
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
หน่วยงาน         ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๒. การ รักษาความมั่ น ค งของ รัฐและ 
การต่างประเทศ 

     

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

     

 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ๑. เตรียมการด าเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิ ตของข้ าราชการในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน       
รวม ๑,๘๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ 

 เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
สภาวการณ์ที่ไม่ปกติของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 เสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติในการดูแลตนเอง
ทางด้านกาย ใจ และความคิด รวมถึงแนวทางการจัดการกับ
ความเครียดจากการท างานเพื่อด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมี
ความสุขของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 พักและผ่อนคลายจากสภาพการท างานที่กดดันและ
สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการท างานในพื้นที่เป็นการ
ช่ัวคราว 

 ส่งเสริมศักยภาพส าหรับการท างานในบริบทประชาคม
อาเซียนและประเทศไทย ๔.๐ 

   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 



๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
 เพิ่มโอกาสของการส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์

และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการใต้ด้วยกันเอง และกับ
ข้าราชการในภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ของแต่ละ
ภูมิภาคด้วย 
๒. ปรับก าหนดการด าเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก ๑๘ รุ่น เป็น ๒๐ รุ่น รุ่นละ 
๑๐๐ คน รวม ๒,๐๐๐ คน 
๓. ด าเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

 จัดท าหนังสือถึง ศอ.บต. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
และเชิญส่งข้าราชการในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 สร้างระบบการรับสมัครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับประกาศรับสมัครในเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. 

 เปิดระบบรับสมัครผู้ เข้ าร่ วมโครงการด้ วยวิธีการ
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. พร้อมทั้งส่งไฟล์
รายละเอียดโครงการ การด าเนินกิจกรรม เกณฑ์คุณสมบัติและ
การคัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงขั้นตอนการกรอก          
ใบสมัคร เพื่อให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเอกสารเผยแพร่      
ลงในระบบ 

 รวบรวมใบสมัครที่พิมพ์จากระบบพร้อมหนังสือน าส่ง
จากหัวหน้าส่ วนราชการ รวมถึงการตอบข้อสงสัยจาก             
ส่วนราชการต่าง ๆ ทางโทรศัพท ์

 



๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
 ด าเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งสิ้น ๒๐ รุ่น 
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๑,๙๘๙ คน ดังนี ้

 รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๔๔ คน  

 รุ่นที่ ๒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ ๒๕ – 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๙๙ คน 

 รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๐๗ คน 

 รุ่นที่ ๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๓๙ คน 

 รุ่นที่ ๕ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๔ 
- ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๐๑ คน 

 รุ่นที่ ๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๑๗ คน 

 รุ่นที่ ๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๘๕ คน 

 รุ่นที่ ๘ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๘๖ คน 

 รุ่นที่ ๙ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๖๘ คน 

 รุ่นที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ ๒๒ - 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๐๐ คน 



๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
 รุ่นที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๐๐ คน 
 รุ่นที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ 

มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๖๓ คน 
 รุ่นที่ ๑๓ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ ๘ – 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๙๔ คน 
 รุ่นที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๐ – 

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๒๓ คน 
 รุ่นที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ ๑๕ – 

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๑๔ คน 
 รุ่นที่ ๑๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ – 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๑๖ คน 
 รุ่นที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๙๙ คน 
 รุ่นที่ ๑๘ วันท่ี ๒๘ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๑๗ คน 
 รุ่นที่ ๑๙ วันท่ี ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๐๐ คน 
 รุ่นที ่๒๐ วันท่ี ๒๕ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๑๗ คน 
 จัดท ารายงานผลการด า เนินโครงการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    



๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 

     

 การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียม     
ความพร้อมในการท างานบริบทอาเซียน 

 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 ส านักงาน ก.พ. ได้ ให้การรับรองคณะข้าราชการจาก 
Ministry of the Civil Service of Cambodia และ  Royal 
School of Administration ราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน           
๓ คน ที่มาเข้าพบฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.พ. 
เพื่อหารือข้อราชการในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือในการ
พัฒนาข้าราชการ ได้แก่ ความเป็นไปได้ในโครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการ นักวิชาการ และนักศึกษา การขอความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการในการพัฒนาบุคลากร การให้ค าแนะน าด้าน
กระบวนการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่ วมกัน ในวันที่          
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕ ช้ัน ๔ ส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้แทนทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยที่จะท าความตกลง
ร่วมกันเพื่อสานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจะหารือ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศระดับทวิภาคี 
ในการประชุมผู้น า ก.พ. อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒ 
ห รื อ  The 2 nd ASEAN Head of Civil Service (AHOCS) 
Retreat ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐         
ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. จ านวน ๒ คน เข้าร่วมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Leadership for Managers : Inciting the 
Leadership in You โดย The Prime Minister’s Office แห่ง 
The Government of Brunei Darussalam ร ะ ห ว่ า ง วั น ที ่         
๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ร่วมกับ

   



๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน 
ระหว่างป ีค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐  
 เลขาธิการ ก.พ. รองเลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการส านักงาน 
ก.พ. เข้าร่วมการประชุมผู้น า ก.พ. อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ 
ครั้งที่ ๒ หรือ The 2nd ASEAN Head of Civil Service 
(AHOCS) Retreat และการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง ภาวะผู้น า       
ในเชิงนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผู้น าราชการพลเรือน
อาเซียนได้หารือร่วมกันเพื่อยกระดับบทบาทของ ก.พ. อาเซียน 
(ASEAN Cooperation on Civil Service Matters) ในรูปแบบ
ที่ไม่เป็นทางการ ท าให้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันมากขึ้น อาทิ การด าเนินการภายใต้ปฏิญญาอาเซียน 
ว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผู้เร่งรัดให้วิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ บรรลุผล (ปฏิญญาอาเซียนฯ)           
การเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความสามารถใน ก.พ. 
อาเซียน และการหารือทวิภาคีกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้เรียนรู้ภาวะผู้น าในลักษณะ
ต่างๆเสริมสร้างให้เกิดมุมมองในการสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
องค์กร 
 ผู้แทนส านักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง  
การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Business Forum on 
Embracing of Digital Economy) ในการประชุมรัฐมนตรีและ
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมี  ACIOA เป็นเจ้ าภาพร่ วมกับกระทรวงไปรษณีย์และ



๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
โทรคมนาคม (Ministry of Posts and Telecommunications) 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ โรงแรม Apsara Palace Resort and 
Conference Center เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งท าให้ส านักงาน 
ก.พ. ได้รับทราบทิศทางแนวความคิด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและ
การแก้ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไปสู่การให้บริการ        
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบดิจิทัลของแต่ละกลุ่มประเทศอาเซียน รวมไปถึงการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเช่ือมโยงติดต่อสื่อสาร       
ทั้งภายในและระหว่างองค์กรในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น นอกจากนั้น 
ยังเป็นการขยายความร่วมมือกับองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา        
ที่เกี่ยวข้อง (Sectoral Body) อื่น ๆ เพื่อหาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
และแนวทางในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียนของ
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
 ผู้แทนส านักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของอาเซียน ครั้งที่ ๖ (6th ASEAN CIO Forum : ACF) 
หั วข้ อ  “Digital Leadership towards SMART ASEAN 2020: 
Technology versus Human, Transformation of Digitalization 
Screenization” ณ  Don Chan Palace Hotel & Convention 
Hall B กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งท าให้ส านักงาน ก.พ. 
รับทราบและตระหนักถึงทิศทางแนวความคิดของผู้บริหารระดับสูง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาขี ดความสามารถของหน่ วยงานให้ สอดคล้ องกั บ                 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของแต่ละกลุ่มประเทศ



๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
อาเซียน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เช่ือมโยงติดต่อสื่อสารทั้งภายในและระหว่างองค์กรในกลุ่มอาเซียน
มากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการขยายความร่วมมือกับพันธมิตร 
ทางธุรกิจอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงเพื่อเป็นแนวทาง
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
 จัดประชุมและรับรองคณะผู้แทนจาก Public Service 
Division (PSD) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับ         
การส่งมอบต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน ณ ห้องประชุม ๕ 
ช้ัน ๔ ส านักงาน ก.พ. เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑          
ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้รับทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการ
ส่งมอบต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน และภาระงานต่าง ๆ 
รวมถึงก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของ ก.พ. 
อาเซียน ในวาระการเป็นเจ้าภาพของส านักงาน ก.พ. ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินการของ
ส านักงาน ก.พ. ต่อไป ตลอดจนเป็นโอกาสให้ประเทศไทยและ
สาธารณรั ฐสิ งค โปร์ กระ ชับความสัมพันธ์ และส่ ง เสริ ม           
ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระหว่างกัน
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน 
 ผู้แทนส านักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม “The 
Future of Public Sector HR for ASEAN HR Leaders 
Programme” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้มีโอกาสอภิปราย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับทิศทางหรือแนวโน้มในการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล และผลกระทบที่มีต่อระบบราชการ 



๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นระบบ ทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายนอก
ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ซึ่งสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการท างานของส านักงาน ก.พ. ต่อไป 
 ผู้แทนส านักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ         
1 st ASCC Monitoring and Evaluation (M&E) Workshop            
in the Result Framework Indicators of the ASCC  
Blueprint 2025 ณ ส านักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑          
ซึ่ งท าให้ส านักงาน ก.พ. ได้มีบทบาทในการน าเสนอและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้กรอบความรับผิดชอบขององค์กร
เฉพาะสาขาด้านราชการพลเรือน และมีโอกาสได้รับฟังมุมมอง
ความคิดอันหลากหลายจากผู้แทนของแต่ละองค์กรเฉพาะสาขา
และเจ้าหน้าที่อาวุโสคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีส าหรับส านักงาน ก.พ. ซึ่งจะรับ
ต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ที่จะ
ได้เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบ บทบาท ภารกิจของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้อย่างถูกต้องลึกซึ้ง ได้ศึกษา
กระบวนการ ขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐานสากลของการท าหน้าที่ใน
ต าแหน่งประธานและรองประธานในการประชุมระหว่างประเทศ             
ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานของ
ส านักงาน ก.พ. ต่อไป 

 ผู้แทนส านักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ASEAN Guideline on Public Service Delivery ณ โรงแรม 
Empress Angkor เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา 



๑๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 
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งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งผู้แทนส านักงาน ก.พ. 
ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ
จากมุมมองของหลากหลายประเทศ ซึ่งจะท าให้ผู้ เข้าร่วม          
การสัมมนาฯ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน 
งานประจ าอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น           
ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อยกระดับ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ อันจะส่งผลดีต่อ
การประสานงานในอนาคต 

 ผู้แทนส านักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ         
2 nd ASCC Monitoring and Evaluation (M&E) Workshop        
in the Result Framework Indicators of the ASCC  
Blueprint 2025 ณ ส านักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
ซึ่งผู้แทนส านักงาน ก.พ.ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อที่ประชุม 
ในการจัดท าตัวช้ีวัด (KPIs) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมและองค์กรเฉพาะสาขาต่าง ๆ ตาม
แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ๒๐๒๕ 

 ผู้แทนส านักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้แทน
เครื อข่ ายสถาบันพัฒนาข้ าร าชการ  The Consultative 
Meeting for the Establishment of the Proposed ASEAN 
Network of Public Service Training Institutes (PSTI)            
และประชุมเตรียมการพัฒนาข้าราชการระดับสูง หลักสูตร 
Singapore – Thailand Senior Officials Development 
Programme ร ะหว่ า งวั นที่  ๗  – ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑                  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ             



๑๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในระดับภูมิภาคและส่งเสริม
ความร่วมมือทางวิชาการด้ านราชการพลเรือนระหว่าง    
ส านักงาน ก.พ. กับประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งผู้แทนเครือข่ายสถาบันพัฒนา
ข้าราชการทั้ง ๑๐ ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นในการก าหนดขอบเขตงาน (Terms of 
Reference : TOR) ทั้งในด้านความร่วมมือและรูปแบบ              
การบริหารจัดการในการสร้างเครือข่ายดังกล่าว 
 จัดประชุมและรับรองคณะผู้แทนจาก Public Service 
Division (PSD) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับ         
การส่งมอบต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน และศึกษาดูงานที่
ส านักงาน ก.พ. ในเรื่อง การเสริมสร้างความสามารถทางดิจิทัล 
(Digital Capabilities) และการสร้างกระบวนความคิดเชิง
ออกแบบ  (Design Thinking) ณ  ห้ อ งประ ชุม  ๕  ช้ัน  ๔ 
ส านักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ก.พ. ประเทศไทย และส านักงาน ก.พ. 
แห่ งสาธารณรั ฐสิ งค โปร์ ได้ ร่ วมหารื อและแลกเปลี่ ยน               
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายในการด าเนินการในอนาคตและ
การส่งมอบหน้าที่การด ารงต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน 
เพื่อให้การส่งมอบต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน และ           
การด า เนินงานของ ก.พ. อาเซียนเป็นไปโดยเรียบร้อย                 
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 รับรองคณะผู้บริหารจาก Razak School of Government 
แห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน    
ความคิดเห็นระหว่างกัน เรื่อง Talent Management, 



๑๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
Leadership Development และ Leadership Development 
Framework ณ ห้องประชุม ๕ ช้ัน ๔ ส านักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผู้แทนของส านักงาน ก.พ. ได้น าเสนอ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐร่วมกับสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึง           
การมีบทบาทน าและเป็นท่ียอมรับในด้านทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ผู้แทนส านักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุม The 13th 
Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural 
Community (13 th SOC-COM) ร ะหว่ า งวั นที่  ๒๔  – ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผู้แทนส านักงาน ก.พ. ได้เรียนรู้และ
เข้าใจองค์ประกอบ บทบาท ภารกิจของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนได้ลึกซึ้งมากยิง่ขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการ
เข้าร่วมการประชุมในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียนระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ต่อไป 
 รับรองเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทยและ
ผู้ติดตาม จ านวน ๓ คน ในการเข้าเยี่ยมคาราวะเลขาธิการ ก.พ. 
เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่  ในวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑            
ณ ห้องเลขาธิการ ก.พ. ช้ัน ๕ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี           
ซึ่ งส านักงาน ก.พ. และสหพันธรัฐมาเลเซียได้แลกเปลี่ยน             
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐและกระชับ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
 จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน” 
(ASEAN Executive Management Programme : Challenges 



๑๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
of HR Leaders in a Disruptive World) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งผู้แทน
ของส านักงาน ก.พ. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ ภาวะผู้น าและสมรรถนะหลักของนักบริหาร รวมทั้ง
เทคนิคประสบการณ์การบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
เพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ราชการของทั้งประเทศ
สมาชิกอาเซียน และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารระดับสูง 
ของอาเซียน 

 ผู้แทนส านักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุม The Senior 
Officials Conference on Gender Mainstreaming in the 
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Sectoral Bodies 
ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุ งมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งผู้แทนส านักงาน ก.พ. มีโอกาสเรียนรู้ 
และเข้าใจการท างานแบบบูรณาการในประเด็นปัญหาและ          
มุมมองทางเพศจากแผนงานและกิจกรรมของหน่วยงานใน          
สาขาต่างๆ ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

  ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
บวกสาม 
 ผู้แทนส านักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 
(International Conference) ครั้ งที่  ๕ ด้ านการเสริ มสร้ าง          
ธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่       
๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่ งเป็น           
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและความร่วมมือในการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลอาเซียน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ

   



๑๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ภาครัฐผ่านการจัดท าข้อมูล Southeast Asian Government at 
a Glance ซึ่งเป็นการระดมสมองและร่วมหารือข้อค้นพบที่ได้รับ
จากการกรอกแบบสอบถาม โดยส านักงาน ก.พ. ในฐานะ
หน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของ
ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้หารือกับ
คณะผู้แทน OECD ถึงโอกาสความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ส านักงาน ก.พ. และ OECD ในอนาคต 
 ผู้แทนส านักงาน ก.พ. ได้ เดินทางไปศึกษาดูงาน “Public 
Administration and Human Resource Management in the 
Plus Three Countries” ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๖๑  
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  โดยได้มี โอกาสแลกเปลี่ยน          
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล อาทิ การจัดหาบุคลากรเข้าท างาน ค่าตอบแทนและ
สิ่งจูงใจ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จริยธรรมและระเบียบ
วินัยของบุคลากรภาครัฐ และการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
ระหว่างผู้เข้าร่วมจากประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

 
  



๑๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๑๐. การส่ ง เส ริมการบ ริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

     

๑๐.๑ ปรับปรุ งระบบราชการในด้าน
อ งค์ ก า ร ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ทั้ ง ใ น
ระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 

 การศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทน 
๑.  การทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน 

 ด าเนินการออกระเบียบก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๐ และประกาศ ก.พ. เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๓)                
พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมบัญชีก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้าย  
โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๓ ง 
วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งมีหนังสือเวียนแจ้งกระทรวง กรม
และจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (หนังสือส านักงาน ก.พ.              
ที่ นร๑๐๑๒.๒/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ก.พ.      
ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิเศษของข้าราชการ       
พลเรือน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการจากกรมธนารักษ์  
กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมการปกครอง เพื่อสร้างความรู้      
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ ก.พ.         
ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิเศษของข้าราชการ         
พลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย 

   



๑๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
กระทรวงการต่างประเทศ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ. เพื่อ
หารือแนวทางการทบทวนการก าหนดเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ 
ไม่ปกติและเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม ๕ ช้ัน ๔ ส านักงาน ก.พ. ซึ่งผลจากการประชุมท าให้
ได้แนวทางในการพิจารณาทบทวนการก าหนดเมืองที่มีภาวะ      
ความเป็นอยู่ไม่ปกติและเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ในเบื้องต้น 
๒.  การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘ เร่ือง ค่าตอบแทนของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ประเภทต่าง ๆ  

 น าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของ          
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง เสนอรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ       
เครืองาม) พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรี       
เพื่อพิจารณา 

 ประสานและรวบรวมค า ช้ี แจ งตามหลั ก เ กณฑ์              
การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการร่างกฎหมายการปรับปรุง
ค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตาม       
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทาง      
การจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อประกอบ      
การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของ          



๑๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง จ านวน ๗ ฉบับ ได้แก ่ 

(๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

(๒) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา             
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(๓) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ         
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธาน
กรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

(๔) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(๕) ร่ างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(๖) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... และ  

(๗) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง         
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) 

 จัดท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าส่งเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายการปรับปรุงค่าตอบแทนผู้ด ารง



๑๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ต าแหน่ งระดั บสู ง เสนอ เพื่ อประกอบการพิ จารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

 จัดท าบันทึกและร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุง
ค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง รวมจ านวน ๖ ฉบับ      
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ          
ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง รวมจ านวน ๖ ฉบับ ได้แก ่            

(๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ           
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(๒) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ ง ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....           

(๓) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ         
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธาน
กรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(๔) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(๕) ร่ างพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ  

(๖) ร่ างพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและ



๑๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและ                
ระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ซึ่งส านักงาน ก.พ. เป็น           
ฝ่ายเลขานุการเสนอ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. และ
หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 จัดประ ชุมระหว่ า งหน่ วย งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  เ รื่ อ ง              
การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ในวันที่ 
๒๓  กุ มภ าพั นธ์  ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประ ชุม  ๓๐๑  ช้ั น  ๓                 
ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม
รับทราบมติคณะรัฐมนตรีรวมถึงประเด็นข้อกฎหมายและ            
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว 

 เข้าร่วมการช้ีแจงคณะอนุกรรมการประสานการเร่งรัด 
ติดตาม และพิจารณาร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติใน
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.)         
เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูง และเข้าร่วมช้ีแจงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑           
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ       
การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
๓. การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
จัดท าหนังสือตอบค าขอหรือข้อหารือด้านค่าตอบแทนจาก
ส่ วนราชการ  รวมทั้ ง จั ดท าหนั งสื อ เสนอความ เห็ น



๒๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และวิธีการ
ค านวณเพื่อน าไปใช้ประกอบการจัดท าข้อเสนอการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือน 

 วิเคราะห์ข้อมูล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดท าหนังสือ 
ตอบค าขอ หรือข้อหารือด้านค่าตอบแทน รวมทั้งจัดท าหนังสือ
เสนอความเห็นคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

๑) หนังสือตอบค าขอ หรือข้อหารือด้านค่าตอบแทน 
จ านวน ๔๓ เรื่อง 

๒) หนังสือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา       
ของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๓๔ เรื่อง 

  การศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการภายใน        
ส่วนราชการ 
 จัดท ารายงานการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ ฉบับสมบูรณ์ โดยวิเคราะห์และ
บูรณาการข้อมูลผลการส ารวจความคิดเห็น ผลการสัมมนาระดม
ความคิดเห็น และการสัมภาษณ์เจาะลึกในจังหวัดที่ด าเนินการ
จัดสวัสดิการ ประกอบด้วย 

๑) ประ เด็ นข้ อ เ สนอการปรั บปรุ ง ร ะ เบี ยบส า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

๒) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการภายใน       
ส่วนราชการ 
 จัดท าร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด

   



๒๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะกรรมการ
สวัสดิการข้าราชการพิจารณา 

 จัดประชุมช้ีแจงเรื่องการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการแก่
ส่วนราชการและจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัด           
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด าเนินการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ         
ในส่วนของผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          
เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

 ปรับปรุงร่างบันทึกส าหรับน าเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ
ข้ า ราชการ เพื่ อพิ จ ารณา เ รื่ อ ง  การด า เนินการกรณีที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
เชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ โดยหารือกับกรมธนารักษ์และส านัก
กฎหมาย ส านักงาน ก.พ. เพื่อรับฟังความเห็นประกอบการแก้ไข
ปรับปรุงร่างบันทึกดังกล่าว 
 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ใช้ประกอบการปรับปรุง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน 
ส่วนราชการและหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
 จัดท าร่างบันทึกน าเสนอคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการเพื่อ
พิจารณา เรื่อง (๑) การแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย          
การจัดสวัสดิการภายในสว่นราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒) การด าเนินการ
จัดตั้งสถานบริการน้ ามันเช้ือเพลิงของกรมวิชาการเกษตร และ            
(๓) การด าเนินการกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ 
 จัดท าบันทึกกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ 



๒๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
จันทร์โอชา) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
แทนกรรมการที่ ลาออก และจั ดท าร่ างประกาศส านั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการ
สวัสดิการข้าราชการ และจัดท าร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการ
ข้ าราชการ โดยเปลี่ ยนแปลงกรรมการซึ่ งมาจากผู้ แทน
คณะกรรมการข้าราชการทหาร คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน           
เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม 
 ด าเนินการแก้ไขปัญหาคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการใน
ส่วนของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

๑) ประชุมหารือร่วมกับเลขาธิการ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการในส่วนของผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒) ท าหนังสือถึงประธาน ก.ค.ศ. เพื่อหารือแนวทางแก้ไข
ปัญหาคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการในส่วนของผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓) จัดท าร่างบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กฎหมายเพื่อแต่งตั้ ง
กรรมการสวัสดิการข้าราชการแทนกรรมการที่ลาออกและจัดท า
ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการใน
คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนาม 

๔) ศึกษารวบรวมข้อมูล จัดท าบันทึกเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณา
เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ    
ในส่วนของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”        
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 



๒๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๕) จัดท าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลเป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ กรณีผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสนอ อ.ก.พ. 
วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการเพื่อให้ตรวจร่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
เป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๖) ปรับแกร้่างหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลเป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ กรณีผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมติ อ.ก.พ.วิสามัญ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ 

๗) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องทราบและท าหนังสือแจ้ง ก.ค.ศ. ให้เลือกผู้แทน ก.ค.ศ. 
เป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
เพิ่มเติมดังกล่าว 
 จัดท าร่างบันทึกเพื่อใช้ส าหรับน าเสนอคณะกรรมการ
สวัสดิการข้าราชการเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้

๑) การแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๒) การด าเนินการจัดตั้งสถานบริการน้ ามันเช้ือเพลิงของ       
กรมวิชาการเกษตร 

๓) การหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรมธนารักษ์
เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ 

๔) การหารือของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับ           
การตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 



๒๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

  การพัฒนาระบบต าแหน่งและการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ศึกษา วิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมการปกครอง 
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ส่ ว น ร า ช ก า ร อื่ น ที่ มี ข อ ง เ ข ต ห น้ า ที่                   
ความรับผิดชอบ ขนาด และ/หรือลักษณะงานคล้ายคลึงหรือ
ใกล้เคียงกัน เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเสนอหลักเกณฑ์       
การก าหนดจ านวนต าแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง 
(ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) เพิ่มขึ้น ๑ ต าแหน่ง            
เป็นต าแหน่งที่ ๔ เพื่อให้ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งต่อไป โดย อ.ก.พ. 
วิสามัญเกี่ยวกับระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน มีมติ
เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐ และ ก.พ. มีมติรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  
 การปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด 
ต าแหน่งวิศวกรรังวัด โดยเพิ่มเติมระดับเช่ียวชาญ โดย อ.ก.พ. 
วิสามัญเกี่ ยวกับระบบจ าแนกต าแหน่ งและค่ าตอบแทน                
มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๐ และ ก.พ. มีมติ เห็นชอบ ในการประชุม             
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนา
ระบบจ าแนกต าแหน่ง ครั้งที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและต้นแบบมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ส าหรับต าแหน่งเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย 
Thailand 4.0 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ 
สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี 

   



๒๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนา
ระบบจ าแนกต าแหน่ง ครั้งที่ ๒ การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เครื่องมือในการบริหารต าแหน่งของส่วนราชการ วันที่  ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี
ข้าราชการของส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม จ านวน ๖๖ คน 
 น าเสนอ ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่             
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ท าเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่อง           

๑) การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตาม
นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง ก.พ. มีมติเห็นชอบตามมติ อ.ก.พ. 
วิสามัญเกี่ ยวกับระบบจ าแนกต าแหน่ งและค่ าตอบแทน              
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ และ
มติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเห็นชอบกับข้อเสนอเพิ่มเติมของส านักงาน 
ก.พ. ดังนี้ (๑) ให้มีการช้ีแจงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ            
การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละ
ประเด็น ทั้งการก าหนดต าแหน่งและวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ 
เพื่อให้ส่วนราชการเกิดความเข้าใจที่ ชัดเจนร่วมกันในการ
ด าเนินการ และ (๒) ให้ส่วนราชการก าหนดให้มีตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการตามที่ได้ 
ตกลงไว้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ          
การขับเคลื่อนระบบราชการ ๔.๐ รวมทั้งให้มีระบบการประเมินผล
การปฏิบั ติ งานและสมรรถนะที่ ชัดเจน เพื่ อใ ช้ประกอบ                  
การประเมินผลความเหมาะสมของการด าเนินการในลักษณะ        



๒๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 

๒) กรมราชทัณฑ์ขอปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
อนุศาสนาจารย์ เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่ง ก.พ. มีมติ
เห็นชอบ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนา
ระบบจ าแนกต าแหน่ง ครั้งที่ ๓ การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เครื่องมือในการบริหารต าแหน่งของส่วนราชการ วันที่  ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็น เรื่อง ข้อเสนอ
แนวทางการติดตามและประเมินผลการใช้ต าแหน่งและอัตราก าลัง 
(Position and Workforce Audit) จ า น วน  ๒  ค รั้ ง  โ ด ยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทาง          
การติดตามและประเมินผลการบริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทและภารกิจของส่วนราชการ 
รวมทั้งสภาพปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง 

ครั้งที่ ๑ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ 
สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี  โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ        
เข้าร่วม จ านวน ๕๐ ส่วนราชการ  

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์          
สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี  โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ        
เข้าร่วม จ านวน ๕๐ ส่วนราชการ 
 น าเสนอ ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่             
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ท าเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่อง 

๑) ข้อ เสนอหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่ ง          



๒๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) 

๒) การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง 
 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนายแพทย์ด้านเวชกรรม
ป้องกันที่ปฏิบัติงานในกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข         
โดยไม่ยุบเลิกต าแหน่ง โดย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจ าแนก
ต าแหน่ งและค่ าตอบแทน มีมติ เห็ นชอบ ในการประชุม                  
ครั้ งที่  ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ก.พ.             
มีมติเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  

  การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับ
ส่วนราชการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารต าแหน่ง 
 จัดท าฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. 
กระทรวง/กรม/จังหวัด) 
 จัดท าข้อมูลค าถาม – ค าตอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อ เป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อน า
ขึ้นบนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. 
 จัดท าคู่มือการด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่ อ เป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ฉบับปรับปรุง 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ    
นักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ 
การก าหนดต าแหน่งระดับสูง ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐            
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี 

   



๒๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารต าแหน่งส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กรม/
อ.ก.พ. กระทรวง ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐             
ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 จัดสัมมนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ     
พลเรือนสามัญ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ไม้แก้ว
ด าเนินรีสอร์ท อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความรู้ 
ความสามารถ แลกเปลีย่นประสบการณ ์ที่เกิดจากการปฏบิัติงานจรงิ 
รับฟังความคิดเห็น ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๓๗ คน  
 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ สาขา
พยาบาลศาสตร์” ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ 
สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และส านักงาน ก.พ. 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ในสายงาน
พยาบาลวิชาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๕๐ คน  
 จัดสัมมนาการเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ในวันที่   
๑, ๕ และ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช        



๒๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมาย แนวทาง วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
และระดับช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหด ารงต าแหนง 
ส าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ต าแหนงประเภททั่วไป)          
และต าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะต าแหนงระดับ ๘ ลงมา  
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่  นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง        
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๓๗ คน  

  การจัดท าเอกสารสถานภาพของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 จัดท าเอกสารสถานภาพของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่ อเป็นข้อมู ลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ 
นโยบายและทิศทางการบริหารงานของส่วนราชการ แผนงาน/
โครงการ (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) เ งินงบประมาณ 

   



๓๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรอบอัตราก าลังในภาพรวม แผนภูมิ
โครงสร้างและอัตราก าลัง ภาพรวมกรอบอัตราก าลังข้าราชการ        
พลเรือนสามัญ สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหาร           
งานบุคคลและส่วนราชการในสังกัด โดยจัดท าแบบฟอร์มการ
รวบรวมข้อมูล ประสานงานกับส่วนราชการ ตลอดจนรวบรวมและ
ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เอกสาร
สถานภาพของส่วนราชการมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน  

  การก าหนดกรอบอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 วิเคราะห์บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังของ
ส่วนราชการเป็นรายกระทรวง โดยด าเนินงานร่วมกับส านักงาน 
ก.พ.ร. และได้มีการเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินการต่อ
คณะอนุกรรมการก าหนดกรอบอัตราก าลังและวางแผนบริหาร
ก าลั ง คนภาครั ฐ เ ชิ งยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ นประจ าทุ ก เ ดื อน                     
โดยคณะอนุ กรรมการฯ ได้ มี การประชุมเพื่ อพิ จารณา                
ผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และอัตราก าลังของ        
ส่วนราชการแล้ว จ านวน ๑๗ กระทรวง ได้แก่  กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข 
ก ร ะ ท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ         
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและ

   



๓๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดประชุม
คณะอนุกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและ             
ภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณา             
(๑) รายงานความก้าวหน้าในการบริหารต าแหน่งของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๒) การจัดท าแผนบริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) และ (๓) แนวทางการจัดท าแผนก าลังคนเพื่อรองรับภารกิจ
ของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ตลอดจนรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการขอเพิ่ม
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) 
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ก าลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ 
ช้ัน ๙ ส านักงาน ก.พ. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  

๑) เรื่องเพื่อทราบ จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี ้
- เรื่อง สรุปร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

๒) เรื่องสืบเนื่อง จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี ้
- เรื่อง รายงานผลการศึกษาเบื้องต้นเรื่องการจ้างงาน

บุคลากรสุขภาพภาครัฐ 
 จัดประชุมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายก าลังคนภาครัฐ 
(คปร.) ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๑ ในวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑                
ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยมีมติที่ประชุม ดังนี ้

๑) การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง 



๓๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๒) การขอเพิ่มอัตราข้ าราชการตั้ งใหม่ ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ต าแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร) 

๓) การขอยกเว้นการยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง
นักบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

๔) แผนการด าเนินการจัดท ามาตรการบริหารและพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐในระยะต่อไป 

๕) รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการทดแทนอัตราว่างจาก
ผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น        
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ก าลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ 
ช้ัน ๙ ส านักงาน ก.พ. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  

๑) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าแผนการบริหารต าแหน่งของ
กระทรวงสาธารณสุข 

๒) เรื่อง ผลการจัดท ายุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและ
ภารกิจด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดกรอบอัตราก าลังและ
วางแผนบริหารก าลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ า กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ 
โครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังของส่วนราชการ กรณีกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ 



๓๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ 
กระทรวงมหาดไทย และส านักนายกรัฐมนตรี 
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ก าลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ 
ช้ัน ๙ ส านักงาน ก.พ. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้  

๑) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการก าหนดรูปแบบ
การจ้างงาน 

๒) เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและภารกิจ
บริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 จัดประชุมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายก าลังคนภาครัฐ 
(คปร. ) ครั้ งที่  ๒/๒๕๖๑ ในวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑                
ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยมีมติที่ประชุม ดังนี ้

๑) การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง 

๒) รายงานความก้าวหน้าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ก าลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

๓) สรุปข้อมูลการย้ายพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิต
พยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๔) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการของ



๓๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน 
สภาพัฒนาการเมือง และส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

๕) การ เพิ่ มอั ตราข้ า ราชการตั้ ง ใหม่ ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

  การส่งเสริมการวางแผนและบริหารก าลังคนในส่วนราชการ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ค าแนะน าส่วนราชการ : โครงการ
ส่งเสริมการวางแผนและบริหารก าลังคนของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผน
บริ หารและพัฒนาก าลั งคนได้ สอดคล้ องกั บภารกิ จและ            
การเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้

๑) การวิ เคราะห์ อั ตราก าลั งและวางแผนก าลั งคน                 
ณ ส านักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒) การจัดท าแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ส านักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๓) การก าหนดยุทธศาสตร์และจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการ 
ณ ส านักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๔) การบริหารก าลังคนคุณภาพ ณ ส านักงาน ก.พ. ในวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๕) การจัดท าและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้ าของ
ข้าราชการ ณ ส านักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

   

  การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐ (คปร.) และระบบบริหารพนักงานราชการ 

 จัดท าบันทึก เ รื่ อ ง  แนวทางการดึ งดู ด ใจผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และ           

   



๓๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
มีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง  
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดึงดูดใจผู้มีความรู้
ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และ          
มีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง
ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ 
 รวบรวมผลส ารวจความต้องการจ้างพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง จัดท าแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของ
ส่วนราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจ้างพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง 
 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)          
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒  
ช้ัน ๙ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  เพื่อพิจารณา เรื่อง        
(๑) การก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมใน
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๒) การก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมใน     
กรมสวัสดิ การและคุ้ มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน              
(๓) การก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติม          
ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ            
(๔) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ คณะที่ ๑ ด้านการก าหนดลักษณะงาน กรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ และเพื่อทราบ 
เรื่อง (๑) รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบพนักงานราชการ และ (๒) มติคณะอนุกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  (อ.คพร.) คณะที ่๑ และคณะที ่๓ 



๓๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 
คณะที่ ๑ ด้านการก าหนดลักษณะงาน กรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที ่
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๙ ส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี  เพื่อพิจารณา เรื่อง (๑) การขอรับจัดสรร
อัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข (ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) และ (๒) การให้
พนักงานราชการได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น กรณียื่นหนังสือ
รับรองประสบการณ์การท างานเพิ่มเติม และเพื่อทราบ เรื่อง      
การแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) ทดแทน 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่ อง           
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ในวันท่ี ๒๕ และ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนช่ัน       
จังหวัดนนทบุรี 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการด าเนินการตาม
มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑) ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ ในวันท่ี 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามมาตราการบริหารและพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งก าลังจะสิ้นสุดลง และ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท า
มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐระยะต่อไป ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ        
๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง



๓๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ค านึงถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการให้บริการ
ประชาชนของภาครัฐด้วย โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้แทน
ส่วนราชการระดับกระทรวง/กรม และผู้แทนองค์กรกลางบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จ านวน ๓๑๓ คน จาก ๑๔๓ ส่วนราชการ ทั้งนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. จะได้รวบรวม
ประเด็นปัญหา อุปสรรค ผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดท า
มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐในระยะต่อไป เพื่อ
เสนอ คปร. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลและพัฒนา    
ขีดความสามารถในการด าเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และการบริหารระบบ
พนักงานราชการ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี
ข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม จ านวน ๑๙๓ คน 
 ด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในส่วนราชการต่าง ๆ 
โดยน าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 
คณะที่ ๑ ด้านการก าหนดลักษณะงาน กรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ในการประชุม ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๒๑๐ 
ช้ัน ๒ อาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา
เรื่องการจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงการคลัง กระทรวง



๓๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  กระทรวงพลั งงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
กระทรวงอุตสาหกรรม และมติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๒ ด้านการสรรหาและเลือกสรร และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารระบบพนักงาน
ราชการ” ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ส านักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบ
การบริหารระบบพนักงานราชการของส่วนราชการ โดยมี
ข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม จ านวน ๔๑๗ คน 
 น าเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)         
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑       
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน ๒ อาคารส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ท าเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้  

๑) การจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงของส่วนราชการต่าง ๆ 

๒) การจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงส าหรับการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล 

๓) ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 



๓๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. .... 

๔) การให้พนักงานราชการได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 
กรณียื่นหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานเพิ่มเติม 

๕) การขอยกเว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา
จ้างพนักงานราชการ (รายนางวิรัตน์ โคตรพันธ์) 

๖) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง           
แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 

๗) มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 
- คณะที่ ๑ ด้านการก าหนดลักษณะงาน กรอบอัตราก าลัง

พนักงานราชการ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ 
- คณะที่ ๒  ด้านการสรรหาและเลือกสรร และประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
- คณะที่ ๓  ด้านกฎหมายและวินัย 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 
คณะที่ ๑ ด้านการก าหนดลักษณะงาน กรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ครั้ งที่  ๓/๒๕๖๑              
วันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๒๑๐ ช้ัน ๒          
อาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา เรื่อง        
แนวทางการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่         
๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 
คณะที่ ๑ ด้านการก าหนดลักษณะงาน กรอบอัตราก าลังพนักงาน



๔๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ครั้ งที่  ๔/๒๕๖๑              
วันที ่๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๙ ส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา เรื่อง 

๑) การจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 

๒) การจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในกระทรวงอุตสาหกรรม 

๓) มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ คณะที่ ๓ 
ด้านกฎหมาย และวินัย 
 น าเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)         
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑       
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ช้ัน ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล            
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

๑) การจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพือ่รองรับ
การจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงของส่วนราชการในส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

๒) การจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงของส่วนราชการในกระทรวง
อุตสาหกรรม 

๓) แนวทางจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๔) ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
ค่าตอบแทนของต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ         



๔๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕) การยกเว้นการด าเนินการตามหนังสือคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ ที่  นร ๑๐๐๘.๕/๓๖๖ ลงวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ กรณีพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นการเฉพาะราย 

๖) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพนักงานราชการ 

๗) มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 
คณะที่ ๑ ด้านการก าหนดลักษณะงาน กรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ ค่ าตอบแทน และสิทธิประโยชน์  และคณะที่  ๓               
ด้านกฎหมายและวินัย 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
สภาพปัญหาและแนวทางปฏิบัติส าหรับการทดแทนอัตราว่างจาก
ผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นและ
ระบบพนักงานราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการและพนักงาน
ราชการของส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม จ านวน ๑๗๘ คน 

  การเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จ านวน ๕๕ เรื่อง 

๑) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... 

๒) การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

๓) การพิจารณาทบทวนความจ าเป็นเหมาะสมของการก าหนด
อัตราข้าราชการตั้งใหม่ต าแหน่งเภสัชกร จ านวน ๓๑๖ อัตรา 

   



๔๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๔) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๐ 

๕) -ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

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

๗) ขอยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการน า 
เงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

๘) ร่างยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๙) ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๑๐) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รวม ๒ ฉบับ 

๑๑) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 

๑๒) ร่ า งพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งส านั กงานรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๓) ร่างยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑๔) ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๑๕) การเพิ่ มอั ตราข้ าราชการตั้ งใหม่ ของส านั กงาน



๔๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๖) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... 
๑๗) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
๑๘) การแก้ไขระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหาร

กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑  (ร่างระเบียบ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ....) 

๑๙) ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยส านักงาน         
การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

๒๐) ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชน      
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

๒๑) ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

๒๒) ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒๓) -ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒๔) ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่



๔๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 

๒๕) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 

๒๖) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... (การก าหนด
หน้าที่และอ านาจในร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี) 

๒๗) ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่ง
และระดับต าแหน่ง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วย          
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง            
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๒๘) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. .... 
๒๙) ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ       

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
๓๐) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... 
๓๑) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. .... 
๓๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ   

ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓๓) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๓๔) การโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ  หนี้  และ

งบประมาณของศู นย์ประชุมและแสดงสินค้ านานาชาติ          
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ของส านักงานพัฒนา      
พิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นของกรมธนารักษ์ (ร่างพระราช-



๔๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
กฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)           
ฉบับที่.. พ.ศ. ....) 

๓๕) การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรม  
๓๖) โ ค ร งกา รผลิ ตทั นตแพทย์ เ พิ่ ม ขอ งส านั ก ง าน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาทันตสุขภาวะ
ของประชาชน (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 

๓๗) ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 
๓๘) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... 
๓๙) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... 
๔๐) ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต ารวจศาล พ.ศ. .... 
๔๑) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... 
๔๒) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

พ.ศ. .... 
๔๓) ขอทบทวนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจศูนย์พัฒนา 

การผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อส่งออก 
๔๔) ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๔๕) การเพิ่ มอัตราข้ าราชการตั้ งใหม่ ของส านั กงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ต าแหน่งนายแพทย์         
ทันตแพทย์ และเภสัชกร) 

๔๖) การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ        
ด้านต่าง ๆ 

๔๗) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
๔๘) ร่างกฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ๒ ฉบับ 



๔๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๔๙) รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๐) ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๕๑) ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๕๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... 
๕๓) ร่างพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... 
๕๔) ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ      

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
๕๕) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. .... 

  การศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบหรือกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ      
พลเรือนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ประชากรและการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณในราชการพลเรือน 
๑. การจัดท ารายละเอียดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐเพ่ือรองรับสังคมสูงอาย ุ
 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมท้ังจัดท าข้อเสนอ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหาร
ทรั พยากรบุ คคล ในร าชกา รพล เ รื อนที่ ส อดคล้ อ งกั บ               
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรและการปรับเปลี่ยนอายุ
เกษียณในราชการพลเรือน 
 แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายละเอียดแนวทางการพัฒนา

   



๔๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 
จ านวน ๕ คณะ  
 จัดท าร่างรายละเอียดแนวทาง (๑) การน าระบบบริหารอายุ 
(Age Management) มาใช้ในส่วนราชการ และ (๒) การพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 
เพื่อเสนอคณะท างานฯ พิจารณา 

 น าเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ  ในการประชุมครั้งที่         
๖/๒๕๖๐ วันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่ อง            
(๑) การด าเนินการจัดตั้งคณะท างานเพื่อจัดท ารายระเอียด          
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับ
การเข้าสู่สังคมสูงอายุ (๒) แนวทางการปรับปรุง กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์     
รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (๓) ความก้าวหน้าในการด าเนินการเกี่ยวกับ 
Placement Center และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของ 
อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อ
รองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่ง ก.พ. มีมติรับทราบ 
๒. การจัดท าข้อเสนอการปรับปรุงการเกษียณอายุของ
ข้าราชการและแนวทางในการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วย       
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ตามมาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 



๔๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 จัดท าหนั งสือขอความอนุ เคราะห์ ให้ส่ วนราชการตอบ        
แบบส ารวจความประสงค์ของส่วนราชการเกี่ยวกับการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญรับราชการต่อไป และเกี่ยวกับการจ้างงาน
ข้าราชการที่เกษียณอายุ ส่งไปยังส่วนราชการระดับกรม ๑๓๙ แห่ง 
และประมวลสรุปผลการส ารวจต าแหน่งงานและความประสงค์
ของส่วนราชการในการให้ข้าราชการพลเรือนสามญัซึ่งมีอายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป 

 จัดประชุมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง        
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ            
หกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎ ก.พ.       
ที่ออกตามมาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ      
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสนับสนุนส่วนราชการในการรักษา
ก าลังคนที่มีความจ าเป็นในระยะเร่งด่วน  

 จัดท ามติ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารเพื่ อรองรับการเข้ าสู่ สั งคมสู งอายุ  ในการประชุม                    
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทาง           
การปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง อ.ก.พ.ฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ปรับปรุงบัญชีรายช่ือต าแหน่งที่ ก.พ. จะก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่
ได้รับราชการต่อไป โดยให้เสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในหลักการและเร่งรัดด าเนินการต่อไป 



๔๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
 จัดท าวาระเสนอ 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. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ        
หกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง ก.พ. และ อ.ก.พ.ฯ มีมติเห็นชอบ       
ในหลักการตามที่เสนอ โดยให้มีการปรับปรุงบัญชีต าแหน่งที่        
จะให้รับราชการต่อไป รวมถึงการปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ         
ซึ่งไม่กระทบต่อสาระส าคัญของกฎ ก.พ.ฯ 
 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับแนวทาง      
การจัดท าข้อมูลประกอบการปรับปรุงบัญชีต าแหน่งที่  ก.พ. 
ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่ได้รับราชการต่อไปส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับส่วนราชการระดับกระทรวง (ส านักงาน
ปลัดกระทรวง) ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงบัญชีรายช่ือต าแหน่ง
ที่ได้รับราชการต่อไป ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ      
พลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณืรับราชการต่อไป 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมี
ผู้แทนจากส่วนราชการซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ. 
กระทรวงเข้าร่วม จ านวน ๓๕ ส่วนราชการ รวมทั้งสิ้น ๕๔ คน 
ทั้งนี้ การประชุมช้ีแจงครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากมติที่ประชุม ก.พ. 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเห็นชอบให้มี
การปรับปรุงและแก้ไขต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่



๕๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ได้รับราชการต่อไปได้ โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวงเสนอรายช่ือ
ต าแหน่งในสายงานของส่วนราชการในสังกัด เพื่อเสนอให้ ก.พ. 
พิจารณาก าหนดเป็นต าแหน่งที่จะให้รับราชการต่อไป ซึ่งผลของ
การด าเนินการเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารก าลังคนใน
ภาพรวมของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ติดตามผลการปรับปรุงและเพิ่มเติมสายงานในบัญชีต าแหน่งที่ 
ก.พ. ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่ได้รับราชการต่อไปตามกฎ ก.พ.ฯ 
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนของส่วนราชการในระยะ
เร่งด่วน โดยขณะนี้อยู่ ระหว่างรวบรวมรายช่ือและจ านวน
อัตราก าลังของสายงานหลักและสายงานสนับสนุนของแต่ละ       
ส่วนราชการ 
 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการขยายอายุเกษียณของข้าราชการ
ตุลาการและข้าราชการอัยการ 
 ปรับปรุงบัญชีต าแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป            
โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การก าหนดระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปที่จะให้รับราชการ
ต่อไป 
๓. การด าเนินการเกี่ยวกับ Job Placement for Seniors 
(ชื่อเดิม Placement Center) 
 พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์และระบบฐานข้อมูลของ 
Placement Center 
 จัดประชุมสัมมนา เรื่อง โอกาสในการท างานของบุคลากร
ภาครัฐสูงวัยในยุคประเทศไทย ๔.๐ ในวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ      



๕๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงานและข้อกฎหมายต่าง ๆ      
ที่เกี่ยวข้อง 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีรายได้หลังเกษียณ ระหว่าง
วันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งผลจากการสัมมนา คือ 
ผู้ เข้าร่วมสัมมนาสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตพื้นฐานส าหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ
การท างานภายหลังเกษียณได้ รวมทั้งยังได้ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการทดลองลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ OCSC 
Placement Center ซึ่งเป็นระบบทีส่ านักงาน ก.พ. พัฒนาขึ้น 
 ประชุมร่วมกับรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและบุคลากรที่ดูแลงานวุฒิอาสา 
ธนาคารสมอง ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อหารือแนวทาง
ด าเนินงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และการสร้างเครือข่ายในการ
จัดหางานส าหรับข้าราชการที่เกษียณอายุ ซึ่งผลจากการประชุม 
คือ ส านักงาน ก.พ. ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลส าหรับ Placement Center 

 ศึกษาทบทวนโครงสร้ างต าแหน่ งงานและอัตราก าลั ง        
โดยจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดต าแหน่ง
งานจากส่วนราชการ จ านวน ๘ ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กรมการปกครอง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 การหาเครือข่ายในการด าเนินงานและโอกาสการจ้างงาน ดังนี ้



๕๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมข้าราชการอาวุโส        

ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับประเด็นที่ส านักงาน ก.พ. 
ขอความอนุเคราะห์สมาคมฯ ให้ร่วมสนับสนุนบุคลากรภาครัฐ
ให้มีงานท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความอนุเคราะห์
ตามค าขอของส านักงาน ก.พ. 

- ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานให้ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งที่ประชุม
มีมติให้ส านักงานคณะกรรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) จัดตั้ง Placement Center เพื่อ
สรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น          
ที่เกษียณอายุไปท างานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งแบบ
จิตอาสา (ข้าราชการระดับ ๙ ขึ้นไป) และแบบมีค่าตอบแทน 
(ข้าราชการต่ ากว่าระดับ ๙) โดยขอให้ส านักงาน ก.พ. ส่งรายชื่อ
ข้าราชการที่ เกษียณอายุ ให้กับส านักงาน ก.ถ. เพื่ อเป็น
แหล่งข้อมูลในการสรรหาบุคคล 

- รวบรวมข้อมูลสมาคมหรือชมรมข้าราชการเกษียณอายุของ
ส่วนราชการระดับกระทรวง เพื่อเป็นเครือข่ายด าเนินงาน 
Placement Center ตามมติ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ            
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
 ศึกษาดู งานศู นย์ บริ การข้ อมู ลภาครั ฐเพื่ อประชาชน 
(Government Contact Center : GCC 1111)  ในวั นที่  ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที คลองเตย และ       
ได้จัดท ารายงานการศึกษาดูงานฯ พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ



๕๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
โอกาสของข้าราชการสูงวัยในการท างานให้กับ GCC 1111 หรือ
ศูนย์ด ารงธรรม และการบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐเพื่อบริการประชาชนผ่าน GCC 1111 

 ประชุมกับกรมการจัดหางาน จ านวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๑๓ และ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อขอข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุที่
กรมการจัดหางานได้รับจากกรมบัญชีกลางและที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมการจัดหางาน 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลข้ าราชการเกษียณอายุ  (OCSC 
Placement Center)  

- ปรับปรุงเนื้อหาของระบบลงทะเบียนและออกแบบใบสมัคร 
Placement Center ส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ออนไลน ์

- สร้างฐานข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุส าหรับหน่วยงานที่
ต้องการบุคลากรปฏิบัติงาน โดยรวบรวมข้อมูลประวัติของ
ข้าราชการเกษียณอายุจากสมาคมข้าราชการอาวุโส และ
แหล่งข้อมูลภายในส านักงาน ก.พ. เช่น ฐานข้อมูลความเช่ียวชาญ
ของบุคลากรภาครัฐ ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดเตรียมไว้       
ในระบบฐานข้อมูล 

- บูรณาการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกษียณอายุ  
จากข้อมูลสารสนเทศก าลังคนภาครัฐ ข้อมูลของกรมการจัดหางาน 
ข้อมูลสมาชิกสมาคมข้าราชการอาวุโส ข้อมูลข้าราชการที่เข้าร่วม
โครงการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล
ความเช่ียวชาญบุคลากรภาครัฐจากศูนย์ข้อมูลกลางทรัพยากร
บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษภายในประเทศ 

- ส ารวจข้อมูลความเชี่ยวชาญและความสนใจในการท างาน



๕๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้ตอบแบบส ารวจ 
จ านวนทั้งสิ้น ๖,๒๗๑ คน ประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒,๐๘๕ คน ปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒,๐๘๓ คน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒,๑๐๓ คน 
 จัดประชุมคณะท างานเตรียมการจัดตั้ งและก ากับดูแล 
Placement Center ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้  

๑) คณะท างานฯ รับทราบการแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุคณะใหม่  

๒) มีมติเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานร่วมกับสมาคม
ข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย โดย (๑) เห็นควรให้สมาคม
ข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ประ เมิ นบุ คคลก่ อนส่ งราย ช่ื อให้ กั บหน่ วยงานที่ ก าลั ง                        
มีความต้องการบุคลากร และ (๒) เห็นชอบให้มีการร่วมกันศึกษา
มาตรฐานค่าตอบแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ส าหรับ          
ผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการและหน่วยงาน  

๓) มีมติเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือด้านส่งเสริมการมี
งานท าให้ผู้สูงอายุกับกรมการจัดหางาน โดยเห็นควรให้ชะลอ          
การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ กับกรมการจัดหางานไว้ก่อน        
เพื่อด าเนินการให้เกิดแผนงานโครงการและอ านาจหน้าที่ท่ีชัดเจน 
 จัดประชุมคณะท างานเตรียมการจัดตั้ งและก ากับดูแล 
Placement Center ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
โดยมีการน าเสนอความก้าวหน้าโครงสร้างและสถานที่ตั้ ง 



๕๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
Placement center 
 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับ Placement Center 
(ร่วมกับ อ.ก.พ. นายสมภพ อมาตยกุล และข้าราชการจาก
ส านักงาน ก.พ.ร.) ในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และจัดประชุม
จัดท าฐานข้อมูล Placement Center ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ โดยมีผลการด าเนินการ คือ การจัดท ารายละเอียด       
แนวทางการพัฒนา Placement Center ให้ เป็นหน่วยงาน
รูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) 
 การเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์เตรียมผู้สูงวัยให้เข้าท างาน 
ให้เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) 
และเปลี่ยนช่ือจาก Placement Center เป็น Job Placement 
for Seniors และน าเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่ง ก.พ. มีมติเห็นชอบในหลักการให้มี
การพัฒนาศูนย์เตรียมผู้สูงวัยให้เข้าท างานให้เป็นหน่วยงาน
รูปแบบพิเศษ (SDU) และก าหนดชื่อหน่วยงานเป็นศูนย์เตรียม
บุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน รวมทั้งให้จัดท ารายละเอียดค าขอ
จัดตั้งหน่วยงานเสนอ ก.พ.ร. 
 ด าเนินการออกแบบส ารวจออนไลน์ (e-survey) ความสนใจ 
ในการท างานหลังเกษียณของข้าราชการที่จะเกษียณในช่วงปี 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ส่งให้ส่วนราชการเพื่อขอความอนุเคราะห์       
ตอบแบบสอบถาม (หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒.๔/๑๔ 
ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑) และศึกษา วิเคราะห์ผลการส ารวจ
ข้อมูลความเช่ียวชาญและความสนใจในการท างานของข้าราชการ
ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓        
เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางในการน าร่องตามภารกิจ



๕๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ของศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน 
 จัดประชุมคณะท างานและเตรียมการจัดตั้งศูนย์จัดเตรียม     
ผู้สูงวัยภาครัฐเข้าสู่งาน (ร่วมกับ อ.ก.พ. นายสมภพ อมาตยกุล 
และข้าราชการจากส านักงาน ก.พ.ร.) ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
เพื่อจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : 
SDU) โดยมีผลการด าเนินการ คือ การจัดท าแผนการด าเนินการ
จัดตั้ง SDU โครงสร้างองค์กร และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ชัดเจนในส่วนที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ก.พ. 
ตามพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  การส่งเสริมศักยภาพ เสริมสร้างคุณภาพและความเข้มแข็ง
ของงานวิจัยและการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ 

 ศึกษาการบริหารงานบุคคลขององค์กรกลางบริหารทรัพยากร
บุคคลต่าง ๆ และเปรียบเทียบประเด็นที่ส าคัญกับองค์กรกลาง
บริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ได้แก่ การก าหนดต าแหน่งและทาง
ก้าวหน้า ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน การบรรจุและแต่งตั้ง  

 ศึกษางานวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเภทบุคลากร
และลักษณะงานเพื่อรองรับรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย และ
ศึ กษารู ปแบบการจ้ า ง ง านที่ มี ในปั จจุ บั นขอ งภาครั ฐ              
ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดท า
รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาประเภทบุคลากร
ภาครัฐที่เหมาะสมกับลักษณะงานของส่วนราชการ 

 จัดท าร่างรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การศึกษา
ประเภทบุคลากรภาครั ฐที่ เหมาะสมกับลักษณะงานของ            
ส่วนราชการ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาระบบ

   



๕๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการด าเนินการของส่วนราชการ       
เพื่ อประกอบการปรับระเบียบ ก.พ. ว่ าด้วยการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานท่ีหน่วยงาน
อื่นในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  การจัดท ารายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐        
(HR Scorecard Annual Report 2017) 

 การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ      
ส่วนราชการ (Agency Survey) 

- บันทึกข้อมูลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ   
ส่วนราชการ (Agency Survey) ที่ได้รับจากส่วนราชการ จ านวน 
๑๒๕ ส่วนราชการ 

- พัฒนาระบบและรูปแบบการรายงานสถานภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Agency Survey) แบบออนไลน ์
 การส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการ     
พลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
(Employee Survey) ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการ ดังนี ้

๑) พัฒนาระบบการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบออนไลน ์

๒) วิเคราะห์ประชากรและก าหนดกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ 
พลเรือนสามัญในแต่ละส่วนราชการ 

๓) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ จ านวน 
๑๕๑ แห่ง เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบส ารวจฯ 

   



๕๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๔) เปิดระบบให้ข้าราชการสามารถเข้าไปตอบแบบส ารวจ

ออนไลน ์
๕) จัดท าหนังสือถึงส่วนราชการจ านวน ๘๔ แห่ง เพื่อแจ้ง

ขยายเวลาการตอบแบบส ารวจถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๖) รวบรวมและประมวลผลการส ารวจความคิดเห็นและ 

ความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ส าหรับการจัดท ารายงาน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๗) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าร่างบันทึกรายงานสถานภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

  การให้ความอนุเคราะห์ส่วนราชการในการประเมินสมรรถนะ
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ด าเนินการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ๖ ด้าน ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ส าหรับ        
ส่วนราชการที่ขอความอนุเคราะห์ โดยได้ด าเนินการประเมิน
สมรรถนะทางการบริหารดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี ้

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๒๖ ราย        
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ส านักงานศาลยุติธรรม จ านวน ๔๐ ราย วันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

 ส านักงาน ก.พ. จ านวน ๔๐ ราย วันท่ี ๑๙ และ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

 กรมชลประทาน จ านวน ๔๔ ราย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑  

   



๕๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน ๔๙ ราย วันที ่
๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  

 ส านักงานศาลยุติธรรม จ านวน ๔๔ ราย วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๒๕ ราย วันท่ี 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิราชการและระบบบริหาร           
ผลการปฏิบัติงาน 

 ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการทุกสังกัด โดยประชุมหารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน 
ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย ดังนี ้

- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรก าหนด       
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล ให้ครอบคลุมการด าเนินงาน ตามภารกิจส าคัญของ
รัฐบาลใน ๓ มิติ ได้แก ่ 

(๑) งานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล 
(Agenda Based)  

(๒) งานตามภารกิจของส่วนราชการ (Functional Based) 
(๓) งานตามพื้นทีจ่ังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Based) 
 

   



๖๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 ศึกษาผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลการใช้       
ระบบบริหารผลการปฏิบัติ งานในส่วนราชการ ข้อหารื อ               
ข้อร้องเรียน ฯลฯ 

 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดท า
หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ  

- จัดท าบันทึกวิเคราะห์เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ประกอบ 
การตอบข้อหารือของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

- จัดท าหนังสือตอบข้อหารือของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม 

- ตอบข้อหารือด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ 
จ านวน ๔๖ แห่ง 

- รวบรวมข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ       
ส่วนราชการย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมซักซ้อม
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 าภรณ์ประจ าปี  กั บส านั ก เ ลขาธิ กา ร
คณะรัฐมนตรีและผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรกลางบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ และการประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบริษัท ซีพี  ออลล์  จ ากั ด  เกี่ ยวกับการปร ะเมินผล                 
การปฏิบัติงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด เพื่อน าข้อมูลไปใช้
ในการศึกษาวิ เคราะห์ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารผล           
การปฏิบัติราชการต่อไป 

 



๖๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

  การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
ส่วนราชการและจังหวัด 
 จัดฝึกอบรมพัฒนาเพื่ อสร้ างความเป็นมืออาชีพด้ าน          
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่นักทรัพยากรบุคคลใน         
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด หลักสูตร “วินัย 
การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนช่ัน 
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหัวข้อการอบรมประกอบด้วย วินัยและการ
รักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ โดยมี
ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ช านาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน 
บุรีรัมย์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พิจิตร ยโสธร ยะลา 
ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี  ลพบุรี  ศรีสะเกษ ล าพูน สกลนคร 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี  สิ งห์บุ รี  หนองคาย 
หนองบัวล าภู อ่างทอง อ านาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
อุบลราชธานี และนครพนม รวม ๕๖ คน  
 จัดฝึกอบรมพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน         
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่นักทรัพยากรบุคคลใน           
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด หลักสูตร          
“การวิเคราะห์ต าแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง : กรณีกระทรวง
สาธารณสุข” ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐          
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหัวข้อ
การอบรมประกอบด้วย การวิเคราะห์ต าแหน่ง การบรรจุและ
แต่งตั้ง และการเขียนค าสั่ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย 

   



๖๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ และพนักงาน
ราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๓๘ 
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร 
ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตาก 
นครปฐม บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พระนครครี
อยุธยา พะเยา พัทลุง พิจิตร แพร่ ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยโสธร 
ยะลา ร้อยเอ็ด ระยอง ศรีสะเกษ ลพบุรี สงขลา สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สระบุรี  สุรินทร์ หนองบัวล าภู  อ านาจเจริญ 
อุดรธานี อุทัยธานี และล าพูน รวม ๖๓ คน 
 จัดฝึกอบรมพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้แก่นักทรัพยากรบุคคลในกลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล ส านักงานจังหวัด หลักสูตร “ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับจังหวัด (PPIS)” ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี 
โดยมีผู้ เข้ าร่ วมสัมมนาประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ช านาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน       
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒๘ จังหวัด ประกอบด้วย       
จังหวัดกระบี่ ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ชัยนาท นครพนม นครปฐม 
พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์  แพร่ ภูเก็ต 
มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง เลย ราชบุรี        
ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สุรินทร์ หนองบัวล าภู อุดรธานี 
อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม ๓๖ คน 
 จัดฝึกอบรมพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้แก่นักทรัพยากรบุคคลในกลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล ส านักงานจังหวัด หลักสูตร “ระบบสารสนเทศทรัพยากร



๖๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
บุคคลระดับจังหวัด (PPIS)” ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี 
โดยมีผู้ เข้ าร่ วมสัมมนาประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ช านาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน      
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒๗ จังหวัด ประกอบด้วย          
จังหวัดก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ เชียงราย ชุมพร  
ตาก นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พะเยา ภูเก็ต 
มุ กดาหาร ยะลา ราชบุ รี  ลพบุ รี  ล าพู น สมุ ทรสงคราม 
สมุทรปราการ ศรีสะเกษ สมุทรสาคร สระบุรี อ่างทอง อ านาจเจริญ 
และอุบลราชธานี รวม ๓๓ คน 
 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ”  
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์         
สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี  ซึ่ งหัวข้อการสัมมนา
ประกอบด้วย นโยบายและแนวทางการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวทางปฏิบัติการด าเนินการ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์  ทุนสนับสนุนความต้องการของ       
ส่วนราชการในภูมิภาค (Area-Based) และการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องจาก ๑๗ จังหวัด ได้แก่  จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี  ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และอุทัยธาน ีรวม ๒๑๖ คน 
 



๖๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ”  
ระหว่างวันที่  ๘ – ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิต            
ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งหัวข้อการสัมมนา
ประกอบด้วย นโยบายและแนวทางการพิทักษ์ระบบคุณธรรม        
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวทางปฏิบัติการ
ด าเนินการเกี่ ยวกับการอุทธรณ์  ร้ องทุกข์  ทุนสนับสนุน              
ความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-Based) และ          
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ : หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้ ง โดยมีผู้ เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้า         
ส่วนราชการในภูมิภาคและนักทรัพยากรบุคคลจากส่วนราชการใน
ภูมิภาคหรือผู้แทนจาก ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน พะเยา น่าน และแพร่ รวม ๑๙๐ คน 
ทัง้นี้ ส านักงาน ก.พ. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ข้าราชการใน         
ส่วนภูมิภาคเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติการด าเนินการเกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ข้อพึงระวังในการบริหารจัดการก าลังคนให้
โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ หรือ
หากมีการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ก็สามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด ตลอดจนเป็นการรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา และ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับ
เป็นแนวทางการพัฒนากฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทและสภาพปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ         
การบริหารราชการในส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 



๖๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
 จัดฝึกอบรมพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้แก่นักทรัพยากรบุคคลในกลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล ส านักงานจังหวัด หลักสูตร “การบรรจุแต่งตั้งและการเขียน
ค าสั่ง” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหัวข้อการอบรม
ประกอบด้วย ภาพรวมการบรรจุและแต่งตั้ง การบรรจุและแต่งตั้ง : 
การสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง กรณีทดลองปฏิบัติราชการ         
การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในภูมิภาคและการย้าย 
การโอนข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง และการลาออก หลักเกณฑ์ 
การบรรจุและแต่งตั้ง : กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในหัวข้อการจัดท าค าสั่ง         
โดยมีผู้ เข้ าร่ วมสัมมนาประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ช านาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน          
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๔๘ จังหวัด ประกอบด้วย         
จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท 
ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครนายก นนทบุรี บึงกาฬ 
น่ า น  บุ รี รั ม ย์  ป ร ะ จวบคี รี ขั น ธ์  ป ร าจี นบุ รี  ปั ต ต า นี 
พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง เพชรบูรณ์ ภูเก็ต มหาสารคาม 
มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ยะลา ลพบุรี ล าปาง ล าพูน 
เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี 
สิงห์บุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี 
อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม ๕๘ คน 
 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ”  
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทารา        



๖๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
คอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งหัวข้อการสัมมนา
ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติการด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ การทดลองปฏิบัติราชการและการแก้ไขวันเดือนปีเกิด  
ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-
Based) และหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งและการจัดท าค าสั่ ง      
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการใน
ภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น หนองบัวล าภู ชัยภูมิ เลย หนองคาย 
กาฬสินธุ์ นครพนม และบึงกาฬ รวม ๒๒๗ คน  
 จัดอบรมการพัฒนาเพื่ อสร้ างความเป็นมืออาชีพด้ าน          
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่นักทรัพยากรบุคคลในกลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด หลักสูตร “จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนช่ัน โฮเทล จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งหัวข้อ        
การอบรมประกอบด้วย หลักพื้นฐานของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
ทักษะการฟังอย่างมีส่วนร่วม หลักการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
ทักษะการให้ทางเลือกเพื่อรับมือปัญหา เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยเหลือทางจิตใจ และประเด็นท่ีพึงตระหนัก ในการช่วยเหลือ 
ทางจิ ตวิทยา โดยมี ผู้ เข้ าร่ วมการสัมมนา ประกอบด้ วย                 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ และพนักงานราชการที่
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๓๘ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ  
เชียงใหม่ ตราด นครนายก นครปฐม นครพนม นครสวรรค์ นนทบุรี 
นราธิวาส บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา 
พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ยะลา 



๖๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ราชบุรี  ล าปาง สกลนคร สตูล สมุทรสาคร สิงห์บุรี  สุรินทร์ 
หนองคาย อ่างทอง อุดรธาน ีและอุทัยธาน ีรวม ๔๖ คน 
 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ”  
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมณีจันทร์        
รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  ซึ่ งหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย            
นโยบายและแนวทางการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวทางปฏิบัติการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ
ในภูมิภาค Area-Based การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับ
ราชการและพนักงานราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
และคลินิกให้ ค าปรึ กษาด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล                  
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ข้าราชการในเขตภาค
ตะวันออกจาก ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ ระยอง ปราจีนบุรี  สระแก้ว นครนายก ชลบุรี      
และตราด รวม ๒๓๐ คน 
 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ”  
ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทวิน โลตัส 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ งหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย            
นโยบายและแนวทางการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวทางปฏิบัติการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ
ในภูมิภาค Area-Based การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับ
ราชการและพนักงานราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 



๖๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
และคลินิกให้ ค าปรึ กษาด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล                  
โดยมีผู้ เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ         
ในภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา พัทลุง ปัตตานี สตูล นราธิวาส ยะลา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง รวม ๒๓๐ คน 
 การด าเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/
จังหวัด) 

- ปรับปรุงร่างคู่มือการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือก
ข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ          

- ตอบข้อหารือเรื่อง อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/
จังหวัด) ทางโทรศัพท ์จ านวน ๖๒ แห่ง 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ ทดลองและปรับแก้
ระบบ รวมทั้ งจัดท าคู่มือเรื่ องการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  การพัฒนาระบบและด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ 
การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินบุคคล 

 สร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
๑) วิชาความสามารถท่ัวไป จ านวน ๔๐๕ ข้อ  
๒) วิชาภาษาไทย จ านวน ๓๒๕ ข้อ  
๓) วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๓๘๕ ข้อ 

 จัดชุดแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ส าหรับ
เตรียมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

๑) วิชาความสามารถท่ัวไป จ านวน ๕๔ ชุด  
๒) วิชาภาษาไทย จ านวน ๕๘ ชุด  
๓) วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๓๗ ชุด 

   



๖๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 การให้บริการเครื่องมือประเมินบุคคล และการประมวลผล
การสอบ 

- ให้บริการแบบวัดค่านิยมพื้นฐาน ส าหรับประกอบการบรรจุ
นักเรียนทุนรัฐบาล ส านักงาน ก.พ. จ านวน ๔ คน ส านักงาน
ประกันสังคม จ านวน ๓ คน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
จ านวน ๑ คน ส านั กงานประกั นสั งคม จ านวน ๑ คน               
กรมทางหลวง จ านวน ๒ คน ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จ านวน ๒ คน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน ๑ คน 

- ให้บริการแบบวัดคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล ส าหรับต าแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส านักงาน ก.พ. จ านวน ๕ คน 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ส านักงาน ก.พ. จ านวน ๓๘ คน 
ต าแหน่งบรรณารักษ์ ส านักงาน ก.พ. จ านวน ๘ คน นักจัดการ 
งานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงาน ก.พ. จ านวน ๘ คน นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ ส านักงาน ก.พ. จ านวน ๘ คน นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ จ านวน ๒๑๐ คน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
จ านวน ๑๔ คน 

- จัดกิจกรรมประเมนิความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย และทุนเล่าเรียนหลวง จ านวน ๓๓ คน 

- จัดกิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับ          
ทุนรัฐบาล จ านวน ๒๓๔ คน 

  การพิจารณารับรองคุณวุฒิ 

 รับรองคุณวุฒิจากสถานศึกษาภายในประเทศ จ านวน 
๑,๓๑๔ หลักสูตร 

 ตอบข้อหารือของส่วนราชการ/ประชาชนเกี่ยวกับการรับรอง
คุณวุฒิของ ก.พ. ตามระดับต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง และ

   



๗๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
เงินเดือนแรกบรรจุ 

๑) การรับรองคุณวุฒิในประเทศ ๕๒๖ ราย 
๒) การรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ ๑๓๔ ราย 

 ตรวจสอบต้ นฉบั บคุณวุฒิ สถาบั นการศึ กษาภาครั ฐ
ภายในประเทศของ ก.พ. จ านวน ๖๗๐ หลักสูตร 

 จัดท าคู่มือการรับรองคุณวุฒิสถาบันการศึกษาภาคเอกชน           
ในประเทศของ ก.พ. และจัดส่งให้ส่วนราชการ กระทรวง กรม และ
จังหวัดต่าง ๆ 

 ปรั บปรุ ง/บ า รุ งรั กษาระบบการรั บรองคุณวุ ฒิ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation) โดยมีการส ารวจความพึงพอใจ
ของหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการ ติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดสอบ
ระบบการรรับรองคุณวุฒิฯ จัดอบรมบุคลากรในการใช้ระบบ       
การรับรองคุณวุฒิฯ ทดลองลงระบบการรับรองคุณวุฒิฯ และ
ด าเนินการทดสอบระบบการรับรองคุณวุฒิทางอิเล็กทรอนิกส์           
(e-Accreditation) 

  การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เข้ารับราชการ 

 จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับวุฒิที่ ก.พ. ก าหนดให้คัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
ส่งให้ส่วนราชการ ๑๔๐ ส่วนราชการ พร้อมรวบรวมและ
ประมวลผลจากการส ารวจ 

 จัดท าแบบส ารวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และส่งให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานที่ใช้ระบบพนักงานราชการ รวม ๒๐๓ แห่ง รวมทั้ง

   



๗๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
จัดท าแบบส ารวจในรูปแบบ e-survey 

 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ จ านวน ๒๒๐ แห่ง 
เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. ก าหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ จ านวน ๑๔๔ ส่วนราชการ 
๗๖ จังหวัด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. จ านวน           
๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑) การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน 
ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ (หนังสือส านักงาน ก.พ.         
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อ 
บรรจุบุ คคลเข้ ารั บราชการตามหนั งสื อส านั กงาน ก.พ.                
ที่  นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

๑) หนังสือถึงปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายงานข้อมูล
ตามบัญชานายกรัฐมนตรี 

๒) หนังสือถึ งปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่ อง ขอความ
อนุ เคราะห์ให้ความช่วยเหลือบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ 

๓) หนังสือถึงตุลาการศาลปกครอง (นายประกาย วิบูลย์วิภา) 
เรื่อง ขอขยายระยะเวลายื่นค าช้ีแจง 

๔) หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง เง่ือนไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น



๗๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๕) หนังสือถึงศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหาร
ความรู้ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลเข้ารับ
ราชการก่อนวันท่ีได้รับอนุมัติปริญญาโท ตามหลักสูตร ๒ ฉบับ 

๖) หนังสือแจ้งเลขาธิการส านักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการ
ร้องเรียนของผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ของส านักงานประกันสังคม 

๗) หนังสือถึงกรมประมง เรื่อง ข้อหารือการบรรจุผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

๘) หนังสือถึงส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง        
ขอข้อมูลเพิ่มเติมกรณีขอยกเว้นมติ ก.พ. ในการคัดเลือกบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ 

๙) หนังสือถึงศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหาร
ความรู้ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลเข้ารับ
ราชการก่อนวันท่ีได้รับอนุมัติปริญญาโทตามหลักสูตร (นางสาว
กฤติกา บุญสร้าง) 

๑๐) หนังสือถึงกรมสรรพากร เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

๑๑) หนังสือถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่ อง ขอความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 

๑๒) หนังสื อถึ งนายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่  เรื่ อง 
ความเห็นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

๑๓) หนังสือถึงอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ข้อร้องเรียน
กรณี การสรรหาและ เลื อกสรรพนั ก งานราชการของ            



๗๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
กรมท่าอากาศยาน 

๑๔) หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอข้อมูล
เพิ่มเติมกรณีการคัดเลือกเพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า 

๑๕) หนังสือถึงผู้อ านวยส านักกฎหมาย ส านักงาน ก.พ. เรื่อง 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างหนังสือตอบข้อหารือนายกเทศมนตรี
ต าบลหนองไผ่ เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ 

๑๖) หนังสือถึงหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท างานในส่วนราชการ 

๑๗) หนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน          
การขนส่งและจราจร เรื่อง แนวทางการด าเนินการแจ้งความจ านง
สละสิทธิการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีน ารายช่ือ        
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

๑๘) หนังสือถึงส านักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  

๑๙) หนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน         
การขนส่งจราจร เรื่อง แนวทางการด าเนินการแจ้งความจ านง 
สละสิทธิ์การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีน ารายช่ือ        
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

๒๐) หนังสือถึงผู้อ านวยส านักกฎหมาย ส านักงาน ก.พ. เรื่อง 
ข้อหารือการบรรจุเข้ารับราชการตามค าสั่งทุเลาการบังคับของ
ศาลปกครอง 



๗๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๒๑) หนังสือแจ้งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

การขอยกเว้นมติ ก.พ. ในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขปฏิบัติงาน 

๒๒) หนังสือถึงส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการเป็นกรณีพิเศษ 

๒๓) หนังสือถึงชมรมนักวิชาการช่วยชาติ เรื่อง การขอคัด
รายช่ือผู้สอบขึ้นบัญชีภาค ก. ของส านักงาน ก.พ. 

๒๔) หนังสือถึงส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการ 

๒๕) หนังสือถึงกรมธนารักษ์ เรื่อง การขอขยายระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิน ๑ ปี 

๒๖) หนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ 

๒๗) หนังสือถึงส านักงาน ก.พ. เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุ
นักเรียนทุนรัฐบาลซึ่ งไม่ส าเร็จการศึกษาตามทุนที่ก าหนด          
เข้ารับราชการ 

๒๘) หนังสือถึงส านักงบประมาณ เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ของส านักงบประมาณ 

 
 
 

     



๗๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
  การพัฒนาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการสรรหา

และเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เข้ารับ
ราชการด้วยรูปแบบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้การสอบความรู้
ความสามารถทั่วไปมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ลดระยะเวลา         
ในการด าเนินการ ลดทรัพยากรที่ใช้ในการจัดสอบ และเพื่อให้        
ส่วนราชการได้บรรจุบุคคลตรงตามความต้องการในเวลารวดเร็ว 
รวมทั้งประชาชนได้รับโอกาสเข้ารับราชการที่ดีขึ้นและมากขึ้น 

 การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ด าเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๙ รอบ 

รอบที่  ๑ วันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จ านวนผู้สมัคร           
๑๑๐ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๑๘ คน 

รอบที่ ๒ วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ านวนผู้สมัคร         
๑๑๐ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๓๕ คน 

รอบท่ี ๓ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จ านวนผู้สมัคร ๑๑๐ คน 
จ านวนผู้สอบผ่าน ๒๐ คน 

รอบที่ ๔ วันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จ านวนผู้สมัคร            
๑๑๐ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๑๔ คน 

รอบที่  ๕ วันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จ านวนผู้ สมัคร           
๑๑๐ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๘ คน 

รอบที่  ๖ วันที่  ๘ สิ งหาคม ๒๕๖๐ จ านวนผู้ สมัคร          

   



๗๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๑๑๐ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๑๐ คน 

รอบที่  ๗ วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จ านวนผู้สมัคร            
๑๑๐ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๙ คน 

รอบที่  ๘ วันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๐ จ านวนผู้สมัคร          
๑๑๐ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๒ คน 

รอบที่  ๙ วันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ จ านวนผู้สมัคร          
๑๑๐ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๘ คน 
และจัดท าฐานข้อมูลผู้สอบผ่านส าหรับการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อจัดพิมพ์
หนังสือรับรองผลการสอบผ่านส าหรับการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ด าเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๔  
รอบสอบ (เดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑) และด าเนินการ
สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระดับปริญญาโท) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องสอบด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

รอบที่  ๑ วันที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๑ จ านวนผู้ สมั คร           
๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๑๙ คน 

รอบที่  ๒ วันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ จ านวนผู้สมัคร         
๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๑๒ คน 

รอบที่  ๓ วันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ จ านวนผู้สมัคร        
๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๑๓ คน 



๗๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
รอบที่ ๔ วันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวนผู้สมัคร        

๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๑๒ คน 
รอบที่ ๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวนผู้สมัคร        

๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๑๗ คน 
รอบที่ ๖ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวนผู้สมัคร        

๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๖ คน 
รอบที่  ๗  วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ จ านวนผู้ สมั คร        

๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๔ คน 
รอบที่  ๘ วันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ จ านวนผู้สมัคร        

๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๓ คน 
รอบที่  ๙ วันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๑ จ านวนผู้ สมัคร        

๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๖ คน 
รอบที่ ๑๐ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ จ านวนผู้สมัคร        

๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๑๒ คน 
รอบที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ จ านวนผู้สมัคร        

๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๓ คน 
รอบที่ ๑๒ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวนผู้สมัคร        

๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๖ คน 
รอบที่ ๑๓ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวนผู้สมัคร        

๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๕ คน 
รอบที่ ๑๔ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวนผู้สมัคร        

๑๑๕ คน จ านวนผู้สอบผ่าน ๓ คน 
และด าเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส์  ( ระดับปริญญาโท) ครั้ งที่  ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖ รอบสอบ รอบสอบละ 



๗๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๑๑๕ ที่น่ังสอบ รวมทั้งสิ้น ๖๙๐ ที่น่ังสอบ 

 การพัฒนาระบบการสอบด้วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส์           
(e-Exam) 

- จัดท าแผนการทดสอบระบบการสอบด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ ISP 
และเครือข่ายศูนย์สอบ 

- ทดสอบระบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 
ผ่านระบบเครือข่าย ณ ส านักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และ ISP ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และประชุมร่วมกับ ISP และ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสรุป       
ผลการทดสอบระบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)  
ผ่านระบบเครือข่าย 

- ประชุมการพัฒนาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูล       
ความต้องการของระบบงานต่าง ๆ 

- เ ยี่ ยมชมและศึ กษากระบวนการสอบด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 การจัดการสัมมนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เร่ือง
การสรรหาและเลือกสรรในยุค ๔๐ โดยส านักงาน ก.พ. ในวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอสุขุมนัยประดิษฐ ส านักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๓๖๐ คน ซึ่งการสัมมนา
ครั้งนี้เป็นการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการท างานด้านการสรรหาและเลือกสรรให้มีความทันสมัย
ยิ่งขึ้น ได้แก่  

- หนังสือรับรองผลการสอบผ่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



๗๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของส านักงาน ก.พ. 
สามารถพิมพ์ใบรับรองผลการสอบผ่านฯ ได้เอง และส่วนราชการ
สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลผู้สอบผ่านฯ ของส านักงาน ก.พ. 
ทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย ซึ่งจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันท่ี        
๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

- ระบบการรับรองคุณวุฒิ ส านักงาน ก.พ. จะมีระบบการ
รับรองคุณวุฒิแบบใหม่ที่ทันสมัย ซึ่งส่วนราชการและประชาชน
สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรองได้ด้วยตนเองทาง
อินเทอร์เน็ต 

- เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวม
ข่าวสารงานราชการไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ส่วนราชการและ
ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลต าแหน่งว่างในส่วนราชการต่าง ๆ 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีระบบการค้นหาข้อมูลนักเรียนทุน 
ODOS (ทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน) ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว      
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการได้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๒        
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 ด าเนินการเกี่ยวกับข้อหารือทางกฎหมายที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐส่งมา ดังนี ้

๑) ข้อหารือของกรมบังคับคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

๒) การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 
๓) การพิจารณาวันลาและวันปฏิบัติราชการของข้าราชการ

พลเรือน 

   



๘๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๔) ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย 
๕) รายงานความเห็นแย้งของผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ.กระทรวง 

ตามมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ     
คนเข้าเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๗) หารือหน้าที่ในการตอบข้อหารือตามกฎหมายของ ก.พ. 
๘) หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับ อ.ก.พ. สามัญ ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๙) ให้ความเห็นร่างพะราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายอัยการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๑๐) หารือของส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ข้าราชการลาศึกษา  

ณ ต่างประเทศ  
๑๑) หารือเกี่ยวกับการประเมินผลงานและการเลื่อน

เงินเดือน  
๑๒) หารือเกี่ยวกับการนับระยะเวลาชดใช้ทุนของนักเรียน

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ราย นางสาวน้ าใส วงศ์เสรี  
๑๓) หารือเกี่ยวกับการนับระยะเวลาชดใช้ทุนของนักเรียน

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ราย นายฐากูร เสาวภา  
๑๔) การยกเว้นความรับผิดตามสัญญารับทุนรัฐบาล ก.พ. 

ราย นายเอกรินทร์ วิริโย 
๑๕) การขอยกเว้นการชดใช้หนี้จากการยกเลิกทุนการศึกษา

ราย นายชยานันท์ ค าหอม 
๑๖) การนับคะแนนเสียงของกรรมการกรณีปฏิบัติหน้าที่ใน

ฐานะกรรมการสองต าแหน่ง 



๘๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๑๗) การปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 

ราย นางสาวพิชญาพร เดชสกุล   
๑๘) การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการซ้ าซ้อนราย จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก  
๑๙) การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นลา 

เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลฯ  
๒๐) การด าเนินการกับผู้ ได้รับผลกระทบจากค าสั่งทาง

ปกครอง  
๒๑) ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 จัดสัมมนาให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแก่บุคลากรของส านักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนช่ัน จังหวัด
นนทบุรี ในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ” 
และ “กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 
โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ  อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการส านักงาน ก.พ.          
มีความรู้ความเข้ าใจในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม 

 จัดสัมมนาให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแก่บุคลากรของส านักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนช่ัน จังหวัด



๘๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
นนทบุรี  ในหัวข้อเรื่อง “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” และ “หลักการส าคัญและข้อพึงปฏิบัติในวิธี
พิจารณาคดีปกครอง” โดยมี ดร.บุญอนันต์ วรรณพานิชย์         
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และนายอนุพงศ์ สุขเกษม ตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร 

 จัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองแก่บุคลากรของส านักงาน ก.พ.          
ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการและผลของการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ 
เป็นวิทยากร และในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง 
“การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” โดยมี ศาตราจารย์พิเศษ 
ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็นวิทยากร 

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงาน
ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 ๑. การเตรียมก าลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ 
ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและ            
ทุนรัฐบาล ประจ าปี ๒๕๖๑ ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่             
๑๙ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี ้

- ทุนเล่าเรียนหลวง จ านวน ๙ ทุน  
- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๗๒ ทุน 
- ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จ านวน ๕ ทุน 
- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จ านวน ๑ ทุน 
- ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน ๓ ทุน 

 ประมวลผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษและจัดท าบัญชี

   



๘๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษของทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑,๖๖๐ คน รวม ๘๓ หน่วยทุน ๙๐ ทุน 
๕ ประเภททุน 

 จัดท าบัญชีคะแนนผู้สอบผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 
(Mean) ของทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
จ านวน ๔๘๘ คน ๕ ประเภททุน เพื่อส่งตรวจวิชาข้อเขียนอัตนัย 
จ านวน ๗ วิชา 

 จัดเตรียมบัญชีคะแนนรายหน่วยทุนส าหรับผู้สอบผ่าน
เกณฑ์วิชาข้อเขียนปรนัย (ภาษาอังกฤษ) และวิชาอัตนัย จ านวน ๗ 
วิชา ของการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๘๓ หน่วยทุน 

 ด าเนินการสอบข้อเขียน สรุปผลการด าเนินการสอบ 
ประมวลผลคะแนนสอบข้อเขียนของทุนระดับมัธยมฯ ประจ าปี 
๒๕๖๑ จ านวน ๘๓ หน่วยทุน รวม ๙๐ ทุน และจัดท าบัญชี
คะแนนผู้ผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาอัตนัย ๗ วิชา
ของทุนระดับมัธยมฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 ประมวลผลคะแนนสอบข้อเขียน พร้อมจัดท าบัญชีคะแนน
ผู้ผ่านเกณฑ์ จ านวน ๘๓ หน่วยทุน ๙๐ ทุน และประมวลผล
คะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒๐๖ ราย 
รวมทั้งจัดท าบัญชีคะแนนผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ
ของทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน 
๘๓ หน่วยทุน ๙๐ ทุน 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
และก าหนด วัน เวลา สถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคล



๘๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
เพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน  
๕ ประเภททุน 

 จัดกิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี ๒๕๖๑ และประมวลผล
คะแนนประเมินความเหมาะสมฯ  

 จัดท าประกาศรายช่ือผู้ ได้ รับทุนระดับมัธยมศึกษา            
ตอนปลาย ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๘๓ หน่วยทุน ๙๐ ทุน         
รวม ๗๖ คน  

  ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มี
ศั ก ยภ าพสู ง ที่ ก า ลั ง ศึ ก ษ าอยู่ ใ น ส ถ าบั น ก า รศึ กษ า
ภายในประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการ
ของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน 
๘ ประเภททุน ๑๘๗ หน่วยทุน รวม ๑๙๙ ทุน ทางอินเทอร์เน็ต 
ระหว่างวันท่ี ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้สมัคร
สอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน ๒ ประเภททุน โดยแต่ละประเภท
ทุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน ๑ หน่วยทุน ดังนี้ 

๑) ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ
หน่วยงานของรัฐประจ าปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 
จ านวน ๕๐ หน่วยทุน รวม ๕๑ ทุน  

๒) ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ประจ าปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จ านวน 
๑๐๔ หน่วยทุน รวม ๑๐๖ ทุน 

๓) ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค 

   



๘๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
(Area-based) ประจ าปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 
จ านวน ๕ หน่วยทุน รวม ๕ ทุน 

๔) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจ าปี  ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จ านวน             
๑ หน่วยทุนทุน รวม ๕ ทุน 

๕) ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรม-      
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา) จ านวน ๑ หน่วยทุน รวม ๒ ทุน 

๖) ทุนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จ านวน ๔ หน่วยทุน         
รวม ๔ ทุน 

๗) ทุนบรรจุก่อนไปศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคล
ทั่วไประดับปริญญา) จ านวน ๑๑ หน่วยทุน รวม ๑๑ ทุน 

๘) ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน 
๑๑ หน่วยทุน รวม ๑๕ ทุน 

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มี
ศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
ประจ าปี  ๒๕๖๑ จ านวน ๓๓ หน่วยทุน รวม ๔๓ ทุน ทาง
อินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 จัดเตรียมตารางบัญชีคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์ ทุนดึงดูดผู้มี
ศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๓๓ หน่วยทุน รวม ๔๓ ทุน  

 จัดเตรียมตารางบัญชีคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์ ทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๘ ประเภททุน ๑๘๗ 



๘๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
หน่วยทุน รวม ๑๙๙ ทุน 

 ด าเนินการสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจ าปี 
๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด
ผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 

 ประมวลผลคะแนนสอบข้อเขียนของทุนรัฐบาลฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จ านวน 
๔,๗๙๑ ราย และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
จ านวน ๔๙๑ ราย 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
บุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับ
ปริญญา) จ านวน ๘ ประเภททุน ๑๘๗ หน่วยทุน รวม ๑๙๙ ทุน 
และทุ นรั ฐบาล เพื่ อดึ งดู ดผู้ มี ศั กยภาพสู งที่ ก า ลั งศึ กษา                   
อยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน           
๑ ประเภททุน ๓๓ หน่วยทุน รวม ๔๓ ทุน 

 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับส่วนราชการในการ
เตรียมพี่เลี้ยงส าหรับการฝึกงานของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่
ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  ทุนพัฒนาข้าราชการ/ทุนฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รั บ ส มั ค ร ทุ น รั ฐ บ า ล ญี่ ปุ่ น  The Young Leaders' 
Program (YLP) (School of Government) ประจ าปีการศึกษา 

   



๘๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่ งเป็น
ทุนการศึกษาที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/
บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National 
Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว 
ประ เทศญี่ ปุ่ น  ในสาขาวิ ชา  Public Administration หรื อ         
Public Policy และสาขาวิชา Local Governance 

 จัดท าหนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เรื่อง       
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๐๔.๑/ว๑๓ ลงวันที่             
๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุน
รัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่ างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑) ทุนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ซึ่งเป็น        
ทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรสมรรถนะ
ทางการบริหาร (ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๗  
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี จ านวน ๕ ทุน ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๖ มิถุนายน 
๒๕๖๑  

๒) ทุนฝึกอบรมส าหรับการเสริมสร้ างนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ จ านวน ๑๐ ทุน ระหว่างวันที่ ๓๑ 
มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓) ทุนส าหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง ที่จัดสรรให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอ านวยการ ซึ่งได้รับการตอบรับ



๘๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ให้เขา้ฝึกอบรมในหลักสูตรสมรรถนะทางการบริหาร (ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๐๘/ว ๗ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓) โดยมีเนื้อหาเรื่องการบริหารก าลังคนคุณภาพ (Talent 
Management) ประกอบในหลักสูตรด้ วย จ านวน ๑๐ ทุน 
ระหว่างวันที ่๓๑ มกราคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๔) ทุนส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ
และทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศตาม
กรอบหลักสูตรความรู้และทักษะส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
จ านวน ๑๐ ทุน ระหว่างวันที ่๓๑ มกราคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕) ทุนส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ  ระดับ      
ช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ
ตามกรอบหลักสู ตรทักษะทางดิ จิ ทั ล  (Digital Literacy)        
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovation) หรือการประสาน     

การท างานร่วมกัน (Collaboration) เพื่อการท างานในระบบ
ราชการ ๔.๐ จ านวน ๑๕ ทุน 

๖) ทุนส าหรับข้ าราชการประเภทวิชาการ  ระดับ        
ช านาญการ ซึ่งเป็นทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศตามกรอบหลักสูตร
ทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovation) หรือการประสานการท างานร่วมกัน (Collaboration) 
เพื่อการท างานในระบบราชการ ๔.๐ จ านวน ๑๕ ทุน 

๗) ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ซึ่งเป็นทุนฝึกอบรมส าหรับข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและ



๘๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ช านาญการพิเศษ จ านวน ๔๕ ทุน 

๘) ทุนฝึกอบรมส าหรั บผู้ มี ศั กยภาพสู ง  (Talent 
Network) ซึ่งเป็นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และความเป็นผู้น า          
ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 

ประ เทศญี่ ปุ่ น  และ  Potsdam Center for Policy and 

Management (PCPM) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  โดย
แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ทุนส าหรับข้าราชการพลเรือน
สามัญ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าทีมงาน หรือที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนงานข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จ านวน ๑๐ ทุน (๒) ทุนส าหรับข้าราชการพล
เรือนสามัญที่ส าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้น า           
คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader) จ านวน ๑๐ ทุน 
และ (๓) ทุนส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ ที่ เข้าร่วมโครงการระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) จ านวน ๑๐ ทุน 

๙) ทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐและภาวะผู้น า (Advanced Public Management and 
Leadership)  ณ The Institute of Public Administration of 
Ireland (IPA) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นทุนส าหรับข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิ เศษ              
ผู้เคยผ่านหลักสูตรทุนฝึกอบรมส าหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent 
Network) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ จ านวน 
๑๕ ทุน 

๑๐) ทุนฝึกอบรมส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้าน        



๙๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit) ซึ่งเป็นทุนฝึกอบรม
ในและ/หรือต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรความรู้และทักษะ
ส าหรับการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ (Talent Management) 
ห รื อ ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  (Human Resource 
Development) โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญหรือระดับ
ช านาญการพิเศษที่ก ากับดูแลกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  จ านวน        
๑๐ ทุน และ (๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการหรือระดับช านาญการพิเศษ ที่รับผิดชอบ
งานด้ านการบริ ห าร จั ดกา รก า ลั งคนคุ ณภาพ (Talent 
Management) หรื อการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์  (Human 
Resource Development) จ านวน ๑๐ ทุน 

๑๑) ทุนสนับสนุนความต้ องการของส่วนราชการ 
(Function – based) จ านวน ๔๐ ทุน 

๑๒) ทุนฝึกอบรมส าหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะ       
ส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นที่  ๑๓ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Nanyang 
Technological University (NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

๑๓) ทุนรัฐบาลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(เพิ่มเติม) (ทุนส าหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรม
จากสถาบันในต่ างประเทศ) จ านวน ๑๐ ทุน ระหว่างวันที่              
๑๘ เมษายน – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลอืกบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรับทุนฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม            



๙๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑) ทุนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร จ านวน ๕ ราย 
๒) ทุนฝึกอบรมส าหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากร

บุคคลมืออาชีพ จ านวน ๙ ราย 
๓) ทุนส าหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง จ านวน ๔ ราย 
๔) ทุนส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ

และทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ ราย 
๕) ทุนส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ

พิเศษ จ านวน ๑๕ ราย 
๖) ทุนส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

จ านวน ๑๕ ราย 
๗) ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการ

ในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๔๕ ราย 
๘) ทุนฝึกอบรมส าหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) 

จ านวน ๓๐ ราย 
๙) ทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐและภาวะผู้น า (Advanced Public Management and 
Leadership) จ านวน ๑๕ ราย 

๑๐) ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ Function-based จ านวน ๓๒ ราย 

๑๑) ทุนรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(เพิ่มเติม) 
(ทุนส าหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบัน
ในต่างประเทศ) จ านวน ๘ ราย 

๑๒) ทุนฝึกอบรมส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติ งานด้าน        
การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit) จ านวน ๒๐ ราย 



๙๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

   การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ) ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 ประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับ       
ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบ
ไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ประจ าปี  ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่  ๒๐ ตุลาคม – ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร้อมเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบฯ            
ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th 

 ด าเนินการจัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่
สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบ          
ไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ จ านวน  
๔ สนามสอบ 

 ประมวลผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่
สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบ          
ไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๖,๒๓๕ ราย 

 ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ประจ าปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พร้อมทั้งออกหนังสือ
รับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
ส านักงาน ก.พ. ให้แกผู่้สอบผ่านฯ จ านวน ๔,๕๙๗ ราย 

   

   การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๔ ระดับวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระดับ

   



๙๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ระหว่างวันที่ ๙ – 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พร้อมเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบฯ ทาง
เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th 

 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ประจ าปี ๒๕๖๑ พร้อมก าหนดวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th  

 เตรียมด าเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๓ ศูนย์สอบ รวม ๔๕๐,๐๐๐ ที่นั่งสอบ 
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   การสอบเ พ่ือวั ดความ รู้ความสามารถทั่ วไปของ             
ส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พิเศษ) 

ด าเนินการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปส าหรับผู้ที่ผ่าน
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
หรือความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) หรือผู้ที่ผ่าน ภาค ข. 
และ ภาค ค. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรอง             
การสอบผ่านภาค ก. ของส านักงาน ก.พ. 

 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ส าหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ภาค ก. พิเศษ) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ โดยเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบฯ ทางเว็บไซต์ 
http://job2.ocsc.go.th  

 จัดท าประกาศรายช่ือผู้ สมัครสอบ เพื่ อวัดความรู้
ความสามารถทั่ วไป ส าหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจ าปี

   



๙๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พิเศษ) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th 

 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ส าหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พิเศษ)  

 ด าเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ส าหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ภาค ก. พิเศษ) ในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ส าหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ภาค ก. พิเศษ) จ านวน ๒๘ ราย (ระดับปริญญาตรี ๒๕ ราย และ
ระดับปริญญาโท ๓ ราย) และจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและเลขาธิการ ก.พ.ร. เรื่อง ส่งรายช่ือ
ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ส าหรับ          
ส่วนราชการต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมออก
หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

   การสนับสนุนส่วนราชการด้านการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเข้ารับราชการ 

 ตอบหนังสือหารือของส่วนราชการ เรื่อง การขอใช้
ฐานข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป           
(ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ดังนี ้

- ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ให้บริการส่วนราชการ 
- ประมวลผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของส านักงาน 

   



๙๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ก.พ. จ านวน ๕๔ ราย  

- ประมวลผลคะแนนสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
เกี่ยวกับกฎหมาย ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จ านวน ๒๔๑ ราย 

- จัดท าต้นฉบับแบบทดสอบ ๓ วิชา/๑ ระดับวุฒิ
การศึกษา ส าหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

- ปลดดาวและออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน ๓๐ คน และระดับปริญญาโท จ านวน ๑ คน 

 ให้บริการประชาชน  
๑) ออกหนังสือรับรองการวัดความรู้ความสามารถ

ทั่วไป (ใบแทน)  
- มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จ านวน ๘๗๑ ราย 
- ตอบจดหมายทางไปรษณีย์ จ านวน ๑,๓๐๐ ราย  

๒) แจ้งผลคะแนนสอบ  
- มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จ านวน ๒๐ ราย 
- ตอบจดหมายทางไปรษณีย์ จ านวน ๑๘ ราย 

๓) ขอดูกระดาษค าตอบ จ านวน ๕๔ ราย 
๔) ปลดดาวและออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. 

จ านวน ๕ ราย 
   การดูแลจัดการศึกษาและงานบริหารการศึกษา 

 นักเรียนทุนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศในความดูแล
ของ ก.พ. ที่ก าลังศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน 
จ านวน ๓,๒๗๗ คน รวมทั้งสิ้น ๓๓ ประเทศ 

 นักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ. ในประเทศ
ต่าง ๆ จ านวน ๒,๕๐๐ คน ตามรายละเอียด ดังน้ี 

   



๙๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
- ทุนเล่าเรียนหลวง ๗๐ คน 
- ทุน ก.พ. ๓๙๑ คน 
- ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ๒๓ คน 
- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๙๑ คน 
- ทุนกระทรวงสาธารณสุข ๔๗ คน 
- ทุน สกอ. ๓๒๒ คน 
- ทุนกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ คน 
- ทุน พสวท. ๔๖๕ คน 
- ทุน อภท. ๓๘๐ คน 

 ข้าราชการลา ศึกษา อบรม วิจัยในต่างประเทศ จ านวน 
๑๖๕ คน  

 นักเรียนทุนอื่น ๆ จ านวน ๖๑๒ คน 
 จัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่  ๑๔ 

(OCSC International Education Expo 2017) ระหว่ างวันที่       
๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ช้ัน ๕ 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีบุคคลส าคัญจาก
หลายหน่วยงานเข้ าร่ วม ได้แก่  ผู้ บริ หารส านั กงาน ก.พ. 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะ
ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ผู้แทนหน่วยงานด้านการศึกษาประจ า
สถานเอกอัครราชทูตรของประเทศต่าง ๆ และตัวแทนของ
สถาบันการศึกษาช้ันน าในต่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อต่างประเทศเข้าร่วมงาน 
จ านวน ๒๒,๔๘๕ คน พร้อมกับผู้ปกครอง รวมทั้งหมดประมาณ 
๓๐,๐๐๐ คน  



๙๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการก าหนด

ประเทศและสถาบันการศึกษาเพื่อไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ      
ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 
โดยเชิญส่วนราชการ จ านวน ๑๒๕ กรม รวมประมาณ ๑๘๐ คน 
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงแนวทางการก าหนด
ประเทศและสถาบันการศึกษาเพื่อไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ 
และเชิญสถานทูตเข้าร่วมช้ีแจง จ านวน ๑๐ ประเทศ ท าให้       
ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับการช้ีแจงถึงแนวทางใหม่ของการปฏิรูป
ทุนรัฐบาล โดยมีแนวคิดให้นักเรียนไปเรียนในประเทศที่มี         
ความหลากหลายมากข้ึน ให้โอกาสเลือกสาขาวิชาได้เอง แต่ต้อง
เป็นสาขาที่ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครสถานศึกษา 
 จัดอบรมปฐมนิ เทศนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนสมัคร

สถานศึกษา (Pre – admission Orientation) ระดับมัธยมศึกษา 
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องจูบิลี บอลรูม ช้ัน ๑๑ 
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า โดยมีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
รวมทั้งสิ้น ๒๑๗ คน เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษา 
๗๑ คน ผู้ปกครอง ๑๑๒ คน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและวิทยากร 
๙ คน และเจ้าหน้าทีส่ านักงาน ก.พ. ๒๕ คน เป็นการจัดให้ความรู้
ที่จ าเป็นต่าง ๆ แก่นักเรียน เช่น ช้ีแจงหลักเกณฑ์การรับทุน
รัฐบาล การสมัครสถานศึกษา ระบบการศึกษาและการใช้
ชีวิตประจ าวันในต่างประเทศ ในขณะที่ศึกษาในระดับก่อน
ปริญญา Prep school และเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา
ต่อต่างประเทศ 

 จัดอบรมปฐมนิ เทศนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนสมัคร



๙๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
สถานศึกษา (Pre – admission Orientation) ทุนพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อช้ีแจงระเบียบหลักเกณฑ์
และแนวทางการด าเนินการก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 
โดยมีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จ านวน ๗๐ คน  

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไป
ศึกษา 

 จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียนทุนรัฐบาล เรื่อง แนวทางการเขียน Statement of 
Purpose (การจัดท าเอกสารที่ใช้ในการสมัครสถานศึกษา) พัฒนา
ความรู้ทางด้านการเขียนเอกสารที่ ใช้ประกอบการสมัคร
สถานศึกษาของนักเรียนที่ยังมิได้เดินทาง แต่อยู่ระหว่างการสมัคร
สถานศึ กษา  ระหว่ า งวั นที่  ๒๑ – ๒๓ มี นาคม ๒๕๖๑                
ณ ศูนย์การศึกษาภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัย อาร์ เอ็ม ไอ ที 
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐ คน ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้
จะท าให้นักเรียนได้รับโอกาสในการสมัครสถานศึกษาที่ดยีิ่งขึ้น 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ (Prep Camps) ระหว่างวันที่ 
๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเชิญผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ 
จ านวน ๔๐ ส่วนราชการ ส่วนราชการละ ๒ คน รวม ๘๐ คน        
เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท า
หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ ให้ครอบคลุม
เรื่องที่ส าคัญใน ๓ มิติ คือ มิติด้านวิชาการ มิติด้านความพร้อม       
รับราชการ และมิติด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่จะใช้ในการอบรมนักเรียนทุนรัฐบาลตามแนวทางใหม่ที่
จะมีการปฏิรูประบบทุนรัฐบาลในอนาคต ภายหลังจากการสัมมนา



๙๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะใช้ในการอบรมนักเรียนทุนรัฐบาล
ในอนาคตต่อไป 

 จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปศึกษา
ของนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับและทุกประเภท (Pre – departure 
Orientation)  ประจ าปี  ๒๕๖๑ ระหว่ างวั นที่  ๒๐ – ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  และ
โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลผู้ที่มีสถานศึกษาตอบรับ 
เข้าศึกษาแล้ว หรือมีแนวโน้มที่จะเดินทางไปศึกษาในปี ๒๕๖๑  
ได้เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ให้ได้
เรียนรู้ระบบการศึกษา การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรม 
ในต่างประเทศ และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ        
ในการศึกษาต่อต่างประเทศ รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินการระหว่าง
ที่ศึกษาในต่างประเทศ การรายงานผลการศึกษา ระเบียบเรื่อง
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล การด าเนินการเมื่อนักเรียนทุน
รัฐบาลส าเร็จการศึกษา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างให้
นักเรียนทุนรัฐบาลที่ เป็นก าลังคนคุณภาพมีความสามัคคี                    
มีทัศนคติที่ดีต่อการรับทุนและการรับราชการ สร้างจิตส านึก           
ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งความรู้ความสามารถ           
และจริยธรรม อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนทุน
รัฐบาลแหล่งต่าง ๆ ด้วย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนทุน
เล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใน
ความดูแลของ ก.พ. จ านวน ๒๑๑ คน 

 จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียนทุนรัฐบาล เรื่อง แนวทางการเขียน Statement of 



๑๐๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
Purpose เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนสมัคร
สถานศึกษา ให้นักเรียนได้รับทราบแนวทางการจัดท าเอกสาร           
ที่ใช้ในการสมัครสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 
๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาภาษาอังกฤษแห่ง
มหาวิทยาลัย อาร์ เอ็ม ไอ ที โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
๔๓ คน ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้จะท าให้นักเรียนได้รับโอกาสในการ
สมัครสถานศึกษาที่ดยีิ่งขึ้น 

การเสริมสร้างความพร้อม ศักยภาพและทัศนคตินักเรียน
ทุนรัฐบาล 

 จัดโครงการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตส านึกนักเรียน
ทุนรัฐบาล ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้ใช้เวลา
ระหว่างปิดภาคการศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การปลูกป่า 
คืนพื้นที่สีเขียว แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ        
ในการพัฒนาชุมชน เช่น การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่าง
นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนในชุมชน ได้สัมผัสวิถีชุมชน เรียนรู้
การพัฒนาทั กษะและอาชีพ ตามแนวคิ ดไทยนิยมยั่ งยื น               
ได้เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้ง 
เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล ท้องถิ่น และชุมชน
ในอนาคตต่อไป กลุ่ มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนทุนรั ฐบาลที่            
ปิดภาคการศึกษาและเดินทางกลับเยี่ยมบ้าน จ านวน ๓๐ คน และ
นักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา จ านวน ๓๐ รวมทั้งสิ้น 
๖๐ คน และมีนักเรียนในชุมชนท้องถิ่น อ าเภอตูมใหญ่ จังหวัด
บุรีรัมย์ จ านวน ๔๐ คน ชาวบ้านในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ จ านวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม



๑๐๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ปลูกป่าด้วย และในการท ากิจกรรมพี่สอนน้องที่โรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคม มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
๖๐๐ คน ซึ่งนักเรียนทุนรัฐบาลได้ถ่ายทอดประสบการณ์และ
แนวคิดการเข้ารับราชการและการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลที่ดีให้แก่
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

  ๒. การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ  
ระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล 
๑) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับก าลังคนคุณภาพในระบบ

ราชการ 
- การจัดท ารายงานผลการศึกษาความผูกพันต่อ

ระบบราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป โดยมีการส ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป โดยจะใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative Method) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ด้วยแบบสอบถามที่มี โครงสร้างแน่นอน 
(Structured Questionaire) 

- การศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการลาออกจากระบบ
ราชการของก าลังคนคุณภาพ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการ
กลุ่มก าลังคนคุณภาพในภาครัฐ เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

- การศึกษาเร่ืองการศึกษาและการด าเนินการพัฒนา
ระบบพ่ี เลี้ ย ง  (Mentoring System) ให้กลุ่ มก าลั งคน
คุณภาพในภาคราชการไทย  

๒) การประเมินผลการติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียน

   



๑๐๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ทุนรัฐบาล 

 พัฒนา เครื่ อ งมื อหรื อวิ ธี การ ในการประ เมิ น          
การติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรับบาลส าหรับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มนักเรียนทุนท่ีปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในช่วง  
๒ ปีแรก 

๒) กลุ่มนักเรียนทุนที่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตั้งแต่          
๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ปี 

๓) ส่วนราชการที่ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ
นักเรียนทุนรัฐบาล 
โดยเครื่องมือ/วิธีการและเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องสามารถ 

๑) ประเมินในเชิงลึกถึงประโยชน์ รวมถึงผลกระทบ
ในวงกว้างจากการปฏิบัติภารกิจงานของนักเรียนทุนรัฐบาล 

๒) ประเมิน และติดตามปัจจัยส าคัญในการรักษา
ก าลังคนคุณภาพไว้ในระบบราชการ เช่น ภารกิจที่ ได้รับ
มอบหมาย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ           
การอบรมพัฒนา การมีระบบพ่ีเลี้ยง ฯลฯ 

 จัดท ารายงานข้อมูลการสัมภาษณ์นักเรียนทุน
รัฐบาล ก.พ. และส่วนราชการต้นสังกัด วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามการติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล 
และจัดท าร่างข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบดูแลและ            
ใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล 

 จัดประชุมคณะท างานร่วมในการก ากับดูแล
แนวทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. - University     
of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ในวั นที่  ๑๙ 



๑๐๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
กันยายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงาน ก.พ. 

๓) การพัฒนานักเรียนทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ 

 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มี
ศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS 
Orientaion) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐        
ณ ส านักงาน ก.พ. โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา 
และอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐              
ณ ส านักงาน ก.พ. และโรงแรมโคโค่ วิ ว โฮเต็ล จั งหวัด
สมุทรสงคราม 

๔) การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ปี และ         
หลังการบรรจุ 

 จัดสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดูแลนักเรียนทุน
รัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ปี ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐  
ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 

 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและสร้าง
แรงบันดาลใจในการรับราชการ ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด
เพชรบุรี 

๕) การจัดสรรทุนรัฐบาล 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าข้อเสนอแนวทาง
การบูรณาการการให้ทุนการศึกษาของแหล่งทุนต่าง ๆ ในวันที่ 



๑๐๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนช่ัน
จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประชุมช้ีแจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการด าเนินการทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทุนบุคคลทั่วไป          
(บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงาน ก.พ. 

 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ทุนของรัฐบาล 
(ทุน ก.พ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ – ๒, ๘ – ๑๐, ๑๔ – ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 จัดประชุมเ ชิงปฏิบัติการเพื่อ ช้ีแจงและรับฟัง      
ความคิดเห็นส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการเตรียม
ก าลังคนคุณภาพด้วยทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ระหว่างวันที่ 
๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 

 ผู้บริหารส านักงาน ก.พ. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุน
ของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องชุณหะวัน 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ผู้บริหารส านักงาน ก.พ. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี เพื่ อหารื อและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนของรัฐบาล เมื่อวันที่  ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๑ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ประชุมหารือกับส านักงานคณะกรรมการนโยบาย



๑๐๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่องระบบ             
ทุนรัฐบาล เมื่อวันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม         
ศูนย์นักบริหารระดับสูง ส านักงาน ก.พ. 

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

 จัดประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามการปฏิรูป
ระบบทุนของรัฐบาลแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ. และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ. 

๖) การประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 ติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
เพื่อจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 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) พร้อมด้วยข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ที่



๑๐๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Nanyang 
Technological University (NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จ านวน 
๗๔ คน เข้ า ร่ วมงานเลี้ ย ง รั บรอง  ซึ่ งนางฉั่ ว  ซิ่ ว  ซาน               
(H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจ า
ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทั้งสองประเทศ รวมถึง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน  

 ผู้รับทุนฝึกอบรมส าหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ อบรมศึกษาดูงาน โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่  ๑ ระหว่างวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑       
กลุ่มที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๓ ระหว่าง
วันที่  ๑๑ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และกลุ่มที่  ๔ ระหว่างวันที่           
๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

 ผู้รับทุนหลักสูตรทุนฝึกอบรมส าหรับผู้มีศักยภาพสูง 
(Talent Network) เข้ ารั บการฝึ กอบรม ณ ประเทศญี่ ปุ่ น          
ระหว่างวันที ่๑๙ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 ผู้รับทุนหลักสูตรทุนฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารที่
รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Chief Human 
Resource Officer : CHRO) เข้ ารับการฝึกอบรม ณ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 ผู้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ 



๑๐๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนส าหรับข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ) เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบัน 
Nanyang Technological University (NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ผู้รับทุนหลักสูตรทุนฝึกอบรมส าหรับผู้มีศักยภาพสูง 
(Talent Network) เข้ารับการฝึกอบรม ณ Potsdam Center for 
Policy and Management (PCPM) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี            
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ผู้รับทุนฝึกอบรมส าหรับข้าราชการระดับช านาญการ
พิเศษ เข้ารับการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี ๑๐ – 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ผู้รับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ และกลุ่มที่ ๒ 
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ผู้รับทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐและภาวะผู้น า (Advanced Public Management and 
Leadership) เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบัน The Institute of 
Public Administration of Ireland (IPA) สาธารณรัฐไอร แลนด์ 
ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพ 
๑) การคัดเลือกและสรรหาก าลังคนคุณภาพส าหรับ

ราชการไทยในอนาคต 

 ตอบข้อสงสัยและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก

   



๑๐๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่ ๑๓ จ านวน ๑๐๐ คน 

 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง           
รุ่นที่ ๑๓ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช 
คอนเวนช่ันจังหวัดนนทบุรี  

 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลกรอบสั่งสมประสบการณ์
รายบุคคลของข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สู ง  รุ่นที่  ๑๓ ที ่               
ส่วนราชการส่งให้ส านักงาน ก.พ. 

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี ๑๔ 

 จัดประชุมช้ีแจงขยายผลระบบการบริหารจัดการ
ก าลังคนคุณภาพส าหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือก
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มาตรฐานความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (The 
International Computer Driving License : ICDL) ใ ห้ แ ก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี ๑๔ ในวันท่ี ๒, ๕, ๗ – ๘ และ 
๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒) การยกระดับขีดความสามารถก าลังคนคุณภาพใน
ราชการไทยและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 จัดสัมมนาเครือข่ายข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง         
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 



๑๐๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
และโรงแรม Royal Hills Golf and Spa จังหวัดนครนายก 
ระหว่างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ด าเนินการจัดสรรทุนรัฐบาลส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร 
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       
ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่มีการบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development 
Roadmap) ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในระดับพื้นฐาน
และระดับต่อยอดอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในภาระ หน้าที่
และความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น เสริมสร้างองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ จ า เป็ นต่ อการปฏิ บั ติ ง านในบริ บทของ                    
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เตรียมและพัฒนา
ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานใน
ระบบราชการ ๔.๐ และเพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร รวมถึงได้สร้าง
เครือข่ายที่เข้มแข็งในการท างานร่วมกัน โดยมีข้าราชการผู้มี
ผลสั มฤทธิ์ สู ง  (HiPPS) ได้ รั บทุ นจ านวน ๑๐๗ คน และ               
มีก าหนดการอบรม ณ Nanyang Technological University 
(NTU) สาธารณสิงคโปร์  ดั งนี้  กลุ่มที่  ๑ ระหว่างวันที่  ๒๕ 
กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๒ ระหว่างวันท่ี ๔ – ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
และกลุ่มที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตามล าดับ 



๑๑๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๓) การติดตามการใช้ประโยชน์กลุ่มก าลังคนคุณภาพใน       

ส่วนราชการ 

 จัดท าคู่มือการจัดท ากรอบการสั่งสมประสบการณ์
และคู่มือการสรรหาและเลือกสรรข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

 จัดท าแบบทดสอบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงใน
หน่วยงานราชการ 

 รวบรวมประเด็นเชิงค าถามจากข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงาน      
ผลการศึกษา 

 ผู้บริหารส านักงาน ก.พ. เข้าพบอธิบดีกรมบัญชีกลาง
เพื่อหารือโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการส าคัญระดับประเทศ 
(Policy Study/Work Team) เมื่ อวันที่  ๕ เมษายน ๒๕๖๑           
ณ กรมบัญชีกลาง 

 ผู้บริหารส านักงาน ก.พ. เข้าพบส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ เพื่อหารือโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการส าคัญ
ระดับประเทศ (Policy Study/Work Team) เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ   

 จัดกิจกรรมการติดตามการใช้ศักยภาพนักเรียนทุน
รัฐบาล : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Focus Group นักเรียนทุน
รัฐบาลดีเด่นของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 จัดกิจกรรมการน าเสนอผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
Public Sector HR Essentials Program Chief Human 



๑๑๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
Resource Office 2018 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้และสะท้อนผล
การเรียนรู้จากการศึกษาดูงานที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี           
ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่  ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 จัดกิจกรรมการน าเสนอผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
ทุนฝึกอบรมส าหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะการท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑           
ณ โรงแรมแมนดาริน 

 ด าเนินโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบประเมิน
ศักยภาพ/ความถนัดในงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(Genotype) 

 จัดกิจกรรมการน าเสนอผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
Public Sector HR Essentials Program Chief Human 
Resource Office 2018 (รายบุคคล) ในวันที่  ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 จัดกิจกรรมการน าเสนอผลการเรียนรู้ทุนฝึกอบรม
ส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 จัดการประชุมช้ีแจงโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เ พื่ อ ก า ร ป ฏิ รู ป ป ร ะ เ ท ศ เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร  ( Startegist 
Development Program) และการประเมินคุณลักษณะที่        
พึงประสงค์ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ            
เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ.   



๑๑๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

  ระบบนักบริหารระดับสูง 
๑) การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

 ปรับปรุงเครื่องมือการประเมินสมรรถนะทางการ
บริหาร โดยจัดการทดสอบใช้แบบประเมินกับผู้ที่ เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  : ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รุ่นที่ ๘๖ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ส านักงาน 
ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และรวบรวมแบบประเมินตอบกลับจาก
กลุ่มตัวอย่าง นบส. รุ่นท่ี ๘๖ จ านวน ๓๓ คน 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  
(ส.นบส.) จ านวน ๒๑๐ คน ในวันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐              
ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัคร
เข้ ารั บการคั ด เลื อกต าแหน่ งผู้ บริ หารระดั บต้ น ได้ แก่ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง       
ของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๖, ๗, ๑๐, ๑๔ และ          
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง
สาธารณสุข ในวันที่  ๔, ๑๕, และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐                
ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี 

   



๑๑๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่
ผู้ สมั คร เข้ ารั บการคั ด เลื อกต าแหน่ งผู้ บริ หารระดั บต้ น 
กระทรวงการคลัง ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ปปง.) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   
(กอ.รมน.)ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
และกระทรวงแรงงาน ในวันที่ ๙, ๑๒, ๑๖, ๑๘, ๒๖ และ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่
ผู้ สมั คร เข้ ารั บการคั ด เลื อกต าแหน่ งผู้ บริ หารระดั บต้ น 
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ และส านักงานศาลยุติธรรม ในวันท่ี ๑, ๒, ๖, ๑๙ และ 
๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัคร
เข้ ารั บการคั ด เลื อกต าแหน่ งผู้ บริ หารระดั บต้ น ได้ แก่ 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ ๖, ๒๐  
และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ ผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)         
ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงคมนาคม ในวันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๖๑ และกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่  ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 



๑๑๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารระดับต้นให้กับกระทรวง      
การต่างประเทศ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารระดับต้นให้กับกระทรวง
พาณิ ชย์  ในวั นที่  ๕ มิ ถุ นายน ๒๕๖๑ ส านั กเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี  ในวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ กระทรวงการ
ต่างประเทศและศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้          
ในวันที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒) การให้ค าปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร 

 ตอบข้อหารือและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
แรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม  กระทรวงพาณิชย์            
สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงาน ก.พ.ร. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



๑๑๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

  การพัฒนาผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ 
๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มี

วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๗ และ ๘๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่
ต าแหน่งประเภทบริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเช่ือถือไว้วางใจ เช่ือมั่น 
ศรัทธาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น        
๔ ช่วง ดังนี ้

ช่วงที่ ๑ การปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจ า 
และไป-กลับ ประกอบด้วยกิจกรรมการช้ีแจงรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนา (MBTI) การพัฒนา
กระบวนการคิดของนักบริหาร การวางแผนการจัดท ารายงาน
การศึกษากลุ่ม การฝึกปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาตนเอง       
และการพัฒนาภาวะผู้น าและเครือข่ายผู้บริหาร  

ช่วงที่ ๒ การฝึกอบรม ๔ หมวดวิชา เป็นการฝึกอบรม
แบบอยู่ประจ าและไป-กลับ เน้นการเสริมสร้ างองค์ความรู้         
ความเข้ าใจ ในสมรรถนะนักบริหาร ท าความเข้ าใจกับ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้จากประสบการณ์และ          
การปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่การผลักดันหรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 

- หมวดวิชาที่ ๑ ภาวะผู้น าและการบริหารราชการกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ (Management and 
Leadership in the 21st Century) 

- หมวดวิชาที่ ๒ บทบาทหน้าที่ของนักบริหารระดับสูง 

   



๑๑๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ด้านการบริหารทิศทาง นโยบาย และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Visioning, Managing Direction and Change) 

- หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของนักบริหารระดับสูง 
ด้านการบริหารผลงานกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากร และ
เทคโนโลยี (Managing Results, Resources, and Technology) 

- หมวดวิชาที่ ๔ บทบาทหน้าที่ของนักบริหารระดับสูง 
ด้านการบริหารตน และการบริหารคน (Managing Self and 
Others) 

ช่วงที่ ๓ การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
ช่วงที่ ๔ ปัจฉิมนิเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมสรุปสาระ

การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนา การน าเสนอ       
ผลการศึกษา และการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

หลักสูตร นบส.๑ รุ่นที่ ๘๗ และ ๘๘ 

 เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๗ และ ๘๘ ทางระบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที ่๒๔ ตุลาคม – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 ประกาศราย ช่ือผู้ ผ่ านการคั ด เลื อก ให้ เข้ ารั บ          
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นท่ี ๘๗ 
และ ๘๘ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : 
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๗ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ด าเนินการประเมิน MBTI และ ACM ให้แก่ผู้เข้ารับ



๑๑๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นท่ี ๘๗ 
และ ๘๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : 
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นท่ี ๘๗ ระหว่างวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๑ 
เมษายน ๒๕๖๑ และการศึกษาดูงานต่างประเทศ นบส. ดีเด่น  
รุ่นท่ี ๘๗ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

 ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : 
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน – ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

  ๒) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสู ง  : ผู้บริหาร         
ส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้า
ส่วนราชการ จ านวน ๓๕ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง      
ความพร้อมให้รองหัวหน้าส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสริมสร้างศักยภาพความเป็น
เลิศด้านภาวะผู้น าที่มีความเป็นสากล (Global Leader) และเป็น
ที่ ย อม รั บจ ากทุ กภ าคส่ วน  (Trusted Leader) เป็ นผู้ น า          
การขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมและการบริหารเพื่อสนับสนุนให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผล
สูงสุด และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารราชการ ส าหรับ       
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อมุ่ง

   



๑๑๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่าง
ยั่งยืน องค์ประกอบเนื้อหาวิชาประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่             
(๑) การสั่งสมประสบการณ์  (๒) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ       
การพัฒนาภาวะผู้น าระดับสากล การบริหารราชการและ          
การขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น
รัฐบาลดิจิทัล และ (๓) เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถ 
ด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร โดยมีรูปแบบและวิธีการ
พัฒนา ประกอบด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ดังนี ้

(๑) การอบรมในช้ันเรียน (Training : TN) 
(๒) การพบ หารื อ และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์กั บ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Senior Consultation : SC) 
(๓) การเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์โดยผู้เช่ียวชาญ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ (Executive Networking : EN) 
(๔) การสัมมนาเชิงวิชาการ (Forum : FR) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระดับประเทศ 
(๕) การศึกษาดูงาน (Field Trip : FT) ในต่างจังหวัดและ

ต่างประเทศ (ประเทศประเภท ก ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม) 

 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : 
ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่  ๑๐ ทางระบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และประกาศ

รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑   

 ด าเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่  ๒๖ เมษายน – ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ณ ส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี และกิจกรรมนอกสถานที่ซึ่งมีลักษณะการอยู่
ประจ า  ประกอบด้ วย การปฐมนิ เทศ การศึ กษาดู งาน



๑๑๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ภายในประเทศการศึกษาดูงานต่างประเทศ และการบูรณาการ

ความรู้ โดยมีก าหนดเวลาดังนี้  
- การปฐมนิเทศ การประเมินสมรรถนะ การพบที่ปรึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ และการออกแบบหัวข้อและเนื้อหาการเรียนรู้  

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑  
- การศึกษาดูงานภายในประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีเป้าหมายของการศึกษา
ดูงาน นักบริหารได้ เรียนรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ         
ความคิ ด เห็ นกั บผู้ บริ หารของจั งหวั ด ผู้ บริ หารท้ องถิ่ น
ผู้ประกอบการและชุมชน และลงพื้นที่สังเกตการปฏิบัติ งาน            
ณ สถานท่ีจริง ใน ๓ เรื่องหลัก ดังนี้ (๑) การขับเคลื่อนนวัตกรรม
ในองค์กร (Driving Innovation) (๒) การท างานร่วมกันแบบ
บูรณาการ (Collaboration) และ (๓) การพัฒนาอุตสาหกรรม 
โดยค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมการพัฒนา ช่วงที่ ๒ ประกอบด้วย 
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การพบ หารือ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ  (Senior Consultation : SC)        
SC1 คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การเสริมสร้างองค์ความรู้และ
ประสบการณ์โดยผู้ เ ช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  (Executive 
Networking : EN) EN1 Round Table and Open for Self 
Design 

วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ SC2 ผู้บริหารส่วนราชการ : 
บทบาท แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ 

วันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ EN2 ทิศทางการบริหาร



๑๒๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

วันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ TN1 การสื่ อสารในภาวะ          
วิกฤตและความเสี่ยงด้านช่ือเสียงภาพลักษณ์ในยุคดิจิทัล 

วันที่  ๘ มิ ถุนายน ๒๕๖๑ SC3 การท างานอย่ างมี
ประสิทธิภาพกับฝ่ายนโยบาย 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ Round Table 
วันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ TN2 การสร้างวัฒนธรรม         

ความไว้วางใจ 
วันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ EN3 สถานการณ์โลกกับ

ประเทศไทย 
วันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ SC4 การปฏิบัติ ราชการ        

โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
- การศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ นครโอซาก้าและภูมิภาค

คันไซ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

๑) นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
ของภูมิภาคคันไซ ณ Kansai Bureau of Economy 

๒) การพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)   
ณ Keihanna Science City Kyoto 

๓) ความร่วมมือของรัฐบาลกลางท้องถิ่นและเอกชน         
ในการพัฒนาเมือง ณ Osaka City 

๔) นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ        
ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  ณ  UNEP International 
Environment Improvement Center (IETC) และเยี่ยมชม 
Tsurumi Ryokuchi Park,  Maishima Sludge Center, 



๑๒๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
Maichima Incineration Plant แ ล ะ  Kunijima Water 
Purification Plant 

๕) การพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมสินค้าร่วมสมัย       
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเทคโนโลยี ณ Panasonic Center 

  ๓) โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง           
(ส.นบส.) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่  ๑๐                
เปนโครงการฝกอบรมที่เสริมเนื้อหาสาระที่จ าเปนตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส าหรับผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือหลักสูตรเฉพาะดานที่จัดโดย     
สวนราชการหรือหนวยงานอื่นที่  ก.พ. ก าหนดใหผู ผานการ         
ฝกอบรมหลักสูตรดังกล่าวตองเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมจาก
ส านักงาน ก.พ. เพื่อใหผู ผานการฝกอบรมนั้น ๆ เปนผู ที่มี
คุณสมบัติเสมือนไดผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ของส านักงาน ก.พ โดยโครงสร างหลักสูตรมี ระยะเวลา            
การฝกอบรมรวมไมนอยกวา ๕๐ ช่ัวโมง แบงออกเปน ๓ ชวง ดังนี ้

ชวงที่ ๑ กอนการฝกอบรม (การศึกษาและเรียนรูดวย
ตนเอง) ไมนอยกวา ๓ ช่ัวโมง 

- การประเมินตนเอง 

- การวิเคราะหและก าหนดวิสัยทัศน 
ชวงที่ ๒ การฝกอบรมตามสาระการเรียนรูของหลักสูตร 

๔๖ ช่ัวโมง  

- การประเมินบุคลิกภาพ MBTI (วันท่ี ๖ และ 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

- พิธี เปดและการช้ีแจงหลักสูตร วันที่  ๑๐ 

   



๑๒๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 

- กิจกรรมกลมุสัมพันธ 

- แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการ
บริหาร 

- การฝกอบรมในช้ันเรียน ระหว่างวันท่ี ๑๑ – 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในหัวข้อการบริหารตน (Managing Self) 
และการบริหารผูอื่น (Managing Others) ซึ่งวิธีการฝกอบรมจะ
ครอบคลุมการเรี ยนรู ด วยตนเอง การฟ งบรรยายโดย              
ผูทรงคุณวุฒิ การใชกรณีศึกษา (Case Study) การเรียนรูดวย 
กระบวนการกลุม การเรียนรูจากการปฏิบัต ิ(Action Learning) 
และการสะทอนการเรียนรู้ 

ชวงที่ ๓ หลังการฝกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง  

- การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

- พิธีปดและการมอบประกาศนียบัตร 
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่        

ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพผู้น า        

รุ่นใหม่ของภาคราชการไทย ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบราชการและสามารถตอบสนองการท างานในบริบทของ            
การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ผู้มีศักยภาพสูงของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็น
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานอิสระ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๔๕ ปี 
จ านวนไม่เกิน ๔๐ คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนด

   



๑๒๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
จัดฝึกอบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  – กรกฎาคม ๒๕๖๑         
แบบไม่ต่อเนื่อง รวมระยะเวลาประมาณ ๘ สัปดาห์ ณ ส านักงาน 
ก.พ. และต่างจังหวัด โดยแบ่งการด าเนินการเป็น ๕ ช่วง ดังนี ้

๑. ช่วงการคัดเลือก เป็นการด าเนินการประเมินสมรรถนะ
และประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเขา้รับการฝึกอบรม โดยการประเมินสมรรถนะ
ด้วยวิธีการศูนย์การเประเมิน (Assessment Center Method : 
ACM) และการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

- จัดกิจกรรม Assessment Center เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี         
ผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น ๘๔ คน  

๒. ช่วงก่อนการฝึกอบรม เป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตามเนื้อหาและหัวข้อที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เพื่อปรับพื้นความรู้
ก่อนการฝึกอบรม โดยการเรียนรู้ผ่าน e-learning คลิป VDO 
application และเอกสารต่าง ๆ ตามที่ก าหนด  

๓. ช่วงการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามกรอบสมรรถนะของ
ผู้น าคลื่นลูกใหม่ (ผู้น าระดับต้น) ที่ตอบสนองกับการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นการฝึกอบรมร่วมกับการลงพื้นท่ี
และท ากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการศึกษากลุ่ม (Group 
Project) การลงพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและ 
ท าผลงานเพื่อช่วยขยายตลาดให้กับสินค้าชุมชน การฝึกอบรมใน
ช้ันเรียน การศึกษาดูงาน ฯลฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ –  
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 



๑๒๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๔. ช่วงการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามผลการน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน รวมทั้งให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมที่
จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้น าทางความคิด โดยการน าเสนอผลงาน
การศึกษากลุ่ม การประเมินผลความส าเร็จของการพัฒนาตาม
กรอบสมรรถนะที่ก าหนด การประเมินผลโครงการในภาพรวม        
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการท ากิจกรรมโครงการ      
จิตอาสา ณ ส านักงาน ก.พ. และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่         
๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕. ช่วงการรายงานผล เป็นการรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ 
องศา เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมน าผลการประเมิน ๓๖๐ องศาที่
ได้รับมาก าหนดประเด็นการพัฒนาและก าหนดวิธีการในการ
พัฒนาตนเองต่อไป โดยจะมีการอธิบายรายงานผลการประเมิน 
๓๖๐ องศา และท า Group Coaching 

  ก า ร พัฒ น าก า ร ป ร ะ เ มิ น สม ร ร ถน ะ ด้ ว ย เท ค นิ ค           
ศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 

๑) จัดหาเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะที่ได้รับการรับรอง       
จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นน า โดยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

- ส ารวจหลักสูตรการประเมินสมรรถนะจากองค์กร          
ที่ปรึกษาช้ันน า ซึ่งมีกิจกรรมและวิธีการที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนแก่บุคลากรของส านักงาน ก.พ. เพื่อให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะในด้าน (๑) การพัฒนาออกแบบเครื่องมือประเมิน 
(Developer) (๒) การใช้เครื่องมือประเมินในฐานะกรรมการ        
ผู้ประเมิน (Assessor/User) และ (๓) การรายงานผลการประเมิน 
(Feedback) 

- จัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะที่ใช้

   



๑๒๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวซึ่งจะเป็นลิขสิทธิ์ของ
ส านักงาน ก.พ. ประกอบด้วยกิจกรรมในศูนย์การประเมิน จ านวน 
๑๒ ชุด และแบบทดสอบ จ านวน ๓ ชุด 

- ร่วมกับที่ปรึกษาจัดท าต้นฉบับคู่มือการใช้เครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรมในศูนย์การประเมิน และ
ประเภทแบบประเมินออนไลน์ ส าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
(๑) กลุ่มข้าราชการใหม่ (๒) กลุ่มข้าราชการประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ (๓) กลุ่มข้าราชการประเภทอ านวยการ และ           
(๔) กลุ่มข้าราชการประเภทบริหาร 

๒) วางแผนการสร้างและทดสอบเคร่ืองมือประเมิน
สมรรถนะเพ่ือใช้ในการพัฒนาข้าราชการต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการพิเศษ (กลุ่มผู้มีศักยภาพ) และประเภท
อ านวยการ 

- ก าหนดรายละเอียดเชิงพฤติกรรมและดัชนีช้ีวัดของ
สมรรถนะที่ต้องการประเมินส าหรับข้าราชการต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการพิเศษ และประเภทอ านวยการ 

- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรม         
ในศูนย์การประเมินส าหรับข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน อย่างน้อย ๕ ชุดกิจกรรม และ
ประเภทอ านวยการ จ านวนอย่างน้อย ๓ ชุดกิจกรรม 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือที่จะ
น าไปใช้ประเมินสมรรถนะข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ใน
ราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ และข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการที่
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : 



๑๒๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ่นที ่๘๕ และ ๘๖ 

- จัดฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมิน (Assessors) ให้แก่
ข้าราชการส านักงาน ก.พ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะ        
ในการประเมินสมรรถนะข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษที่เข้าร่วมโครงการผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ่นท่ี ๒๒ และข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการที่เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ่นที่ ๘๕ และ ๘๖ 

การประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อประเมนิสมรรถนะข้าราชการ
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒ จ านวน ๗๑ คน โดยมี         
การประมวลผลการประเมินสมรรถนะจากการท ากิจกรรมใน            
ศูนย์การประเมิน จัดท ารายงานผลการประเมินรายบุคคล 
( Individual Assessment Report) และพัฒนาแบบประเมิ น
สมรรถนะประเภทแบบประเมินตนเองและแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 

- ประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้ เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย           
รุ่นที่ ๒๒ ด้วยแบบประเมินตนเองภายหลังจากการเข้าร่วม
โครงการ (Post Self-assessment) และประเมินสมรรถนะ        
ด้วยแบบประเมิน ๓๖๐ องศาออนไลน์  

- รวบรวมประมวลผลและจัดท ารายงานผลการประเมิน
สมรรถนะแบบ ๓๖๐ องศาออนไลนข์องผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒  

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนา



๑๒๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ 
ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ จ านวน ๕๐ คน ณ โรงแรมริชมอนด์  
สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี 

การประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะส าหรับข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการผู้น าคลื่นลูกใหม่ 
ในราชการไทย รุ่นที่  ๒๓ กับข้าราชการในส านักงาน ก.พ.           
จ านวน ๗ คน ในวันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการเป็น
กรรมการผู้ประเมินข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการผู้น าคลื่นลูกใหม่
ในราชการไทย รุ่นที่  ๒๓ ซึ่ งประกอบด้วย ที่ปรึกษา ACM 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญภายนอก จ านวน ๑๓ คน ในวันที ่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่  ๒๓   
จ านวน ๘๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

- ประมวลผลการประเมินและจัดท ารายงานผลส าหรับ 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ 
ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

- ประมวลผลการประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรมใน
ศูนย์การประเมินส าหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้น าคลื่นลูกใหม่
ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ ระหว่างวันที ่๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

- ออกแบบเครื่องประเมินสมรรถนะประเภทแบบประเมิน 
๓๖๐ องศาออนไลน์ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าหลักสูตรผู้น า



๑๒๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่  ๒๓ ระหว่างวันที่  ๑ – ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

- รวบรวมข้อมูลการประเมิน ๓๖๐ องศา Online        
พร้อมทั้งประมวลผลและจัดท ารายงานผลส าหรับส าหรับผู้ผ่าน
การคัดเลือกเข้าหลักสูตรผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ 
จ านวน ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

- ช้ีแจงการอ่านรายงานผลการประเมินให้แก่ผู้ผ่าน          
การคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย         
รุ่นที่ ๒๓ พร้อมทั้งตอบค าถามและรับฟังความคิดเห็น ในวันที่           
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

การประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑)           
รุ่นที่ ๘๕ และ ๘๖ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อประเมนิสมรรถนะข้าราชการ
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
(นบส.๑) รุ่นที่  ๘๕ จ านวน ๑๓๐ คน โดยมีการประมวลผล         
การประเมินสมรรถนะ ๒ ส่วน คือ (๑) การท าแบบประเมินตนเอง 
และ (๒) การท ากิจกรรมในศูนย์การประเมิน พร้อมทั้งจัดท ารายงาน
ผลการประเมินรายบุคคล (Individual Assessment Report) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อประเมนิสมรรถนะข้าราชการ
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
(นบส.๑) รุ่นที่  ๘๖ จ านวน ๑๓๐ คน พร้อมทั้งประมวลผล         
การประเมินสมรรถนะและจัดท ารายงานผลการประเมินส่วนบุคคล 

การประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑)           



๑๒๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
รุ่นที่ ๘๗ และ ๘๘ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง (นบส.๑) กับข้าราชการระดับเช่ียวชาญในส านักงาน ก.พ. 
จ านวน ๔ คน ในวันที ่๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการเป็น          
ผู้ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง (นบส.๑) ซึ่งประกอบด้วย ที่ปรึกษา นบส.๑ ที่ปรึกษา 
ACM และผู้ เ ช่ี ยวชาญภายนอก จ านวน ๒๕ คน ในวันที่             
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะ          
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
(นบส.๑) รุ่นที่ ๘๗ จ านวน ๑๓๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

- รวบรวมข้อมูลการประเมินสมรรถนะ Online ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
(นบส.๑) รุ่นที่ ๘๘  

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะ ประเภทกิจกรรมจ าลอง กับกลุ่มทดลอง จ านวน           
๓ กิจกรรม ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงกรรมการผู้ประเมิน 
ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) 
รุ่นท่ี ๘๘ จ านวน ๑๓๐ คน ในวันท่ี ๒๖, ๒๗ และ ๒๘ เมษายน 



๑๓๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๒๕๖๑ 

- ประมวลผลการประเมินสมรรถนะผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๘ 
จ านวน ๑๒๙ คน ทั้งประเภทกิจกรรมจ าลอง และแบบประเมิน
ออนไลน์ จัดท ารายงานผลการประเมินสมรรถนะส่วนบุคคล         
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงผลการประเมินสมรรถนะ 
ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งออกแบบการประเมิน
ประเภทแบบประเมิน ๓๖๐ องศา Online (Post-test) 

การประเมินสมรรถนะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา              
นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๙ 
และ ๑๐ 

- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) 
รุ่นที่  ๙ จ านวน ๓๔ คน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแบบ
ประเมินสมรรถนะประเภทแบบประเมินตนเอง ทดลองประเมิน
ด้วยแบบประเมินตนเอง และประมวลผล 

- ประเมินสมรรถนะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่ นที่  ๙ ด้วย
แบบสอบถามพฤติกรรมการท างาน (Post Self Assessment) 
พร้อมทั้งประมวลผลในภาพรวมเพื่อเปรียบเทียบกับ Pre Self 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะ
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วน
ราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๐ จ านวน ๓๕ คน ด้วยแบบประเมิน
ตนเอง ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

- ประมวลผลการประเมินตนเองส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ



๑๓๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
พัฒนานักบริหารระดบัสงู : ผู้บริหารสว่นราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๐ 
จ านวน ๓๕ คน และออกแบบการประเมินประเภทกรณีศึกษา 

การประเมินสมรรถนะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
ป.ย.ป. ๒/๑ (รองอธิบดีหรือเทียบเท่า และรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด) รุ่นที่ ๔ 

- รวบรวมข้อมูลการประเมิน ๓๖๐ องศา Online  
ประมวลผลการประเมิน ทั้ งประเภทกิจกรรมจ าลองและ           
แบบประเมิน Online และจัดท ารายงานผลการประเมินสมรรถนะ
ส่วนบุคคล จ านวน ๓๕ เล่ม 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อท า ๑-๑ feedback และ 
prelim IDP ให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร จ านวน ๓๕ คน ในวันที่ 
๑๘, ๒๐ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

๓) การพัฒนาเคร่ืองมือประเภทกิจกรรมในศูนย์การประเมิน
ส าหรับข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี         
รุ่นที่ ๑๓ จ านวน ๔๖ คน และรุ่นที่ ๑๔ จ านวน ๔๕ คน 

- พัฒนาเครื่องมือประเภทกิจกรรมในศูนย์การประเมิน
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน 
จ านวน ๔ ชุดกิจกรรม 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการเป็น                        
ผู้ประเมิน  

- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะประเภทแบบประเมิน
ออนไลน์ส าหรับข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลการประเมินสมรรถนะออนไลน์ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะ



๑๓๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ข้าราชการผู้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น        
ข้าราชการที่ ดี  รุ่ นที่  ๑๓ จ านวน ๔๖ คน และรุ่ นที่  ๑๔         
จ านวน ๔๕ คน 

- ประมวลผลการประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรม            
ในศูนย์การประเมินและประเภทแบบประเมินออนไลน์            
เพื่ อจั ดท ารายงานผลการประเมินรายบุคคล  ( Individual 
Assessment Report) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการ
ที่ดี รุ่นที่ ๑๔ (IDP Coaching)  

  การพัฒนาก าลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและ      
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 

๑) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์          
(OCSC Learning Space) 

- พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้กับการฝึกอบรมแบบ 
OCSC Learning Space และพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้          
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท าหลักสูตรแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning Course Creation) จ านวน       
๒ หลักสูตร ได้แก ่

๑) หลักสูตรการใช้สื่อแบบผสมผสานเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝึกอบรม 

๒) หลักสูตรการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน  

๒) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้วย

   



๑๓๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- จัดจ้างด าเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ           
การฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ควบคุม ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ
บริหารจั ดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ –              
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) รุ่นที่  ๒ (ระหว่างวันที่  ๑ มีนาคม –            
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และรุ่นที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และรุ่นที่ ๔ (ระหว่างวันท่ี ๑ สิงหาคม –      
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

- เปิดระบบให้อบรมหลักสูตร HRD e-Learning และ
จัดส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์         
ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ 

  การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๑) ประชุมวางแผนและเตรียมการด าเนินการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นท่ี ๑๕ 
๒) จัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาข้าราชการแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ จ านวน ๒๕๐ คน ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
๓) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นท่ี ๑๕ ให้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของส านักงาน ก.พ. และส่วนราชการอื่นที่มีจ านวน

   



๑๓๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการไม่มากพอที่จะด าเนินการจัดอบรมสัมมนาร่วมกันได้ใน
กระบวนการที่ ๓ ตามที่ก าหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่าย  
ในการท างาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์
และการลงมือปฏิบัติ จริ ง  ระหว่ างวันที่  ๓๐ มกราคม –                    
๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี        
โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี และ
สถานที่ ศึ กษาดู ง าน  ณ  จั งหวั ด เพชรบุ รี  แล ะจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ ์โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๗๒ คน  
๔) ศึกษา วิ เคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดสัมมนาร่วมกัน 
“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบน าร่องตามแนวทางใหม่ในการด าเนินการพัฒนา
และการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๕) สรุปข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ        
การปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยการอบรมสัมมนาร่วมกัน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) จ านวน ๓ ครั้ง 
๖) ประชุมหารืออดีตผู้บริหารส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับแนวทาง
การปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ อยู่



๑๓๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
๗) น าเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ก าลังคนภาครัฐ เพื่อหารือเรื่องแนวทางการปรับปรุงระบบ         
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
๘) ประชุมหารือฝ่ายบริหาร ส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับแนวทาง
การปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ปรับแก้เพิ่มเติมตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ อ.ก.พ.ฯ รวมถึงสรุปประเด็น 
ความคิดเห็นจากผู้บริหารส านักงาน ก.พ. 
๙) ประชุมหารือกับ นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทีมงาน เกี่ยวกับการออกแบบ
หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ ตามแนวทางการปรับปรุงระบบ      
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
๑๐) น าเสนอวาระ อ.ก.พ.ฯ เพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางการปรับปรุง
ระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๑๑) จัดท ารายละเอียดโครงการอบรมสัมมนาร่วมกันส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของ
ข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนท่ีร่วมโครงการ ๕ แห่ง          
ในหลักสูตรที่ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดด าเนินการ และ
ปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม 

   



๑๓๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 ด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ชีวิตของข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่ง
การด าเนินการออกเป็น ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย 

หลักสูตรที่ ๑ เปนการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณระหวางผูที่จะเกษียณอายุราชการของ       
สวนราชการตาง ๆ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ มาใหความรู
ในการสรางแรงบันดาลใจ การสรางคุณคาของชีวิต เพื่อท า
ประโยชนใ์หกับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ ด าเนินการ
โดยส านักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม
สุขุมนัยประดิษฐ ส านักงาน ก.พ.  

หลักสูตรที่ ๒ ระยะเวลา ๕ วัน มี ๕ หลักสูตร (ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเลือกไดเพียง ๑ หลักสูตรตามเง่ือนไขที่แต่ละ
หลักสูตรระบุไว้ ) ด าเนินการโดยภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์      
เป็นที่ยอมรับภายใตกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด ดังนี ้

๒.๑) การรักษาสุขภาพเพื่อเกษียณอายุ “การออกแบบ
ชีวิตหลังเกษียณ...ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ด าเนินการโดย ชมรมรักษ์
สุขภาพ เดอะเลกาซี ซึ่งใช้วิธีจัดใหมีการบรรยายใหความรูเรื่อง 
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองผสมผสานระหวางการแพทย์ 
แผนปัจจุบัน การแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) และ
ธรรมชาติบ าบัด (Alternative Therapy) การฝกจิตฝกสมาธิ      
ฝกการออกก าลังกายเพื่อสงผลดีตอสุขภาพโดยรวม และธุรกิจ 
แฟรนไชส  ทางเลือกใหมหลังเกษียณ โดยจัดที่ เดอะเลกาซี           
ริเวอรแคว รีสอรท อ าเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

๒.๒) การเตรียมตัวเมื่อเกษียณอายุ “คืนความสมดุล      



๑๓๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
กายใจ” ด าเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชช่ัน ซึ่งใชวิธีจัด        
ใหมีการบรรยาย สัมมนา อภิปราย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในวัย       
ผูสูงอายุ และแนวทางการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิต
หลังเกษียณอายุราชการ มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ์  
ฝ กปฏิ บั ติ  และท ากิ จกรรมร วมกั น การออกก าลั งกาย                
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ รับค าแนะน าจากแพทย               
ผเูช่ียวชาญและช านาญการเฉพาะทางและงานอดิเรกที่สรางรายได
โดยจัดที่ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชช่ัน อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี 

๒.๓) การเสริมสร้างสุขภาพวัยเกษียณอายุ  “สุขใจ           
สุขกาย หลังวัยเกษียณ” ด าเนินการโดย ชมรมเสริมสร้างสุขภาพ
เพชรริมธาร ซึ่งใช้วิธีจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ
เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพองค์รวมผสมผสานระหว่างการแพทย์
แผนปัจจุบันกับการแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบ าบัด 
(Alternative Therapy) การฝึกจิต ฝึกสมาธิ และฝึกการออก
ก าลังกายเพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม สาธิตและทดลอง
ท าอาหารชีวจิต และการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ โดยจัดที่          
เพชรริมธาร รีสอร์ท อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

๒.๔) การสร้างความสุข..เสริมความมั่นคง วัยเกษียณ  
ด้วยโปรแกรม “การเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความมั่นคงให้กับ
ชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ด้วยภูมิปัญญาไทย” ด าเนินการโดย           
ชมรมสุขภาพโดยภูมิปัญญาไทยโดย Me Tour และศูนย์ฝึกอบรม 
อภัยภูเบศร เดย์สปา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขด้วย
ศิลปะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตด้วยการท่องเที่ยว และ       
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการดูแลรักษา



๑๓๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
สุขภาพผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
ทางเลือก เรียนรู้การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย การชะลอวัย 
ไกลโรค ด้วยภูมิปัญญาไทยประยุกต์ สร้างอาชีพหลังเกษียณจาก
การถ่ายภาพ โดยจัดที่โรงแรมทวาราวดี รีสอรท แอนด์ สปา 
และศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา จังหวัดปราจีนบุรี  

๒.๕) “Retire & Restart”  กั บกา รค้ นพบครั้ ง ใหม่         
วัยเกษียณ ด าเนินการโดย นิตยสาร โอ-ลั้นลา นิตยสารส าหรับ          
ผู้สูงวัย เพื่อเตรียมพร้อมข้าราชการเกษียณให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆ 
เน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการมองตัวเองอย่างมีคุณค่า 
น าเสนอทางเลือกของการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีพลัง
สร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญคือ การเชิญผู้สูงวัย
ต้นแบบ (Role Model) มาเป็นแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้ได้
ทดลองปฏิบัติจริง SKT ลมหายใจมหัศจรรย์ การเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น “เครื่องมือ” ในการเรียนรู้ 
Restart อาชีพใหม่จาก SME Bank โดยจัดที่  อิงธาร รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก  

  การสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ       
(HR Professional) 

๑) การฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
- ด าเนินการจัดฝึกอบรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จ านวน ๗ หมวดวิชา และปรับปรุงสาระส าคัญในการฝึกอบรมของ
แต่ละหมวดวิชา โดยเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบ
ลงทะเบียนกลาง ได้แก ่

๑) หมวดวิ ชาก า รบร รจุ แ ล ะแต่ ง ตั้ ง  ส า ห รั บ           
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๓ คน 

   



๑๓๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
จาก ๒๔ ส่วนราชการ 

๒) หมวดวิชาการบริหารผลการปฏิบัติงาน ส าหรับ         
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๕ คน จาก 
๓๔ ส่วนราชการ 

๓) หมวดวิชาการบริหารก าลังคนคุณภาพ ส าหรับ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๑ คน 
จาก ๒๗ ส่วนราชการ 

๔) หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล ส าหรับนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           
มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๐ คน จาก ๒๔ ส่วนราชการ 

๕) หมวดวิชาการสรรหาและเลือกสรร  ส าหรับ               
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มีผู้ เข้ารับการอบรม ๒๑ คน        
จาก ๑๙ ส่วนราชการ 

๖) หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสอน
งานเพื่อการปรับปรุง ส าหรับนักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ
พิเศษ มีผู้เข้ารับการอบรมและผู้สังเกตการณ์ รวม ๓๖ คน 

๗) หมวดวิชาความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ส าหรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรม
และผู้สังเกตการณ์ รวม ๖๐ คน 

- จัดท ารายงานผลการฝึกอบรมจ านวน ๖ หมวดวิชา 
คือ การบริหารผลงาน การบรรจุและแต่งตั้ง การบริหารก าลังคน
คุณภาพ การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การสรรหาและเลือกสรร 
และการสอนงานเพื่อการปรับปรุง 

- รวบรวมผลคะแนนของผู้เข้าอบรมเพื่อจัดท ารายงาน        
ผลการฝึกอบรมส่งให้ส่วนราชการ ในหมวดวิชาความรู้พื้นฐานด้าน



๑๔๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

- จัดท ารายงานผลการฝึกอบรมส่งให้ส่วนราชการใน 
หมวดวิชาความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒) การติดตามประเมิ นผลการฝึกอบรมหลั กสู ตร                 
นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 

- วางแผนการติ ดตามประเมิ นผลและปรั บปรุ ง                 
แบบประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมในปี ๒๕๖๐ 

- รวบรวมผลงานของผู้เข้าอบรมในหมวดวิชาที่จัด
ฝึกอบรมและจัดส่งให้คณะวิทยากรจากส านัก/ศูนย์ ผู้ท าหน้าที่
ประเมินให้คะแนนผลงาน 

- บั นทึ กข้ อมู ลการประ เมิ นผล ๗  หมวดวิ ชา 
ประมวลผลการประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรมแต่ละหมวดวิชา
และจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมปี ๒๕๖๐ 

๓) การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้าน           
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการ  

- จัดท าร่างหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับ
หัวหน้างานระดับต้น (HRM for Frontline Managers) 

- จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาความต้องการ       
ในการพัฒนา และเพื่อพัฒนาหลักสูตร “ผู้น าทีมในยุคแห่ง       
การเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากส่วนราชการต่าง ๆ จ านวน 
๓ กลุ่ม รวม ๖๐ คน ประกอบด้วย ๑) ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีหัวหน้ากลุ่ม/โครงการ ๒) ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้ากลุ่ม/
โครงการ และ ๓) ผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้ากลุ่ม/โครงการ 



๑๔๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๔) การพัฒนาวิทยากร 

- พัฒนาวิทยากร จ านวน ๘ คน โดยเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ 
(Developing Facilitation Skills) ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์
วาน 

  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย
และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ 

๑) การเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

 จัดท าหนังสือถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่  ๗ กันยายน ๒๕๖๐และ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ 

 จัดประชุมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
หน่วยงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ร่วมด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๙ ส านักงาน 

   



๑๔๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรฐับาลดิจิทัล ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีเลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) และ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางสาวอัจฉรินทร์ 
พัฒนพันธ์ชัย) เป็นประธานการประชุม โดยกรอบการขับเคลื่อน      
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในระยะเริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จะมุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาในเรื่อง Digital Literacy 
และ Cyber Security เพื่อให้บุคลากรภาครัฐส่วนใหญ่สามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานอย่างเต็ม
ศักยภาพและปลอดภยั โดยจะใช้กลไกการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนา
ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐและผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล 
ประมาณร้อยละ ๑๐ ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

 จัดสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือส าหรับการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ระหว่าง ส านักงาน ก.พ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
และสถาบนัการศกึษาและสถาบันฝกึอบรม จ านวน ๑๔ แห่ง ในวันที ่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๙ ส านักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี โดยมีเลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี)  เป็นประธาน 
การประชุม ซึ่งเครือข่ายสถาบันการศึกษาและสถาบันฝกึอบรมพรอ้ม
จะให้การสนับสนุนและท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานและ         



๑๔๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
บูรณาการการจัดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับ       
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี      
เมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และชุดทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการทีส่ถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด าเนินการอยู่ 
รวมทั้งจะได้มีการวางแผน พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และ
ด าเนินการเพื่อขยายโอกาสและทางเลือกในการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลให้ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐทุกกลุ่มทั่วประเทศด้วย        
โดยส านักงานรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะรวบรวบผล
ของการพัฒนาและจัดท าเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐต่อไป 

 จัดท าสรุปผลการประชุมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และรับรองรายงานการประชุม 

 ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมและหน่วยงานในสังกัดและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงส่วนราชการเกี่ยวกับ        
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ส านักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก 
ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการและ



๑๔๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
หน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับสาระส าคัญและกรอบแนวทาง          
การด าเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งเพื่อน าเสนอ
ตัวอย่างหลักสูตรและการประเมิน ตัวอย่างหน่วยงานผู้จัด          
การพัฒนา เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่สนใจได้
เลือกน าไปเลือกใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน 
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐของ  
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการน าแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลไปด าเนินการ 
หน่วยงานละ ๓ คน ได้แก่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ประจ ากระทรวง กรม (CIO) หรือผู้ รับผิดชอบภารกิจด้าน          
การพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงาน ผู้ รับผิดชอบภารกิจด้าน              
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบภารกิจด้าน
แผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน รวมประมาณ ๖๐๐ คน 

๒) การจัดท าทักษะด้านดิจิทัลและเคร่ืองมือประเมิน
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (ร่วมกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ สคช.) 

 ร่วมประชุมคณะรับรองเพื่อพิจารณาร่างทักษะด้านดิจิทัลฯ 
ก่อนน าเสนอเพื่อสัมมนาประชาพิเคราะห์ 

 ประสานและจัดท าหนังสือเชิญส่วนราชการมอบหมาย
ข้าราชการมาร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ร่างทักษะด้านดิจิทัลฯ 
จ านวน ๗๙ หน่วยงาน 



๑๔๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์น าเสนอผลการจัดท าชุดทักษะ
ด้ านดิ จิ ทั ลส าหรั บข้ าราชการและบุ คลากรภาครั ฐ เพื่ อ               
การขับเคลื่อนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) เพื่อรับฟัง  ความคิดเห็นจากข้าราชการกลุ่ม 
ต่าง ๆ ที่จะน าชุดทักษะไปปรับใช้เป็นกรอบการพัฒนาตนเองและ
ผู้อื่นให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีความพร้อม            
ที่จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น    
ประเทศไทย ๔.๐ หรือการเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย 
ตัวแทนข้าราชการ ๕ กลุ่มหลัก รวม ๑๓๖ คน ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้อ านวยการกอง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและ
วิชาการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้น าเสนอชุดทักษะที่ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐควรต้องมีเพื่อการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล จ านวน ๗ กลุ่มทักษะ ได้แก่ ทักษะความเข้าใจและ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการควบคุม ก ากับ และปฏิบัติ         
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร ทักษะด้าน 
การออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ ทักษะด้านการจัดการโครงการและ
บริ หารกลยุ ทธ์  ทั กษะด้ านผู้ น าดิ จิ ทั ล  และทั กษะด้ าน                    
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ทั้งนี้  การพัฒนา       
กลุ่มทักษะดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนนโยบายส าคัญของรัฐบาล          
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ช่วยแก้ไขปัญหา        



๑๔๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
การท างานแบบแยกส่วน ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการท างาน
และการให้บริการให้แก่องค์กร อีกท้ังจะน าไปสู่การสร้างองค์กร
อัจฉริยะที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบดิจิทัลและการพัฒนาบริการ    
ที่เป็นเลิศให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการ 

 ประชุมร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
แ ล ะ ที ม อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อปรับปรุงชุดทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวม ๔ ครั้ง ในวันที่ ๑๔, ๑๗, ๒๑ 
และ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือ         
เคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ซึ่งมีประสบการณ์ในการ          
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาองค์การ เพื่อสอบทาน          
ร่ างทักษะดิจิทัล จ านวน ๓ คน ได้แก่  (๑) นายธี ระพงษ์              
รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงคมนาคม ในวันที ่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ (๒) นางสาวนวลน้อย อุณหโชค ท่ีปรึกษา
ส านักงาน ก.พ. ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ และ (๓) นางสาว
กรองกนก มานะกิจจงกล รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนาและ
เช่ือมโยงตลาดการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม        
การลงทุน ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

 ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าร่างกรอบทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกับ สคช. และทีมที่
ปรึกษา          โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล จ านวน ๒ ครั้ง ใน
วันที ่๒ และ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

 ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอกรอบทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการตามข้อแนะน าของ อ.ก.พ. .วิสามัญเฉพาะกิจ



๑๔๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
เกี่ยวกับการขับเคลื่ อนการพัฒนาทักษะด้ านดิจิทัลของ
ข้าราชการ        ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๑ และน าเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ ในการ
ประชุมครั้งที่          ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
พิจารณาผลการปรับปรุงทักษะด้านดิจิทัล และขอความเห็นชอบ
ให้น า (ร่าง) ทักษะด้านดิจิทัลเสนอ ก.พ. พิจารณาเพื่อประกาศใช้
ต่อไป 

 จัดท าบันทึกและเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณา เรื่อง 
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการ
ประชุม ก.พ.      วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็นของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่เสนอ และมี
ข้อเสนอแนะให้มีการทดลองน าร่องกับหน่วยงานของรัฐจ านวนไม่
เกิน                 ๑๐ หน่วยงาน ก่อนด้วย 

 ศึกษาและยกร่างกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์  
เพื่อน าเสนอ อ.ก.พ. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินการ 

 แจ้งเวียนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทราบ        
เรื่องทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งสิ้น ๓๑๐ หน่วยงาน 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๑๓/ว๖ ลงวันที่  ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 จัดท าคู่มือ เรื่อง ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 



๑๔๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 จัดท า webpage เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 ประชุมหารือร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดท า
เ ครื่ อ งมื อประ เ มิ นทั กษะด้ า นดิ จิ ทั ลด้ วยตน เอ ง  (Self 
Assessment) และความร่วมมือในการด าเนินงานระยะต่อไป 
เมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  ประชุมหารือร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) และส านักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการประเมินทักษะด้าน
ดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัลด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่  ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ตอบข้อหารือส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับ
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ             
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (หนังสือส านักงาน ก.พ.           
ที่ ๑๐๑๓/ว ๖ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

๓) การจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐเพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ในการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 

 จัดประชุมร่วมระหว่าง อ.ก.พ. และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรดิจิทัลของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนา



๑๔๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ก าลังคนภาครัฐเพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัล
ไทยแลนด์ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเพื่อสร้าง 
ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และด าเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ 
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 จัดท าระเบียบวาระการประชุมและน าเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญ
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณา
และให้ความเห็นวาระที่ส าคัญ ดังนี้ (๑) ร่างยุทธศาสตร์การสร้าง
และพัฒนาก าลังคนเพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ (๒) การด าเนินงานตามมติ ก.พ. เรื่อง ทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และวาระเพื่อทราบ
เกี่ยวกับมติ ก.พ. ความเห็นของ อ.ก.พ. พัฒนาฯ และการพัฒนา
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรภาครั ฐ  (Digital Literacy) ระยะที่  ๑  ( โครงการ          
ความร่วมมือระหว่างส านักงาน ก.พ. และ สคช.) 

 ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการบูรณาการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเพื่อสร้างความพร้อม             
เชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
กับแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครั ฐ และ            
(ร่าง) มาตรการการพัฒนาก าลังคนภาครัฐ ระยะต่อไป 

 ประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบูรณาการด าเนินงานตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่ ส านักงาน 



๑๕๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ก.พ.ร. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นต้น  

 วางแผนการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ อ.ก.พ. 
ดิจิทัลฯ ในการน าประเด็นและแนวทางหรือวิธีการบางเรื่องที่มี 
การกล่าวไว้ใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ มาทดลองด าเนินการกับ  
“ส่วนราชการน าร่อง” และให้คัดเลือกและสรรหา “หน่วยงานที่
สามารถเป็นต้นแบบ” ซึ่ งมีประสบการณ์หรื อมีแนวทาง            
การด าเนินงานในลักษณะที่ใกล้เคียงกับแนวทางที่ก าหนดใน (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อถอดบทเรียนจากประสบการณ์และน าไป
เผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นน าไปปฏิบัติต่อไป 

 น าเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ให้คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติรับทราบ 
ในวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึ ง          
ความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 

 ประชุมหารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับ
การประสานและบูรณาการในการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ
เชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โครงการน าร่องการน าทักษะ
ด้านดิจิทัลไปพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และแหล่งงบประมาณ            
เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเพื่อการไปสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ 

 จัดเตรียมกรอบแนวทางการด าเนินงานของส่วนราชการ 
ในการน า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ



๑๕๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
เชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ไปปฏิบัติให้เกิดผล          
อย่างเป็นรูปธรรม 

 เตรียมการน า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนา
ก าลั งคนภาครั ฐ เ ชิ ง กลยุ ทธ์ เ พื่ อ ไปสู่ ดิ จิ ทั ล ไทยแลนด์                 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในภาพรวม โดยน าเสนอ 
อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการเพื่อพิจารณา 

- การปรับช่ือ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนา
ก าลั งคนภาครั ฐ เ ชิ งกลยุ ทธ์ เ พื่ อ ไปสู่ ดิ จิ ทั ล ไทยแลนด์                 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็น (ร่าง) มาตรการสร้างและพัฒนา
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ 

- การน า (ร่าง) มาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคน            
เชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
รวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 

- การน า (ร่าง) มาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคน         
เชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
เสนอ ก.พ. เพื่อขอความเห็นชอบในการน าเสนอคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
ซึ่ง อ.ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 

 ประชุมหารือระหว่างส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการ
สร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทย



๑๕๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
แลนด์ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และประชุมหารือเกี่ยวกับการ
สร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทย
แลนด์ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
ส านักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

 น า เสนอ (ร่าง) มาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคน          
เชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เพื่อขอความเห็นชอบน า (ร่าง) มาตรการฯ เสนอคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่          
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น
รัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๔) การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้เกิดทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ข้าราชการ บุคลากรของ
ภาครัฐ และส่วนราชการ 

 พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็น platform ของโครงการพัฒนา 
Digital Literacy Project พัฒนาโปรแกรมการจัดท าแผนพัฒนา
ส่วนบุคคล (IDP) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการพัฒนา Digital 
Literacy เช่น Infographic สื่อ VDO เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ 

 ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมและสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะ ความเข้าใจและ       
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดท า
คลิปวิดีโอเรื่องจุดประกายเส้นทางสู่ประเทศไทย ๔.๐ และน าขึ้น 



๑๕๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
Youtube เพื่อเผยแพร่ 

 จัดประเมินทักษะ/สมรรถนะด้าน IT ของข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดประชุมเพื่อเลือก
เครื่องมือการประเมินสมรรถนะด้าน IT โดยจัดประเมินสมรรถนะ
ด้าน IT ที่ได้มาตรฐานสากล มาตรฐาน TOPCIT (ร่วมกับ สคช.) 
ให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน IT ภาครัฐ จ านวน ๒๑๒ คน ระหว่าง
วันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจัดทดสอบ ITPE ระดับ FE 
ให้แก่ข้าราชการ จ านวน ๒๓ คน (โดยความร่วมมือของสถาบัน
วิทยาการ สวทช. สนับสนุนเครื่องมือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ 
ในการสัมมนาเปรียบเทียบเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้าน IT         
ในวันที ่๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจัดสัมมนาเปรียบเทยีบเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะด้าน IT จ านวน ๒ เครื่องมือ คือ TOPCIT 
(มาตรฐานของสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ )  และ ITPE 
(มาตรฐานของญี่ปุ่น) ในวันที ่๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 จัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล โดยประสานกับ 
สคช. ในการเตรียมการ/การลงทะเบียน ในการจัดทดสอบ Digital 
Literacy ตามมาตรฐานสากล ส าหรับข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐผู้เข้าทดสอบประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน จัดท าหนังสือแจ้ง 
ส่วนราชการและองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ในการส่ง
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้าทดสอบ Digital Literacy และ
เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ ในวันท่ี 
๗, ๙ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ (จ านวน ๖ รุ่น) มีผู้เข้าอบรมรวม 
๑,๕๔๕ คน รวมทั้งประสานและด าเนินการจัดทดสอบ Digital 
Literacy ให้กลุ่มผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) 



๑๕๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ของส านักงาน ก.พ. ในวันที่ ๓, ๑๕, ๑๖, ๑๙, ๒๔ และ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 จัดฝึกอบรมเพื่ อการพัฒนา Digital Literacy ให้ แก่
ข้าราชการที่จะทดสอบทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล ในวันที่ ๔, ๗ และ 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑,๕๕๔ คน 

 จัดการทดสอบ ICDL ให้กลุ่มผู้เข้าอบรมหลักสูตร ส.นบส. 
ในวันที่ ๖ และ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๒๑๓ คน 

 จัดการทดสอบ ICDL ให้ข้าราชการกลุ่มผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
(HiPPS) ผู้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น า       
คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
(นปร.) จ านวน ๕๙๐ คน 

 ประสานการจัดทดสอบให้หน่วยงานภาครัฐที่สนใจ คือ 
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยมีผู้เข้าทดสอบ จ านวน ๕๐ คน 
และจัดทดสอบรอบพิเศษ (ช่วงการแบ่งห้องสัมมนาย่อยช่วงบ่าย) 
ในงานสัมมนาช้ีแจงส่วนราชการ มีผู้เข้าทดสอบประมาณ ๑๐ คน 

 จัดการทดสอบ ICDL ให้ข้าราชการส านักงาน ก.พ. จ านวน 
๓๑๘ คน 

 ประสานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)          
ในการจัดทดสอบให้หน่วยงานภาครัฐที่สนใจเพิ่มเติม ได้แก่        
ศาลปกครอง จ านวน ๕๐ คน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 
๘๐ คน และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) จ านวน ๑๐๐ คน 

 ประสานการจัดทดสอบ ICDL ให้ข้าราชการพลเรือน



๑๕๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
สามัญ 

- ข้าราชการผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร        
การพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย จ านวน ๗๙ คน ในวันที ่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

- ข้าราชการผู้สมัครเข้าร่วมโครงการข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPs) จ านวน ๓๘๔ คน  ระหว่างวันท่ี ๒๙ – ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

- ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร นบส. ๑ รุ่นที่  ๘๗ จ านวน  
๑๒๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

 ประสานและเชิญชวนส่วนราชการในสังกัดในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ และ
กองทัพเรือ ข้าราชการสังกัด ส่งข้าราชการเข้าทดสอบทักษะ 
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 รวมรวม วิเคราะห์ และประมวลผลการทดสอบทักษะ 
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐตามมาตรฐานสากล ICDL และ IC3 เพื่อเตรียมน าเสนอ อ.
ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการ  

 ประสานงานและตอบข้อหารือส่วนราชการเกี่ยวกับ           
การสมัครเข้ารับการทดสอบ การขอรับคะแนนการทดสอบที่       
ผ่านมาแล้วของการทดสอบ Digital Literacy ตามมาตรฐานสากล 

 รายงานสรุปประเด็นเร่งด่วนในการติดตามนโยบายของ
รัฐบาล เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เป็นข้าราชการ ๔.๐   
ต่อคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 



๑๕๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
(คตน.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล        
ซึ่ งที่ประชุมได้พิจารณาการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ เป็น
ข้าราชการ ๔.๐ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยส านักงาน ก.พ. 
ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ด าเนินการ ดังนี้ ๑) จัดท ารายละเอียดทักษะด้าน
ดิจิทัลที่บุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่มจ าเป็นต้องมี ร่วมกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คาดว่าจะสามารถ
ประกาศและให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติได้ประมาณเดือน
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และ
ด าเนินการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน
ให้แก่บุคลากรภาครัฐท่ีไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล เป็นต้น และ
รายงานสรุปข้อคิดเห็นของ คตน. ให้ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการขับเคลื่ อนการพัฒนาทักษะด้ านดิจิทัลของ
ข้าราชการทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่           
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 รวบรวมผลการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิ จิทัลของข้ าราชการและบุคลากรภาครั ฐตาม
มาตรฐานสากล  (ICDL และ IC3) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น าเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อทราบถึงการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ระยะที่ ๑ 

๕) การฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (บูรณาการในหลักสูตรของ



๑๕๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ส านักงาน ก.พ.) 

 ศึกษาและก าหนดกรอบเนื้อหาการฝึกอบรมที่จะบูรณาการ
ในหลักสูตร นบส. ๑ นบส. ๒ และหลักสูตรการพัฒนาผู้น า          
คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 

 จัดท าเนื้อหาและรูปแบบการจัดฝกึอบรม วิชา Digital 
Transformation ให้กับหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) 

 ด าเนินการหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Digital Transformation ส าหรับโครงการฝึกอบรมนักบริหาร
ระดับสูง (นบส. ๑) รุ่นที่ ๘๗ กลุ่มที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ และ ๑๙ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ และกลุ่มที่  ๒ ในวันที่  ๑๓ และ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 ด าเนินการอบรมหลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์
ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Arts of Data Science) ส าหรับ         
ผู้ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ใน
ราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital 
Transformation ส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ         
“การสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” ในวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๖) การพัฒนาต้นแบบการสร้างและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพ่ือการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 

 ศึกษาข้อมูลหน่วยงาน จัดเตรียมรายละเอียดกิจกรรม 
และประสานกับกรมบังคับคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก



๑๕๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
เพื่อเชิญเป็นหน่วยงานต้นแบบการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ
เชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์   

 ประชุมหารือร่วมกันระหว่างส านักงาน ก.พ. และ            
กรมบังคับคดี ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมได้
เห็นชอบกิจกรรมและข้อตกลงการท างานร่วมกันในเบื้องต้น 

 รวบรวมข้อมูลและวางโครงร่างการถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ของหน่วยงานต้นแบบการสร้างและพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 

 พัฒนาหลักสูตร/รูปแบบการสร้างและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ และเครื่องมือการประเมิน
สถานภาพส่วนราชการในการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ
เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ และทดลองน าไปใช้ในส่วนราชการ 

 จัดประชุมร่วมกันระหว่างส านักงาน ก.พ. กรมบังคับ
คดี  และส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อเตรียมการจัดหลักสูตร Enterprise Architecture 
and Digital Transformation Workshop และหารือเกี่ยวกับ
เครื่องมือประเมินภูมิทัศน์องค์กร ในวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 จัดฝึกอบรมหลักสูตร Enterprise Architecture and 
Digital Transformation Workshop (หลักสูตรการพัฒนา
องค์กรดิจิทัลต้นแบบ) ระยะเวลารวม ๑๐ วัน แบบไม่ต่อเนื่อง 
ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยจัด
ฝึกอบรมแล้ว ๓ ครั้ง ในวันที่ ๑๑, ๑๖ และ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑ และประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี 
เกี่ยวกับการถอดบทเรียนหน่วยงานต้นแบบ ในวันที่  ๒๖ 



๑๕๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐ 

๑) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐและส่ งเสริมศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายให้มี          
ความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เพื่อเก็บ
ข้อมูลในการจัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการส าหรับ 
ส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารหน่วยงานฝึกอบรมของส่วนราชการ 
จ านวน ๒๕ คน ในวันที ่๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงจากส่วนราชการต่าง ๆ จ านวน ๓๐ คน ในวันที่          
๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

๒) การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(รองอธิบดี หรือเทียบเท่า) 

- พัฒนาหลักสูตรและเตรียมการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
(ป.ย.ป. ๒/๑)” ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 
ได้แก่ รองอธิบดหีรือเทียบเท่า และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็น
หลักสูตรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  โดยมีวัตถุประสงค์     
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ mindset 
ในการปฏิบัติราชการ ให้มีความพร้อมในการร่วมกันขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลตามกรอบการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง      
นักบริหาร 

   



๑๖๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
- รับสมัคร พิจารณาคณุสมบัต ิและประกาศผลการคัดเลือก

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รุ่นท่ี ๔ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ได้แก่ 
รองอธิบดีหรือเทียบเท่า และรองผู้ว่าราชการจังหวัด จ านวน ๓๕ คน 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐  

- จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รุ่นที่  ๔ 
ส าหรับผู้บริหารระดับต้ น ได้แก่  รองอธิบดีหรือเทียบเท่า                
และรองผู้ว่าราชการจังหวัด จ านวน ๓๕ คน เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ mindset ในการปฏิบัติ
ราชการให้มีความพร้อมในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และ       
จัดการสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ 
“Practical Innovative Leaders : When Dream Team 
Becomes Real Team” ส าหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐระดับ
ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ด ารงต าแหน่งที่
เทียบเท่า จ านวน ๕๐ คน และผู้เข้าอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. ๒/๑  
รุ่นท่ี ๔ จ านวน ๓๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารภาครัฐได้
แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้น าในการ
ปฏิรูปวัฒนธรรมในองค์กรเพื่อให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติราชการอย่างสร้างสรรค์       
ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

- ด าเนินการหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ          



๑๖๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
“การสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รุ่นที่ ๔  
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่า และรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด จ านวน ๓๕ คน ดังนี ้ 

๑) จัดฝึกอบรม “เทคนิคการโค้ช” ระหว่างวันที่           
๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

๒) จัดกิจกรรมการรายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้น า
แห่งการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ ๑๘, ๒๐ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

๓) จัดฝึกอบรมหมวดวิชาการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
และการคิดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑         
ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

๔) จัดฝึกอบรมหมวดวิชา Digital Transformation       
ในวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โครงการ CDC Crystal Design 
Center ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วย Digital 
Warm Up : Updating IT Trends and Tools ซึ่ งเป็นการให้          
นักบริหารได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือดิจิทัล รวมถึง           
แอพลิเคช่ันต่าง ๆ ที่ทันสมัย ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิ บั ติ งานได้  และการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ  “Digital 
Government Transformation” เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง  mindset 
ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่นักบริหาร และมีการฝึกปฏิบัติวางแผน
แนวทางการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

๕) จัดฝึกอบรม Design Thinking และการจัดท า
ข้อเสนอโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบด้วย  



๑๖๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
- ในวันที่ ๑๑, ๑๘ และ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

โดยเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่น าแนวคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) มาใช้ในการจัดท าข้อเสนอโครงการเชิง
นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
ซึ่งในการฝึกอบรมได้แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น ๕ กลุ่ม 
กลุ่มละ ๗ คน เพื่อจัดท าผลงานดังกล่าว โดยจะได้เรียนรู้แนวคิด 
Design Thinking การระดมสมอง เพื่อก าหนดหัวข้อการประชุม
กลุ่มเพื่อวางแผนการจัดท าข้อเสนอ  

- การฝึกอบรมในต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยแบ่งกลุ่มเดินทางไป
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างจังหวัดเพื่อแสวงหาข้อมูลจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ (Empathize & 
Define) และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อเสนอเชิงนวัติกรรม
ต่อไป โดยมีหัวข้อโครงการและเส้นทางการเดินทาง ดังนี ้

กลุ่มที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการขยะต้นทาง           
ณ จังหวัดล าพูน ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

กลุ่มที่ ๒ เรื่อง การลดอุบัติเหตุทางถนนจากรถ
โดยสารสาธารณะไม่ประจ าทาง ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่  
๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ก ลุ่ ม ที่  ๓  เ รื่ อ ง  Responsible Tourism              
ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

กลุ่มที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกาด           
วิถี ชุมชน ณ จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม –               
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๖๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
กลุ่มที่ ๕ เรื่อง ไทยนิยมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี

บล็อกประสาน ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  ๓๐ 
พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๖) จัดกิจกรรมการโค้ชนักบริหาร ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 
๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการโค้ชแบบรายบุคคล (๑ ต่อ ๑) 
โดยโค้ชมืออาชีพซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาพันธ์       
การโค้ชนานาชาติ (International Coach Federation : ICF)  

๗) จั ดฝึ กอบรมเรื่ อง  Strategic Communication          
for Greater Success ใ น วั น ที่  ๒ ๒  มิ ถุ น า ย น  ๒ ๕ ๖ ๑                
ณ โครงการ CDC Crystal Design Center ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
เพื่อให้นักบริหารได้เรียนรู้ เทคนิคการสื่อสาร การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน          
และการน าเสนอผลงานได ้

๘) จัดฝึกอบรม Design Thinking ในช่วงการสร้าง
แนวคิดใหม่เพื่อออกแบบนวัตกรรม (Ideate) ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

๙) จัดฝึกอบรม Design Thinking ในช่วงการพัฒนา
และทดสอบต้นแบบ (Prototype & Testing) ในวันที่ ๑๕ และ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน        
เพื่อพัฒนาและทดสอบต้นแบบโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อ           
การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ โดยได้
แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๗ คน ดังนี ้

กลุ่มที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการขยะต้นทาง            
กลุ่มที่  ๒ เรื่อง การลดอุบัติเหตุทางถนนจาก        

รถโดยสารสาธารณะไม่ประจ าทาง  



๑๖๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง Responsible Tourism               
กลุ่มที่  ๔ เรื่ อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว          

กาดวิถีชุมชน  
กลุ่มที่ ๕ เรื่อง ไทยนิยมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี

บล็อกประสาน  
๑๐) จัดกิจกรรมการโค้ชนักบรหิาร ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที ่

๔ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการโค้ชแบบรายบุคคล (๑ ต่อ ๑) 
โดยโค้ชมืออาชีพซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาพันธ์       
การโค้ชนานาชาติ (International Coach Federation : ICF)  

๓) การสัมมนานักบริหารระดับสู ง เ พ่ือเสริมสร้าง              
การบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ 

- จัดสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการ          
การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑        
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์  ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ ม           
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง           
แรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารส่วนราชการในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ สร้างความเข้าใจในแนวทาง           
การบริหารราชการแผ่นดิน และน้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นหลักในการบริหารราชการ รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาผู้น าภาครัฐอย่างยั่งยืน 
โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานเปิดการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 
“ผู้บริหารส่วนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  :           
One Country One Team” แ ล ะ ภ า ย ใน ง า น มี กิ จ ก ร ร ม
ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ“การสร้างความรับรู้ 



๑๖๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ความเข้าใจ : ป.ย.ป.” โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร) 
การบรรยายพิ เศษในหั วข้ อ  “Design for Transformation :      
มองมุมกลับเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง” โดย นายพิเศษ วีรังคบุตร 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์  G-Lab วิ ท ย า ลั ย โ ล ก ค ดี ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน      
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ 
The Leader’s Story หลักสูตรการสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
(ป.ย.ป. ๒/๑) การรักษาก าลังคนคุณภาพ (Talent Retention)  
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล การจัดการองค์ความรู้
ส าหรับข้าราชการผ่านสื่อออนไลน์ (OCSC Online KM) และ         
การพัฒนาและบริหารจัดการการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(OCSC Learning Space) ซึ่งมีข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหาร ได้แก่ ปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด             
ผู้บัญชาการสูงสุด ๔ เหล่าทัพ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๘๐๐ คน 

- จัดการสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐ “Practical Innovative Leaders : Where 
Innovation Meets Result” ในวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑         
ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ส าหรับหัวหน้า



๑๖๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ านวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการ        
ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน        
ภาคราชการไปสู่องค์กรนวัตกรรม และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ โดยเรียนรู้
จากองค์กรตัวอย่าง  

 ๑๐.๔ เสรมิสร้างระบบคณุธรรมในการ
แต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากร
ภาครัฐ 

 ๑. จัดท าร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ... . ตามมาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ        
ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการย้าย การโอน หรือ        
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบร่างกฎ ก.พ. ดังกล่าว 

   

 ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย         
การปลูกฝังค่านิยม คณุธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย ์

 การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. ตรวจสอบการด าเนินการทางวินัยและแนวทางการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับเร่ืองวินัยของส่วนราชการ รวมถึงการให้ค าปรึกษา
แนะน า การตอบข้อหารือ ดังนี้  

 ตอบรับทราบรายงานการด าเนินการทางวินัย ๔๔๕ เรื่อง 

 ตอบข้อหารือเป็นหนังสือ ๕๔ เรื่อง 

 ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์ ๑,๗๕๘ เรื่อง 

 ตอบหนังสือเรื่องทั่วไป เช่น การพิจารณาขอยกเว้น
คุณสมบัติเข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้าม ๑๙ เรื่อง         
เรื่องร้องเรียน ๔ เรื่อง 

 จัดท าความเห็นให้แก่ผู้แทน ก.พ. ในการเข้าประชุม 
อ.ก.พ. สามัญของส่วนราชการต่าง ๆ ๖๒๒ เรื่อง 
๒. การศึกษาแนวทางก าหนดมาตรฐานการด าเนินการทาง

   



๑๖๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
วินัยระหว่างหน่วยงานกลาง 

 น าเสนอผลการศึ กษาแนวทางก าหนดมาตรฐาน                    
การด าเนินการทางวินัยระหว่างหน่วยงานกลาง เรื่อง การก าหนด
มาตรฐานการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการต่อ
คณะรัฐมนตรี 

 แก้ไขมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้
พิจารณาแนวทางก าหนดมาตรฐานการด าเนินการ ทางวินัยระหว่าง
หน่วยงานกลาง : การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ 
ตามหลักการดังนี ้

๑. การก าหนดหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้ในกรณี ที่ผล           
การสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
โดยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยทุจริต ให้สามารถด าเนินการสอบสวนภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ และก าหนดให้สั่งลงโทษ
ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่ วั นที่ ผู้ นั้ นพ้นจากราชการ 
เช่นเดียวกับการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีอื่น 

๒. การก าหนดข้อยกเว้นในกรณีที่ศาลปกครอง หรือ
องค์กรพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ งลงโทษทางวินัย  หรือองค์กร
ตรวจสอบรายงานการด าเนินการทางวินัยวินิจฉัยช้ีขาดว่า            
การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใดไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
ซึ่ งจะต้องด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นใหม่  โดยให้ เริ่ มนับ
ก าหนดเวลาที่ให้ด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษข้าราชการที่
ออกจากราชการไปแล้วได้ภายในสามปีนับแต่วันท่ีศาลปกครอง           



๑๖๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
มีค าพิพากษาถึงที่สุด หรือองค์กรดังกล่าวมีมติหรือค าวินิจฉัย             
ถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

 จัดประชุมผู้แทนของส่วนราชการ จ านวน ๑๘ หน่วยงาน 
เพื่ อหารื อร่ วมกั นในการยกร่ างแก้ ไขกฎหมายเกี่ ยวกั บ                  
การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการที่พ้นจากราชการไปแล้ว  

 ส่งหนังสือไปยังส่วนราชการ จ านวน ๑๘ หน่วยงาน       
เพื่อขอให้ส่งร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย         
แก่ข้าราชการที่พ้นจากราชการไปแล้ว มาให้ส านักงาน ก.พ.        
เพื่อรวบรวมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 รวบรวมร่างแก้ไขกฎหมายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
สรุปประเด็นข้อสังเกตของส่วนราชการเกี่ยวกับการด าเนินการ          
ทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ 

 น าเสนอ ก.พ. เพื่อทราบ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ (ร่างแก้ไขมาตรา ๑๐๐ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พร้อมทั้งร่างแก้ไขกฎหมายของส่วนราชการอื่นที่ เกี่ยวข้อง)         
ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ และ ก.พ. มีมติรับทราบ 

 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.
กระทรวง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ              
มีผู้ เข้าร่วมประชุม จาก ๑๐ กระทรวง จ านวน ๕๐ คน และ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวินัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการ
ด าเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษทางวินัยของ          
อ.ก.พ. กระทรวง จ านวน ๑๕ คน 



๑๖๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 จัดส่ งร่ างแก้ ไขกฎหมายไปยั งรองนายกรั ฐมนตรี             
เพื่อพิจารณาอนุมัติน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี          
ซึ่งในการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรี      
มีมติอนุมัติหลักการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย
แก่ผู้ที่พ้นจากราชการขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการ
ฝ่ายพลเรือน จ านวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย  

๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา            
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   

๔) ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
ก ฤ ษ ฎี ก า ต ร ว จ พิ จ า ร ณ า  โ ด ย ใ ห้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ส านักงาน
ศาลปกครอง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไป
ประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งขณะนี้ส านักงาน ก.พ. ได้จัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร้องขอ ทั้งนี้ 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๕ ฉบับ เป็นการแก้ไข
หลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการ       



๑๗๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
พลเรือน ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา ข้าราชการต ารวจ และข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดสามารถด าเนินการ        
ทางวินัยกับข้าราชการในสังกัดที่พ้นจากราชการไปแล้วก็ได้        
หากความผิดอันเป็นมูลเหตุแห่งการกล่าวหาว่ากระท าความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงนั้นเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ถูกกล่าวหามีสภาพเป็น
ข้าราชการ แต่ได้ก าหนดเง่ือนเวลาให้ผู้มีอ านาจด าเนินการ          
ทางวินัยต้องเริ่มด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงภายใน ๑ ปี        
นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ และกรณีที่จะสั่งลงโทษต้อง
ด าเนินการภายใน ๓ ปี  นับแต่ วันที่ ผู้นั้ นพ้นจากราชการ 
นอกจากนี้ ยังเป็นการก าหนดกรณีการด าเนินการทางวินัยตามที่
องค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติช้ีมูลความผิด ให้สามารถด าเนินการ
ทางวินัยและสั่งลงโทษตามที่มีมติช้ีมูลความผิดได้ แม้ผู้นั้นจะพ้น
จากราชการไปแล้ว โดยไม่น าเง่ือนเวลาในการสอบสวนและเง่ือนไข
การสั่งลงโทษดังกล่าวมาใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ และเพื่อให้การชี้มูลความผิดวินัยของ
องค์กรตรวจสอบการทุจริตสามารถลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการ
ตามที่ช้ีมูลได้ 

 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา       
ร่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ
ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน         
รวม ๕ ฉบับ เสร็จแล้ว และส่งมายังส านักงาน ก.พ. เพื่อจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็น จากนั้นให้แจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับ                
ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวกลับไปยัง



๑๗๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท าเอกสารสรุปสาระส าคัญของร่างกฎหมายที่ผ่าน
การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ          
จะด าเนินการเผยแพร่ร่างกฎหมายในเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.         
เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อไป 

 เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกฎหมายว่าด้วย           
การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการตามที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ได้ตรวจพิจารณาแล้ว โดยรับฟังทาง 
www.ocsc.go.th แ ล ะ  www.lawamendment.go.th แ ล ะ            
ได้จัดท ารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นไปยังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความจ าเป็น
ในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) รายงานสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น และเอกสารการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากกฎหมาย เพื่อจัดส่งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๓. การจัดท าคู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เร่ือง 

“วินัยข้าราชการพลเรือน” โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 

 ค าแนะน าวิธีใช้คู่มือ 

 ความหมายของวินัย 

 ความจ าเป็นที่ต้องรักษาวินัย 

 ความส าคัญของวินัย 

 วินัยและโทษทางวินัย 

 ข้อปฏิบัติทางวินัย 
ประการพเิศษ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 



๑๗๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ประการที่ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและเทีย่งธรรม 
ประการที่  ๒ ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และ

ระเบียบแบบแผน 
ประการที่ ๓ ตั้งใจปฏิบัตหิน้าท่ีให้เกิดผลด ี
ประการที่ ๔ ปฏิบัตติามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ประการที่ ๕ อุทิศเวลาให้แกร่าชการ 
ประการที่ ๖ รักษาความลับของทางราชการ 
ประการที่ ๗ รักษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ 
ประการที่ ๘ ปฏิบัตดิีต่อผูต้ิดต่อราชการ 
ประการที่ ๙ วางตนเป็นกลางทางการเมือง 
ประการที่ ๑๐ รักษาช่ือเสียงและเกียรติศักดิ ์

 ข้อห้ามทางวินัย 
ประการที่ ๑ ไมร่ายงานเท็จต่อผู้บงัคับบัญชา 
ประการที่ ๒ ไม่ปฏิบัตริาชการข้ามผู้บังคับบัญชา 
ประการที่ ๓ ไม่อาศยัต าแหน่งหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ประการที่ ๔ ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
ประการที่ ๕ ไม่หาประโยชน์ให้เสียความเที่ยงธรรม 

และเกียรติ 
ประการที่ ๖ ไมเ่ป็นผู้จดัการหา้งหุ้นส่วนบริษัท 
ประการที่ ๗ ไม่กลั่นแกล้งกันในการปฏิบัตริาชการ 
ประการที่ ๘ ไมล่่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ปฏิบตัิราชการ 
ประการที่ ๙ ไมเ่หยียดหยามผู้ตดิต่อราชการ 

๔. การจัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ข้าราชการ 

 รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากแผนการด าเนินโครงการ/



๑๗๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
กิจกรรมด้านการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัยของ
ส่วนราชการและจังหวัดที่ได้รายงานผลมา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย (หนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

 จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดท าแผนแม่บทยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการดา้นการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน โดยบูรณาการ
มาตรการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการเป็น ส่วนหนึ่งภายใต้
แผนแม่บทด้านการรักษาวนิัยข้าราชการพลเรือน ณ ส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความรู้แก่คณะท างานจัดท าแผนแม่บทด้าน
การรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

 ส ารวจความคิดเห็น ศึกษาและรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนแม่บทการรักษาวินัย
ข้าราชการ อาทิ เช่น การด าเนินงานด้านการรักษาวินัยข้าราชการ
พลเรือนของส่วนราชการ สถิติที่ เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 จัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาวินัย เพื่อรับฟัง          
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมจริยธรรมและ
การรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนแม่บท
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน 
จ านวน ๒ ครั้ง เพื่อรับฟังแนวทางการจัดท าแผนแม่บท กลไก      
การด าเนินงาน และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ      
ร่างแผนแม่บทด้าน การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย
ข้าราชการพลเรือน  



๑๗๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างวินัยและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประจ าส่วนราชการ จาก ๒๒ ส่วนราชการ จ านวน ๖๐ คน  

ครั้ งที่  ๒ ในวันที่  ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงที่ก ากับดูแลหรือผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
จริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ จากหน่วยงานระดับ
กระทรวง ๑๙ กระทรวง และส านักงาน ก.พ. จ านวน ๗๖ คน  

 ปรับแก้และจัดท ารายละเอียดแผนแม่บทการส่งเสริม
จริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน พร้อมทั้ง
น าเสนอแนวคิดและเนื้อหาร่างแผนแม่บท และเสนอฝ่ายบริหาร
เพื่อพิจารณา 

 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖ ช้ัน ๔ 
ส านั กงาน ก.พ. จั งหวัดนนทบุ รี  โดยมี ผู้ เข้ าร่ วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรมและ
การรักษาวินัยข้าราชการ รวมจ านวน ๓๐ คน 
๕ การจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ส าหรับข้าราชการ 

 ประชุมคณะท างานจัดการองค์ความรู้ส าหรับข้าราชการ
ผ่านสื่อออนไลน์ (Online Knowledge Management) 

 รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการ
ทางวินัย และจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อเผยแพร่ต่อไป 



๑๗๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 วางแนวทางในการจัดท าข้อมูลปฏิทินกิจกรรมส าคัญ และ
วางแนวทางในการปรับปรุงข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. 

 วิเคราะห์และจัดประเภทองค์ความรู้ของส านักมาตรฐาน
วินัยและระบุค าค้นส าหรับเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไปและข้าราชการ 
ทั้งนี้  ส าหรับข้าราชการได้จัดประเภทองค์ความรู้ ให้แก่กลุ่ม
ข้าราชการ คือ นักทรัพยากรบุคคล (จ าแนกตามระดับต าแหน่ง
ข้าราชการใหม่) 

 จั ดท า ระบบ OCSC Wiki และน าข้ อมู ล วิ นั ยและ              
การด าเนินการทางวินัยลงในระบบ 

 จัดท าสรุปค าถาม-ค าตอบ (Q&A) เรื่องวินัยที่พบบ่อย        
เพื่อเตรียมเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ 

 จัดท า Infographic เกี่ยวกับความผิดวินัยและเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. และคลังกลางองค์ความรู้ (OCSC Wiki) 

  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
๑. การอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 

 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย ประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่ างวันที่  ๑๒ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐                   
ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๙ อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติกรหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย 
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ของแต่ละ ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจ 
เห็นความส าคัญในเรื่องการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   



๑๗๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
รวมถึงเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการเป็น
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการ
อบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องท าการฝึกปฏิบัติการสอบสวน
ทางวินัยในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
กลุ่มเป้าหมายของการอบรม คือ นิติกรหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านวินัย อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ  
หรือช านาญการพิเศษของแต่ละส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องกับ         
การด าเนินการทางวินัยทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 
๘๐ คน  

  การรณรงค์ด้านการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย 
๑. การจัดท าคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน 

 จัดท าคู่ มื อการรักษาวินัยข้ าราชการพลเรือนและ          
จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาการจัดท าคู่มือการรักษาวินัย
ข้าราชการพลเรือนในการสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการประจ าปี 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
พร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้รับอบรมต่อคู่มือการรักษาวินัย
ข้าราชการพลเรือน 
๒. การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการด าเนินการทางวินัยและ 
การลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง และการเปรียบเทียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ 

 จัดท าแบบฟอร์มส าหรับการตรวจสอบมาตรฐาน         
การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย เพื่อใช้เป็น

   



๑๗๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัย 

 รวบรวมรายงานการด าเนินการทางวินัยของกระทรวง
กลุ่มเป้าหมาย (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงยุติธรรม) ในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อจัดท าสารบัญข้อมูลส าหรับการศึกษา
เกี่ยวกับมาตรฐานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
ของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 จัดท าสารบัญข้อมูลรายงานการด าเนินการทางวินัยของ
กระทรวงกลุ่มเป้ าหมาย (กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงยุติธรรม) 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรฐานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยของ 
อ.ก.พ. กระทรวง 

 จัดท าสารบัญข้อมูลรายงานการด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษทางวินัยของส่วนราชการต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรวบรวมข้อมูล             
การด าเนินการทางวินัยเชิงสถิติที่ส่วนราชการรายงานมายัง ก.พ. 

 ด าเนินการตรวจสอบมาตรฐานการด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษทางวินัยจากรายงานการด าเนินการทางวินัยของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงยุติธรรม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ 
เพื่อสรุปปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและมาตรฐาน         
การลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวง ไว้เป็นข้อมูลส าหรับการศึกษา
ของที่ปรึกษาต่อไป 



๑๗๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 รวบรวมข้อมูลการด า เนินการทางวินั ยเชิ งสถิติ ที่          
ส่วนราชการรายงานมายัง ก.พ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ 
เพื่อจัดท าข้อมูลการด าเนินการทางวินัยเชิงสถิติ โดยจ าแนกข้อมูล
เป็นรายปีตามช่วงเวลาการกระท าผิด ตามลักษณะความร้ายแรง
ของโทษ ตามสถานโทษทางวินัย ตามเพศและระดับต าแหน่งของ
ผู้กระท าผิด ตามฐานความผิด ตามกรณีการกระท าผิด เป็นต้น 

 จัดท าแนวทางเกี่ยวกับศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและ
กระบวนการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญกับ
ข้าราชการประเภทต่างๆ จ านวน ๑๖ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการ           
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลยุติธรรม 
ส านักงานศาลปกครอง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ส านักงานกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
กองอ านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจักร 
กระทรวงกลาโหม ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมถึงปัญหาความลักลั่นของ
กฎหมาย หรือกระบวนการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 รวบรวมและประมวลการตรวจสอบมาตรฐาน                 
การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยจากรายงาน          
การด าเนินการทางวินัยของกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงยุติธรรม 



๑๗๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ในช่วงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ ที่ สรุ ปปัญหาเกี่ ยวกั บ                
การด าเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ. 
กระทรวง โดยแยกและตรวจสอบเรื่องที่มีข้อสังเกตไว้เป็นข้อมูล
ส าหรับการศึกษาของที่ปรึกษาต่อไป 

 ก าหนดประเด็นท่ีจะใช้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวง จ านวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า 
๑๐ กระทรวง และไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวินัย จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เกี่ยวกับ           
สภาพปัญหาในการด าเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษ
ของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 จัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับ        
การด าเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ.
กระทรวง จ านวน ๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข 
๓. การศึกษาการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการทางวินัย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการ
ยุติธรรม รายละเอียดดังนี ้

 ก าหนดแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการทาง
วินัยของประชาชน เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการทางวินัย 
หรือการให้ประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการทางวินัย       
ในอนาคต 

 รวบรวมช่องทาง หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ         
การรับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด เช่น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ



๑๘๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ตามมาตรา ๕๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      
ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

 รวบรวมขั้นตอนการด าเนินการด าเนินการทางวินัย ตั้งแต่
ขั้นตอนการร้องเรียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการด าเนินการทางวินัย 

 สรุปข้อมูลการศึกษาการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม       
ในการด าเนินการทางวินัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารการยุติธรรมแห่งชาติต่อไป ท้ังนี้ 
การศึกษาการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ        
ทางวินัย มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี ้

๑) การก าหนดแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการทางวินัยของประชาชน เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ทางวินัย การให้ประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง         
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
ทางวินัยในอนาคต กระบวนการคุ้มครองพยาน 

๒) การเปิดช่องทางในการร้องเรียนแก่ประชาชนซึ่ ง
ปัจจุบันมีช่องทาง หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่อง
ร้องเรียนในหลายภาคส่วน เช่น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ศูนย์
ด ารงธรรม ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

๓) การให้ประชาชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในขั้ นตอน          
การด าเนินการทางวินัย เช่น การสร้างกลไกเพื่อให้ประชาชน



๑๘๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
สามารถติดตามผลการด าเนินการทางวินัย และขั้นตอนแจ้งผล 
การพิจารณาการด าเนินการทางวินัย เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยน
ความคิดหรือความเช่ือของประชาชนให้มีความศรัทธาใน
กระบวนการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน 

นอกจากนี้ ควรจัดท าแนวทางหรือมาตรการเพิ่มเติม       
เรื่องการคุ้มครองพยาน มาตรการในการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนซึ่งเป็นพยานผู้ให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ 
และการให้ค่าตอบแทนในการให้ข้อมูลกับทางราชการ เพื่อพัฒนา
กลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 ด าเนินการพัฒนากลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม        
ในการด าเนินการทางวินัยตามข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในส่วน 
การพัฒนากระบวนการร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการกระท าผิด
วินัยของประชาชน ดังนี ้

๑) จัดให้มี ช่องทางร้ องเรี ยนในเว็บไซต์หลักของ    
ส านักงาน ก.พ. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการ
ด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่กระท าผิดวินัย 

๒) ด าเนินการติดตามกระบวนการด าเนินการทางวินัย
ของเรื่องที่ได้มีการร้องเรียน โดยจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ประจ าทุกสองสัปดาห์  เพื่ อสามารถรายงานข้อมู ล          
ความคืบหน้าของการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ร้องเรียนได้ 

 จัดท าแผนด าเนินการพัฒนากลไกให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการด าเนินการทางวินัย ประกอบด้วย แบบรายงาน
ข้อมูล แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนโยบายเร่งด่วน ๖ ประเด็น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แผนแม่บทการบริหาร 
งานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ตามมติ



๑๘๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ แบบทบทวนแนวทาง         
การด าเนินงานในแต่ละนโยบายเร่ งด่วน ๖ ด้าน ตัวอย่าง           
การทบทวนแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๖ ประเด็น 
ของส านักงาน ก.พ. 
๔. การจัดท าสื่อวีดีทัศน์ 

 ด าเนินการจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน ์
๕. การจัดท าบทเพลงเพ่ือกระตุ้นจิตส านึกในการรักษาวินัย
ของข้าราชการ 

 ด าเนินการจ้างผลิตบทเพลงเพื่อกระตุ้นจิตส านึกในการ
รักษาวินัยของข้าราชการ 

  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการด้าน           
การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ 
๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม 

 แต่งตั้งคณะท างาน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาร้องทุกข ์

 จัดประชุม ก.พ.ค. ร่วมกับคณะท างาน เพื่อก าหนดโครงร่าง
ของการแก้ไขกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ และกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา        
เรื่องร้องทุกข ์

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังแนวทางความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบเกี่ยวกับ
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม  

   



๑๘๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 สรุปประเด็นที่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม พร้อมเสนอร่างกฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมต่อ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

 ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม ตามที่ ก.พ.ค. ให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้น 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไข ปรับปรุงกฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช 
คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟัง              
ความคิ ด เห็ นและข้ อ เ สนอแนะจากผู้ เ ข้ า ร่ วมประ ชุ ม                  
ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนผู้ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมของส่วนราชการต่าง ๆ ประมาณ ๒๐๐ คน              
เพื่อน ามาประกอบการแก้ ไข ปรับปรุงกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วย              
การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑            
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง             
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงร่างระเบียบ 
ก.พ.ค. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาความเสียหายให้แก่         
ผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพื่อให้การพิทักษ์ระบบคุณธรรมใน
ระบบราชการพลเรือนสามัญบรรลุผลสมดังเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 จัดประชุม ก.พ.ค. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อ
พิจารณาร่างกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ตามข้อสังเกตของ ก.พ.ค. 



๑๘๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 จัดประชุม ก.พ.ค. เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อ
พิจารณาร่างกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ เช่น ประเด็นการนั่งพิจารณา การรวมหรือแยก
ส านวน เป็นต้น 

  ๒. การเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกับ               
การด าเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ 
โดยมีวัตถุประสงค์  คือ  ๑) ข้าราชการพลเรือนมีความรู้           
ความเข้าใจการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน 
และน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒) ข้าราชการ          
พลเรือนสามัญสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง และ ๓) ข้าราชการพลเรือนมีทัศนคติที่ดีต่อการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน และ ก.พ.ค. 

 จัดท าหนังสือรวมบทความคอลัมน์ ก.พ.ค. ขอบอก เล่ม ๖ 
เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมให้กับข้าราชการพลเรือน 

 จัดท าหนังสือรวมกฎหมาย ก.พ.ค.  

 จัดท ารายงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ งมี เนื้อหา 
ประกอบด้วย สรุปการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
การศึกษาดูงานที่เครือรัฐออสเตรเลีย สถิติการพิจารณาวินิจฉัย
ในรูปแบบแผนภูมิ และสรุปค าพิพากษาท่ีน่าสนใจ 

 รวบรวมและศึกษาค าพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับ 
ก.พ.ค. โดยจัดประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดหลักการในการ
ด าเนินการ แบ่งงานและติดตามผล แบ่งงานและสรุปค าพิพากษา

   



๑๘๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ของศาลปกครองที่มี ความเห็นต่ างกับ ก .พ.ค .  จ าแนก             
ค าพิพากษาเป็นรายปีที่ฟ้อง และอยู่ระหว่างการตรวจการย่อ       
ค าพิพากษาศาลปกครอง 

 จัดท าหนังสือผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่ม ๖ 

 จัดท า เนื้อหาส าหรับการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์              
องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน               
การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการผ่านสื่อวิทยุ เอกสาร
แผ่นพับ และโปสเตอร์ 

 จัดท าจุลสาร ก.พ.ค. News และจัดส่งจุลสารส าหรับ           
ไตรมาสแรกและไตรมาสที่ ๒ ให้แก่ส่วนราชการส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค 

  ๓. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 จัดท ารายงานและศึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ        
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล 

   

  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร 
๑. การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน  

 ประชุมหารือปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่  
๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงาน ก.พ. จั งหวัดนนทบุรี             
โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นข้อเสนอในการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สรุปได้ดังนี ้

   



๑๘๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
- ด้านองค์ประกอบคณะท างานปรับปรุงหลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
- ด้านระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
- ด้านประเภทข้าราชการผู้เข้ารับการคัดเลือก 
- ด้านสัดส่วนข้าราชการพลเรือนดีเด่น และกลุ่มของ          

ผู้เข้ารับการคัดเลือก 
- ด้านการก าหนดจ านวนครั้ งที่ ได้ รับคัดเลือกเป็น

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
- ด้านองค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ

พลเรือนดีเด่นของส่วนราชการและจังหวัด 
- ด้านการประเมินข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
- ด้านวิธีการคัดเลือก 

 จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๖ ช้ัน ๔ 
อาคารส านักงาน ก.พ. จั งหวัดนนทบุรี  มีผู้ เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๕ คน 

 ส ารวจสถานะและความก้าวหน้าของข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น โดยศึกษาข้อมูลเอกสาร โดยเก็บสถิติจ าแนกแยกเพศ อายุ 
ต าแหน่งสูงสุดในปัจจุบันหรือก่อนเกษียณ คุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
เพื่อตอบค าถามข้อมูลเบื้องต้น 

 แจ้ ง เวี ยนค าสั่ งแต่ งตั้ งอนุ กรรมการจั ดกิ จกรรม              
วันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ให้แก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบในแต่ละคณะอนุกรรมการ 



๑๘๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ทั้ง ๔ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้ าราชการพลเรือน  และ
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ 

 จัดประชุมคณะท างานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ข้ าราชการพลเรื อนดี เด่ น ในวันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐                  
ณ ห้องประชุม ๖ ช้ัน ๔ อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ              
พลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกับให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น  ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๓,๓๓๐,๖๑๐ บาท           
๒) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ไปยัง
ก ร ม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  จ า น ว น  ๑ , ๘ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท                     
๓) คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ไปยัง
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๒,๔๕๙,๓๙๐ บาท และ              
๔) คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ 
ไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท 

 จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระหว่างวันท่ี ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

๑) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติและ
แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และครอบครัว ณ ห้องวายุภักษ์ ๒ – ๔ ช้ัน ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย 
เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

๒) วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีมอบ



๑๘๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 
พร้อมทั้ งจัดงานแสดงนิทรรศการ “ข้าราชการพลเรือนกับ            
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” และการบริการประชาชน                
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

 
 
๒. การพัฒนาองค์ความรู้ และเคร่ืองมือด้านการส่งเสริม
จริยธรรม เพ่ือการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม 

 จัดท าข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงการส่งเสริมจริยธรรม
ในราชการพลเรือน โดยบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
อาทิ ระบบจ าแนกต าแหน่ง ระบบค่าตอบแทน ระบบแต่งตั้ง         
เข้ากับเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมและ         
การป้องกันการกระท าผิดทางวินัยผสานกลมกลืนกับกลไก         
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ รวมถึงการบูรณาการ
กระบวนการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการเข้ากับกลไกการสร้าง        
ทางก้าวหน้าในอาชีพ การวางระบบที่จะจูงใจคนรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพและมีจิตสาธารณะที่จะเข้าสู่ราชการในอนาคต การสร้าง 
ความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องมือและกลไก       
การด าเนินงานตามกฎหมายที่มีอยู ่

 จัดท าแนวทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับส่วนราชการ เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับส่วนราชการ
ในการจัดท าข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่



๑๘๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
สอดคล้องกับบริบทการท างานและสภาพปัญหาของส่วนราชการ 
โดยท าหนังสือแจ้งส่วนราชการและจังหวัด 

 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
จ านวน ๔๐ กรม ๒๓ จังหวัด ได้แก่  

- กรมบังคับคดี ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
กรมการจัดหางาน ส านักงานกิจการยุติธรรม กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ส านักงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงานมาตรฐานสินค้า 
เกษตรและอาหารแห่ งชาติ  กรมการปกครอง ส านักงาน             
ราชบัณฑิตยสภา ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ กรมปศุสัตว์ ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร          
และสหกรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กรมป่าไม้ ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส านักงาน ก.พ. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมฝนหลวง
และ การบินเกษตร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี และกรมธุรกิจพลังงาน 

- จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดพิจิตร จังหวัดแพร่  จังหวัด



๑๙๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
สุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสระบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดน่าน จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครพนม 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
นครนายก จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดนครสวรรค์ 
และจังหวัดนราธิวาส 

 รวบรวมผลการศึกษาวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่
ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการหรือผลิตขึ้น บทความวิชาการด้าน
จริยธรรมของข้าราชการ และค าถาม - ค าตอบเกี่ยวกับมาตรฐาน
จริยธรรมและการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน 
ก.พ. เพื่อเตรียมจัดท าข้อมูลองค์ความรู้ด้านจริยธรรมของ
ส านักงาน ก.พ. ส าหรับการเผยแพร่ต่อไป โดยจัดท า Infographic 
และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทาง ๒ ช่องทาง คือ เว็บไซต์ของ
ส านักงาน ก.พ. และ คลังกลางองค์ความรู้ (OCSC Wiki) 
๓. การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม่ 

 จัดประชุมคณะท างานการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
จ านวน ๒ ครั้ง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ระหว่างองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ          
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี โดยมีเลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) เป็นประธาน 
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และรองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา 



๑๙๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
หาญเผชิญ) ช้ีแจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรม ด าเนินการประชุม/อภิปราย โดยมี
ประเด็น ดังนี้ ๑) องค์กรกลางบริหารงานบุคคลน าเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม ๒) อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ๓) พิจารณาแนวทางการจัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการ
ด าเนินการและกรอบแนวคิดการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญ มีผู้เข้าประชุม จ านวน ๕๐ คน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ระหว่างองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ          
ครั้งที่ ๒ ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๙ 
ส านักงาน ก.พ. จั งหวัดนนทบุรี  โดยสรุปสาระส าคัญของ              
การประชุม ดังนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอร่างมาตรฐาน         
ทางจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ 
ตามกรอบแนวคิด ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านกลไก และ
ด้านสภาพบังคับ และพิจารณาสรุปความเห็นต่อร่างมาตรฐาน          
ทางจริยธรรมเพื่อให้ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลน า         
ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ไปเสนอต่อผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลพิจารณา และ
มอบผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ ๓ มีผู้เข้า
ประชุม จ านวน ๕๒ คน 

 จัดประชุมเรื่อง การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่าง 
อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการและ อ.ก.พ. 



๑๙๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด             
ในวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๙ ส านักงาน 
ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าประชุม จ านวน ๔๐ คน ผลจาก
การประชุม คือ ที่ประชุม อ.ก.พ. ทั้งสองคณะได้อภิปรายและ               
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

- ด้านสาระ ซึ่งที่ประชุมได้สรุปค่านิยมหลัก ๗ ประการ 
ได้แก ่๑) ซื่อสัตย์สุจริต ๒) รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๓) ไม่เลือกปฏิบัติ 
๔) กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๖) มีจิตสาธารณะ 
และ ๗) เป็นต้นแบบของสังคม  

- ด้านกลไกและด้านสภาพบังคับ โดยที่ประชุมเห็นด้วย
กับข้อเสนอท่ีให้บัญญัติเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แยกความชัดเจนระหว่าง
จริยธรรมและวินัย เห็นด้วยกับข้อเสนอกลไกระดับชาติโดยให้มี
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กมจ.) 
และอ านาจหน้าที่ รวมทั้งการน ามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ใน
กระบวนการบริหารงานบุคคล และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของกลไกระดับ ก. และกลไกระดับส่วนราชการ/หน่วยงาน 
การเพิ่มผู้แทนจากภาคสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม และ       
การเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ระหว่างองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ          



๑๙๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๙ 
ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบสาระ
มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จ านวน ๗ ข้อ และมอบหมายให้ส านักงาน 
ก.พ. ยกร่างกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ         
โดยน าเอาความเห็นของที่ประชุมทั้งด้านสาระ กลไก และ          
สภาพบังคับไปประกอบการยกร่างฯ รวมถึงให้ส านักงาน ก.พ.         
จัดประชุมผู้แทนคณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคล       
แต่ละประเภท เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๕๗ คน  

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ระหว่างองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ          
ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย  
เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพ โดยที่ประชุมได้พิจารณา และมีข้อสังเกตในการปรับแก้
ร่างกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมอบหมาย
ให้ส านักงาน ก.พ. แจ้งเวียนร่างกฎหมายดังกล่าวท่ีมีการปรับแก้
แล้วให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ พิจารณา         
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๕๕ คน   

 จัดประชุมคณะท างานและประมวลความเห็นขององค์กร
กลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในวันที่         
๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี           
มีข้าราชการส านักงาน ก.พ. เข้าร่วมประชุม รวม ๑๕ คน 



๑๙๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 จัดประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและ
ประมวลข้อมูลจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ      
ที่ ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย เพื่อจัดท ามาตรฐาน          
ทางจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ช้ัน ๘ อาคาร
ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม            
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงสารบัญญัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖ ช้ัน ๔ อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี 

 เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐต่อรองนายกรัฐมนตร ี(นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณา 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานทาง
จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การน ามาตรฐานทางจริยธรรม       
ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๕๐๑ ช้ัน ๕ อาคาร ๓ ส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
แนวทางการน ามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่        
ที่ รั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บการก าหนดกฎ ระเบี ยบ ขั้ นตอน                   
การบริหารงานบุคคลขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภท
ต่าง ๆ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมจ านวน ๑๑๐ คน 



๑๙๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 

 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) ในวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑           
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๙ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) ตามร่าง
พระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ... โดยผู้เข้าร่วม
การประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ประเภทต่าง ๆ รวมจ านวน ๕๐ คน 
๔. การปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

 รวบรวมความเห็นของ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริม
จริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาดเกี่ยวกับการปรับปรุงประมวล
จริยธรรม และรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

 ประมวลข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าประมวล
จริยธรรม ได้แก่ บริบทภาคราชการปัจจุบัน สภาพปัญหา       
การกระท าผิดจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ประมวลกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรม 

 จัดท ากรอบแนวคิดในการจัดท าสารบัญญัติประมวล
จริยธรรมเสนอฝ่ายบริหารส านักงาน ก.พ. พิจารณา 

 จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ปรับปรุงสารบัญญัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖ 



๑๙๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ช้ัน ๔ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดสัมมนา เรื่ อง การจัดท าร่ างประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ 
ช้ัน ๙ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานด้านการส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการ ส าหรับเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ประกอบด้ วย ผู้ ทรงคุณวุฒิ  ผู้ บริ หารของส่ วนราชการ 
คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจ า
ส่วนราชการ รวมจ านวน ๕๕ คน  

 จัดประชุมสัมมนาการปรับปรุ งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
คุ้มครองจริยธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครอง
จริยธรรม ระหว่างวันท่ี ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน
จริยธรรมให้กับคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม พิจารณาร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมถึง
แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อ



๑๙๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ราชการใสสะอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ า 
ส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม และ ศปท. ส านักงาน ก.พ. จ านวน ๓๖ คน  
๕. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและ
ส่วนราชการ 

 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเรื่อง การสร้างมาตรฐาน       
ความโปร่งใสของส่วนราชการ เพื่อจัดท าสื่อการเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ e - Book 

 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจัดท าสื่อการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ e – Book และ e – Learning ด้วยการจัดท า
เนื้อหา และประชุมให้ข้อมูลรายละเอียดเนื้อหากับสถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน 

 พัฒนาวิทยากรตัวคูณหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง 

- จัดฝึกอบรมวิทยากรตั วคูณหลักสูตรเสริมสร้ าง
เกียรติภูมิข้าราชการ : ส านักข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อพัฒนา
ข้าราชการให้มีความรู้ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม 
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของ
ผู้ร่วมงานและสามารถท าหน้าที่วิทยากรตัวคูณในการอบรม
ข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดได้ ซึ่งมีส่วนราชการเข้าร่วม 
จ านวน ๒๖ ส่วนราชการ รวม ๙๐ คน โดยเป็นข้าราชการกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หรือ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีด ารงต าแหน่งระดับช านาญการขึ้นไป 
หรือข้าราชการที่มีทักษะในการเป็นวิทยากร (Facilitator) และ       



๑๙๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต  

- วางแผนการพัฒนาวิทยากรตัวคูณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี ้

๑) การเป็นข้าราชการที่ดี  
๒) เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการ

ไทยไม่โกง  
๓) การพัฒนากระบวนทั ศน์ และคุณลั กษณะ

ข้าราชการยุคใหม่  
๔) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (มาตรฐานทาง

จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) 
- จัดอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูณ ประกอบด้วย 

๑) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที ่        
๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช        
คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๓๖ คน  

๒) หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึก
ข้าราชการไทยไม่โกง ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐         
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๓๖ คน 

๓) หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่าง
วันที่  ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช        
คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๒๕ คน 

๔) หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึก
ข้าราชการไทยไม่โกง ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี              
มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๓๔ คน 



๑๙๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
- จัดท ารายงานการด าเนินการของหลักสูตรที่ผ่านมา 

(การเป็นข้าราชการที่ดี เกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการ
ไทยไม่โกง) พร้อมข้อเสนอแนวทางในการด าเนินการส าหรับ
โครงการวิทยากรตัวคูณหลักสูตรต่าง ๆ 

 การขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : 
ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง 

- จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : 
ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง จ านวน ๒ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้มี           
ความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วย  
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน และสามารถ      
มีบทบาทส าคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าจั งหวัด เจ้ าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม          
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ศูนย์ด ารงธรรม และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จ านวน ๑๔๐ คน จาก ๒๗ จังหวัด ได้แก่  จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี สมุทรปราการ 
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ ์ 



๒๐๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
- จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : 

ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงาน 
ก.พ. กับส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ซี่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมีความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักในแนวทาง นโยบายของรัฐบาล และ 
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน พร้อมทั้งความเสี่ยง
ตามบริบทขององค์กร และเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส่วนราชการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เครื่องมือ 
แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการที่ซื่อสัตย์ โดยได้ด าเนินการในส่วนราชการ ดังต่อไปนี ้

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ
ส านักงาน ก.พ. มผีู้เข้าอบรมจ านวน ๑๖๐ คน  

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผู้เข้าอบรมจ านวน 
๑๔๒ คน 

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผู้เข้าอบรม
จ านวน ๑๒๐ คน 
ซึ่งผลจากการอบรม คือ ส่วนราชการระดับกระทรวงมีโครงการ
รองรับการท างานที่เสริมสร้างเกียรติภูมิฯ โดยเน้นกระบวนการคิด         
ที่มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องตามบริบทของแต่ละกรม  

- จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : 
ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงาน 
ก.พ. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และจังหวัดต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ
ส่ วนรวม ปฏิบั ติ ตน ปฏิบั ติ งานด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต                 



๒๐๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ ๒) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจ และน าไปเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อสร้าง
กระบวนการคิดค้นด้ านการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม            
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ 
ภายในจังหวัด อันจะน าไปสู่การบูรณาการและท าให้สังคมเข้าใจ
การท างานของข้าราชการ เพื่อสร้างจังหวัดใสสะอาดต่อไป และ 
๔) เพื่อสร้างแกนน าประสานสัมพันธ์ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชา
สังคม เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมความดีให้ขยายผลออกไป
ทุกส่วนของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ผนึกก าลังในการสนับสนุน
จังหวัดใสสะอาดให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายอย่างมีเอกภาพ
ร่วมกัน และร่วมกันปกป้องรักษาข้าราชการที่ดีให้มีก าลังใจและ
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งได้ด าเนินการในจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

- จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าอบรมจ านวน ๒๐๗ คน  
- จังหวัดล าปาง มีผู้เข้าอบรมจ านวน ๑๐๐ คน 
- จังหวัดตรัง มผีู้เข้าอบรมจ านวน ๑๐๖ คน   

ซึ่งผลจากการอบรม คือ จังหวัดมีโครงการรองรับการท างานที่
เสริมสร้างเกียรติภูมิฯ โดยเน้นกระบวนการคิดที่มีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- วิเคราะห์รายงานผลการจัดหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ: ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่ วนราชการ ประกอบด้ วย กระทรวง



๒๐๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย จังหวัดล าปาง และ        
จังหวัดตรัง  

- ศึกษาและพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกส่วนราชการที่จะ
เข้าร่วมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึก
ข้าราชการไทยไม่โกง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะ
พิจารณาจากส่วนราชการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑) คะแนน ITA มากกว่าร้อยละ ๘๐  
๒) การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

- ประสานกับส่วนราชการประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม และจังหวัดสกลนคร ที่จะด าเนินโครงการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึก
ข้าราชการไทยไม่โกง ร่วมกับส านักงาน ก.พ. 

- จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัด
สงขลาใสสะอาด ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐          
ณ โรงแรมบี พี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ ๑).เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความมุ่ งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่วนรวม         
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของ
ประชาชน ๒) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการ และ ๓) เพื่อสร้างกระบวนการคิด
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่



๒๐๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในองค์ กรมหาชนในก ากับดู แลของจั งหวั ดสงขลา และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัดสงขลา จ านวน ๘๐ คน  

- จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัด
สกลนครใสสะอาด ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑          
ณ โรงแรม พี.ซี. แกรนด์ พาเลซ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร  
เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน เสริมสร้าง       
ความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ รวมถึง
สร้างกระบวนการคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
กรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๘๐ คน  
โดยมีการอภิปรายเรื่อง “จริยธรรมน าไทย สร้างรัฐโปร่งใส ป้องภัย
ทุจริต” ที่มีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา 
หาญเผชิญ) ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้อ านวยการส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสกลนคร และประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสกลนคร ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของภาครัฐและภาคเอกชน
ต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ตามทิศทางการปฏิรูป
ประเทศภายใต้บริบทประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
และข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการคิดข้อเสนอโครงการ เช่น         
กรอบยุทธศาสตร์ ผลสรุปจากการท ากิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์
ปัญหาและความเสี่ยงในการทุจริตภายในองค์กรมาประมวลผลและ



๒๐๔ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
น าเสนอเป็นข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจังหวัด
สกลนครใสสะอาด รวมทั้งได้ร่วมกันตั้งปณิธานท าความดีเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการเพื่อจังหวัดสกลนครใสสะอาด พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการ/
กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม อันจะน าไปสู่การผลักดันจังหวัดสกลนคร        
สู่การเป็นจังหวัดใสสะอาดได้อย่างแท้จริงต่อไป 

- จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง โดยความร่วมมือ
ระหว่างส านักงาน ก.พ. กับกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่  
๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ า          
ส่วนราชการ รวมถึงสร้างกระบวนการคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริ ยธรรม การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการจริยธรรมประจ า          
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีผู้ เข้าร่วมอบรม
จ านวน ๘๖ คน 

- จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัด
และประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑               
ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ          



๒๐๕ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ทั้งในส่วนกลาง และในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบบูรณาการ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๕๐ คน 

- จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง โดยความร่วมมือ
ระหว่างส านักงาน ก.พ. กับกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่           
๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท 
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
จิตส านึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน สามารถแสดงบทบาทส าคัญในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ            
รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
น าไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ านวน ๑๒๐ คน 

 การศึกษาและจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการด้าน
จริยธรรม 

- จัดท าหลักสูตรด้านการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการระดับต่าง ๆ และหลักสูตรส าหรับการสร้าง               
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการ



๒๐๖ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ด าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวม ๘ หลักสูตร ดังนี้            
๑) การเป็นข้าราชการที่ดี ๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
(มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน)  ๓ )  การพัฒนากระบวนทัศน์และ
คุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ ๔) เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
๕) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๖) เสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง  ๗) ภาวะผู้น า               
เชิงจริยธรรม และ ๘) สร้างเสริมจริยธรรมน าทีมงาน รวมถึง
หลักสูตรการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครอง
จริยธรรม (Ethics Officer) ๒ ระดับ คือ ระดับผู้ปฏิบัติและ
ผู้บริหาร โดยจัดท าหลักสูตรที่เร่งด่วน ๔ หลักสูตรก่อน ได้แก่   
๑) การเป็นข้าราชการที่ดี ๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
(มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน)  ๓ )  การพัฒนากระบวนทัศน์และ
คุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ และ ๔) เสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง  

- จัดท าหลักสูตร “ผู้น าที่สร้างศรัทธาและความไว้วางใจ 
(Trust)” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ให้กับผู้น าใน            
ภาคราชการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด รองปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 
หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันทุจริต ให้ปฏิบัตหิน้าที่บนหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง ละเว้นจากการแสวงประโยชน์           
ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผู้น า              



๒๐๗ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
การเปลี่ยนแปลงที่จะปรับปรุง พัฒนางาน สร้างทีมงานที่ได้รับ
ความไว้วางใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 
๒ กลุ่ม คือ 

หลักสูตรที่ ๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับหัวหน้า
ส่ วนราชการเพื่ อการพัฒนาประเทศไทย  ๔.๐ “Practical 
Innovative Leaders : How ‘Many’ Collaborate as ‘ONE’” 
ส าหรับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดี และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นการบูรณาการร่วมกันในหลักสูตร “การบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ         
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น 
เรื่องของความไว้วางใจ โดยให้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้าง
ความไว้วางใจ และแนวทางเพื่อไปบูรณาการกับการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารประเทศ ซึ่งจะมุ่งเน้น          
การน าเสนอแนวคิดและหลักการในการสร้างความไว้วางใจ            
ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร 

หลักสู ตรที่  ๒ การฝึกอบรมหลักสู ตร  “ผู้ น าแห่ ง             
การเปลี่ยนแปลงผู้สร้างศรัทธาและความไว้วางใจ (Leading at 
the Speed of Trust)” ส าหรับรองปลัดกระทรวง หรือผู้บริหาร 
ที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ              
การป้องกันทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้บทบาทในการ    
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง               
ชุดทักษะและเครื่องมือที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในแต่ละองค์กร
เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนสังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรม 



๒๐๘ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
และเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความไว้วางใจต่อประชาชน            
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศต่อไป 

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ “Practical Innovative Leaders : 
How ‘Many’ Collaborate as ‘ONE’” ส าหรับปลัดกระทรวง
หรือเทียบเท่า อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต 
กรุงเทพฯ 

 การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรม 
- จัดท าหลักสูตรการเป็นที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและธรร

มาภิบาลส าหรับหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  
- จัดท าหลักสูตรการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้าน

จริยธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล 

  ๖. งานรณรงค์ส่งเสริมจิตส านึก และเสริมสร้างเครือข่าย
คุณธรรม จริยธรรม 

 จัดท าวีดิทัศน์สารคดี  ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ นาที 
จ านวน ๕ เรื่อง โดยคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ านวน          
๑๐ คน จัดท าโครงเรื่องละครสั้น จ านวน ๒ เรื่อง จัดท าเนื้อร้อง
และท านองเพลง และจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เล่มที่ ๑ และ        
เล่ มที่  ๒ โดยมี การสัมภาษณ์ เลขาธิ การ ก.พ. ในหั วข้ อ           
“ทิศทางการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทย
ไม่โกง” เพื่อลงในวารสารจ าขึ้นใจ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ รวมทั้ง       
เก็บภาพถ่ายบรรยากาศของงานเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : 

   



๒๐๙ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
ส านึกข้าราชการไทยไม่โกงเพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  ๗. การขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมในลักษณะบูรณาการ        
เชิงยุทธศาสตร์  

๑) การบูรณาการงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม           
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 การประชุมระหว่างหน่วยงานกลางที่มีบทบาท 
ภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่  ๒ ในวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๐ คน ซึ่งผลที่ได้จากการประชุม คือ 

- ได้แนวทางในการบูรณาการหลักสูตรต่าง ๆ ให้
ส านักงาน ก.พ. กับส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกัน โดยส านักงาน ก.พ. 
เป็นหลักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหลัก        
ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแผนการสอน
ของหลักสูตรกลางของส านักงาน ก.พ. ให้ท าการสรุปหลักสูตรและ
แจ้งเวียนส่วนราชการ 

- ได้แนวทางในการทบทวนภารกิจ บทบาท อ านาจ
หน้าที่ โครงสร้าง ให้เกิดความเช่ือมโยง สอดคล้องกับแผนชาติระดับ
ต่าง ๆ และไม่ซ้ าซ้อนกันในทางปฏิบัติ เพื่อการสร้างบูรณาการ         
ในการท างาน การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า รวมทั้งควรมี            
การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกจากอบรม ซึ่งอาจจะเป็น
การปลูกฝังค่านิยมใหม่ในองค์กร 

 การบูรณาการหลักสูตร  
- จัดประชุมหารือกรอบหลักสูตรด้านการส่งเสริม

   



๒๑๐ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
จริยธรรมส าหรับข้าราชการระดับต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ        
แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวม ๑๔ คน จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ วันที่             
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๖ ช้ัน ๔ อาคารส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี  และครั้งที่  ๒ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐           
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ช้ัน ๘ อาคารส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี 

- จัดท ากรอบหลักสูตรเนื้อหาวิชาด้านการส่งเสริม
จริยธรรมส าหรับข้าราชการระดับต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็น
แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรการเป็นข้าราชการทีด่ี) 

 การปรับโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต  
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ        
พลเรือน และศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 

- แต่ งตั้ งคณะท างานปรับบทบาท ภารกิจของ            
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และศูนย์อ านวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  

- รวบรวมและจัดท าข้อเสนอการปรับบทบาท ภารกิจ
ของ ศปท. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และ ศอตช. 



๒๑๑ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
- จัดประชุมคณะท างานปรับบทบาทภารกิจของ       

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ (ศปท.) กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และศูนย์อ านวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖ ช้ัน ๔ ส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี 

- จั ดประ ชุ มกา รปรั บบทบาท  ภ า รกิ จ ขอ ง                
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในวันท่ี ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๙ ส านักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี มผีู้เข้าร่วมประชุมรวมจ านวน ๒๕ คน 

๒) การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม
ขององค์กร 

 จัดสัมมนาเรือ่ง การพัฒนาเครื่องมอืประเมินพฤติกรรม
ทางจริยธรรมขององค์กร : รูปแบบและแนวทางการปรับใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงาน 
ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาและทบทวนผล
การด าเนินการของส านักงาน ก.พ. ในการจัดท าหลักเกณฑ์เครื่องมือ
วัดและการประเมินทางจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนที่ผ่านมา ๒) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการวัด        
การประเมินทางจริยธรรมที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในระยะต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
ข้าราชการส านักงาน ก.พ. ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องมือประเมิน
ด้านสมรรถนะและจริยธรรม จ านวน ๓๐ คน ซึ่งผลที่ได้รับจาก         



๒๑๒ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
การสัมมนา คือ ได้แนวทางการก าหนดรูปแบบและวิธีการประเมิน
ทางจริยธรรมที่เหมาะสมต่อการน ามาใช้ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 สรุปรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการน า
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จัดท ารายงานเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น 

 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของข้าราชการ
ส านักงาน ก.พ. ตามโครงการศึกษาการน าพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ“ความส าเร็จของ      
การน าจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)” โดย นายเทอดศักดิ์ 
ยุ ทธนาวราภรณ์  เ มื่ อ วั นที่  ๒๓  พฤศจิ ก ายน  ๒๕๖๐                  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ช้ัน ๒ อาคารส านักงาน ก.พ.             
จังหวัดนนทบุรี ท าให้ได้ข้อมูลของหน่วยงานต้นแบบท่ีมีการน า
จริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 

 เรียบเรียงข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งจากในและ
ต่างประเทศ และจัดท าร่างเอกสารทางวิชาการเรื่องการน า
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓) โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
 จัดอบรมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 

เพื่อให้ข้าราชการประพฤติตนตามหลักพุทธธรรม ประพฤติตน
ตามรอยพระยุคลบาท และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรมและปฏิบัติตนตามรอย       
พระยุคลบาทไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งมี
ข้าราชการเข้าร่วมอบรม จ านวน ๑๐๔ คน ระหว่างวันที่ ๒๒ – 



๒๑๓ 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(ถ้าม)ี 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑) วันที่ ๒๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ฟังบรรยายธรรม
และฝึกปฏิบัติจิตตภาวนา ณ พระวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร          
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 

๒) วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยในวันที่ ๒๙ 
และ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ฝึกอบรมตามหลักสูตรการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาท ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๙ ส านักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี และในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ศึกษาดูงานโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ณ พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 


