทางวินัย

แกผูที่พนจากราชการขององคกรกลางบริหารงานบุคคลในราชการ

ฝายพลเรือน จํานวน ๕ ฉบับ ประกอบดวย  

๑) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

๒) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา            

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

๓) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   

๔) รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๕) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ

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 คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา สํานักงาน

ศาลปกครอง สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม



๑๕๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การทุจริตแหงชาติ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไป

ประกอบการพิจารณาดวย ซึ่งขณะนี้สํานักงาน ก.พ. ไดจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

กฎหมาย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดรองขอ ทั้งน้ี 

สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ จํานวน ๕ ฉบับ เปนการแกไข

หลักเกณฑการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงกับขาราชการ       

พลเรือน ขาราชการรัฐสภา ขาราชการครูและบุคลากรทาง   

การศึกษา ขาราชการตํ ารวจ และข าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัดสามารถดําเนินการ        

ทางวินัยกับขาราชการในสังกัดที่พนจากราชการไปแลวก็ได        

หากความผิดอันเปนมูลเหตุแหงการกลาวหาวากระทําความผิด

วินัยอยางรายแรงนั้นเกิดขึ้นระหวางท่ีผูถูกกลาวหามีสภาพเปน

ขาราชการ แตไดกําหนดเงื่อนเวลาใหผูมีอํานาจดําเนินการ  

ทางวินัยตองเริ่มดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงภายใน ๑ ป        

นับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ และกรณีที่จะสั่งลงโทษตอง

ดําเนินการภายใน ๓ ป  นับแต วันที่ ผู นั้ นพนจากราชการ 

นอกจากนี้ ยังเปนการกําหนดกรณีการดําเนินการทางวินัยตามที่

องคกรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งไดแก คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด ใหสามารถดําเนินการ

ทางวินัยและสั่งลงโทษตามที่มีมติชี้มูลความผิดได แมผูนั้นจะพน

จากราชการไปแลว โดยไมนําเงื่อนเวลาในการสอบสวนและเงื่อนไข

การสั่งลงโทษดังกลาวมาใชบังคับ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก

ขาราชการประเภทตาง ๆ และเพื่อใหการชี้มูลความผิดวินัยของ

องคกรตรวจสอบการทุจริตสามารถลงโทษทางวินัยแกขาราชการ

ตามที่ช้ีมูลได 



๑๕๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณา       

รางกฎหมายวาดวยการดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ

ขององคกรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝายพลเรือน         

รวม ๕ ฉบับ เสร็จแลว และสงมายังสํานักงาน ก.พ. เพื่อจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็น จากนั้นใหแจงยืนยันความเห็นเกี่ยวกับ                

รางพระราชบัญญัติที่ผานการพิจารณาดังกลาวกลับไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง

ดําเนินการจัดทําเอกสารสรุปสาระสําคัญของรางกฎหมายที่ผาน

การพิจารณาของสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ          

จะดําเนินการเผยแพรรางกฎหมายในเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.    

เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอไป 

 เปดรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมตอกฎหมายวาดวย           

การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการตามที่คณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ไดตรวจพิจารณาแลว โดยรับฟงทาง 

www.ocsc.go.th แ ล ะ  www.lawamendment.go.th แ ล ะ            

ไดจัดทํารายงานผลการรับฟงความคิดเห็นไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความจําเปน

ในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) รายงานสรุปผลการรับฟง

ความคิดเห็น และเอกสารการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

จากกฎหมาย เพื่อจัดสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๓. การจัดทําคูมือวิทยากรในการพัฒนาขาราชการ เรื่อง 

“วินัยขาราชการพลเรือน” โดยมีเนื้อหาประกอบดวย 

 คําแนะนําวิธีใชคูมือ 



๑๕๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ความหมายของวินัย 

 ความจําเปนที่ตองรักษาวินัย 

 ความสําคัญของวินัย 

 วินัยและโทษทางวินัย 

 ขอปฏิบัติทางวินัย 

ประการพเิศษ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ประการที่ ๑ ซื่อสัตยสุจริตและเทีย่งธรรม 

ประการที่  ๒ ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และ

ระเบียบแบบแผน 

ประการที่ ๓ ตั้งใจปฏิบัตหินาที่ใหเกิดผลด ี

ประการที่ ๔ ปฏิบัตติามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 

ประการที่ ๕ อุทิศเวลาใหแกราชการ 

ประการที่ ๖ รักษาความลับของทางราชการ 

ประการที่ ๗ รักษาความสัมพันธระหวางขาราชการ 

ประการที่ ๘ ปฏิบัตดิีตอผูติดตอราชการ 

ประการที่ ๙ วางตนเปนกลางทางการเมือง 

ประการที่ ๑๐ รักษาช่ือเสียงและเกียรติศักดิ ์

 ขอหามทางวินัย 

ประการที่ ๑ ไมรายงานเท็จตอผูบงัคับบัญชา 

ประการที่ ๒ ไมปฏิบัตริาชการขามผูบังคับบัญชา 

ประการที่ ๓ ไมอาศยัตําแหนงหาประโยชนโดยมิชอบ 

ประการที่ ๔ ไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ 

ประการที่ ๕ ไมหาประโยชนใหเสียความเที่ยงธรรม 

และเกียรติ 



๑๕๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประการที่ ๖ ไมเปนผูจดัการหางหุนสวนบริษัท 

ประการที่ ๗ ไมกลั่นแกลงกันในการปฏิบัตริาชการ 

ประการที่ ๘ ไมลวงละเมิดทางเพศตอผูปฏิบตัิราชการ 

ประการที่ ๙ ไมเหยียดหยามผูตดิตอราชการ 

๔. การจัดทําแผนแมบทการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

ขาราชการ 

 รวบรวมและศึกษาขอมูลจากแผนการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมดานการเสริมสรางวินัยและปองกันการกระทําผิดวินัยของ

สวนราชการและจังหวัดที่ไดรายงานผลมา ตามหลักเกณฑและ

วิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และ

ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย (หนังสือสํานักงาน 

ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

 จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการดานการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน โดยบูรณาการ

มาตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมขาราชการเปน สวนหนึ่งภายใต

แผนแมบทดานการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน ณ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี เพื่อใหความรูแกคณะทํางานจัดทําแผนแมบทดาน

การรักษาวินัยขาราชการพลเรือน และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

 สํารวจความคิดเห็น ศึกษาและรวบรวมขอมูล องคความรู

ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนแมบทการรักษาวินัย

ขาราชการ อาทิ เชน การดําเนินงานดานการรักษาวินัยขาราชการ

พลเรือนของสวนราชการ สถิติที่ เกี่ยวของ นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ เปนตน 

 จัดสัมมนาผูทรงคุณวุฒิดานการรักษาวินัย เพื่อรับฟง          

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทการสงเสริมจริยธรรมและ



๑๕๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การรักษาวินัยขาราชการพลเรือน ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบท

ดานการสงเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน 

จํานวน ๒ ครั้ง เพื่อรับฟงแนวทางการจัดทําแผนแมบท กลไก      

การดําเนินงาน และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ      

รางแผนแมบทดาน การสงเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย

ขาราชการพลเรือน  

ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานดานการเสริมสรางวินัยและกลุมงานคุมครองจริยธรรม

ประจําสวนราชการ จาก ๒๒ สวนราชการ จํานวน ๖๐ คน  

ครั้ งที่  ๒ ในวันที่  ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม

เจาพระยาปารค กรุงเทพฯ โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงที่กํากับดูแลหรือผูอํานวยการ

สํานัก/กอง พรอมทั้งผูปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของกับการสงเสริม

จริยธรรมและการรักษาวินัยขาราชการ จากหนวยงานระดับ

กระทรวง ๑๙ กระทรวง และสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๗๖ คน  

 ปรับแกและจัดทํารายละเอียดแผนแมบทการสงเสริม

จริยธรรมและการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน พรอมทั้ง

นําเสนอแนวคิดและเนื้อหารางแผนแมบท และเสนอฝายบริหาร

เพื่อพิจารณา 

 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนแมบทดานการสงเสริม

จริยธรรมและการรักษาวินัยขาราชการพลเรือนสําหรับผูปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวของ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๖ ชั้น ๔ 

สํ านั กงาน ก.พ. จั งหวั ดนนทบุ รี  โดยมี ผู เข าร วมประชุ ม 



๑๖๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประกอบดวย ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมจริยธรรมและ

การรักษาวินัยขาราชการ รวมจํานวน ๓๐ คน 

๕ การจัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูสําหรับขาราชการ 

 ประชุมคณะทํางานจัดการองคความรูสําหรับขาราชการ

ผานสื่อออนไลน (Online Knowledge Management) 

 รวบรวมขอมูลในเบื้องตนเกี่ยวกับวินัยและการดําเนินการ

ทางวินัย และจัดหมวดหมูขอมูลที่รวบรวมได เพื่อเผยแพรตอไป 

 วางแนวทางในการจัดทําขอมูลปฏิทินกิจกรรมสําคัญ และ

วางแนวทางในการปรับปรุงขอมูลที่จะเผยแพรประชาสัมพันธใน

เว็บไซตสํานักงาน ก.พ. 

 วิเคราะหและจัดประเภทองคความรูของสํานักมาตรฐาน

วินัยและระบุคําคนสําหรับเผยแพรตอบุคคลทั่วไปและขาราชการ 

ทั้งนี้  สําหรับขาราชการไดจัดประเภทองคความรู ใหแกกลุม

ขาราชการ คือ นักทรัพยากรบุคคล (จําแนกตามระดับตําแหนง

ขาราชการใหม) 

 จั ดทํ าร ะบบ  OCSC Wiki และนํ าข อมู ล วิ นั ยและ              

การดําเนินการทางวินัยลงในระบบ 

 จัดทําสรุปคําถาม-คําตอบ (Q&A) เรื่องวินัยที่พบบอย        

เพื่อเตรียมเผยแพรเปนองคความรู 

 จัดทํา Infographic เกี่ยวกับความผิดวินัยและเผยแพรทาง

เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. และคลังกลางองคความรู (OCSC Wiki) 

 
 
 

     



๑๖๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตตอหนาที่ราชการ 

๑. การอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย 

 จัดฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ประจําป      

พ.ศ.  ๒๕๖๑ ระหว างวันที่  ๑๒ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐                   

ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิติกรหรือบุคลากรผูปฏิบัติงานดานวินัย 

อุทธรณหรือรองทุกข ของแตละ สวนราชการมีความรูความเขาใจ 

เห็นความสําคัญในเรื่องการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

รวมถึงเปนการกระตุนและเสริมสรางทัศนคติ คานิยมในการเปน

ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ดีใหกับผูเขารับการอบรมในการ

อบรมครั้งนี้ผูเขารับการอบรมจะตองทําการฝกปฏิบัติการสอบสวน

ทางวินัยในทุกขั้นตอน เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู

ที่ไดไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

กลุมเปาหมายของการอบรม คือ นิติกรหรือบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ดานวินัย อุทธรณหรือรองทุกข ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ  

หรือชํานาญการพิเศษของแตละสวนราชการที่ เกี่ยวของกับ         

การดําเนินการทางวินัยทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 

๘๐ คน  

   

  การรณรงคดานการเสริมสรางพัฒนาใหขาราชการมีวินัย 

๑. การจัดทําคูมือการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน 

 จัดทําคู มื อการรักษาวินัยข าราชการพลเรือนและ          

จัดกิจกรรมเผยแพรผลการศึกษาการจัดทําคูมือการรักษาวินัย

ขาราชการพลเรือนในการสัมมนาหัวหนาสวนราชการประจําป 

   



๑๖๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ตามหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ

บัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 

พรอมประเมินความพึงพอใจของผูรับอบรมตอคูมือการรักษาวินัย

ขาราชการพลเรือน 

๒. การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและ 

การลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง และการเปรียบเทียบ

กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของขาราชการ

ประเภทตาง ๆ 

 จัดทํ าแบบฟอร มสํ าหรับการตรวจสอบมาตรฐาน         

การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย เพื่อใชเปน

เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัย 

 รวบรวมรายงานการดําเนินการทางวินัยของกระทรวง

กลุมเปาหมาย (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงยุติธรรม) ในชวงป 

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อจัดทําสารบัญขอมูลสําหรับการศึกษา

เกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย

ของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 จัดทําสารบัญขอมูลรายงานการดําเนินการทางวินัยของ

กระทรวงกลุมเป าหมาย (กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงยุติธรรม) 

ป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับ

มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยของ 

อ.ก.พ. กระทรวง 

 จัดทําสารบัญขอมูลรายงานการดําเนินการทางวินัยและ

การลงโทษทางวินัยของสวนราชการตาง ๆ ในชวงป พ.ศ. 



๑๖๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อเปนฐานขอมูลในการรวบรวมขอมูล             

การดําเนินการทางวินัยเชิงสถิติที่สวนราชการรายงานมายัง ก.พ. 

 ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและ

การลงโทษทางวินัยจากรายงานการดําเนินการทางวินัยของ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และกระทรวงยุติธรรม ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ 

เพื่อสรุปปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและมาตรฐาน         

การลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวง ไวเปนขอมูลสําหรับการศึกษา

ของที่ปรึกษาตอไป 

 รวบรวมขอมูลการดํ า เนินการทางวินั ยเชิ งสถิติ ที ่         

สวนราชการรายงานมายัง ก.พ. ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ 

เพื่อจัดทําขอมูลการดําเนินการทางวินัยเชิงสถิติ โดยจําแนกขอมูล

เปนรายปตามชวงเวลาการกระทําผิด ตามลักษณะความรายแรง

ของโทษ ตามสถานโทษทางวินัย ตามเพศและระดับตําแหนงของ

ผูกระทําผิด ตามฐานความผิด ตามกรณีการกระทําผิด เปนตน 

 จัดทําแนวทางเกี่ยวกับศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและ

กระบวนการดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญกับ

ขาราชการประเภทตางๆ จํานวน ๑๖ หนวยงาน ไดแก สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํ านักงานคณะกรรมการ           

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงาน

อัยการสูงสุด สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลยุติธรรม 

สํานักงานศาลปกครอง สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

สํานักงานกรุงเทพมหานคร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น        



๑๖๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กองอํ านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร 

กระทรวงกลาโหม สํ านักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมถึงปญหาความลักลั่นของ

กฎหมาย หรือกระบวนการดําเนินการทางวินัยของขาราชการ

ประเภทตาง ๆ พรอมแนวทางการแกไขปญหา 

 รวบรวมและประมวลการตรวจสอบมาตรฐาน                 

การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยจากรายงาน          

การดําเนินการทางวินัยของกระทรวงมหาดไทย กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงยุติธรรม 

ในช วงป  พ.ศ.  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ ที่ สรุ ปปญหาเกี่ ยวกั บ                

การดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ. 

กระทรวง โดยแยกและตรวจสอบเรื่องท่ีมีขอสังเกตไวเปนขอมูล

สําหรับการศึกษาของที่ปรึกษาตอไป 

 กําหนดประเด็นที่จะใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของฝายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวง จํานวน ๑ ครั้ง ไมนอยกวา 

๑๐ กระทรวง และไมนอยกวา ๕๐ คน และการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิดานวินัย จํานวนไมนอยกวา ๑๕ คน เกี่ยวกับ           

สภาพปญหาในการดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษ

ของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 จัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับ        

การดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ.

กระทรวง จํานวน ๔ กระทรวง ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข 

๓. การศึกษาการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินการทางวินัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการ



๑๖๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ยุติธรรม รายละเอียดดังนี ้

 กําหนดแนวทางการเขามามีสวนรวมในการดําเนินการทาง

วินัยของประชาชน เชน การเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชน

ทราบถึงสิทธิในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินการทางวินัย 

หรือการใหประชาชนไดเขามามี สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการทางวินัย       

ในอนาคต 

 รวบรวมชองทาง หนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของกับ         

การรับเรื่องรองเรียนทั้งหมด เชน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน      

ศูนยดํารงธรรม ศูนยรับเรื่องรองทุกข สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 รวบรวมขั้นตอนการดําเนินการดําเนินการทางวินัย ตั้งแต

ขั้นตอนการรองเรียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการดําเนินการทางวินัย 

 สรุปขอมูลการศึกษาการใหประชาชนเขามามีสวนรวม       

ในการดําเนินการทางวินัย เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารการยุติธรรมแหงชาติตอไป ท้ังน้ี 

การศึกษาการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ        

ทางวินัย มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี ้

๑) การกําหนดแนวทางการเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินการทางวินัยของประชาชน เชน การเผยแพรประชาสัมพันธ

ใหประชาชนทราบถึงสิทธิในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ

ทางวินัย การใหประชาชนได เขามามีสวนรวมในการแสดง         

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ



๑๖๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ทางวินัยในอนาคต กระบวนการคุมครองพยาน 

๒) การเปดชองทางในการรองเรียนแกประชาชนซึ่ ง

ปจจุบันมีชองทาง หนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการรับเรื่อง

รองเรียนในหลายภาคสวน เชน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ศูนย

ดํารงธรรม ศูนยรับเรื่องรองทุกข สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี

๓) การใหประชาชนเข ามามี ส วนร วมในขั้ นตอน          

การดําเนินการทางวินัย เชน การสรางกลไกเพื่อใหประชาชน

สามารถติดตามผลการดําเนินการทางวินัย และขั้นตอนแจงผล 

การพิจารณาการดําเนินการทางวินัย เพื่อเปนการปรับเปลี่ยน

ความคิดหรือความเชื่อของประชาชนใหมีความศรัทธาใน

กระบวนการดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือน 

นอกจากนี้ ควรจัดทําแนวทางหรือมาตรการเพิ่มเติม       

เรื่องการคุมครองพยาน มาตรการในการอํานวยความสะดวกใหแก

ประชาชนซึ่งเปนพยานผูใหขอมูลหรือใหเบาะแสที่เปนประโยชน 

และการใหคาตอบแทนในการใหขอมูลกับทางราชการ เพื่อพัฒนา

กลไกใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการทางวินัยตอไป 

 ดําเนินการพัฒนากลไกใหประชาชนเขามามีสวนรวม       

ในการดําเนินการทางวินัยตามขอมูลที่ไดจากการศึกษาในสวน 

การพัฒนากระบวนการรองเรียนกลาวหาวาขาราชการกระทําผิด

วินัยของประชาชน ดังนี ้

๑) จัดใหมี ชองทางร องเรี ยนในเว็บไซตหลักของ    

สํานักงาน ก.พ. เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการ

ดําเนินการทางวินัยกับขาราชการที่กระทําผิดวินัย 



๑๖๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๒) ดําเนินการติดตามกระบวนการดําเนินการทางวินัย

ของเรื่องที่ไดมีการรองเรียน โดยจะมีการติดตามอยางตอเนื่อง 

เชน ประจํ าทุกสองสัปดาห  เพื่ อสามารถรายงานขอมู ล          

ความคืบหนาของการดําเนินการทางวินัยแกผูรองเรียนได 

 จัดทําแผนดําเนินการพัฒนากลไกใหประชาชนเขามามี 

สวนรวมในการดําเนินการทางวินัย ประกอบดวย แบบรายงาน

ขอมูล แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนโยบายเรงดวน ๖ ประเด็น

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใตแผนแมบทการบริหาร 

งานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ แบบทบทวนแนวทาง         

การดําเนินงานในแตละนโยบายเร งดวน ๖ ดาน ตัวอยาง           

การทบทวนแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน ๖ ประเด็น 

ของสํานักงาน ก.พ. 

๔. การจัดทําสื่อวีดีทัศน 

 ดําเนินการจางผลิตสื่อวีดีทัศน 

๕. การจัดทําบทเพลงเพื่อกระตุนจิตสํานึกในการรักษาวินัย

ของขาราชการ 

 ดําเนินการจางผลิตบทเพลงเพื่อกระตุนจิตสํานึกในการ

รักษาวินัยของขาราชการ 

  โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการดาน           

การพิทักษระบบคุณธรรมในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ปรับปรุง แกไขกฎ 

ระเบียบ คําสั่ง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ รองทุกข และการคุมครองระบบคุณธรรม 

 แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษา วิเคราะหประเด็นปญหา

   



๑๖๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณและการพิจารณารองทุกข 

 จัดประชุม ก.พ.ค. รวมกับคณะทํางาน เพื่อกําหนดโครงราง

ของการแกไขกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณา

อุทธรณ และกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา        

เรื่องรองทุกข 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงแนวทางความคิดเห็น

ของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการปรับปรุง แกไขกฎ ระเบียบเกี่ยวกับ

การพิทักษระบบคุณธรรม  

 สรุปประเด็นที่ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ

เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม พรอมเสนอรางกฎ ระเบียบ

เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมตอ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาให

ขอเสนอแนะ 

 ปรับปรุงแกไขรางกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษระบบ

คุณธรรม ตามที่ ก.พ.ค. ใหขอเสนอแนะในเบื้องตน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไข ปรับปรุงกฎ ระเบียบ

เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิช 

คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรับฟง              

ความคิ ด เห็ นและข อ เ สนอแนะจากผู เ ข า ร วมประชุ ม                  

ซึ่งประกอบดวยขาราชการพลเรือนผูปฏิบัติงานดานการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของสวนราชการตาง ๆ ประมาณ ๒๐๐ คน              

เพื่อนํามาประกอบการแก ไข ปรับปรุงกฎ ก.พ.ค. วาดวย              

การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑            

กฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง             

รองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงรางระเบียบ 



๑๖๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ก.พ.ค. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเยียวยาความเสียหายใหแก         

ผูอุทธรณและผูรองทุกขหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหง

ความยุติธรรม พ.ศ. .... ทั้งน้ี เพื่อใหการพิทักษระบบคุณธรรมใน

ระบบราชการพลเรือนสามัญบรรลุผลสมดังเจตนารมณแหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 จัดประชุม ก.พ.ค. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อ

พิจารณารางกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา

วินิจฉัยเรื่องรองทุกข ตามขอสังเกตของ ก.พ.ค. 

 จัดประชุม ก.พ.ค. เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อ

พิจารณารางกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ เชน ประเด็นการนั่งพิจารณา การรวมหรือแยก

สํานวน เปนตน 

  ๒. การเสริมสรางองคความรูและความเขาใจเกี่ ยวกับ               

การดําเนินงานดานการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ 

โดยมีวัตถุประสงค  คือ ๑) ขาราชการพลเรือนมีความรู           

ความเขาใจการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน 

และนําไปปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ ๒) ขาราชการ          

พลเรือนสามัญสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎที่เกี่ยวของไดอยาง

ถูกตอง และ ๓) ขาราชการพลเรือนมีทัศนคติที่ดีตอการพิทักษ

ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน และ ก.พ.ค. 

 จัดทําหนังสือรวมบทความคอลัมน ก.พ.ค. ขอบอก เลม ๖ 

เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพิทักษ

ระบบคุณธรรมใหกับขาราชการพลเรือน 

 จัดทําหนังสือรวมกฎหมาย ก.พ.ค.  

   



๑๗๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดทํารายงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ซึ่ งมี เนื้อหา 

ประกอบดวย สรุปการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การศึกษาดูงานที่เครือรัฐออสเตรเลีย สถิติการพิจารณาวินิจฉัย

ในรูปแบบแผนภูมิ และสรุปคําพิพากษาที่นาสนใจ 

 รวบรวมและศึกษาคําพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวของกับ 

ก.พ.ค. โดยจัดประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดหลักการในการ

ดําเนินการ แบงงานและติดตามผล แบงงานและสรุปคําพิพากษา

ของศาลปกครองที่มี ความเห็นต างกับ ก .พ.ค .  จํ าแนก             

คําพิพากษาเปนรายปที่ฟอง และอยูระหวางการตรวจการยอ       

คําพิพากษาศาลปกครอง 

 จัดทําหนังสือผูพิทักษระบบคุณธรรม เลม ๖ 

 จัดทํา เนื้อหาสํ าหรับการเผยแพรประชาสัมพันธ              

องคความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานดาน               

การพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการผานสื่อวิทยุ เอกสาร

แผนพับ และโปสเตอร 

 จัดทําจุลสาร ก.พ.ค. News และจัดสงจุลสารสําหรับ           

ไตรมาสแรกและไตรมาสที่ ๒ ใหแกสวนราชการสวนกลางและ 

สวนภูมิภาค 

  ๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการพิทักษ

ระบบคุณธรรมเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล 

 จัดทํารายงานและศึกษาการพัฒนาระบบขอมูลเพื่อ        

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการพิทักษระบบ

คุณธรรมเพื่อพัฒนาระบบขอมูล 

   

      



๑๗๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรม

องคกร 

๑. การจัดงานวันขาราชการพลเรือน  

 ประชุมหารือปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

ขาราชการพลเรือนดีเดน รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่  

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จั งหวัดนนทบุรี             

โดยที่ประชุมไดหารือประเด็นขอเสนอในการปรับปรุงหลักเกณฑ

และวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน สรุปไดดังนี ้

- ดานองคประกอบคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑและ

วิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 

- ดานระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

- ดานประเภทขาราชการผูเขารับการคัดเลือก 

- ดานสัดสวนขาราชการพลเรือนดีเดน และกลุมของ          

ผูเขารับการคัดเลือก 

- ดานการกําหนดจํานวนครั้ งที่ ได รับคัดเลือกเปน

ขาราชการพลเรือนดีเดน 

- ดานองคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการ

พลเรือนดีเดนของสวนราชการและจังหวัด 

- ดานการประเมินขาราชการพลเรือนดีเดน 

- ดานวิธีการคัดเลือก 

 จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันขาราชการพลเรือนประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๖ ชั้น ๔ 

อาคารสํานักงาน ก.พ. จั งหวัดนนทบุรี  มีผู เขาร วมประชุม 

ประกอบดวย ผูแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวม ๑๕ คน 

   



๑๗๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 สํารวจสถานะและความกาวหนาของขาราชการพลเรือน

ดีเดน โดยศึกษาขอมูลเอกสาร โดยเก็บสถิติจําแนกแยกเพศ อายุ 

ตําแหนงสู งสุดในปจจุบันหรือกอนเกษียณ คุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะที่สําคัญของผูที่ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน 

เพื่อตอบคําถามขอมูลเบื้องตน 

 แจ ง เวี ยนคํ าสั่ งแต งตั้ งอนุ กรรมการจั ดกิ จกรรม              

วันขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๐ ใหแกสวนราชการที่รับผิดชอบในแตละคณะอนุกรรมการ 

ทั้ง ๔ คณะ ไดแก คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือน

ดีเดน คณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธและเผยแพร 

คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข าราชการพลเรือน และ

คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน 

 จัดประชุมคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือก

ข าราชการพลเรื อนดี เด น ในวันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐                  

ณ หองประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และแจงเวียนใหสวนราชการดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือน

ดีเดนประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกับใหกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ดังนี้ ๑) คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือน

ดีเดน  ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๓,๓๓๐,๖๑๐ บาท           

๒) คณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธและเผยแพร ไปยัง

ก ร ม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  จํ า น ว น  ๑ , ๘ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท                     

๓) คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันขาราชการพลเรือน ไปยัง

กระทรวงสาธารณสุข จํ านวน ๒,๔๕๙,๓๙๐ บาท และ   

๔) คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน 



๑๗๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท 

 จัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระหวางวันท่ี ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรม ดังนี ้

๑) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จัดงานเลี้ยงเพื่อเปนเกียรติและ

แสดงความยินดีแกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และครอบครัว ณ หองวายุภักษ ๒ – ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย 

เซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร กรุงเทพฯ 

๒) วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จัดพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีมอบ

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 

พรอมทั้ งจัดงานแสดงนิทรรศการ “ขาราชการพลเรือนกับ            

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ” และการบริการประชาชน         

ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบ)ี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๒. การพัฒนาองคความรู และเครื่องมือดานการสงเสริม

จริยธรรม เพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม 

 จัดทําขอเสนอแนวทางการปรับปรุงการสงเสริมจริยธรรม

ในราชการพลเรือน โดยบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

อาทิ ระบบจําแนกตําแหนง ระบบคาตอบแทน ระบบแตงตั้ง         

เขากับเครื่องมือในการสงเสริมจริยธรรมและความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการ เพื่อใหการสงเสริมจริยธรรมและ         

การปองกันการกระทําผิดทางวินัยผสานกลมกลืนกับกลไก         

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ รวมถึงการบูรณาการ

กระบวนการสงเสริมจริยธรรมขาราชการเขากับกลไกการสราง        

ทางกาวหนาในอาชีพ การวางระบบที่จะจูงใจคนรุนใหมที่มี



๑๗๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ศักยภาพและมีจิตสาธารณะที่จะเขาสูราชการในอนาคต การสราง 

ความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเครื่องมือและกลไก       

การดําเนินงานตามกฎหมายที่มีอยู 

 จัดทําแนวทางการดําเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม สําหรับสวนราชการ เพื่อเปนเครื่องมือใหกับสวนราชการ

ในการจัดทําขอเสนอแนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่

สอดคลองกับบริบทการทํางานและสภาพปญหาของสวนราชการ 

โดยทําหนังสือแจงสวนราชการและจังหวัด 

 แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 

จํานวน ๔๐ กรม ๒๓ จังหวัด ไดแก  

- กรมบังคับคดี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

กรมการจัดหางาน สํานักงานกิจการยุติธรรม กรมทรัพยสินทาง

ปญญา สํานักงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงานมาตรฐานสินคา 

เกษตรและอาหารแห งชาติ  กรมการปกครอง สํ านักงาน             

ราชบัณฑิตยสภา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ กรมปศุสัตว  สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํ านักงานปลัดกระทรวงเกษตร          

และสหกรณ กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค สํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน กรมปาไม สํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ สํานักงาน ก.พ. 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมอนามัย กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  กรมส งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดลอม สํ านักงาน



๑๗๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานสถิติ

แหงชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กรมฝนหลวง

และ การบินเกษตร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ กรมทรัพยากรธรณี และกรมธุรกิจพลังงาน 

- จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดพิจิตร จังหวัดแพร จังหวัด

สุรินทร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสระบุรี จังหวัดแมฮองสอน จังหวัด

กาญจนบุรี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดอุตรดิตถ 

จังหวัดนาน จังหวัดสระแกว จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครพนม 

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดภูเก็ต จังหวัด

นครนายก จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดนครสวรรค 

และจังหวัดนราธิวาส 

 รวบรวมผลการศึกษาวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่

สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการหรือผลิตขึ้น บทความวิชาการดาน

จริยธรรมของขาราชการ และคําถาม - คําตอบเกี่ยวกับมาตรฐาน

จริยธรรมและการดําเนินงานของศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน 

ก.พ. เพื่อเตรียมจัดทําขอมูลองคความรูดานจริยธรรมของ

สํานักงาน ก.พ. สําหรับการเผยแพรตอไป โดยจัดทํา Infographic 

และเผยแพรองคความรูผานทาง ๒ ชองทาง คือ เว็บไซตของ

สํานักงาน ก.พ. และ คลังกลางองคความรู (OCSC Wiki) 

๓. การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม 

 จัดประชุมคณะทํางานการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

จํานวน ๒ ครั้ง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และ ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 



๑๗๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ ระหวางองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ          

ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี โดยมีเลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) เปนประธาน 

กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และรองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา 

หาญเผชิญ) ชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดทํา

มาตรฐานทางจริยธรรม ดําเนินการประชุม/อภิปราย โดยมี

ประเด็น ดังน้ี ๑) องคกรกลางบริหารงานบุคคลนําเสนอขอมูลที่

เกี่ยวของกับการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม ๒) อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ๓) พิจารณาแนวทางการจัดทํา

มาตรฐานทางจริยธรรม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการ

ดําเนินการและกรอบแนวคิดการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ตามรัฐธรรมนูญ มีผูเขาประชุม จํานวน ๕๐ คน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ ระหวางองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ          

ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๙ 

สํานักงาน ก.พ. จั งหวัดนนทบุรี  โดยสรุปสาระสําคัญของ              

การประชุม ดังนี้ ที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอรางมาตรฐาน         

ทางจริยธรรมขององคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ 

ตามกรอบแนวคิด ๓ ดาน ไดแก ดานเนื้อหาสาระ ดานกลไก และ

ดานสภาพบังคับ และพิจารณาสรุปความเห็นตอรางมาตรฐาน          

ทางจริยธรรมเพื่อใหผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลนํา         

รางมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ไปเสนอตอผูบริหารหรือ



๑๗๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

คณะกรรมการขององคกรกลางบริหารงานบุคคลพิจารณา และ

มอบผูแทนคณะกรรมการฯ เขารวมการประชุมครั้งท่ี ๓ มีผูเขา

ประชุม จํานวน ๕๒ คน 

 จัดประชุมเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหวาง 

อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการและ อ.ก.พ. 

วิสามัญเกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด             

ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน 

ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขาประชุม จํานวน ๔๐ คน ผลจาก

การประชุม คือ ที่ประชุม อ.ก.พ. ทั้งสองคณะไดอภิปรายและ               

มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับ

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐในดานตาง ๆ ดังนี้  

- ดานสาระ ซึ่งที่ประชุมไดสรุปคานิยมหลัก ๗ ประการ 

ไดแก ๑) ซื่อสัตยสุจริต ๒) รับผิดชอบตอหนาที่ ๓) ไมเลือกปฏิบัติ 

๔) กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ๕) มุงผลสัมฤทธิ์ ๖) มีจิตสาธารณะ 

และ ๗) เปนตนแบบของสังคม  

- ดานกลไกและดานสภาพบังคับ โดยที่ประชุมเห็นดวย

กับขอเสนอท่ีใหบัญญัติเปนพระราชบัญญัติวาดวยมาตรฐานทาง

จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ใหแยกความชัดเจนระหวาง

จริยธรรมและวินัย เห็นดวยกับขอเสนอกลไกระดับชาติโดยใหมี

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ (กมจ.) 

และอํานาจหนาที่ รวมทั้งการนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปใชใน

กระบวนการบริหารงานบุคคล และมีขอสังเกตเกี่ยวกับบทบาท

หนาที่ของกลไกระดับ ก. และกลไกระดับสวนราชการ/หนวยงาน 

การเพิ่มผูแทนจากภาคสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม และ       



๑๗๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะและใหคําปรึกษาแก

คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริม

จริยธรรมภาครัฐ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ ระหวางองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ          

ครั้งท่ี ๓ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ 

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบสาระ

มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ จํานวน ๗ ขอ และมอบหมายใหสํานักงาน 

ก.พ. ยกรางกฎหมายวาดวยจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ        

โดยนําเอาความเห็นของที่ประชุมทั้งดานสาระ กลไก และ          

สภาพบังคับไปประกอบการยกรางฯ รวมถึงใหสํานักงาน ก.พ.         

จัดประชุมผูแทนคณะกรรมการองคกรกลางบริหารงานบุคคล       

แตละประเภท เพื่อพิจารณารางกฎหมายวาดวยจริยธรรมของ

เจาหนาที่ของรัฐ มีผูเขารวมประชุมจํานวน ๕๗ คน  

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ ระหวางองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ          

ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย  

เซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

กรุงเทพ โดยที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอสังเกตในการปรับแก

รางกฎหมายวาดวยจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ และมอบหมาย

ใหสํานักงาน ก.พ. แจงเวียนรางกฎหมายดังกลาวที่มีการปรับแก

แลวใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ พิจารณา         



๑๗๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

มีผูเขารวมประชุมจํานวน ๕๕ คน   

 จัดประชุมคณะทํางานและประมวลความเห็นขององคกร

กลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ เพื่อปรับปรุงรางกฎหมาย

เกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ ในวันที่         

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี           

มีขาราชการสํานักงาน ก.พ. เขารวมประชุม รวม ๑๕ คน 

 จัดประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและ

ประมวลขอมูลจากองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ      

ที่ ใหความเห็นเกี่ยวกับร างกฎหมาย เพื่อจัดทํามาตรฐาน          

ทางจริยธรรมขาราชการและเจาหนาที่รัฐ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ ณ หองประชุมศูนยสงเสริมจริยธรรม ชั้น ๘ อาคาร

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม            

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงสารบัญญัติ

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ในวันที่ ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี 

 เสนอรางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของ

เจาหนาที่รัฐตอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณา 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนมาตรฐานทาง

จริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ เรื่อง การนํามาตรฐานทางจริยธรรม       

ไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันที่ ๖ มีนาคม 

๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๓๕๐๑ ชั้น ๕ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 



๑๘๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

มีความรูความเขาใจ รวมถึงรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการจัดทํา

แนวทางการนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวย เจาหนาที ่       

ที่ รั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บการกํ าหนดกฎ ระเบี ยบ ขั้ นตอน                   

การบริหารงานบุคคลขององคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภท

ตาง ๆ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ รวมจํานวน ๑๑๐ คน 

 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาที่

ของรัฐ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  

ของเจาหนาที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) ในวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑           

ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

มาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) ตามราง

พระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ... โดยผูเขารวม

การประชุม ประกอบดวย เจาหนาที่องคกรกลางบริหารงานบุคคล

ประเภทตาง ๆ รวมจํานวน ๕๐ คน 

๔. การปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

 รวบรวมความเห็นของ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสงเสริม

จริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาดเกี่ยวกับการปรับปรุงประมวล

จริยธรรม และรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ

ปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

 ประมวลขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดทําประมวล

จริยธรรม ไดแก  บริบทภาคราชการปจจุบัน สภาพปญหา       

การกระทําผิดจริยธรรมของขาราชการพลเรือน ประมวลกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับประมวลจริยธรรม 



๑๘๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดทํากรอบแนวคิดในการจัดทําสารบัญญัติประมวล

จริยธรรมเสนอฝายบริหารสํานักงาน ก.พ. พิจารณา 

 จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการ

ปรับปรุงสารบัญญัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๖ 

ชั้น ๔ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดสัมมนา เรื่ อง การจัดทําร างประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๒ 

ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงคเพื่อรับฟง

ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

งานดานการสงเสริมจริยธรรมของสวนราชการ สําหรับเปนขอมูล

ประกอบการจัดทํารางประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนให

สอดคลองกับมาตรฐานทางจริยธรรมใหม โดยมีผูเขารวมสัมมนา 

ประกอบด วย ผู ทรงคุณวุฒิ  ผู บริ หารของส วนราชการ 

คณะกรรมการจริยธรรม และกลุมงานคุมครองจริยธรรมประจํา

สวนราชการ รวมจํานวน ๕๕ คน  

๕. การสงเสริมการเรียนรูดานจริยธรรมใหแกขาราชการและ

สวนราชการ 

 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเรื่อง การสรางมาตรฐาน       

ความโปรงใสของสวนราชการ เพื่อจัดทําสื่อการเรียนรูทาง

อิเล็กทรอนิกส e - Book 

 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิ

ขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง เพื่อจัดทําสื่อการเรียนรู



๑๘๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ทางอิเลคทรอนิกส e – Book และ e – Learning ดวยการจัดทํา

เนื้อหา และประชุมใหขอมูลรายละเอียดเนื้อหากับสถาบันพัฒนา

ขาราชการพลเรือน 

 พัฒนาวิทยากรตัวคูณหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิ

ขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง 

- จัดฝกอบรมวิทยากรตั วคูณหลักสูตรเสริมสร าง

เกียรติภูมิขาราชการ : สํานักขาราชการไทยไมโกง เพื่อพัฒนา

ขาราชการใหมีความรู มีความมุงมั่นปฏิบัติหนาที่เพื่อสวนรวม 

ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนตัวอยางที่ดีของ

ผูรวมงานและสามารถทําหนาที่วิทยากรตัวคูณในการอบรม

ขาราชการของสวนราชการในสังกัดได ซึ่งมีสวนราชการเขารวม 

จํานวน ๒๖ สวนราชการ รวม ๙๐ คน โดยเปนขาราชการกลุมงาน

คุมครองจริยธรรม ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต หรือ

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ ท่ีดํารงตําแหนงระดับชํานาญการขึ้นไป 

หรือขาราชการที่มีทักษะในการเปนวิทยากร (Facilitator) และ       

มีความรูเกี่ยวกับจริยธรรมและการปองกันการทุจริต  

- วางแผนการพัฒนาวิทยากรตัวคูณ ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี ้

๑) การเปนขาราชการที่ดี  

๒) เสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการ

ไทยไมโกง  

๓) การพัฒนากระบวนทั ศน และคุณลั กษณะ

ขาราชการยุคใหม  

๔) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (มาตรฐานทาง

จริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ/ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน) 



๑๘๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- จัดอบรมโครงการพัฒนาวทิยากรตัวคูณ ประกอบดวย 

๑) หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี ระหวางวันที ่        

๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด  สไตลิช        

คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมอบรมจํานวน ๓๖ คน  

๒) หลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึก

ขาราชการไทยไมโกง ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐         

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชัน 

เซ็นเตอร กรุงเทพฯ มีผูเขารวมอบรมจํานวน ๓๖ คน 

๓) หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหวาง

วันที่  ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด  สไตลิช        

คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมอบรมจํานวน ๒๕ คน 

๔) หลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึก

ขาราชการไทยไมโกง ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรมริชมอนด  สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี              

มีผูเขารวมอบรมจํานวน ๓๔ คน 

- จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตรที่ผานมา 

(การเปนขาราชการที่ดี เกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการ

ไทยไมโกง) พรอมขอเสนอแนวทางในการดําเนินการสําหรับ

โครงการวิทยากรตัวคูณหลักสูตรตาง ๆ 

 การขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง 

- จัดฝกอบรมหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง จํานวน ๒ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม การปองกันและปราบปรามการทุจริต



๑๘๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของขาราชการใหมี           

ความมุงมั่นปฏิบัติหนาที่เพื่อสวนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานดวย  

ความซื่อสัตยสุจริต เปนตัวอยางที่ดีของผูรวมงาน และสามารถ      

มีบทบาทสําคัญในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ        

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูเขารวมเปนคณะกรรมการจริยธรรม

ประจําจั งหวัด เจ าหนาที่จากกลุมงานคุมครองจริยธรรม          

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) กลุมบริหารงานบุคคล 

ศูนยดํารงธรรม และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือผูที่

ไดรับมอบหมายใหขับเคลื่อนแผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน ๑๔๐ คน จาก ๒๗ จังหวัด ไดแก  จังหวัดนนทบุรี 

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง สระบุรี สมุทรปราการ 

นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี 

ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงหบุรี ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี นครสวรรค 

ปราจีนบุรี สระแกว ระยอง จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี เพชรบุรี 

และประจวบคีรีขันธ  

- จัดฝกอบรมหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสํานักงาน 

ก.พ. กับสวนราชการตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการ

และเจาหนาที่ซี่งอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมีความรู 

ความเขาใจและตระหนักในแนวทาง นโยบายของรัฐบาล และ 

ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอหนวยงาน พรอมทั้งความเสี่ยง

ตามบริบทขององคกร และเพื่อใหคณะกรรมการจริยธรรมประจํา

สวนราชการเขาใจบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ เครื่องมือ 

แนวทางสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสรางเกียรติภูมิ

ขาราชการที่ซื่อสัตย โดยไดดําเนินการในสวนราชการ ดังตอไปนี ้



๑๘๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับ

สํานักงาน ก.พ. มีผูเขาอบรมจํานวน ๑๖๐ คน  

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีผูเขาอบรมจํานวน 

๑๔๒ คน 

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผูเขาอบรม

จํานวน ๑๒๐ คน 

ซึ่งผลจากการอบรม คือ สวนราชการระดับกระทรวงมีโครงการ

รองรับการทํางานที่เสริมสรางเกียรติภูมิฯ โดยเนนกระบวนการคิด         

ที่มีสวนรวมของผูเกี่ยวของตามบริบทของแตละกรม  

- จัดฝกอบรมหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสํานักงาน 

ก.พ. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และจังหวัดตาง ๆ โดยมี

วัตถุประสงค คือ ๑) เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดใหมีความมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ เพื่อ

ส วนรวม ปฏิบั ติ ตน ปฏิบั ติ งานด วยความซื่ อสั ตย สุ จริ ต                 

เปนตัวอยางที่ดีของประชาชน ผูรวมปฏิบัติงาน ซึ่งมีบทบาท

สําคัญในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมี

ประสิทธิภาพ ๒) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหคณะกรรมการ

จริยธรรมประจําจังหวัดมีความรู  ความเขาใจ และนําไปเปน

แนวทางในการขับเคลื่อนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อสราง

กระบวนการคิดคนด านการส งเสริมคุณธรรม จริยธรรม            

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหกับภาคสวนตาง ๆ 

ภายในจังหวัด อันจะนําไปสูการบูรณาการและทําใหสังคมเขาใจ

การทํางานของขาราชการ เพื่อสรางจังหวัดใสสะอาดตอไป และ 



๑๘๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๔) เพื่อสรางแกนนําประสานสัมพันธทั้งภาครัฐ เอกชน ประชา

สังคม เพื่อรวมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมความดีใหขยายผลออกไป

ทุกสวนของจังหวัดอยางตอเนื่อง ผนึกกําลังในการสนับสนุน

จังหวัดใสสะอาดใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายอยางมีเอกภาพ

รวมกัน และรวมกันปกปองรักษาขาราชการที่ดีใหมีกําลังใจและ

เปนตัวอยางที่ดีของสังคม ซึ่งไดดําเนินการในจังหวัด ดังตอไปนี ้

- จังหวัดหนองคาย มีผูเขาอบรมจํานวน ๒๐๗ คน  

- จังหวัดลําปาง มีผูเขาอบรมจํานวน ๑๐๐ คน 

- จังหวัดตรัง มผีูเขาอบรมจํานวน ๑๐๖ คน   

ซึ่งผลจากการอบรม คือ จังหวัดมีโครงการรองรับการทํางานที่

เสริมสรางเกียรติภูมิฯ โดยเนนกระบวนการคิดที่มีสวนรวมของ

ผูเกี่ยวของ 

- วิเคราะหรายงานผลการจัดหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิ

ขาราชการ: สํานึกขาราชการไทยไมโกง ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส วนราชการ ประกอบด วย กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย จังหวัดลําปาง และ        

จังหวัดตรัง  

- ศึกษาและพัฒนาเกณฑการคัดเลือกสวนราชการที่จะ

เขารวมหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึก

ขาราชการไทยไมโกง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะ

พิจารณาจากสวนราชการที่มีคุณสมบัติ ดังนี ้

๑) คะแนน ITA มากกวารอยละ ๘๐  

๒) การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 



๑๘๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- ประสานกับสวนราชการประกอบดวย กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม และจังหวัดสกลนคร ที่จะดําเนินโครงการ

ขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึก

ขาราชการไทยไมโกง รวมกับสํานักงาน ก.พ. 

- จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง เพื่อจังหวัด

สงขลาใสสะอาด ระหวางวันที่  ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐          

ณ โรงแรมบี พี  สมิหลา บีช รีสอรท จังหวัดสงขลา โดยมี

วัตถุประสงค คือ ๑).เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐใหมีความมุ งมั่นปฏิบัติหนาที่ เพื่อสวนรวม         

ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนตัวอยางที่ดีของ

ประชาชน ๒) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหคณะกรรมการ

จริยธรรมประจําสวนราชการ และ ๓) เพื่อสรางกระบวนการคิด

ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปองกันและปราบปราม

การทุจริต กลุมเปาหมายประกอบดวย ขาราชการและเจาหนาที่

ของรัฐ เจาหนาที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน

ในองค กรมหาชนในกํ ากับดู แลของจั งหวั ดสงขลา และ

คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดสงขลา จํานวน ๘๐ คน  

- จัดอบรมโครงการขับเคลื่ อนหลักสูตรเสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง เพื่อจังหวัด

สกลนครใสสะอาด ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑          

ณ โรงแรม พี.ซี. แกรนด พาเลซ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร  

เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมี

ความมุงมั่นปฏิบัติหนาที่เพื่อสวนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานดวย

ความซื่อสัตยสุจริต เปนตัวอยางที่ดีของประชาชน เสริมสราง       



๑๘๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ความเขมแข็งใหคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ รวมถึง

สร างกระบวนการคิดดานการส งเสริมคุณธรรม จริยธรรม          

การปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีกลุมเปาหมาย คือ 

กรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดสกลนคร หัวหนาสวนราชการ 

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีผูเขารวมอบรมจํานวน ๘๐ คน  

โดยมีการอภิปรายเรื่อง “จริยธรรมนําไทย สรางรัฐโปรงใส ปองภัย

ทุจริต” ที่มีผูรวมอภิปราย ไดแก รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา 

หาญเผชิญ) ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ผูอํานวยการสํานักงาน 

ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสกลนคร และประธานสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดสกลนคร รวมแลกเปลี่ยนมุมมองของภาครัฐและภาคเอกชน

ตอการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ตามทิศทางการปฏิรูป

ประเทศภายใตบริบทประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งผูเขาอบรมไดรับความรู

และขอมูลที่ เปนประโยชนตอการคิดขอเสนอโครงการ เชน         

กรอบยุทธศาสตร ผลสรุปจากการทํากิจกรรมกลุม การวิเคราะห

ปญหาและความเสี่ยงในการทุจริตภายในองคกรมาประมวลผลและ

นําเสนอเปนขอเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางจังหวัด

สกลนครใสสะอาด รวมทั้งไดรวมกันตั้งปณิธานทําความดีเสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการเพื่อจังหวัดสกลนครใสสะอาด พรอมทั้ง

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงขอเสนอโครงการ/

กิจกรรมของแตละกลุม อันจะนําไปสูการผลักดันจังหวัดสกลนคร        

สูการเปนจังหวัดใสสะอาดไดอยางแทจริงตอไป 

- จัดอบรมโครงการขับเคลื่ อนหลักสูตรเสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง โดยความรวมมือ

ระหวางสํานักงาน ก.พ. กับกระทรวงอุตสาหกรรม ระหวางวันที่  

๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ 



๑๘๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของขาราชการและเจาหนาที่

ของรัฐใหมีความมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ เพื่อสวนรวม ปฏิบัติตน 

ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนตัวอยางที่ดีของประชาชน 

เสริมสรางความเขมแข็งใหคณะกรรมการจริยธรรมประจํา          

สวนราชการ รวมถึงสรางกระบวนการคิดดานการสงเสริมคุณธรรม 

จริ ยธรรม การป องกันและปราบปรามการทุจริ ต โดยมี

กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการจริยธรรมประจํา          

สวนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีผู เขารวมอบรม

จํานวน ๘๖ คน 

- จัดอบรมโครงการขับเคลื่ อนหลักสูตรเสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง โดยความรวมมือ

ระหวางสํานักงาน ก.พ. กับกระทรวงแรงงาน ระหวางวันที่           

๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ปริ๊นสตั้น พารค สวีท 

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ วัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง

จิตสํานึกของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความมุงมั่นปฏิบัติ

หนาที่เพื่อสวนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

เปนตัวอยางที่ดีของประชาชน สามารถแสดงบทบาทสําคัญในการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีประสิทธิภาพ            

รวมถึงเสริมสรางความเขมแข็งใหคณะกรรมการจริยธรรมประจํา

สวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานใหมีความรู ความเขาใจ และ

นําไปเปนแนวทางในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแก

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด

กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ



๑๙๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จํานวน ๑๒๐ คน 

 การศึกษาและจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการดาน

จริยธรรม 

- จัดทําหลักสูตรดานการสงเสริมจริยธรรมสําหรับ

ขาราชการระดับตาง ๆ และหลักสูตรสําหรับการสราง               

ความเขมแข็งใหกับองคกรคุมครองจริยธรรม และผูปฏิบัติงานที่

เกี่ ยวของ รวมถึงแผนการสอน เพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวม ๘ หลักสูตร ดังนี ้           

๑) การเปนขาราชการที่ดี ๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

(มาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ/ประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน)  ๓ )  การพัฒนากระบวนทัศนและ

คุณลักษณะขาราชการยุคใหม ๔) เรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 

๕) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๖) เสริมสรางเกียรติภูมิ

ขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง ๗) ภาวะผูนํ า               

เชิงจริยธรรม และ ๘) สรางเสริมจริยธรรมนําทีมงาน รวมถึง

หลักสูตรการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับองคกรคุมครอง

จริยธรรม (Ethics Officer) ๒ ระดับ คือ ระดับผูปฏิบัติและ

ผูบริหาร โดยจัดทําหลักสูตรที่เรงดวน ๔ หลักสูตรกอน ไดแก   

๑) การเปนขาราชการที่ดี ๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

(มาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ/ประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน)  ๓ )  การพัฒนากระบวนทัศนและ

คุณลักษณะขาราชการยุคใหม และ ๔) เสริมสรางเกียรติภูมิ

ขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง  

- จัดทําหลักสูตร “ผูนําที่สรางศรัทธาและความไววางใจ 

(Trust)” เพื่อเสริมสรางและพัฒนาองคความรู ใหกับผูนําใน            



๑๙๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ภาคราชการ ไดแก หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือ

เทียบเทา ผูวาราชการจังหวัด รองปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา 

หรือผูบริหารที่รับผิดชอบงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และการปองกันทุจริต ใหปฏิบัติหนาที่บนหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ละเวนจากการแสวงประโยชน           

ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ ไมกระทําการอันเปนการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม เปนผูนํา              

การเปลี่ยนแปลงที่จะปรับปรุง พัฒนางาน สรางทีมงานที่ไดรับ

ความไววางใจ และสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน เพื่อนําไปสู

การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดกลุมเปาหมายเปน 

๒ กลุม คือ 

หลักสูตรที่ ๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับหัวหนา

ส วนราชการเพื่ อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ “Practical 

Innovative Leaders : How ‘Many’ Collaborate as ‘ONE’” 

สําหรับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา อธิบดี และผูวาราชการ

จังหวัดเปนการบูรณาการรวมกันในหลักสูตร “การบริหารราชการ

แผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และ         

การสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหผูบริหารภาครัฐไดแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น 

เรื่องของความไววางใจ โดยใหเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสราง

ความไววางใจ และแนวทางเพื่อไปบูรณาการกับการปฏิบัติราชการ

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารประเทศ ซึ่งจะมุงเนน          

การนําเสนอแนวคิดและหลักการในการสรางความไววางใจ            

ทั้งในระดับบุคคลและองคกร 

 



๑๙๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

หลั กสู ตรที่  ๒ การฝ กอบรมหลั กสู ตร “ผู นํ าแห ง             

การเปลี่ยนแปลงผูสรางศรัทธาและความไววางใจ (Leading at 

the Speed of Trust)” สําหรับรองปลัดกระทรวง หรือผูบริหาร 

ที่รับผิดชอบงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ              

การปองกันทุจริต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูบทบาทในการ    

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง               

ชุดทักษะและเครื่องมือที่สามารถนําไปประยุกตใชในแตละองคกร

เพื่อสรางวัฒนธรรมที่สนับสนุนสังคมแหงคุณธรรมและจริยธรรม 

และเพิ่มประสิทธิภาพการสรางความไววางใจตอประชาชน            

ซึ่งเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูป

ประเทศตอไป 

 การสรางความเขมแข็งใหกับองคกรคุมครองจริยธรรม 

- จัดทําหลักสูตรการเปนที่ปรึกษาดานจริยธรรมและธรร

มาภิบาลสําหรับหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม  

- จัดทําหลักสูตรการพัฒนาความเปนมืออาชีพดาน

จริยธรรมและธรรมาภิบาลสําหรับผูปฏิบัติงานดานจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล 

  ๖. งานรณรงคสงเสริมจิตสํานึก และเสริมสรางเครือขาย

คุณธรรม จริยธรรม 

 จัดทําวีดิทัศนสารคดี  ความยาวไมนอยกวา ๕ นาที 

จํานวน ๕ เรื่อง โดยคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน จํานวน ๑๐ 

คน จัดทําโครงเรื่องละครสั้น จํานวน ๒ เรื่อง จัดทําเนื้อรองและ

ทํานองเพลง และจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส เลมที่ ๑ และ        

เล มที่  ๒ โดยมี การสั มภาษณ เลขาธิ การ ก.พ. ในหั วข อ           

“ทิศทางการเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทย

   



๑๙๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ไมโกง” เพื่อลงในวารสารจําขึ้นใจ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ รวมทั้ง       

เก็บภาพถายบรรยากาศของงานเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกงเพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  ๗. การขับเคลื่อนงานดานจริยธรรมในลักษณะบูรณาการ        

เชิงยุทธศาสตร  

๑) การบูรณาการงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม           

การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 การประชุมระหวางหนวยงานกลางที่มีบทบาท 

ภารกิจดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่  ๒ ในวันที่ ๑๒ 

กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

ผูเขารวมประชุม จํานวน ๓๐ คน ซึ่งผลที่ไดจากการประชุม คือ 

- ไดแนวทางในการบูรณาการหลักสูตรตาง ๆ ให

สํานักงาน ก.พ. กับสํานักงาน ป.ป.ช. รวมกัน โดยสํานักงาน ก.พ. 

เปนหลักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สํานักงาน ป.ป.ช. เปนหลัก        

ในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแผนการสอน

ของหลักสูตรกลางของสํานักงาน ก.พ. ใหทําการสรุปหลักสูตรและ

แจงเวียนสวนราชการ 

- ไดแนวทางในการทบทวนภารกิจ บทบาท อํานาจ

หนาที่ โครงสราง ใหเกิดความเชื่อมโยง สอดคลองกับแผนชาติระดับ

ตาง ๆ และไมซ้ําซอนกันในทางปฏิบัติ เพื่อการสรางบูรณาการ         

ในการทํางาน การใชงบประมาณอยางคุมคา รวมทั้งควรมี            

การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกจากอบรม ซึ่งอาจจะเปน

การปลูกฝงคานิยมใหมในองคกร 

   



๑๙๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 การบูรณาการหลักสูตร  

- จัดประชุมหารือกรอบหลักสูตรดานการสงเสริม

จริยธรรมสําหรับขาราชการระดับตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับ        

แนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย 

ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานที่

เกี่ยวของ รวม ๑๔ คน จํานวน ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑ วันที่             

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี  และครั้งที่  ๒ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐           

ณ หองประชุมศูนยสงเสริมจริยธรรม ชั้น ๘ อาคารสํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี 

- จัดทํากรอบหลักสูตรเนื้อหาวิชาดานการสงเสริม

จริยธรรมสําหรับขาราชการระดับตาง ๆ เพื่อใหสวนราชการใชเปน

แนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรการเปนขาราชการทีด่ี) 

 การปรับโครงสรางศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต  

กลุมงานคุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ        

พลเรือน และศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ 

- แต งตั้ งคณะทํางานปรับบทบาท ภารกิจของ            

ศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต (ศปท.) กลุมงานคุมครองจริยธรรม

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และศูนยอํานวยการ

ตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.)  

 



๑๙๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- รวบรวมและจัดทําขอเสนอการปรับบทบาท ภารกิจ

ของ ศปท. กลุมงานคุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน และ ศอตช. 

- จัดประชุมคณะทํางานปรับบทบาทภารกิจของ       

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) กลุมงานคุมครองจรยิธรรม

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และศูนยอํานวยการ

ตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๖ ชั้น ๔ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี 

- จั ด ป ร ะชุ ม ก า รปรั บบทบาท  ภ า รกิ จ ขอ ง                

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) และกลุมงานคุมครอง

จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ในวันที่ ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี มีผูเขารวมประชุมรวมจํานวน ๒๕ คน 

๒) การพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม

ขององคกร 

 จัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรม

ทางจริยธรรมขององคกร : รูปแบบและแนวทางการปรับใชในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล  ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน 

ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค คือ ๑) เพื่อศึกษาและทบทวนผล

การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ. ในการจัดทําหลักเกณฑเครื่องมือ

วัดและการประเมินทางจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ขาราชการพลเรือนที่ผานมา ๒) เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการวัด        

การประเมินทางจริยธรรมที่เหมาะสมตอการนําไปใชในกระบวนการ



๑๙๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

บริหารทรัพยากรบุคคลในระยะตอไป กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

ขาราชการสํานักงาน ก.พ. ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องมือประเมิน

ดานสมรรถนะและจริยธรรม จํานวน ๓๐ คน ซึ่งผลที่ไดรับจาก         

การสัมมนา คือ ไดแนวทางการกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมิน

ทางจริยธรรมที่เหมาะสมตอการนํามาใชในกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 สรุปรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการนํา

พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

จัดทํารายงานเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตน 

 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของขาราชการ

สํานักงาน ก.พ. ตามโครงการศึกษาการนําพฤติกรรมทางจริยธรรม 

ไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล หัวขอ“ความสําเร็จของ      

การนําจริยธรรมไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)” โดย นายเทอดศักดิ์ 

ยุ ทธนาวราภรณ  เ มื่ อ วั นที่  ๒๓  พฤศจิ ก ายน  ๒๕๖๐                  

ณ หองประชุมอเนกประสงค ชั้น ๒ อาคารสํานักงาน ก.พ.             

จังหวัดนนทบุรี ทําใหไดขอมูลของหนวยงานตนแบบที่มีการนํา

จริยธรรมไปใชในการบริหารงานบุคคล 

 เรียบเรียงขอมูลที่ศึกษาคนควาเพิ่มเติมทั้งจากในและ

ตางประเทศ และจัดทํารางเอกสารทางวิชาการเรื่องการนํา

พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓) โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 

 จัดอบรมโครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 

เพื่อใหขาราชการประพฤติตนตามหลักพุทธธรรม ประพฤติตน

ตามรอยพระยุคลบาท และสามารถนําความรูและประสบการณ 



๑๙๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ในการปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรมและปฏิบัติตนตามรอย       

พระยุคลบาทไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อเปนขาราชการที่ดี ซึ่งมี

ขาราชการเขารวมอบรม จํานวน ๑๐๔ คน ระหวางวันที่ ๒๒ – 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑) วันที่ ๒๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ฟงบรรยายธรรม

และฝกปฏิบัติจิตตภาวนา ณ พระวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร          

เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 

๒) วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยในวันที่ ๒๙ 

และ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ฝกอบรมตามหลักสูตรการเรียนรูตาม

รอยพระยุคลบาท ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี และในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ศึกษาดูงานโครงการ

สวนพระองคสวนจิตรลดา ณ พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
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