
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ระหว�างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

หน�วยงาน         สํานักงานคณะกรรมการข)าราชการพลเรือน  

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
 ๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต�างประเทศ 
     

 ๒.๒ เร�งแก
ไขป�ญหาการใช
ความรุนแรง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
 

     

� โครงการเสรมิสร
างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข
าราชการ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
 

 ๑. จัดหลักสูตรเสริมสร
างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข
าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
 โดยมีวัตถุประสงค.
เพื่อ 

 � พัฒนาความรู
และทักษะที่จําเป3นต�อการปฏิบัติงาน 
ในสภาวการณ.ไม�ปกติ 

 � เสริมสร
างความรู
และฝ7กปฏิบัติการสร
างเสริมสุขภาพ 
รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการ
ทํางาน เพื่อการดํารงชีวิตประจําวันอย�างมีความสุข 

 � ให
ข
าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
ได
มีโอกาสพัก
และผ�อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต
สภาวการณ.ที่
อั นตรายและ เสี่ ย งภั ย ใน พื้น ที่ ที่ปฏิ บั ติ ง าน เป3 น 
การชั่วคราว   

 � ส�งเสริมความสมานฉันท.และความสัมพันธ.ที่ดีระหว�าง
ข
าราชการ 

   

   
 

   

สิ่งที่ส�งมาด)วย ๑ 



๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
  ๒. ดําเนินการร�วมกับ ศอ.บต. เพื่อเชิญข
าราชการที่ปฏิบัติงาน 

อยู�ในจังหวัดชายแดนภาคใต
 เข
าร�วมโครงการฯ ระหว�าง 
เดื อน ธ.ค .  ๕๗ – เดื อน มี .ค .  ๕๘ จํ านวน ๒๒ รุ� น 
รุ�นละประมาณ ๑๐๐ คน  

๓. ดําเนินการโครงการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� มหาวิทยาลัย
แม�ฟEาหลวง และมหาวิทยาลัยขอนแก�นไปแล
ว จํานวน  
๒๒ รุ�น มีผู
 เ ข
 าร� วมโครงการฯ จํานวน ๒ ,๒๐๙ คน  
โดยผู
 เข
าร�วมคือข
าราชการที่ปฏิ บัติงานอยู� ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
 แบ�งเป3น (๑) ข
าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน ๑,๒๖๑ คน คิดเป3นร
อยละ ๕๗.๐๘  
(๒) ข
าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน ๕๘๖ คน คิดเป3น 
ร
อยละ ๒๖.๕๓ และ (๓) ข
าราชการตํารวจ จํานวน ๓๖๒ คน  
คิดเป3นร
อยละ ๑๖.๓๙ ตามลําดับ 

๔. การประเมินผลความพึงพอใจของข
าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
ต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู
 และ
ทักษะที่จําเป3นในการปฏิบัติงานได
 เท�ากับ ร
อยละ ๙๓.๙ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

     



๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
 ๗ การส�งเสริมบทบาทและการใช)โอกาส

ในประชาคมอาเซียน 
     

� การพัฒนาข
าราชการเพื่อเตรยีมความ
พร
อมสู�ประชาคมอาเซียน 

 โครงการพัฒนาข)าราชการเพื่อเตรียมความพร)อมเข)าสู�
ประชาคมอาเซียน 
การประชุม ๑๗th ASEAN Heads of Civil Service Meeting 
and Second ASEAN Plus Three Heads of Civil Service 
Meetings ระหว�างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ก.ย. ๕๗ ณ โรงแรม Sedona 
Hotel เมือง Yangon สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมาร.  
โดยสรุปสาระการประชุม ดังนี้ 
 (๑) การร�วมกันพิจารณาแผนด
านกิจการพลเรือน ASEAN 
Conference on Civil Service Matters (ACCSM) ACCSM 
Work Plan ซึ่ง ACCSM Work Plan เป3นการดําเนินการระหว�าง  
ปj ค.ศ. ๒๐๐๘ - ๒๐๑๕ ใน ๔ ด
าน ได
แก�  
  ๑) Enhancing Workforce Competency  
  ๒) Building Institution Capability  
  ๓) Strengthening Leadership และ  
  ๔) ASEAN Resource Centre  
 การแลกเปลี่ยนความเห็นสรุปว�า จะดําเนินการพิจารณา 
ใน ๒ ทางเลือก ได
แก�  
  ๑) การดําเนินการตาม ACCSM Work Plan เดิมและ

สร
างความเข
มแข็งเพิ่มขึ้น  

   

 
 
 
 

     



๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
    ๒) การปรับเปลี่ยน Work Plan โดยเน
นที่การดําเนินการ 

ที่มีความเหมาะสมต�อสถานการณ.เกี่ยวกับราชการ 
ASEAN ในป�จจุบัน ซึ่งการพิจารณาทางเลือกของ  
Work Plan จะจัดขึ้นในการประชุม ๑๘th ACCSM  
ในครั้งต�อไปที่ประเทศฟuลิปปuนส. 

 (๒) การร�วมกันพิจารณาการดํา เนินการของ ARC ซึ่ง 
ประเทศไทยเป3น ARC ด
าน Leadership Development โดย 
ที่  ARC มี จุด เ ริ่ มต
นมาตั้ งแต�ปj  ค .ศ .  ๑๙๙๕ และมีการ
แลกเปลี่ยนมุมมองจากประเทศสมาชิกอาเซียน สรุปว�า ควรจะ
หาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ ARC 
เพื่อร�วมกันตัดสินใจว�าควรจะคงความเชี่ยวชาญเฉพาะด
านหรือ
ปรับเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของแต�ละประเทศสมาชิกอาเซียน 
ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม ๑๘th ACCSM ที่สาธารณรัฐ
ฟuลิปปuนส.ต�อไป 
 (๓) การร�วมกันพิจารณาการดําเนินการของ ACCSM+๓  
ซึ่งประกอบด
วย ๓ ด
าน ได
แก� 
  ๑) E-Governance  
  ๒) HRM/HRD และ                       
  ๓) Public Service Delivery  
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได
ดําเนินการให
เป3นไปตาม ๙ Pilot 
Projects แล
ว ยกเว
น ๔ ประเทศ ที่ยังไม�ได
ดําเนินการ ได
แก� 
มาเลเซีย บรูไน ลาว และ ฟuลิปปuนส. 

   

 
 

  
 

   



๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
     (๔) การแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข
อ “Exchange views on 

Post-๒๐๑๕ Priorities of ASEAN Civil Service Matters” 
ซึ่ง สํานักงาน ก.พ. ได
แลกเปลี่ยนมุมมองโดยสรุปว�า “สํานักงาน 
ก.พ. ได
ดําเนินการเตรียมความพร
อมให
แก�ข
าราชการในการเข
า
สู�ประชาคมอาเ ซียนและปรับเปลี่ยนมุมมองให
พร
อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกฎระเบียบให
ข
 าราชการให

ความสําคัญกับการบริการประชาชนอาเซียน ความท
าทายของ
สํานักงาน ก.พ. คือ ทําอย�างไรให
ภาคราชการมีความพร
อมใน
การเป3นประชาคมอาเซียน และทําอย�างไรให
ประชาคมอาเซียน
สามารถแข�งขันในเวทีโลก ข
าราชการจึงจําเป3นจะต
องทํางาน
อย�างมืออาชีพ มีค�านิยมร�วม ในบริบทของอาเซียนอย�างแท
จริง” 
 (๕) การประชุมครั้งที่ ๑๘ ACCSM (ปj ๒๐๑๕-๒๐๑๖) โดย
สาธารณรัฐฟuลิปปuนส.เป3นเจ
าภาพ ภายใต
หัวข
อ “Building 
ASEAN Civil Service Community: Assessing Progress 
and Charting Next Steps” 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
   (๖) การสร
างความร�วมมือทางวิชาการ ซึ่งเป3นส�วนหนึ่งของ

บันทึกความเข
าใจหรือข
อตกลงความร�วมมือด
านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ระหว�างสํานักงาน ก.พ. และ 
Royal Civil Service Commission แห�งราชอาณาจักรภูฏาน 
เพื่อสร
างความเข
มแข็งในการบริหารและการพัฒนาข
าราชการ
ร�วมกันและความสัมพันธ.ที่แนบแน�นระหว�างกัน ภายใต
นโยบาย
และข
อแนะนําของกระทรวงการต�างประเทศ โดยข
าราชการ
จากสํานักงาน ก.พ. แห�งราชอาณาจักรภูฏาน (Royal Civil 
Service Commission the Kingdom of Bhutan) มาปฏิบัติงาน 
ร�วมกับข
าราชการสํานักงาน ก.พ. ของไทย ระหว�างวันที่ ๒๓ – 
๒๗ มี.ค. ๕๘ เพื่อเรียนรู
การทํางานด
านการบริหารและพัฒนา
ข
าราชการพลเรือน และให
การต
อนรับนาย Indraman Chetri 
กรรมาธิการ และนาย Tashi Dorji P หัวหน
าฝ�ายนโยบายและ
วางแผนของ Royal Civil Service Commission แห�งราชอาณาจักร 
ภูฏาน ซึ่งเข
าประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข
อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิรูประบบราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๘ 
 (๗) การศึกษาดูงานการจัดการสอบแข�งขันภาคความรู

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทั้งสนามสอบในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่ต�างจังหวัด ของคณะข
าราชการ
จาก Royal Civil Service Commission (RCSC) แห�ง
ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อ RCSC จะได
รับข
อมูลที่เป3นประโยชน. 
และจะช�วยให
ระบบการสอบเพื่อรับคนเข
าทํางานในระบบ
ราชการพลเรือนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อ
วันที่ ๑๐ – ๑๔ ก.ค. ๕๘ 

   



๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
   (๘) การสร
างความเข
มแข็งเครือข�ายการทํางานให
เพิ่มมาก

ขึ้น โดย 
  - การเข
าร�วมการประชุม Meeting of ASEAN – OECD 

Centres of Government : Driving Government 
Transformation through Good Regulatory 
Practice เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๕๘ 

  - การประชุม Preparatory Meeting of the ๑๘th 
ASEAN Conference on Civil Service Matters 
(ACCSM) ณ เมืองตาไกไต สาธารณรัฐฟuลิปปuนส. ระหว�าง 
วันที่ ๒๗ – ๓๐ เม.ย. ๕๘ โดยมีวัตถุประสงค.เพื่อ 

   ๑) ประเมินผลการดําเนินงานของข
าราชการพลเรือน
อาเซียน ตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน ระหว�างปj 
ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๑๕ 

   ๒) ติดตามผลการดําเนินงานตามขอบเขต ASEAN 
Resource Centres ที่แต�ละประเทศสมาชิก
รับผิดชอบ 

   ๓) เตรียมจัดทําแผน ก.พ. อาเซียน ภายหลังปj ค.ศ. 
๒๐๑๕ (ระหว�างปj ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐) 

   ๔) เตรียมการสําหรับการประชุมเจ
าหน
าที่ระดับ
อาวุโสและผู
นําราชการพลเรือนที่จะมีขึ้นในลําดับ
ต�อไป 

   ๕) เตรียมการสําหรับกิจการอาเซียนอื่น ที่จะเกิดขึ้น
ในช�วงปj ค.ศ. ๒๐๑๕ – ๒๐๑๖ ตามข
อเสนอของ
เลขานุการอาเซียนและประเทศสมาชิก 

   



๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
   (๙) การประชุม ผู)ประสานงานหลัก  ก .พ.  อาเ ซียน  

ป> ๒๐๑๕ ณ กรุงเทพมหานคร โดยสํานักงาน ก.พ. เป3น
เจ
าภาพการประชุม ระหว�างวันที่ ๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมแกรนด. เซ็นเตอร. พอยต. เพลินจิต กรุงเทพฯ มี
ผู
เข
าร�วมประชุมทั้งหมด ๒๘ ราย ประกอบด
วย ผู
แทนจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ อันได
แก� ประเทศ
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร. ฟuลิปปuนส. 
สิงคโปร. ไทย เวียดนาม พร
อมทั้งคณะทํางานเลขานุการอาเซียน 
มีวัตถุประสงค. เ พื่อพัฒนาและส�งเสริมการทํางานระหว�าง 
ผู
ประสานงานหลักของ ก.พ. อาเซียน ของประเทศสมาชิก
อาเซียนและอาเซียนพลัส และเพื่อจัดทําร�างแผนงาน ก.พ. 
อาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐ อันสืบเนื่องมากจากการประชุม
เตรียมการ ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๑๘ ในระหว�างวันที่ ๒๘ – ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๘ ณ เมืองตาไกไต สาธารณรัฐฟuลิปปuนส. ก�อน
นําเข
าสู�เวทีการประชุมเจ
าหน
าที่อาวุโส ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 
๑๘ และใช
เป3นแนวทางการทํางานภายหลังการเข
าสู�ประชาคม
อย�างเป3นทางการต�อไป  

   

   
 
 
 
 
 
 

   



๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
  การบริหารแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน 

จัดการฝ7กอบรมให
กับข
าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข
องกับ 
การเข
าสู�ประชาคมอาเซียน 

� การฝ7กอบรมหลักสูตร “การวางแผนอย�างมีกลยุทธ. 
ในการพัฒนามนุษย.และสิ่งแวดล
อมแบบองค.รวมอย�างยั่งยืน 
(ASCC Planning Strategically)” ผู
เข
ารับการฝ7กอบรม 
จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ ต.ค. ๕๗ 

   

  � การฝ7กอบรมหลักสูตร “การคิดและตัดสินใจแบบองค.รวมเพื่อ
ตอบสนองอย�างมีประสิทธิภาพในบริบทประชาคมการเมือง
และความมั่ นคงอา เ ซี ยน (APSC Holistic)” ผู
 เ ข
 า รั บ 
การฝ7กอบรม จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ ต.ค. ๕๗ 

� การฝ7กอบรมหลักสูตร “ความรู
และกรณีศึกษาว�าด
วย
กฎหมายที่เกี่ยวข
องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Legal)” ผู
เข
ารับการฝ7กอบรม 
จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ ต.ค. ๕๗ 

� การฝ7กอบรมหลักสูตร “การบริหารห�วงโซ�อุปทานและ 
ห�วงโซ�คุณค�าด
วยการคิดแบบองค.รวมเพื่อบูรณาการสู�
เศรษฐ กิจระดับภูมิ ภาคและระดับ โลก (AEC Value 
Chain)”  ผู
 เ ข
 า รั บ ก า ร ฝ7 ก อ บ ร ม  จํ า น ว น  ๕ ๐  ค น  
ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ ต.ค. ๕๗ 

� การฝ7กอบรมหลักสูตร “พร
อมรุก พร
อมรับอาเซียน (ASEAN 
Gateway)” ผู
เข
ารับการฝ7กอบรม จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ 
๓ พ.ย. ๕๗ 

 

   



๑๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
� การฝ7กอบรมหลักสูตร “การบริหารความขัดแย
งเพื่อสร
าง

ความร�วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน 
(AEC Conflict Management)” ผู
 เข
ารับการฝ7กอบรม 
จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ ๔ พ.ย. ๕๗ 

� การฝ7กอบรมหลักสูตร “เครือข�ายและบูรณาการความ
ร�วมมือเพื่อสร
างความเป3นเอกภาพ สงบสุข และแข็งแกร�งใน
ภูมิภาคอาเซียน บนพื้นฐานของการมองภาพแบบองค.รวม 
(APSC Network)” ผู
เข
ารับการฝ7กอบรม จํานวน ๕๐ คน  
ในวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๗ 

� การฝ7กอบรมหลักสูตร “การสื่อสารและนําเสนอเพื่อสร
าง
ความเข
าใจและสัมพันธภาพอันดีเพื่อความร�วมมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย. สังคม และสิ่งแวดล
อมในภูมิภาค
อาเซียน (ASCC Communication)” ผู
เข
ารับการฝ7กอบรม 
จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๗ 

� การฝ7กอบรมหลักสูตร “เครือข�ายและบูรณาการความ
ร�วมมือในการบริหารจัดการกับประเด็นในเชิงสังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน (ASCC Network)” ผู
เข
ารับ
การฝ7กอบรม จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๗ 

� การฝ7กอบรมหลักสูตร “ความรู
และกรณีศึกษาว�าด
วย
กฎหมายที่เกี่ยวข
องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Legal)” ผู
เข
ารับ
การฝ7กอบรม จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๗ 

   
 

   



๑๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

  � การฝ7กอบรมหลักสูตร “ความรู
และกรณีศึกษาว�าด
วย
กฎหมายที่เกี่ยวข
องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Legal)” ผู
เข
ารับ
การฝ7กอบรม คือ ข
าราชการระดับชํานาญการขึ้นไป 
จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ ก.พ. ๕๘ 

� การฝ7กอบรมหลักสูตร “การสื่อสารและนําเสนอเพื่อให
ได
 
ผลลัพธ.และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Communication)” กลุ�มเปEาหมาย  
คือ ข
าราชการระดับชํานาญการขึ้นไป จํานวน ๕๐ คน  
ในวันที่ ๒ – ๓ มี.ค. ๕๘ 

� การอบรมหลักสูตรการสื่อสารและนําเสนออย�างมีชั้นเชิง
ทางการทูต เพื่อสร
างความร�วมมือและเอกภาพในภูมิภาค
อาเซียน (APSC Communication) กลุ�มเปEาหมาย คือ 
ข
าราชการระดับชํานาญการขึ้นไป จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ 
๑๖ – ๑๗ มี.ค. ๕๘ 

� การอบรมหลักสูตรการยกระดับการวิเคราะห.และตัดสินใจ
แบบองค.รวมในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
Holistic) กลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการระดับปฏิบัติการ 
ขึ้นไป จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิ.ย. ๕๘ 

� การอบรมหลักสูตรเครือข�ายและบูรณาการความร�วมมือ 
เพื่อเสริมสร
างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน กลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไป จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ ก.ค. ๕๘ 

   

      



๑๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

  � การอบรมหลักสูตรการวางแผนอย�างมีกลยุทธ.เพื่อสนับสนุน
การเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นฐานการ
คิดแบบองค.รวม กลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไป จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ ก.ค. ๕๘ 

� การอบรมหลักสูตรการโน
มน
าวเพื่อสร
างความเชื่อมโยงใน
เชิงเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน กลุ�มเปEาหมาย คือ 
ข
าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป จํานวน ๕๐ คน ในวันที่ 
๒๗ – ๒๘ ก.ค. ๕๘ 

   

  � จัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน 
จํานวน ๑๗ หลักสูตร แบ�งเป3น ๑ หลักสูตรที่ควรผ�านก�อน 
(Prerequisite) และ ๑๖ หลักสูตรสําหรับพัฒนาศักยภาพ
ร�วมตามกลุ�มภารกิจ ดังนี้ (๑) กลุ�มภารกิจประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ๘ หลักสูตร (๒) กลุ�มภารกิจประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๔ หลักสูตร และ (๓) กลุ�ม
ภารกิจประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ๔  
หลักสูตร  เ พื่อยกระดับ ศักยภาพและกระบวนทัศน. 
การทํางานของบุคลากรภาครัฐไทยในบริบทอาเซียน 
ในด
านต�างๆ ประกอบด
วย  

 ๑) วิธีคิดแบบอาเซียน (ASEAN Mindset)  
 ๒) ศักยภาพการสร
างปฏิสัมพันธ.และความร�วมมือ  
 ๓) ศักยภาพด
านภาษาและการสื่อสาร  
 ๔) ศักยภาพการคิดริเริ่มและปฏิบัติ และ 
 ๕) ศักยภาพการเรียนรู
และประยุกต.ใช
 

   

      



๑๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
  � การอบรมหลักสูตรผู
บริหารระดับสูงอาเซียน (ASEAN 

Executive Management Program) กลุ�มเปEาหมาย คือ 
ผู
บริหารระดับสูง จํานวน ๕๐ คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

 ๑) การปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค.โครงการ และ
ภาพรวมประชาคมอาเซียน ความร�วมมือของภาครัฐ 
และเอกชนสู�การพัฒนามนุษย.  พร
อมทั้งการสร
าง
เครือข�ายระหว�างผู
เข
าอบรม (๖ ก.ค. ๕๘) 

 ๒) การแลกเปลี่ยนประสบการณ. (Intensive Workshop & 
Sharing Experiences) ในหัวข
อต�างๆ ดังนี้ 

  - ครั้งที่ ๑ หัวข
อ “ศักยภาพคนไทย และแรงงานไทยใน
ตลาดแรงงาน: ประเด็นด
านการไหลเข
าของแรงงานที่
มีฝjมือจากประเทศอาเซียน และประเด็นการพัฒนา
ฝjมือแรงงานและผู
ประกอบการไทยทุกระดับให
มี
สมรรถนะ และมีทักษะด
านภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น”  
(๙ ก.ค. ๕๘)  

  - ครั้งที่ ๒ หัวข
อ “การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม/
สินค
า/การบริการของไทย เพื่อดึงดูดการลงทุน การ
รักษาฐานการผลิต และดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ”  
(๑๓ ก.ค. ๕๘)  

   

   
 
 
 
 
 
 

   



๑๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
    - ครั้งที่ ๓ หัวข
อ “การเกิดโอกาสสมองไฟล.ของกลุ�ม

แรงงานฝjมือ โดยเฉพาะกลุ�มวิชาชีพใน MRAs ของ
ไทย และ หัวข
อ “การพัฒนาระบบราชการไทยให
มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด
านการพัฒนาศักยภาพ
ข
าราชการที่มีส�วนเกี่ยวข
องกับภารกิจด
านเสาสังคม
และวัฒนธรรมในอาเซียน และนํากลไกความร�วมมือ
ข อ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ( Public Private 
Partnership)” (๑๓ ก.ค. ๕๘)  

 ๓) การแลกเปลี่ยนประสบการณ. (Intensive Workshop & 
Sharing Experiences) และการศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
อุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(๒๐ – ๒๒ ก.ค. ๕๘) ในประเด็นต�างๆ ดังนี้ 

  - บทบาทของการบริหารจัดการเทศบาลนครอุดรธานี 
และการเข
าสู�ประชาคมอาเซียน (๒๑ ก.ค. ๕๘) 

  - การศึกษาและการพัฒนามนุษย.เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน ฯ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (๒๑ ก.ค. ๕๘) 

  - การอํานวยความสะดวกการข
ามแดนเพื่อรองรับ 
การเปuดเสรีประชาคมอาเซียน ณ ที่ทําการตรวจคน
เข
าเมือง จังหวัดหนองคาย (๒๒ ก.ค. ๕๘) 

  - พบคณะผู
บริหาร Laos Youth Council หรือ
กระทรวงหนุ�มสาว ในประเด็น “Lao PDR’s Youth 
Development Strategy” (๒๒ ก.ค. ๕๘) 

   

 
 

     



๑๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    - พบคณะผู
บริหาร Civil Service Department  
(กรมประเมินผลและพัฒนาข
าราชการ กรมคุ
มครอง
รัฐกร สถาบันค
นคว
าวิทยาศาสตร.การปกครองและ
ฝ7กอบรม) ซึ่งอยู�ภายใต
กระทรวงภายใน ในประเด็น 
“Lao PRD’s Civil Servoce Management in 
Asean Context” (๒๒ ก.ค. ๕๘) 

  - พบคณะผู
บริหาร Ministry of Labor and Social 
Welfare of Lao PDR (MOLSW) ในประเด็น 
“Labor and Welfare of the labor population 
in Lao PDR”  (๒๓ ก.ค. ๕๘) 

  - การเสวนาและนําเสนอประเด็นการเชื่อมโยงการ
พัฒนามนุษย. (๒๓ ก.ค. ๕๘) 

 ๔) การแลกเปลี่ยนประสบการณ. (Intensive Workshop & 
Sharing Experiences) และการศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
เชียงใหม� (๑๓ – ๑๕ ส.ค. ๕๘) ในประเด็นต�างๆ ดังนี้ 

  - ศึกษาดูงาน และเสวนากับผู
บริหารโรงเรียนป�ญญาเด�น 
ซึ่งเป3นโรงเรียนที่มีปรัชญาในการพัฒนาเยาวชนด
วย
แนววิถีพุทธร�วมกับหลักสูตรสมัยใหม� และได
รับความ
นิยมจากนักเรียนต�างชาติ และครูต�างชาติจํานวนมาก 
มุ� ง เน
นการ เป3นผู
 รับผิดชอบต�อธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล
อม ตลอดจนเป3นบุคคลที่พึ่งพาตนเองได
 
ในทุกด
านโดยการใช
สามัญสํานึกและภูมิป�ญญาดั้งเดิม 
(๑๓ ส.ค. ๕๘) 

   

      



๑๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    - การเสวนา และอภิปราย ในประเด็น “การสร
างความ
สมดุลระหว�างการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการพัฒนา
ทางด
านสังคมวัฒนธรรม” (๑๓ ส.ค. ๕๘) 

  - ก า ร เ ส ว น า  แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ ด็ น  
“การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ และแรงงานสู�อาเซียน” 
ณ Green Bus (๑๔ ส.ค. ๕๘) 

  - การเสวนา และอภิปราย ในประเด็น “ป�ญหาสังคม 
จากการก
าวสู�ประชาคมอาเซียน” (๑๕ ส.ค. ๕๘) 

   

  � การขับเคลื่อนภารกิจด
านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเข
าสู�
ประชาคมอาเซียน  

   

  โ ค ร ง ก า รความร� วมมื อ ด) า นก าร พัฒนา ผู) นํ าภ าค รั ฐ  
ไทย – สิงคโปรA (Singapore – Thailand Leadership 
Development Programme) 
� การฝ7กอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Leadership 

Development Programme ณ ประเทศไทย และสิงคโปร. 
ในวันที่ ๖ – ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๘ มีกิจกรรมการบรรยายและศึกษา
ดูงาน ดังนี้ 

 - การบรรยายหัวข
อ Overview of Thailand Public 
Service ณ สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี 

 - ก า ร บ ร ร ย า ย หั ว ข
 อ  Thailand’s Economic 
Development ณ สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี 

 - การศึกษาดูงานและการฟ�งบรรยายหัวข
อ c asean กับ
การพัฒนาประเทศ ณ ศูนย. c asean อาคารไซเบอร.เวิร.ด 
ชั้น ๑๐ ถนนรัชดาภิเษก เขตห
วยขวาง กรุงเทพฯ   

   



๑๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   - กาบรรยายหัวข
อ Information and Communication 
Technology and Nation Development ณ สํานักงาน 
ก.พ. นนทบุรี  

 - กาบรรยายหัวข
อ Managing International Labor 
Migration ณ สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี  

 - กาบรรยายหัวข
อ Good Governance ณ สํานักงาน ก.พ. 
นนทบุรี  

 - การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ.ศิลป�แผ�นดิน พระที่นั่งอนันต
สมาคม 

 - กาบรรยายหัวข
อ Unity Diversity ณ สํานักงาน ก.พ. 
นนทบุรี  

 - กาบรรยายหัวข
อ Future Thinking : Emerging Issues 
and Driving Force ณ  Civil Service College, 
Singapore  

 - กาบรรยายหัวข
อ Future of ASEAN : Understanding 
Key Regional Developments ณ  Civil Service 
College, Singapore  

 - การศึกษาดูงาน ณ Institute of Technical Education 
(ITE) College Central, Singapore 

 - ก า บ ร ร ย า ย หั ว ข
 อ  Strategies for Public 
Communications and Engagement in Singapore 
ณ Civil Service College, Singapore  

   

 
 

     



๑๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
   - กาบรรยายหัวข
อ Discovering the Heartlands  

ณ Dialogue in the Dark Ngee Ann, Polytechnic, 
Singapore 

 - กาบรรยายหัวข
อ Towards Better Governance : 
Case Studues in Corruption Control ณ Civil 
Service College, Singapore  

 - การศึกษาดูงาน ณ กระทรวงต�างๆ ณ Singapore 
 - กาบรรยายหัวข
อ Leadership Dialogue : Leadership 

in Public Service ณ Civil Service College, 
Singapore 

   

  การพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม�เพื่ออนาคต” (ASEAN New-
Wave Leadership Development) 
� การฝ7กอบรม “การพัฒนาผู
นําคลื่นลูกใหม�เพื่ออนาคต” 

ASEAN New-Wave Leadership Development)
กลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการจากประเทศอาเซียน ๑๘ คน 
สถานทูตอาเซียน ๙ คน ข
าราชการไทย ๑๒ คน ณ โรงแรม
เซนทารา วอทเทอร.เกท พาวิเลียน กทม. และ จ. เพชรบุรี 
ในวันที่ ๒๓ มี.ค. – ๒ เม.ย. ๕๘ 

   

 
 
 
 
 
 
 

     



๑๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
  การพัฒนาสื่อการเรียนรู)และเอกสารเผยแพร�  สําหรับ 

ส�วนราชการทั่วประเทศ จํานวน ๓ เรื่อง ๑๖,๒๐๐ ชุด 
ประกอบด
วย  
� ชุดคู�มือ “ระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียน ๑๐ 

ประเทศ”  
�  หนังสือ และ e-Book เรื่อง “คําศัพท.ไทย-อังกฤษสําหรับ

ติดต�อราชการและการประชุมระหว�างประเทศ”  
�  หนังสือ และ e-Book เรื่อง “Do’s and Don’ts ของ

ประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ” 

   

  การ พัฒนาบท เ รี ยนอา เ ซี ยนด) วยสื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ ก สA  
(E-Learning) 
� พัฒนาบทเรียนออนไลน.สําหรับการพัฒนาข
าราชการผ�านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส. (E-Learning) อันจะนําไปสู�การเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของข
าราชการ จํานวน ๕ วิชา ดังนี้ 

 ๑. กฎหมายที่เกี่ยวข
องและข
อควรระวังของข
าราชการใน
การทํางานอาเซียน 

 ๒. จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน 
 ๓. บทบาทของราชการในการพัฒนาการค
าและการลงทุน

เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของไทย 
 ๔. จากวิถีไทยสู�วิถีอาเซียน: การเตรียมความพร
อมสู�การ

เป3นพลเมืองอาเซียน 
 ๕. อ า เ ซี ยน กับคว าม เ ชื่ อม โ ย ง ในภู มิ ภ าค  (ASEAN 

Connectivity) 

   

      



๒๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
 ๑๐ การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดิน

ที่มีธรรมาภิบาลและการป̂องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

     

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการ 
ในด
านองค.การหรือหน�วยงาน
ภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท
องถิ่น 

 การยกระดับรายได)ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐ 
� การปรับบัญชีเงินเดือนและการแก
ไขกฎหมาย โดยขยายเพดาน

เงินเดือนขั้นสูงของทุกระดับหรือทุกอันดับ ของข
าราชการและ
เจ
าหน
าที่ของรัฐทุกประเภทเพิ่มขึ้น ๓ ขั้น สําหรับบัญชี
เงินเดือนแบบขั้น หรือประมาณร
อยละ ๑๐ สําหรับบัญชี
เงินเดือนแบบช�วง รวมทั้งปรับปรุงบัญชีเงินดือนข
าราชการ 
และบทบัญญัติ ที่ เกี่ยวข
อง และให
มีผลใช
 บั งคับตั้ งแต� 
วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๗ 

� การปรับเงินเดือนข
าราชการ ให
ข
าราชการได
รับการปรับ
เงินเดือนเพิ่ม ๑ ขั้น สําหรับบัญชีเงินเดือนแบบขั้น หรือร
อยละ 
๔ ของอัตราเงินเดือนสําหรับบัญชีเงินเดือนแบบช�วง ณ วันที่
บัญชีเงินเดือนข
าราชการมีผลใช
บังคับ โดยปรับเงินเดือนให

ข
าราชการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) ข
าราชการพลเรือนสามัญ ผู
ดํารงตําแหน�งประเภท

วิชาการซึ่งรับเงินเดือนระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญ
การ และผู
ดํารงตําแหน�งประเภททั่วไปซึ่งรับเงินเดือน
ระดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงาน 

(๒) ข
าราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนใน
สังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งรับเงินเดือนตั้งแต�ระดับ น.๓ 
ลงมา 

   



๒๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
  (๓) ข
าราชการตํารวจ ซึ่งรับเงินเดือนตั้งแต�ระดับ ส.๓ ลงมา 

(๔) ข
าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งรับเงินเดือน
ตั้งแต�อันดับ คศ.๒ ลงมา 

(๕) ข
าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู
ดํารงตําแหน�ง
วิชาการซึ่งรับเงินเดือนตําแหน�งอาจารย. และผู
ดํารง
ตําแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งรับ
เงินเดือนระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการ ผู
ดํารง
ตําแหน�งประเภททั่วไปซึ่งรับเงินเดือนระดับปฏิบัติงาน
และระดับชํานาญงาน 

(๖) ข
าราชการรัฐสภาสามัญ ผู
ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ
ซึ่งรับเงินเดือนระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการ 
และผู
ดํารงตําแหน�งประเภททั่วไปซึ่งรับเงินเดือนระดับ
ปฏิบัติงานและระดับชํานาญงาน 

   

  � จัดทําข
อมูล ชี้แจงและดําเนินการเพื่อสนับสนุนการพิจารณา
ร�างกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เพื่อให
มีการปรับ
บัญชีเงินเดือน การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการได
รับ
เงินเดือน และการกําหนดหลักเกณฑ.การให
ได
รับเงินเดือน
เพื่อยกระดับรายได
ข
าราชการและเจ
าหน
าที่ของรัฐ ตาม
นโยบายรัฐบาล 

   

  � จัดทําหนังสือแจ
งเ วียนส�วนราชการเ กี่ยวกับการปรับ 
เงินเดือนข
าราชการเข
าสู�บัญชีเงินเดือนใหม� อัตราเงินเดือน
สูงสุดที่ ก.พ. กําหนด และฐานในการคํานวณสําหรับ 
การเลื่อนเงินเดือนข
าราชการ 

   

      



๒๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
  � ศึกษาเ พื่อจัดทําข
อเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบ

ค�าตอบแทนภาครัฐ เพื่อรองรับบริบทการเคลื่อนย
าย
แรงงานฝjมือเสรีของประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย
าย
สินค
า บริการ การลงทุน แรงงานฝjมือ และเงินทุนอย�างเสรี 
โดยเฉพาะการเคลื่อนย
ายแรงงานฝjมือที่จะกระทบต�อ
กําลังคนในภาครัฐ เนื่องจากเป3นสาขาวิชาที่สามารถทํางาน
ในประเทศสมาชิกได
ง�ายขึ้น ๘ สาขาอาชีพ คือ วิศวกรรม 
การสํารวจ สถาป�ตยกรรม แพทย. ทันตแพทย. พยาบาล 
บัญชี การบริการ/ท�องเที่ยว 

   

  � ศึกษาและจัดทําข
อเสนอการปรับค�าตอบแทนของข
าราชการ
การเมืองและข
าราชการระดับสูงอื่น ๆ 

   

  � ศึกษาและจัดทําข
อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อพิจารณาโครงสร
างอัตราเงินเดือนและค�าตอบแทนของ
บุคลากรภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ข
อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย 

   

  � การจัดทําหนังสือเวียนที่ นร ๑๐๑๒.๒/ ว ๖ เรื่อง การปรับ
เงินเดือนเข
าสู� บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข
าราชการ 
พลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

   

  � การประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการพลเรือน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

   

  � การจัดทําหนังสือเวียนที่ นร ๑๐๑๒.๒/ ว ๗ เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข
าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

   

      



๒๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

  � การจัดทําข
อเสนอการเยียวยาให
ข
าราชการได
รับเงินเดือน
หรือเงินประจําตําแหน�งที่เหมาะสมและเป3นธรรม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘ (กรณีมีการยกเลิก 
เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือคําสั่ง
แต�งตั้ง) 

   

  การศึกษาแนวทางการบูรณาการระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ 
� ดําเนินการร�วมกับกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน ก.พ.ร. 

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบ 
การบริหารในราชการภูมิภาค”ตามนโยบายรัฐบาลที่ 
มุ�งปรับปรุงระบบราชการ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท
อง ถิ่น ทบทวนการ จัดโครงสร
 างหน�วยงานภาครัฐ  
เพื่อไม�ให
ซ้ําซ
อนหรือลักลั่น รวมทั้งปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ
ร าชการ เ พื่ อ ให
 ส ามารถบริ กา รประชาชนได
 อย� า ง 
มีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมประกอบด
วย  

 ๑. การเสวนาโดยผู
ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน  
การประชุมหารือร�วมกับผู
ว�าราชการจังหวัด เรื่อง  
“แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลของราชการบริหารส�วนภูมิภาค”  

 ๒. การประชุมรับฟ� งความคิดเ ห็นข
 าราชการ เรื่ อง  
“แนวทางการสร
 างความคล�องตัวในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของราชการส�วนภูมิภาค” และ “ป�ญหา
และแนวทางการพัฒนาดําเนินการตามกฎหมาย/
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล”  

   



๒๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
 ๓. การสัมมนาเ ชิงปฏิ บัติการเ พื่อส�ง เสริมความรู
 ให


ข
าราชการในส�วนภูมิภาค เรื่อง “การพัฒนาระบบ 
การบริหารในราชการภูมิภาค” 

   ทั้งนี้ กําหนดจัดกิจกรรมจํานวน ๔ ครั้ง เพื่อให
ครอบคลุม
ทุกภูมิภาค ซึ่งทําให
ได
รับข
อมูลที่เกี่ยวข
อง อาทิ สภาพ
ป�ญหาอุปสรรค ประเด็นสําคัญของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของราชการส�วนกลางกับส�วนภูมิภาค ความต
องการ
ของส�วนราชการและจังหวัด ซึ่งเป3นประโยชน.ในการพัฒนา
นโยบายการบริหารราชการและระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย 

 ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ – ๑๖ ม.ค. ๕๘ ณ จังหวัด
เชียงราย กลุ�มเปEาหมายประกอบด
วยผู
บริหารของจังหวัด 
หัวหน
าสํานักงานจังหวัด หัวหน
าส�วนราชการประจําจังหวัด 
และหัวหน
าหน�วยงานส�วนกลางที่ตั้งอยู�ในภูมิภาคของ
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม� แม�ฮ�องสอน ลําปาง ลําพูน น�าน 
พะเยา แพร� อุตรดิตถ. และตาก จํานวน ๒๕๐ คน  

 ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นในวันที่ ๕ – ๖ ก.พ. ๕๘ ณ จังหวัดสงขลา 
กลุ�มเปEาหมายประกอบด
วยผู
บริหารของจังหวัด หัวหน
า
สํานักงานจังหวัด หัวหน
าส�วนราชการประจําจังหวัด และ
หัวหน
าหน�วยงานส�วนกลางที่ตั้งอยู�ในภูมิภาคของจังหวัด
สงขลา นราธิวาส ป�ตตานี ยะลา สตูล พัทลุง ตรัง และ
นครศรีธรรมราช จํานวน ๒๕๐ คน 

   

 
 

     



๒๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ – ๒๖ ก.พ. ๕๘ ณ จังหวัด
ขอนแก�น กลุ�มเปEาหมายประกอบด
วยผู
บริหารของจังหวัด 
หัวหน
าสํานักงานจังหวัด หัวหน
าส�วนราชการประจําจังหวัด 
และหัวหน
าหน�วยงานส�วนกลางที่ตั้งอยู�ในภูมิภาคของ
จังหวัดขอนแก�น กาฬสินธุ. มหาสารคาม ร
อยเอ็ด ชัยภูมิ 
นครราชสีมา เพชรบูรณ. พิษณุโลก และสุโขทัย จํานวน 
๒๕๐ คน 

 ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มี.ค. ๕๘ ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ�มเปEาหมายประกอบด
วยผู
บริหารของ
จังหวัด หัวหน
าสํานักงานจังหวัด หัวหน
าส�วนราชการประจํา
จังหวัด และหัวหน
าหน�วยงานส�วนกลางที่ตั้งอยู�ในภูมิภาค
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สิงห.บุรี 
อ�างทอง สระบุรี  อุ ทัยธานี สุพรรณบุรี  กําแพงเพชร 
นครสวรรค. และพิจิตร จํานวน ๒๕๐ คน 

   

  � จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการบริหาร
ส�วนภูมิภาค” ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห
องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร 
กลุ�มเปEาหมายประกอบด
วย ผู
บริหารของส�วนราชการ 
ในส�วนกลางที่มีหน�วยงานตั้งอยู�ในภูมิภาค และผู
บริหารของ
ส�วนราชการที่มีหน�วยงานสังกัดราชการส�วนภูมิภาค  
ในระดับรองปลัดกระทรวง ผู
ตรวจราชการกระทรวง และ
รองอธิบดี  เป3นต
น เ พื่อระดมความคิดเ ห็นเ กี่ยวกับ 
สภาพป�ญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

   



๒๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
ราชการส�วนกลางกับส�วนภูมิภาค ความต
องการของ 
ส�วนราชการและจังหวัด ซึ่งเป3นประโยชน.ในการพัฒนา
นโยบายการบริหารราชการและระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  การสร)างความเข)มแข็งด)านการบริหารทรัพยากรบุคคลให)
ส�วนราชการและจังหวัด 
� การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการ

บริหารในราชการภูมิภาค” ประกอบด
วยประเด็นดังนี้ 
 ๑) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร

บุคคลของราชการบริหารส�วนภูมิภาค 
 ๒) แนวทางการสร
างความคล�องตัวในการบริหารทรัพยากร

บุคคลของราชการส�วนภูมิภาค 
 ๓) ป�ญหาและแนวทางพัฒนาการดําเนินการตามกฎ/

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล-การบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน 

 ๔) การปรับปรุงงาน และกิจกรรมให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ.วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 จํานวน ๔ ครั้ง คือ  
 ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในวันที่ ๑๕-๑๖ ม.ค. ๕๘ ณ โรงแรมดุสิต 

ไอส.แลนด. รีสอร.ท จังหวัดเชียงราย กลุ�มเปEาหมาย คือ 
ข
าราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงราย, เชียงใหม�, ลําพูน, 
ลําปาง, แพร�, น�าน, พะเยา, แม�ฮ�องสอน, ตาก, อุตรดิตถ. 
จํานวน ๒๖๖ คน   

   

      



๒๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นในวันที่ ๕-๖ ก.พ. ๕๘ ณ โรงแรมบุรีศรีภู  
บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา กลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดสงขลา, นราธิวาส, ป�ตตานี, ยะลา, สตูล,  
พัทลุง, นครศรีธรรมราช, ตรัง จํานวน ๒๖๐ คน  

 ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นในวันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ. ๕๘ ณ โรงแรมเซ็น 
ทาราแอนด. คอนเวน ชั่นเซนเตอร.  จั งห วัดขอนแก� น 
กลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก�น, 
กาฬสินธุ. , มหาสารคาม, ร
อยเอ็ด, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, 
เพชรบูรณ., พิษณุโลก, สุโขทัย จํานวน ๒๓๙ คน  

 ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นในวันที่ ๑๒-๑๓ มี .ค. ๕๘ ณ โรงแรม
คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ�มเปEาหมาย 
คือ ข
าราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชัยนาท, ลพบุรี, สิงห.บุรี,  
อ�างทอง, สระบุรี, อุทัยธานี, สุพรรณบุรี, กําแพงเพชร, 
นครสวรรค., พิจิตร จํานวน ๓๐๑ คน 

   

  � การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร
างองค.ความรู

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล” ประกอบด
วยประเด็น
ดังนี้ 

 ๑) การชี้แจงบทบาทหน
าที่ของฝ�ายเลขานุการ อ.ก.พ. 
กระทรวง ที่เกี่ยวกับการแต�งตั้ง การโอน และการย
าย
ข
าราชการประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ 

 ๒) แนวทางการดําเนินการทางวินัย 
 จํานวน ๒ ครั้ง คือ  

   

 
 

     



๒๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในวันที่ ๑๙-๒๐ พ.ค ๕๘ ณ โรงแรม 
เคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  กลุ�ม เปEาหมาย คือ 
เจ
าหน
าที่ในฝ�ายเลขานุการของ อ.ก.พ. กระทรวง จํานวน 
๑๘ กระทรวง จํานวน ๔๘ คน  

 ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นในวันที่ ๒๖-๒๗ พ.ค ๕๘ ณ โรงแรมเอ-วัน 
เดอะ รอยัล ครูส จังหวัดชลบุรี กลุ�มเปEาหมาย คือ เจ
าหน
าที่
ในฝ�ายเลขานุการของ อ.ก.พ.หน�วยงานอิสระ และหน�วยงาน 
ที่ไม�สังกัดกระทรวง จํานวน ๒๔ หน�วยงาน จํานวน ๖๑ คน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร
างองค.ความรู

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล” ประกอบด
วยประเด็น
ดังนี้ 

 ๑) ภาพรวมหลักเกณฑ.และวิธีการย
าย การโอน และการ
เลื่อนข
าราชการพลเรือนตามมาตรา ๖๓ 

 ๒) หลักเกณฑ.และเ งื่อนไขการกําหนดตําแหน�ง ตาม
หนังสือเวียน ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ. ๒๕๕๘ 

 ๓) แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการและระบบ
การจ
างงานของภาครัฐ 

 จํานวน ๕ ครั้ง คือ  
 ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในวันที่ ๒๓-๒๔ มิ .ย. ๕๘ ณ โรงแรม 

บางแสน เฮอริ เทจ จังหวัดชลบุรี  กลุ�ม เปEาหมาย คือ 
ข
าราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ปราจีนบุรี, 
จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา, สระแก
ว, นครนายก, นนทบุรี 
จํานวน ๑๗๑ คน  

 

   



๒๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นในวันที่ ๗-๘ ก.ค. ๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา 
โฮเทลแอนด.คอนเวน ชั่น เ ซ็นเตอร.  จังห วัดอุดรธานี 
กลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดอุดรธานี,  
เลย, หนองคาย, หนองบัวลําภู,บึงกาฬ, นครพนม, สกลนคร 
จํานวน ๑๙๐ คน 

 ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นในวันที่ ๒๑ – ๒๒ ก.ค. ๕๘ ณ โรงแรมไดมอนด.  
พลาซ�า จังหวัดสุราษฎร.ธานี กลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดสุราษฎร.ธานี,  ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, 
ระนอง, ชุมพร จํานวน ๑๙๒ คน 

 ครั้งที่ ๔  จัดขึ้นในวันที่ ๑๙ – ๒๐ ส.ค. ๕๘ ณ โรงแรมสุนีย. 
แกรนด. แอนด. คอนเวนชั่น เซ็นเตอร. จังหวัดอุบลราชธานี 
กลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการที่ปฏิ บัติงานในจังหวัด
อุบลราชธานี , บุรีรัมย. ,  ศรีสะเกษ, สุรินทร. ,  ยโสธร, 
อํานาจเจริญ, มุกดาหาร จํานวน ๑๙๗ คน 

 ครั้งที่ ๕  จัดขึ้นในวันที่ ๑๙ – ๒๐ ส.ค. ๕๘ ณ โรงแรมแกรนด.
แปซิฟuก ซอฟเฟอริน รีสอร.ทแอนด.สปา จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเพชรบุรี,  
ราชบุรี , สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สมุทรปราการ, 
กาญจนบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ. จํานวน 
๑๗๐ คน 

   

 
 
 
 

     



๓๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน�วยงาน

ของรัฐให
มีประสิทธิภาพ 
 ๑. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเข)าสู�ระบบราชการ 

 ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ประจําป> ๒๕๕๘ 

 � การสอบแข�งขันเพื่อรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 
ตามความต
องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงาน
ของรัฐ ประจําปj ๒๕๕๘ (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย)  

 � ผู
มีสิทธิสอบทุนรัฐบาล ประจําปj ๒๕๕๘ มีจํานวน 
๓,๗๘๕ ราย 

 - ทุนเล�าเรียนหลวง จํานวน ๙ ทุน 
 - ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี จํานวน ๕๘ ทุน 
 - ทุนกระทรวงการต�างประเทศ จํานวน ๕ ทุน 
 - ทุน ปตท. สํารวจและผลิตปuโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

จํานวน ๔ ทุน 
 - ทุนธนาคารแห�งประเทศไทย จํานวน ๔ ทุน 
 -  ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ. จํานวน ๑ ทุน 
 � ผู
มีสิทธิได
รับทุนรัฐบาล ประจําปj ๒๕๕๘ (ทุนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย) ในวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ จํานวน ๖ 
ประเภททุน ๘๑ ทุน มีผู
ได
รับทุน ๗๒ คน ดังนี้ 

  - ทุนเล�าเรียนหลวง ๙ ทุน ได
รับทุน ๙ คน 
  - ทุน ก.ต.  ๕ ทุน  ได
รับทุน  ๕  คน 
  - ทุน ก.วิทย. ๕๘ ทุน   ได
รับทุน  ๕๐ คน 
  - ทุน ปตท.สผ. ๔ ทุน  ได
รับทุน ๔ คน 
  - ทุน ธปท.  ๔  ทุน  ได
รับทุน  ๔ คน 
  - ทุนวิวัฒน.ไชยานุสรณ. ๑ ทุน ได
รับทุน  ๑ คน 
 

   



๓๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ประจําป> ๒๕๕๙ 

 � ประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพื่อรับทุนเล�าเรียนหลวง 
ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจําปj ๒๕๕๙ (ทุนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว�างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  

  ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้ 
  - ทุนเล�าเรียนหลวง ๙ ทุน  
  - ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี ๗๕ ทุน 
  - ทุน ปตท. สํารวจและผลิตปuโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

๔ ทุน 
  - ทุนธนาคารแห�งประเทศไทย ๓ ทุน 
  - ทุนวิวัฒน.ไชยานุสรณ. ๑ ทุน 

   

   ทุน บุคคล ทั่ว ไประ ดับปริญญา และ ทุน เ พื่อ ดึง ดูด 
ผู)มี ศักยภาพสูง ที่กําลังศึกษาอยู�ในสถาบันการศึกษา 
ในประเทศ 

 � การสอบแข�งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ตามความต
องการของ
กระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ ประจําปj ๒๕๕๘ 
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 

  - ผู
มีสิทธิสอบทุนรัฐบาล ตามความต
องการของกระทรวง 
กรม  หรื อหน� วยงานของรั ฐ  ประ จํ าปj  ๒๕๕๘  
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จํานวน ๕ ประเภททุน 
สมัครสอบ ๕,๔๑๐ คน เข
าสอบ ๓,๐๕๖ คน สอบได
 
๑๕๓ คน 

  - ผู
มีสิทธิสอบทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู
มีศักยภาพสูงที่กําลัง 

   



๓๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
ศึกษาอยู�ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปj 
๒๕๕๘ สมัครสอบ ๗๙๓ คน เข
าสอบ ๕๘๒ คน สอบได
 
๕๓ คน 

   ทุนพัฒนาข)าราชการ/บุคลากรภาครัฐ/เจ)าหน)าที่ของรัฐ 
และทุนอื่นๆ 

 � ทุนสําหรับผู
บริหาร ประจําปj ๒๕๕๘ (Chief Human 
Resource Office) มีผู
สมัครสอบ ๑๒ คน สอบได
 ๘ คน 

 � ทุนสําหรับข
าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
ประจําปj ๒๕๕๘ มีผู
สมัครสอบ ๕๗ คน สอบได
 ๑๕ คน 

 � ทุนสําหรับข
าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ประจําปj ๒๕๕๘ มีผู
สมัครสอบ ๔๓ คน สอบได
 
๒๐ คน 

 � ทุนสําหรับผู
บริหารระดับสูง ประจําปj ๒๕๕๘ มีผู
สมัคร
สอบ ๑๓ คน สอบได
 ๑๓ คน 

 � ทุนสําหรับการเตรียมผู
บริหารระดับสูง ประจําปj ๒๕๕๘ 
มีผู
สมัครสอบ ๑๐ คน สอบได
 ๑๐ คน 

 � ทุนสําหรับข
าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
และทรงคุณวุฒิ ประจําปj ๒๕๕๘ มีผู
สมัครสอบ ๑๐ คน 
สอบได
 ๑๐ คน 

 � ทุนตามความต
องการของกระทรวง กรมฝ�ายพลเรือน 
ประจําปj ๒๕๕๘ (อบรม) มีผู
สมัครสอบ ๓๕ คน สอบได
 
๓๔ คน 

 � ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําปj 
๒๕๕๘ ไม�มีผู
สมัครสอบ 

   



๓๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   � ทุนตามความต
องการของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ประจําปj ๒๕๕๘ มีผู
สมัครสอบ 
๑๘ คน สอบได
 ๑๘ คน 

 � ทุ น สํ า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ เ พื่ อ ไ ป ศึ ก ษ า วิ ช า  
ณ ต�างประเทศ ประจําปj ๒๕๕๘ มีสอบได
 ๕๕ คน 

   

   การสอบเพื่อวัดความรู)ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.  

 � การสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. 
เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ผู
มีสิทธิสอบจํานวน ๑๒,๔๒๘ คน 

 � การสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปสําหรับ 
ส�วนราชการ (ภาค ก.พิเศษ) สําหรับกรมพินิจและ
คุ
มครองเด็กและเยาวชน มีผู
 เข
 าสอบ ๓,๕๙๑ คน  
สอบผ�าน ๖๖ คน 

 � การสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
ประจําปj ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย.สอบในจังหวัดต�างๆ 
รวม ๑๑ ศูนย.สอบ (๑. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
๒. ฉะเชิงเทรา ๓. ราชบุรี ๔. ชลบุรี ๕. เชียงใหม�  
๖ .  พิษณุ โลก ๗ .  อุดรธานี  ๘ .  อุบลราชธานี  ๙ . 
นครราชสีมา ๑๐. สุราษฎร.ธานี และ ๑๑. สงขลา) และ
ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย.สอบในจังหวัดต�างๆ รวม ๕ ศูนย.สอบ 
(๑. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒. เชียงใหม� ๓. 
อุดรธานี ๔. อุบลราชธานี และ ๕. สงขลา) มีผู
สมัคร
สอบ จํานวน ๔๖๑,๘๘๕ คน  ดังนี้  

   

      



๓๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    - ระดับ ปวช. จํานวน ๑๖,๓๕๔  คน 
  - ระดับ ปวส. จํานวน ๖๑,๖๗๐ คน 
  - ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๖๕,๓๔๔ คน 
  - ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๘,๕๑๗ คน 

   

   � การสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปสําหรับ 
ส�วนราชการ สําหรับผู
ผ�านการสอบเพื่อวัดความรู

ความสามารถทั่วไป ที่ใช
เฉพาะตําแหน�งฯ ประจําปj
งบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้ ง ที่ ๒ (ภาค ก. พิเศษ ๒)  
มีผู
เข
าสอบ จํานวน ๒๕๘ คน และมีผู
สอบผ�าน จํานวน 
๖๗ คน  ดังนี้ 

  - ระดับ ปวส. จํานวน ๑๐ คน 
  - ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๔ คน 
  - ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๔ คน 

   

  หมายเหตุ ภาค ก. พิเศษ คือ การจัดสอบความรู
ความสามารถ
ทั่วไปสําหรับผู
ที่ผ�านการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถที่ใช

เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) หรือความเหมาะสมกับตําแหน�ง  
(ภาค ค.) หรือผู
ที่ผ�าน ภาค ข. + ภาค ค. ของส�วนราชการแล
ว 
แต�ยังไม�มีหนังสือรับรองการสอบผ�านภาค ก. ของ สํานักงาน 
ก.พ. 

   

 
 
 
 
 
 

     



๓๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

  ๒. การสร)างและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
 ก า รฝf ก อบรม เ ส ริ มหลั ก สู ต รนั กบ ริห าร ระ ดับสู ง  

(ส.นบส.) รุ�นที่ ๗  
 � ดําเนินการฝ7กอบรมโครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตร 

นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ�นที่ ๗  โดยมีผู
เข
ารับการ
อบรมฯ เป3นผู
ดํารงตําแหน�งรองอธิบดีจํานวน ๖๘ คน 
ระหว�างวันที่ ๑๖ ต.ค. – ๑๒ พ.ย. ๕๗ 

   

   การฝfกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู)นําที่มี
วิสัยทัศนAและคุณธรรม (นบส.๑)  

 � ก า ร เ ปu ด รั บ สมั ค ร ทา ง ร ะบ บ  Online ห ลั ก สู ต ร 
การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน.และ
คุ ณ ธ ร ร ม  ( น บ ส . ๑ )  รุ� น ที่  ๘ ๑  แ ล ะ รุ� น ที่  ๘ ๒  
ในวันที่ ๑๓ ต.ค. – ๗ พ.ย. ๕๗ 

 � ดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู
สมัคร ระหว�างวันที่ ๗  – 
๑๕ พ.ย. ๕๗ 

 � ดําเนินการสัมภาษณ. ระหว�างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พ.ย. ๕๗ 

   

   � ดําเนินการฝ7กอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน.และคุณธรรม (นบส.๑)  
รุ�นที่ ๘๑ จํานวน ๑๑๐ คน  

  ช�วงที่ ๑ : หมวดวิชาที่ ๑ การพัฒนากระบวนการทาง
ความคิดสําหรับนักบริหาร ในวันที่ ๒๐ – ๒๕ ธ.ค. ๕๗ 

  ๑. หัวข
อ “การเรียนรู
การทํางานเป3นทีม” 
  ๒. หัวข
อ “การพัฒนากระบวนการทางความคิดของ

ผู
บริหาร” 

   



๓๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๓. หัวข
อ “การนําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
(Leading Change and Innovation)” 

  ๔. หัวข
อ “กระบวนการนโยบายสาธารณะ” 
  ๕. หัวข
อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมการ

นําเสนอหัวข
อการศึกษากลุ�ม : การขับเคลื่อน
นโยบายสู�การปฏิบัติ” 

   

    ช�วงที่ ๒ : หมวดวิชาที่ ๒ การพัฒนามุมมองใน
ระดับประเทศและในระดับสากล ในวันที่ ๗ – ๓๐ ม.ค. ๕๘ 

  ๑. หัวข
อ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร
าง
ประชากรเพื่อการสร
างนโยบายภาครัฐ” 

  ๒. หัวข
อ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร
าง
ป ร ะ ช า ก ร เ พื่ อ ก า ร ส ร
 า ง น โ ย บ า ย ภ า ค รั ฐ ” 
(Workshop)”  

  ๓. หัวข
อ “ประเทศไทยกับผลกระทบจากพลวัตของ
ระบบการเงินโลก” 

  ๔. หัวข
อ “ผู
นํากับการบริหารงานภายใต
 พ.ร.บ.ข
อมูล
ข�าวสาร” 

  ๕. หัวข
อ “การใช
ระบบและสารสนเทศข
อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ” 

  ๖. หัวข
อ “การกําหนดทางเลือกเพื่อการพัฒนานโยบาย
ระดับประเทศ (Policy Development : Making 
Choice)” 

   

   
 

   



๓๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๗. หัวข
อ “การเรียนรู
เชิงประสบการณ. : ผู
นํากับการ
สร
างความภาคภูมิใจในความเป3นไทยเมื่อเข
าสู�
ประชาคมอาเซียน” 

  ๘. หัวข
อ “เศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดและการ
ประยุกต.ใช
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก” 

  ๙. หัวข
อ “การบริหารจัดการความขัดแย
งระดับชาติ” 
  ๑๐. หัวข
อ “ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” 
  ๑๑. หัวข
อ “แนวโน
มของการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ�ม

ประเทศอาเซียน” 
  ๑๒. หัวข
อ “การเสริมสร
างความมั่นคงและการเมือง

เพื่อรองรับการรวมตัวเข
าสู�ประชาคมอาเซียน” 
  ๑๓. หัวข
อ “กระแสการเปลี่ยนแปลงของกลุ�มสหภาพ

ยุโรปที่มีผลกระทบต�อแข�งขันในเวทีโลกของประเทศ
ไทย” 

  ๑๔. หัวข
อ “ผู
นํากับการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติ 
Crisis Management” 

  ๑๕. หัวข
อ “นักบริหารระดับสูงกับแนวทางการพิทักษ.
ระบบคุณธรรมภาครัฐ” 

  ๑๖. หัวข
อ “การเพิ่มศักยภาพนโยบายภาครัฐด
านการ
แข�งขันในเวทีโลก” (Workshop) 

  ๑๗. หัวข
อ “Grand Strategy : Moving Thailand 
Towards the next decade” 

   

 
 

     



๓๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ช�วงที่ ๒ : หมวดวิชาที่ ๓ การสร
างและพัฒนาภาวะ
ผู
นําในองค.กร ในวันที่ ๒ – ๒๗ ก.พ. ๕๘ 

  ๑. หัวข
อ “บทบาทของผู
บังคับบัญชาในการเสริมสร
าง
จริยธรรมและวินัยข
าราชการ” 

  ๒. หัวข
อ “ภาระรับผิดชอบของตําแหน�งรองอธิบดี” 
  ๓. หัวข
อ “การบริหารจัดการการสื่อสารเพื่อการบริหาร

ราชการที่มีประสิทธิภาพ” 
  ๔. หัวข
อ “ผู
นํากับการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 

Management)” 
  ๕. หัวข
อ “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู
นํา” 
  ๖. หัวข
อ “การพัฒนาภาพลักษณ.ขององค.กร” 
  ๗.  หัวข
อ “บริบทด
 านกฎหมายปกครองกับการ

บริหารงานภาครัฐ” 
  ๘. หัวข
อ “บทบาทของภาคประชาสังคมต�อการกําหนด

นโยบายของรัฐ” 
  ๙ .  หั วข
 อ  “บทบาทของผู
 นํ าองค. กร  :  การ เ พิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ในมิติต�างๆ (การใช
 
Case Study)” 

  ๑๐.  หั วข
 อ  “ผู
 นํ าองค. กรแห� งน วัตกรรม กับการ
บริหารงานภายใต
หลักธรรมาภิบาล” 

  ๑๑. หัวข
อ “การสร
างความสุขในการทํางาน” 
  ๑๒. หัวข
อ “การบริหารคนในบทบาทของรองอธิบดี” 

   

 
 

     



๓๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๑๓. หัวข
อ “การแปลงยุทธศาสตร.ภาครัฐสู�การปฏิบัติ :  
นักบริหารระดับสูงกับการเตรียมความพร
อมสู�
ประชาคมอาเซียน” (workshop) 

  ๑๔. หัวข
อ “ผู
นํากับการบริหารงานที่มีความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและกล
ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต
อง” 

  ๑๕ .  หั ว ข
 อ  “ ก า ร จั ด ทํ า แผน งบปร ะมา ณขอ ง 
ส�วนราชการ” 

  ๑๖. หัวข
อ “นักบริหารกับการบริหารจัดการการเงินการ
คลังขององค.กร” 

  ๑๗. หัวข
อ “การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูป
ระบบราชการและกฎระเบียบการบริหารทรัพยากร
บุคคล” 

  ๑๘. หัวข
อ “ประเทศไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การค
 า และการลง ทุน  ผ� าน เส
 นทาง  ASEAN 
Connectivity และระบบ Logistic ของประเทศ
ไทย” 

  ๑๙. หัวข
อ “ความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชนใน
กา รส ร
 า ง ธ ร รม าภิ บ าลและ พัฒนาน โ ยบาย
สาธารณะ” (CEO Visit) 

  ๒๐. หัวข
อ “ผู
นํากับการบริหารงานที่มีความรับผิดชอบ
ต�อสังคม” (CEO Visit) 

  ๒๑. หัวข
อ “การพัฒนาและการบริหารงานโครงการ
ของส�วนราชการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ” 

   



๔๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๒๒. หัวข
อ “บทบาทของผู
นําองค.กร : การบริหารแบบ
คิดนอกกรอบการวิเคราะห. และการแก
ป�ญหา 

   

    ช�วงที่ ๒ : หมวดวิชาที่ ๔ การบริหารทรัพยากรอย�างมี
ประสิทธิผล ในวันที่ ๒ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 

  ๑. หัวข
อ “Strategy Communication” (workshop) 
  ๒. หัวข
อ “การสร
างวิสัยทัศน.ของผู
นําภาครัฐเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพทางการแข�งขันในมิติต�างๆ สู� เวทีโลก” 
(CEO Visit) 

  ๓. หัวข
อ  “นักบริหารกับกฎระเ บียบการแต�งตั้ ง
ตําแหน�งบริหาร” 

  ๔. หัวข
อ “ยุทธศาสตร.การบริหารเ พื่อขับเคลื่อน
องค.การ 

  ๕. หัวข
อ “บทบาทของผู
บังคับบัญชาในการดําเนินการ
ทางวินัย” 

   

   � การศึกษาดูงานครั้ง ที่ ๑ “การพัฒนาและการเพิ่ม
ศักยภาพทางด
 าน เศรษฐ กิจของประ เทศ ไทย : 
กรณีศึกษาการเชื่อมโยงระหว�างกันในอาเซียน (ASEAN 
Connectivity – AC) + ๓  และการค
าชายแดนระหว�าง
ประเทศ” (๑๐ – ๑๓ ก.พ. ๕๘) 

 � การศึกษาดูงานครั้งที่ ๒ “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
เพื่อการเพิ่มศักยภาพทางการแข�งขันในมิติด
านต�างๆ 
ให
กับประเทศไทย กรณีศึกษาประเทศในกลุ�มสหภาพ
ยุโรป” (๒๒ – ๓๐ มี.ค. ๕๘) 

 

   



๔๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   � ดําเ นินกิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับ 
นักบริหาร” ณ จังหวัดปราจีนบุรี (๘ – ๑๐ เม.ย. ๕๘) 

  ๑. หัวข
อ “การสร
างวัฒนธรรมองค.กรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต” 

  ๒. หัวข
อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

   

   � ดําเนินการฝ7กอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน.และคุณธรรม (นบส.๑)  
รุ�นที่ ๘๒ จํานวน ๑๑๐ คน  

  ช�วงที่ ๑ : หมวดวิชาที่ ๑ การพัฒนากระบวนการทาง
ความคิดสําหรับนักบริหาร ในวันที่  ๓ – ๘ พ.ค. ๕๘ 

  ๑. หัวข
อ “การเรียนรู
การทํางานเป3นทีม” 
  ๒. หัวข
อ “การพัฒนากระบวนการทางความคิดของ

ผู
บริหาร” 
  ๓. หัวข
อ “การนําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

(Leading Change and Innovation)” 
  ๔. หัวข
อ “กระบวนการนโยบายสาธารณะ” 
  ๕. หัวข
อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมการ

นําเสนอหัวข
อการศึกษากลุ�ม : การขับเคลื่อน
นโยบายสู�การปฏิบัติ” 

   

 
 
 
 
 
 

     



๔๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ช�วงที่ ๒ : หมวดวิชาที่ ๒ การพัฒนามุมมองใน
ระดับประเทศและในระดับสากล ในวันที่ ๑๓ พ.ค. – 
๑๒ มิ.ย. ๕๘ 

  ๑. หัวข
อ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร
าง
ประชากรเพื่อการสร
างนโยบายภาครัฐ” (Workshop) 

  ๒. หัวข
อ “ความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชนใน
การสร
างธรรมาภิบาลและพัฒนานโยบายสาธารณะ”  
(CEO Visit) 

  ๓. หัวข
อ “ประเทศไทยกับผลกระทบจากพลวัตของ
ระบบการเงินโลก” (CEO Visit) 

  ๔. หัวข
อ “การกําหนดทางเลือกเพื่อการพัฒนานโยบาย
ระดับประเทศ (Policy Development : Making 
Choice)” 

  ๕. หัวข
อ “เศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดและการประยุกต. 
ใช
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก” 

  ๖. หัวข
อ “ผู
นํากับการบริหารงานภายใต
 พ.ร.บ.ข
อมูล
ข�าวสาร” 

  ๗. หัวข
อ “การใช
ระบบและสารสนเทศข
อมูลเพื่อ 
การบริหารจัดการ” 

  ๘. หัวข
อ “การบริหารจัดการความขัดแย
งระดับชาติ” 
  ๙. หัวข
อ “บทบาทของภาคประชาสังคมต�อการกําหนด

นโยบายของรัฐ” 
  ๑๐. หัวข
อ “ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” 
 

   



๔๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๑๑. หัวข
อ “แนวโน
มของการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ�ม
ประเทศอาเซียน” 

  ๑๒. หัวข
อ “กระแสการเปลี่ยนแปลงของกลุ�มสหภาพ
ยุโรปที่มีผลกระทบต�อการแข�งขันในเวทีโลกของ
ประเทศไทย” 

  ๑๓. หัวข
อ “การเสริมสร
างความมั่นคงและการเมือง
เพื่อรองรับการรวมตัวเข
าสู�ประชาคมอาเซียน” 

  ๑๔. หัวข
อ “Grand Strategy : Moving Towards 
the next decade” 

  ๑๕. หัวข
อ “ผู
นํากับการบริหารงานที่มีความรับผิดชอบ
ต�อสังคม” (CEO Visit) 

  ๑ ๖ .  หั ว ข
 อ  “ ผู
 นํ า กั บ ค ว า ม ร อ บ รู
 ด
 า น  Digital 
Economy” (CEO Visit) 

  ๑๗. หัวข
อ “การเพิ่มศักยภาพนโยบายภาครัฐด
านการ
แข�งขันในเวทีโลก” (Workshop) 

  ๑๘. หัวข
อ “ผู
นํากับการบริหารงานที่มีความรับผิดชอบ
ต�อสังคม” (CEO Visit)  

  ๑ ๙ .  หั ว ข
 อ  “ ผู
 นํ า กั บ ค ว า ม ร อ บ รู
 ด
 า น  Digital 
Economy” (CEO Visit) 

  ๒๐. หัวข
อ “การเพิ่มศักยภาพนโยบายภาครัฐด
านการ
แข�งขันในเวทีโลก” (Workshop) 

   

 
 
 

     



๔๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๒๑. หัวข
อ “การเรียนรู
เชิงประสบการณ. : ผู
นํากับการ
สร
างความภาคภูมิใจในความเป3นไทยเมื่อเข
าสู�
ประชาคมอาเซียน” ณ พระบรมมหาราชวัง/พระที่
นั่งวิมานเมฆ 

  ๒๒. หัวข
อ “ประเทศไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การค
 า และการลง ทุน  ผ� าน เส
 นทาง  ASEAN 
Connectivity และระบบ Logistic ของประเทศ
ไทย” 

   

    ช�วงที่ ๒ : หมวดวิชาที่ ๓ การสร
างและพัฒนาภาวะ
ผู
นําในองค.กร ในวันที่ ๑๕ – ๒๖ มิ.ย. ๕๘ 

  ๑. หัวข
อ “บทบาทของผู
นําองค.กร : การบริหารแบบ
คิดนอกกรอบการวิเคราะห. และการแก
ป�ญหา” 

  ๒. หัวข
อ “ผู
นําองค.กรแห�งนวัตกรรมกับการบริหารงาน
ภายใต
หลักธรรมาภิบาล” 

  ๓. หัวข
อ “ผู
นํากับการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management)” 

  ๔. หัวข
อ “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู
นํา” 
  ๕. หัวข
อ “Strategy Communication” (workshop) 
  ๖. หัวข
อ “ผู
นํากับการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติ 

Crisis Management” 
  ๗. หั วข
 อ  “บทบาทของผู
 นํ าอ งค. กร  :  ก าร เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ในมิติต�างๆ (การใช
 
Case Study)” 

 

   



๔๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๘. หัวข
อ “การสร
างวิสัยทัศน.ของผู
นําภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการแข�งขันในมิติต�างๆ สู� เวทีโลก” 
(CEO Visit) 

  ๙. หัวข
อ “การบริหารจัดการการสื่อสารเ พื่อการ
บริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ” (CEO Visit) 

  ๑๐. หัวข
อ “ภาระรับผิดชอบของตําแหน�งรองอธิบดี” 
  ช�วงที่ ๒ : หมวดวิชาที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

สําหรับนักบริหาร ณ จังหวัดปราจีนบุรี (๑๔ – ๑๗ ส.ค. 
๕๘) 

  ๑. หัวข
อ “การดูแลสุขภาพนักบริหาร” 
  ๒. หัวข
อ “การสร
างความสุขในการทํางาน” 
  ๓. หัวข
อ “การสร
างความยั่งยืนในการบริหารจัด

การเงินออม การลงทุน และการบริหารหนี้ อย�างมี
ประสิทธิภาพ” 

 � การศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ “การพัฒนาและการเพิ่ม
ศักยภาพทางด
 าน เศรษฐ กิจของประ เทศไทย : 
กรณีศึกษา การเชื่อมโยงระหว�างกันในอาเซียน (ASEAN 
Connectivity – AC) + ๓” (๒๕ – ๒๙ พ.ค. ๕๘) 

 � การศึกษาดูงานครั้งที่ ๒ “การพัฒนาและการเพิ่ม
ศักยภาพทาง เศรษฐ กิจไทย กรณี ศึกษา  ASEAN 
Connectivity” ณ จ. ตาก – ย�างกุ
ง สาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร. (๒๙ มิ.ย. – ๓ ก.ค. ๕๘) 

   

 
 

     



๔๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   � การศึกษาดูงานครั้งที่ ๓  "การพัฒนาและการเพิ่ม
ศักยภาพทางด
 าน เศรษฐ กิจของประ เทศไทย : 
กรณีศึกษา “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เรื่องสําคัญที่
ต
องเร�งพัฒนา และความร�วมมือเพื่อการพัฒนาการ
ท�องเที่ยวแบบบูรณาการ รับ AEC” ณ จ. อุดรธานี - 
เวียงจันทร. สปป.ลาว (๓ – ๗ ส.ค. ๕๘) 

  ช�วงที่ ๒ : หมวดวิชาที่ ๔ การบริหารทรัพยากรอย�าง 
มีประสิทธิผล (๖ – ๓๐ ก.ค. ๕๘) 

  ๑. หัวข
อ “การพัฒนาและการบริหารงานโครงการของ
ส�วนราชการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ” 

  ๒. หัวข
อ “การพัฒนาภาพลักษณ.ขององค.กร” 
  ๓. หัวข
อ “บริบทด
 านกฎหมายปกครองกับการ

บริหารงานภาครัฐ” 
  ๔. หัวข
อ “การแปลงยุทธศาสตร.ภาครัฐสู�การปฏิบัติ : 

นักบริหารระดับสูงกับการเตรียมความพร
อมสู�
ประชาคมอาเซียน” 

  ๕. หัวข
อ “ผู
นํากับการบริหารงานที่มีความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและกล
ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต
อง” 

  ๖. หั ว ข
 อ  “ ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง 
ส�วนราชการ” 

  ๗. หัวข
อ “นักบริหารกับการบริหารจัดการการเงินการ
คลังขององค.กร” 

 

   



๔๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๘. หัวข
อ “การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูป
ระบบราชการและกฎระเบียบการบริหารทรัพยากร
บุคคล” 

  ๙. หัวข
อ  “นักบริหารกับกฎระเ บียบการแต�งตั้ ง
ตําแหน�งบริหาร” 

  ๑๐. หัวข
อ “การบริหารคนในบทบาทของรองอธิบดี” 
  ๑๑. หัวข
อ “บทบาทของผู
บังคับบัญชาในการเสริมสร
าง

วินัย” 
  ๑๒. หัวข
อ “นักบริหารระดับสูงกับการขับเคลื่อน

ประมวลจริยธรรมข
าราชการพลเรือนและแนว
ทางการพิทักษ.ระบบคุณธรรมภาครัฐ” 

  ๑๓. หัวข
อ “ยุทธศาสตร.การบริหารเพื่อขับเคลื่อน
องค.การ” 

   

   � การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับ 
นักบริหารระดับสูง ณ สํานักงาน ก.พ. (๑๗ ส.ค. ๕๘) 

 � พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะสําหรับผู
ผ�าน
การฝ7กอบรมหลักสูตร นบส.๑ รุ�นที่ ๘๑ และรุ�นที่ ๘๒ 
ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ จํานวน ๒๒๑ คน 

   

 
 
 
 
 
 
 

     



๔๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   การฝfกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : 
ผู)บริหารส�วนราชการ (นบส.๒) มีผู
เข
าร�วมกิจกรรม คือ  
รองหัวหน
าส�วนราชการ จํานวน ๓๖ คน 

 � กิจกรรมการฝ7กอบรมในชั้นเรียน (Training : TN)  
เพื่อการพัฒนาทักษะของผู
บริหารโดยครอบคลุมในเรื่อง
ของทักษะการเป3นผู
นํา (Leadership Skill) บุคลิกภาพ
หรือรูปแบบการบริหาร (Personality) และทักษะการ
บริหารจัดการ (Business/Management Skill) ด
วย
หลักสูตรและวิทยากรระดับสากล  

  ครั้งที่ ๑ หัวข
อ “ทักษะการเป3นผู
นําและผู
บริหาร (The 
Leader Manager)” (๓๐ ม.ค. ๕๘) 

  ครั้งที่ ๒ หัวข
อ “การคิดเชิงวิพากษ.” (๖ มี.ค. ๕๘) 
  ครั้งที่ ๓ หัวข
อ “ผู
นํายุคใหม� : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร. 

สู�ผลสัมฤทธิ์อย�างยั่งยืน” (๒๗ มี.ค. ๕๘) 
  ครั้งที่ ๔ หัวข
อ “Media Coaching” (๘ พ.ค. ๕๘) 
 � กิจกรรมการพบ หารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ.กับ

ที่ปรึกษาผู
ทรงคุณวุฒิ (Senior Consultation : SC) 
เป3นการกําหนดหัวข
อ ที่ จําเป3นและสํา คัญต�อการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู
บริหารส�วนราชการ ด
วยการพบปะ 
หารือกับที่ปรึกษาผู
ทรงคุณวุฒิเพื่อแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณ.  ตลอดจนขอ คําปรึ กษาและ
ข
อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการบริหารราชการ  

  ครั้ ง ที่  ๑ หัวข
อ “การเมืองกับข
าราชการประจํา :  
การทํางานให
สําเร็จและราบรื่น” (๖ ก.พ. ๕๘) 

   



๔๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ครั้งที่ ๒ หัวข
อ “คุณธรรมและจริยธรรมนักบริหาร :  
การสร
างความยอมรับนับถือจากประชาชน” (๒๐ ก.พ. ๕๘) 

  ครั้งที่ ๓ หัวข
อ “การสร
างศรัทธาและความเชื่อมั่นใน
ระบบราชการ” (๒๐ มี.ค. ๕๘) 

  ครั้งที่ ๔ หัวข
อ “การบริหารจัดการคนรุ�นใหม�” (๑๐ 
เม.ย. ๕๘) 

  ครั้งที่ ๕ หัวข
อ “การใช
อํานาจกฎหมายปกครองที่มี
ผลกระทบต�อการบริหารราชการ” (๑๗ เม.ย. ๕๘) 

  ครั้ ง ที่  ๖  หั ว ข
 อ  “ภ าพลั กษณ. ขอ งผู
 นํ า อ งค. ก ร 
ยุคใหม�” (๒๒ พ.ค. ๕๘) 

  ครั้งที่ ๗ การถ�ายทอดประสบการณ. โดยที่ปรึกษา
ผู
ทรงคุณวุฒิ ณ จ.นครราชสีมา (๑๘ – ๒๐ มิ.ย. ๕๘) 

   

   � กิจกรรมการเสริมสร
างองค.ความรู
และประสบการณ.โดย
ผู
รู
/ผู
ทรงคุณวุฒิ (Executive Networking : EN) มีลักษณะ
เป3นการเสริมสร
างและแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ.
ระหว�างผู
 ร� วมโครงการโดยมีผู
 รู
 /ผู
ทรงคุณวุฒิ เป3น
ผู
อํานวยการเรียนรู
  

  ครั้งที่ ๑ หัวข
อ “การจัดทําข
อเสนอเชิงนโยบาย นบส.๒ 
รุ�นที่ ๗” (๑๓ ก.พ. ๕๘) 

  ครั้งที่ ๒ หัวข
อ “ความท
าทายในการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ : แนวทางการปรับปรุงระบบราชการ” 
(๑๓ มี.ค. ๕๘) 

  ครั้งที่ ๓ หัวข
อ “New Culture of Organization 
Management by Mr. Ariya Banomyong” (๓ เม.ย. ๕๘) 

   



๕๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ครั้งที่ ๔ หัวข
อ “ข
าราชการ : กลไกในการสานงาน
แผ�นดิน” (๑ พ.ค. ๕๘) 

  ครั้งที่ ๕ หัวข
อ “Digital Economy” (๑๕ พ.ค. ๕๘) 
  ครั้งที่ ๖ หัวข
อ “นักบริหารกับประเทศไทยในอนาคต” 

(๒๙ พ.ค. ๕๘) 
  ครั้งที่ ๗ การอภิปรายรวมโดย นบส.๒ รุ�นที่ ๗ (๑๒ มิ.ย. 

๕๘) 
 � กิจกรรมการศึกษาดูงานพื้นที่ (Field Trip : FT) ทั้งใน

ประเทศและต�างประเทศในประเด็น การศึกษาที่สนใจ 
  ครั้งที่ ๑ หัวข
อ “พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ณ อําเภอ

แม�สอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี สาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร. (๒๖ – ๒๘ ก.พ. ๕๘) 

  ครั้งที่ ๒ หัวข
อ “ก
าวต�อไปของการพัฒนาประเทศอย�าง
ยั่งยืน” ณ ราชอาณาจักรเดนมาร.ก (๑๙ – ๒๖ เม.ย. ๕๘) 

   

   � กิจกรรมการร�วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ (Forum) 
เป3นการสัมมนาเชิงวิชาการของผู
บริหารส�วนราชการใน
ระดับต�างๆ ในประเด็นสําคัญ เพื่อให
ทันต�อเหตุการณ. 
ทั้ งร ะดับประ เทศและระดับสากลโดย วิทยากร
ผู
ทรงคุณวุฒิระดับประเทศหรือนานาชาติ ณ หอสุขุมนัย
ประดิษฐ (๕ มิ.ย. ๕๘) 

 � กิจกรรมการบูรณาการความรู
และประเมินผล (Close 
Session) ณ จ.นครราชสีมา  (๑๘ – ๒๐ มิ.ย. ๕๘) 

   

 
 

     



๕๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   การฝfกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง  
(ส.นบส.) รุ�นที่ ๘ มีผู
เข
าร�วมกิจกรรม คือ รองหัวหน
า 
ส�วนราชการขึ้นไป จํานวน ๒๒๘ คน ในวันที่ ๑๘ ก.ย. – ๒๒ 
ต.ค. ๕๘ 

  ช�วงที่ ๑ : หมวดวิชาที่ ๑ การพัฒนากระบวนการทาง
ความคิดของผู
บริหาร ๔๐ ชั่วโมง (ระยะเวลา ๔ วัน  
ฝ7กอบรมแบบอยู�ประจําเต็มเวลา) 

  ๑. กิจกรรมกลุ�มสัมพันธ.เ พื่อบูรณาการการทํางาน
ร�วมกัน 

  ๒. หัวข
อ “การพัฒนากระบวนการทางความคิดของ
ผู
บริหาร” 

  ๓. หัวข
อ “การประชุมเ ชิงปฏิ บัติการเ พื่อพัฒนา
กระบวนการทางความคิดของผู
บริหาร” 

  แบ�งเป3น ๒ กลุ�ม 
  กลุ�มที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ – ๒๓ ก.ย. ๕๘ 
  กลุ�มที่ ๒ ในวันที่ ๒ – ๗ ต.ค. ๕๘ 
  หมวดวิชาที่ ๒  การพัฒนานักบริหารมืออาชีพ  (๕๑ 

ชั่วโมง) ประกอบด
วยหัวข
อวิชา ดังนี้ 
  ๑. หัวข
อ “การพัฒนามุมมองระดับสากล” 
  ๒. หัวข
อ “การพัฒนามุมมองในระดับประเทศ” 
  ๓. หัวข
อ “ภาวะผู
นําที่เป3นเลิศ” 
  ๔. หัวข
อ “การพัฒนาสมรรถนะผู
บริหารสู�การ

เปลี่ยนแปลง” 
  ๕. หัวข
อ “จริยธรรมเพื่อการบริหารราชการ” 

   



๕๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๖. หัวข
อ “การสื่อสารสําหรับการเป3นผู
นํา” 
  หมวดวิชาที่ ๓ การขับเคลื่อนนโยบายสู�ภาคปฏิบัติ  

(๒๔ ชั่วโมง) เป3นการจัดทํารายงานการศึกษาที่เน
นการ
อภิปรายและจัดทําข
อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในประเด็น
ที่เป3นยุทธศาสตร.ชาติโดยเฉพาะในประเด็นของการ
เตรียมความพร
อมสู�ประชาคมอาเซียนหรือตามที่ผู
เข
า
รับการฝ7กอบรมสนใจ และมีการนําเสนอรายงานต�อ
กรรมการผู
ทรงคุณวุฒิในระหว�างการฝ7กอบรมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ.ระหว�างผู
เข
ารับการฝ7กอบรม 

 � การศึกษาดูงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เรื่องสําคัญที่ต
องเร�งพัฒนา และการพัฒนาการท�องเที่ยว 
เพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ ๑๒ – 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

 � พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก�ผู
สําเร็จการฝ7กอบรมฯ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

   

   การฝfกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นํ าคลื่นลูกใหม� 
ใน ร าช ก าร ไทย  ดํ า เ นิ น ก า รฝf ก อบ รม  รุ� น ที่  ๒๐ 
กลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการประเภทวิชาการ ระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ๕๐ คน (๔ ส.ค. – ๑ ก.ย. ๕๘) 

   

 
 
 
 
 
 

     



๕๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

 
 
 
 

  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสําหรับ
ผู)บริหารระดับสูง 

 ประกอบด
วยกิจกรรมการเรียนรู
 ๒ Modules ได
แก� 
 � Leadership Camp Module I “ค�ายยกระดับปรับ

ฐานผู
นํา” ประกอบด
วย ๔ หลักสูตรระยะสั้น สําหรับ
พัฒนาปรับฐานสมรรถนะผู
นําสําหรับผู
บริหารระดับสูง
ภาครัฐที่ได
รับการแต�งตั้งใหม�ในปjบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘  

  - หลักสูตร “ผู
นําการเปลี่ยนแปลงและการนําสู�ดินแดน
ใหม�” 

  - หลักสูตร “การคิดเชิงวิพากษ.และการคิดเชิงกลยุทธ. 
เพื่อยกระดับการตัดสินใจ” 

  - หลักสูตร “การสร
างความร�วมมือ ร�วมใจ และการ
สร
างแรงบันดาลใจเพื่อยกระดับการบูรณาการ” 

  - หลักสูตร “การสร
างมูลค�าจากต
นน้ําถึงปลายน้ํา” 
  ดําเนินการในวันที่ ๒๑ – ๒๒ ก.พ. ๕๘ โดยผู
เข
าอบรม

ประกอบด
วย ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า อธิบดีหรือ
เทียบเท�า ผู
ว�าราชการจังหวัด หรือผู
ที่ได
รับมอบหมายที่
ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร 

   

 
 
 
 
 
 

     



๕๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   � Leadership Camp Module II ป ร ะ ก อ บ ด
 ว ย
กิจกรรมการเรียนรู
ที่ผสมผสาน สําหรับการเตรียมความ
พร
อมผู
นําสู�การปฏิรูป ซึ่งจัดขึ้น ๔ กลุ�ม กลุ�มเปEาหมาย 
คือ ข
าราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหน�งประเภท
บริหารสูง (ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า อธิบดี หรือ
เทียบเท�า และผู
ว�าราชการจังหวัด) ทั้งหมด หรือผู
 ที่
ได
รับมอบหมายที่ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารให
เข
า
ร�วมกิจกรรมแทน โดยมีกิจกรรมการพัฒนา ๓ ระยะใน 
๑ เดือน ดังนี้ 

  ระยะที่ ๑ เป3นการฝ7กอบรมระยะสั้น (Short Course) 
แ ล ะ ก า ร เ ส ว น า แ ล ะ ส ร
 า ง เ ค รื อ ข� า ย  ( Talk & 
Networking) หัวข
อ “เตรียมความพร
อมผู
นําสู�การ
ปฏิรูป” เพื่อปรับมุมมองและความเข
าใจในการบริหาร
จัดการบนบริบทการปฏิรูปประเทศไทย และพัฒนา
ทักษะในการเป3นผู
นําการเปลี่ยนแปลงไปสู�ความสําเร็จ  
เริ่มต
นด
วย ๕ หลักสูตรระยะสั้น และ ๑ การเสวนา  
ใน ๓ วัน โดย 

   

    การฝ7กอบรมระยะสั้น (Short Course) มี ๓ หลักสูตรที่
เป3นหลักสูตรแนะนํา (*) และ ๒ หลักสูตรที่เป3นหลักสูตร
ทางเลือก 

   - หลักสูตร “พลังของวิสัยทัศน.และการคิดองค.รวม 
– ภาพความสําเร็จ ณ จุดเริ่มต
นของการปฏิรูป” 

   - หลักสูตร “ทิศทางการปฏิรูประบบราชการและ
รูปแบบกระจายอํานาจ” (*) 

   



๕๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

     - หลักสูตร “หัวใจผู
นํานักปฏิรูป – สร
างศรัทธา 
สร
างความมีส�วนร�วม” (*) 

   - หลักสูตร “บทบาทผู
นํากับกลไกการขับเคลื่อน
การปฏิรูป – จากวิสัยทัศน.สู�ความสําเร็จ 

   - หลักสูตร “กุญแจสําคัญในเชิงปฏิบัติ สู�การปฏิบัติ
ตามร�างรัฐธรรมนูญใหม�” (*) 

  การเสวนาและสร
างเครือข�าย (Talk & Networking) 
หัวข
อ “ภาวะผู
นําภาครัฐกับการปฏิรูปประเทศไทย”  

   

    ระยะที่ ๒ เป3นการศึกษาดูงาน (Study Trip) เป3น
การศึกษาดูงานในต�างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค.เพื่อ
เป3นการเปuดมุมมองและแลกเปลี่ยนความรู
 ความคิด 
และประสบการณ.เรื่องการปฏิรูปประเทศระหว�าง
ผู
บริหารไทยและต�างประเทศ โดยมุ�งเน
นการถอด
บทเรียนถึงความสําคัญของการปฏิรูประบบราชการและ
การสร
างภาวะผู
นําภาครัฐอันนําไปสู�การปฏิรูปและการ
พัฒนาที่ประสบความสําเร็จ ในหัวข
อ “ถอดบทเรียน
จากประสบการณ.การปฏิรูปที่เกิดขึ้นจริงในประเทศที่
เป3นแบบอย�างของการปฏิรูป” 

  ระยะที่ ๓ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป3นการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดเป3นเวทีที่ผู
บริหารระดับสูงที่
เข
าร�วมโครงการมาร�วมกันแลกเปลี่ยนองค.ความรู
 
มุมมอง และแนวคิดที่ได
จากกิจกรรมการเรียนรู
ก�อน
หน
า ในการระดมสมองเพื่อได
มาซึ่งข
อเสนอและ
แนวทางในการปฏิรูประบบราชการและภาวะผู
 นํา

   



๕๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
ภาครัฐในอนาคต ในหัวข
อ “ระดมสมองเชื่องโยงแนวคิด
เพื่อการปฏิรูประบบราชการและภาวะผู
นําภาครัฐใน
อนาคต” 

   การพัฒนากําลังคนคุณภาพ 

 � การสัมมนาเครือข�ายกําลังคนคุณภาพ รุ�นที่ ๑-๑๐ 
(HiPPS Camp) โดยมีผู
 เ ข
 าร� วมการสัมมนาฯ เป3น
ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นที่ ๑-๑๐ จํานวน ๒๔๐ 
คน ในวันที่ ๖-๘ พ.ย. ๕๗  

 � การจัดหลักสูตรทุนพัฒนาข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ�นใหม� ระหว�างวันที่ ๑๙ – ๒๙ พ.ย. ๕๗ 

   

   � การจัดฝ7กอบรมและพัฒนาข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ในหลักสูตรการเสริมสร
างคุณลักษณะส�วนบุคคลและ
ทักษะการทํางานสําหรับข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ�น ๑๐ จํานวน ๗๕ คน หลักสูตร นี้ประกอบด
วย  
๔ Modules คือ 

  ๑) Module ๑ : การเสริมสร
างคุณลักษณะส�วนบุคคล 
(Character Building) ประกอบด	วยหัวข	อการเรียนรู	
ต�างๆ ดังนี้ 

   - หัวข
อ “New Global Era, New Perspectives of 
Civil Service Servant” 

   - หัวข
อ “Creative & Positive Thinking with 
NLP” 

   - หัวข
อ “How Education & Talents Shape 
ASEAN” 

   



๕๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๒) Module ๒ : การเสริมสร
าง องค.ความรู
พื้นฐานที่
จํา เป3น (Knowledge – based Development)  
ประกอบด	วยหัวข	อการเรียนรู	ต�างๆ ดังนี้ 

   - หัวข
อ: ASEAN Blueprint and Thailand 
National Agenda: Policy analysis and 
discussion of Post ASEAN Community 

   - หัวข
อ : Foundational Understanding of China 

   

    ๓) Module ๓ : การเสริมสร
างทักษะที่จําเป3นต�อ 
การปฏิบัติงาน (Skill-based Development)  
จัดเมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
ทวินทาวเวอร. กรุงเทพมหานคร ประกอบด	วยหัวข	อ
การเรียนรู	ต�างๆ ดังนี้ 

   - หัวข
อ: “ทักษะการคิดวิเคราะห.อย�างเป3นระบบ 
( Systematic Problem Solving & Decision 
Making)” 

  ๔) Module ๔ : การเสริมสร
างประสบการณ.ที่จําเป3น
ต�อการปฏิบัติงานในบริบทการเปลี่ยนแปลง 
(Experience - based Developmentเป3น
การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยง
ไฮ
) ประกอบด	วยหัวข	อการเรียนรู	ต�างๆ ดังนี้ 

   - หัวข
อ New Leadership, New Government & 
New Start 

   - หั ว ข
 อ  Institutionalized Management of 
Chinese Senior Leaders  

   



๕๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

     - หัวข
อ China’s Asia-Pacific Dream and Its 
Implications to China-ASEAN Relation 

   - หั ว ข
 อ  Cooperation in Developing an 
Industrial Park : A Whole of Government 
Approach (Singapore & China) 

   

   � การพัฒนาและอบรมข
าราชการในระบบข
าราชการ 
ผู
มีผลสัมฤทธิ์สูงฯ โดยการฝ7กอบรมในหลักสูตรต�างๆ 
ดังนี้ 

  หลักสูตรและกิจกรรมสําหรับข)าราชการผู)มีผลสัมฤทธิ์
สูง รุ�นที่ ๑ – ๙ 

  ๑) หลักสูตร “การวิเคราะห.ข
อมูลทรัพยากรมนุษย.และ
ผลลัพธ.ของข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง” ในวันที่ 
๑๘ มี.ค. ๕๘ 

  ๒) หลักสูตร  “การบริหารจัดการความขัดแย
 ง” 
(Conflict Management) ในวันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๘ 

  ๓) กิจกรรม ASEAN Talk หัวข
อ “อาเซียนและบริบท
การบริหารจัดการภาครัฐ” และหัวข
อ “ประเทศไทย
ยุค Post-ASEAN ๒๐๑๕” ในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘ 

   

 
 
 
 
 
 
 

     



๕๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๔) กิจกรรม How to Clinic : Share & Care เป3น
กิจกรรมที่เปuดโอกาสให
ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ�นต�างๆ ได
พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยน 
ข
อสงสัยต�างๆ และการดําเนินการเกี่ยวกับระบบ
ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง และมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ.ในการทํางานร�วมกันทั้งในการแก
ป�ญหา
ต�างๆ ในการทํางานในระบบราชการ และได
มีโอกาส
พบปะพูดคุยกับข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ�นพี่ 
ที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน (๒๗ มี.ค. ๕๘) 

  ๕) กิจกรรมการศึกษาดูงานในองค.กรชั้นนํา (Site Visit) 
หัวข
อ”การสร
างภาพลักษณ.ขององค.กร”ณ บริษัท  
การบินกรุงเทพ จํากัด (Bangkok Airways) ในวันที่ 
๒๒ เม.ย. ๕๘ 

  ๖) กิจกรรม CEO Talk เป3นกิจกรรมที่เปuดโอกาสให

ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูงได
มีโอกาสพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ.กับเอกอัครราชทูตญี่ปุ�น
ประจําประเทศไทย ในหัวข
อ “Japan: the 
Preparedness and Readiness towards ASEAN 
Community” ในวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๘ 

  ๗) หลั กสู ตร  “บทบาทของผู
 ดํ า เ นินการประชุม 
ผู
อํานวยการประชุม และผู
ประสานงานในการประชุม
ระหว�างประเทศ (Moderator, Facilitator and 
Liaison Officer’s roles in International 
Meetings) ในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๕๘  

   



๖๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๘) หลักสูตร “ผู
นําในการสร
างแรงบันดาลใจ” (Inspiring 
Leadership) ในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๘ 

  ๙) หลักสูตร “ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองาน
อย� างมีประสิทธิภาพ” (Effective English 
Presentation ) ในวันที่ ๒ พ.ค. ๕๘ 

  ๑๐) หลักสูตร “ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองาน
อย�างมืออาชีพ” (Advance English Presentation ) 
ในวันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ 

  ๑๑) กิจกรรมวันดีดี (One Degree Drive) 

   

    หลักสูตรและกิจกรรมสําหรับผู)บังคับบัญชาระดับต)น
ของข)าราชการผู)มีผลสัมฤทธิ์สูง 

  ๑) หลั ก สู ต ร  “ผู
 นํ า เ ชิ ง ส ร
 า ง ส ร รค. ”  ( Creative 
Leadership) ในวันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘ 

  ๒) กิจกรรมการศึกษาดูงานในองค.กรชั้นนํา (Site Visit) 
หัวข
อ “การเตรียมพร
อมและการบริหารกําลังคน
คุณภาพ : ประสบการณ. K-Bank” ณ ธนาคารกสิกรไทย  
สํานักงานใหญ� ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๘ 

  ๓) กิจกรรมการถ�ายทอดความรู
การติดตามการใช

ประโยชน.กลุ�มกําลังคนคุณภาพในวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ 

  หลักสูตรและกิจกรรมสําหรับผู)ดูแลระบบข)าราชการ 
ผู)มีผลสัมฤทธิ์สูง 

  ๑) หลักสูตร “กลยุทธ.การสรรหาคนคุณภาพ” (Strategic 
Recruitment for HiPPS) ในวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ 

 

   



๖๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
    ๒) กิจกรรมการศึกษาดูงานในองค.กรชั้นนํา (Site Visit) 

หัวข
อ “การเตรียมพร
อมและการบริหารกําลังคน
คุณภาพ : ประสบการณ. K-Bank” ณ ธนาคารกสิกรไทย  
สํานักงานใหญ� ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๘ 

  ๓) หลักสูตร “ทักษะและเทคนิคการสื่อสารในองค.กร
อ ย� า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ”  ( Communication 
Techniques and Skills) ในวันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๘ 

   

   � การปฐมนิเทศข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ�นที่ 
๑๑ ณ ห
องแมนดาริน ซี (ชั้น ๑) โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพฯ โดยมี HiPPS จาก ๔๑ ส�วนราชการ จํานวน
ทั้งสิ้น ๘๑ คน เข
าร�วมการปฐมนิเทศครั้งนี้ ทั้งนี้มีการ
บรรยายให
ความรู
ในหัวข
อ 

  ๑. “การบริหารกําลังคนคุณภาพในภาคราชการ” ซึ่ง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับเจตนารมณ.ของระบบข
าราชการ 
ผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เพื่อเตรียมพร
อม 
คนรุ�นใหม�ให
เป3น “คนที่ใช�” ในระบบราชการ 
รวมถึงความท
าทายในการบริหารกําลังคนคุณภาพ
ในภาคราชการยุคป�จจุบัน 

   

 
 
 
 
 
 
 

     



๖๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    ๒. “เครื่องมือสนับสนุนการบริหารกําลังคนคุณภาพ” 
ซึ่งเป3นไปตามกลไก PRIDE ดังนี้ 

   - Planning  - การวางแผนกําลังคุณภาพ 
   - Recruiting & - การสรรหาและคัดเลือก 
    Selecting  กําลังคนคุณภาพ 
   - Institutionalizing - การเสริมสร
างการมีส�วน

ร�วมให
แก�ส�วนราชการ 
   - Developing - การพัฒนากําลังคนคุณภาพ 
   - Evaluating &  - การติดตามการใช
ประโยชน. 
   - Monitoring - กําลังคนคุณภาพ 
  ๓. “การพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงคAไปสู�การ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะด
านการสื่อสาร อาทิ ความสําคัญของ
การสื่อสาร การเลือกวิธีการสื่อสารให
เหมาะสมกับ
สถานการณ. เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทํางานมี
ประสิทธิภาพ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



๖๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   � การสัมมนาวิชาการประจําปjกลุ�มกําลังคนคุณภาพ  
หัวข
อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย :  
ก
าวต�อไปของพลังแห�งอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุ ขุมนัยประดิษฐ 
สํานักงาน ก.พ. โดยมีวัตถุประสงค. คือ  

  ๑. เป3นเวทีรับฟ�งนโยบายจากผู
บริหารระดับสูงของ
ประเทศ ถ�ายทอดประสบการณ. แลกเปลี่ยนมุมมอง
ระหว�างผู
บริหารและข
าราชการที่เป3นกําลังคน
คุณภาพ 

  ๒. เ พื่อเผยแพร�ประโยชน.และผลงานของระบบ
ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง ต�อการเตรียมกําลังคน
คุณภาพในส�วนราชการ 

  ๓. เพื่อเสริมสร
างเครือข�ายกําลังคนคุณภาพในภาค
ราชการไทยให
มีความเข
มแข็ง มีเวทีได
ริเริ่มสร
าง
คุณค�าและพัฒนาสิ่งดีๆ ให
แก�ระบบราชการและ
สังคมไทย 

  ๔. เพื่อเป3นเวทีที่ได
รู
 จักกลุ�มกําลังคนคุณภาพของ
ราชการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถสร
างคุณค�าและ
ใช
 ประ โยชน. จ ากกลุ� มคนดั งกล� าว ได
 อย� า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู�การพัฒนาระบบราชการ
ไทยอย�างยั่งยืนต�อไป 

  มีกลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการและเจ
าหน
าที่ของรัฐจาก
หน�วยงานราชการ รวมทั้งข
าราชการสํานักงาน ก.พ.  
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

   



๖๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

    - การปาฐกถาพิเศษ หัวข
อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยน
ประเทศไทย : ก
าวต�อไปของพลังแห�งอนาคต” โดย 
ศาตราจารย. กิตติ คุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม  รอง
นายกรัฐมนตรี  

  - กิจกรรมการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ.
และบูรณาการองค.ความรู
  โดยตัวแทนผู
 รับทุน
ฝ7กอบรม จาก HiPPS Talent network และทุน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ทั้ง ๔ ประเทศ 
ได
แก�  สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ ปุ� น สหพันธ.
สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี  
ดร.ธนวรรษ  เทียนสิน  เป3นผู
ดําเนินรายการบนเวที  

  - การ วิพากษ. เ พื่อการต�อยอดประสบการณ.  โดย 
ผู
ทรงคุณวุฒิ ๒ ท�าน คือ ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรจน.  
ผอ .สถา บันธรรมรั ฐ เ พื่อการ พัฒนาสั งคมและ
สิ่งแวดล
อม และนายลวรณ  แสงสนิท ที่ปรึกษาด
าน
การเงิน  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



๖๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
 ๑๐.๔ เสรมิสร
างระบบคุณธรรม 

ในการแต�งตั้งและโยกย
าย
บุคลากรภาครัฐ 

 ๑. ศึกษาเ พื่อพัฒนาแนวทางการส�งเสริมจริยธรรมและ 
การปEองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กรณีการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย.สินและหนี้สินของข
าราชการพลเรือน 
เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาแต�งตั้งข
าราชการให
ดํารง
ตําแหน�งประเภทบริหาร 

๒. จัดทําร�างกฎ ก.พ. ว�าด
วยการย
าย การโอน หรือการเลื่อน
ข
าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... ตามมาตรา ๖๓ แห�ง
พระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และร�างหลักเกณฑ. วิธีการและเงื่อนไขในการย
าย การโอน 
หรื อการ เลื่ อนข
 า ราชการพลเรือนสามัญ  ประกอบ 
ร�างกฎ ก.พ. ดังกล�าว 

   

  ๓. การเสริมสร
างความรู
เกี่ยวกับการแต�งตั้งและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยมีกลุ�มเปEาหมายคือ ข
าราชการ
ผู
ปฏิบัติงานด
านบริหารทรัพยากรบุคคลในส�วนภูมิภาค 
จํานวน ๓ ครั้ง  

 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑-๑๒ พ.ย. ๕๗ ณ จังหวัดพิษณุโลก 
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘-๑๙ พ.ย. ๕๗ ณ จังหวัดขอนแก�น 
 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖-๑๗ ธ.ค. ๕๗ ณ จังหวัดสงขลา 

   

 
 
 
 
 
 
 

     



๖๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
 ๑๐.๕ ใช
มาตรการทางกฎหมาย  

การปลูกฝ�งค�านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกใน 
การรักษาศักดิศ์รีของความเป3น
ข
าราชการและความซื่อสัตย. 

 ๑. ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยและแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวกับเรื่องวินัยของส�วนราชการ รวมถึงการให
คําปรึกษา
แนะนํา การตอบข
อหารือ ดังนี้  

 - ตอบรับทราบรายงานการดําเนินการทางวินัย ๒,๐๙๕ เรื่อง 
 - ตอบข
อหารือทางโทรศัพท. ๑๑,๔๐๗ เรื่อง 
 - ตอบข
อหารือด
วยหนังสือเป3นทางการ ๑๒๗ เรื่อง 
 - ขอทราบข
อเท็จจริง ๗๑ เรื่อง 
 - จัดทําความเห็นให
แก�ผู
แทน ก.พ. ในการประชุม อ.ก.พ.  

  สามัญของส�วนราชการต�างๆ ๒,๙๑๕ เรื่อง 
๒. การส�งเสริมให
ส�วนราชการรับรู
และเข
าใจสาระสําคัญของ

วินัยและการดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข
าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการชี้แจง 
เรื่อง “กฎ ก.พ. ว�าด
วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 
๒๕๕๖” ให
กับหน�วยงานราชการทั้งในส�วนกลางและ 
ส�วนภูมิภาค โดยมีกลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการที่ปฏิบัติงาน
ด
านการเสริมสร
างจริยธรรม การดําเนินการทางวินัย และ
การพิทักษ.ระบบคุณธรรม จํานวน ๒ ครั้ง คือ 

 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ – ๑๘ พ.ย. ๕๗ ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๗ ณ จังหวัดพิษณุโลก 

   

 
 
 
 
 
 

     



๖๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

  ๓. การอบรมให
ความรู
ความเข
าใจแก�ข
าราชการพลเรือน 
ส�วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานร
องทุกข.ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข
าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให
ข
าราชการ
ส�วนภูมิภาคมีความรู
ความเข
าใจในเรื่องการพิทักษ.ระบบ
คุณธรรม และมีความรู
ความเข
าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
ก ร ะบวนกา ร  และ วิ ธี พิ จ า รณา เ รื่ อ ง ก า ร ร
 อ ง ทุ กข. 
กลุ�มเปEาหมาย คือ ข
าราชการพลเรือนส�วนภูมิภาคหรือ 
ที่ปฏิบัติงานในส�วนภูมิภาค โดยเป3นผู
ปฏิบัติงานร
องทุกข. 

 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๗ ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๗ ณ จังหวัดนครพนม 
 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ ธ.ค.๕๗ ณ จังหวัดชุมพร 
 ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗ ณ จังหวัดสตูล 

   

  ๔. การสัมมนาเสริมสร
างความรู
เรื่อง “วินัยและการพิทักษ.
ระบบคุณธรรมในระบบราชการ” ให
แก�ข
าราชการพลเรือน
ในภูมิภาค จํานวน ๓ ครั้ง คือ 

 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ ก.ย. ๕๘ ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ. 
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘ ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร.ท 

จังหวัดสุโขทัย 
 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ ก.ย. ๕๘ ณ โรงแรมพิจิตร พลาซ�า จังหวัด

พิจิตร 
 โดยมีวัตถุประสงค.เพื่อชี้แจงและเผยแพร�ความรู
ด
านวินัย 

อุทธรณ. และร
องทุกข. รวมทั้งข
อกําหนดที่เป3นมาตรฐานหรือ
บรรทัดฐาน ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต�างๆ ที่ ก.พ.ค. ได

ดําเนินการผ�านมาแล
ว เพื่อให
มีความเข
าใจที่ตรงกัน และ

   



๖๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 
เพื่อให
ข
าราชการมีความเข
าใจในระบบวินัย อุทธรณ. และ
ร
องทุกข. สามารถยื่นอุทธรณ.และร
องทุกข.ได
ถูกต
อง ไม�เป3น
ป�ญหาในการตีความต�อไปในอนาคต  

  ๕. การฝ7กอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณการพัฒนาการเรียนรู

ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง  
(การครองงาน) จํานวน ๔ รุ�นๆ ละ ๒ วัน  

 รุ�นที่ ๑ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พ.ย. ๕๗  
 รุ�นที่ ๒ วันที่ ๒๐ - ๒๑ พ.ย ๕๗  
 รุ�นที่ ๓ วันที่ ๒๕ - ๒๖ พ.ย. ๕๗ 
 รุ�นที่ ๔ วันที่ ๒๗ - ๒๘ พ.ย. ๕๗ 
 มีผู
เข
าร�วมสัมมนารวมทั้งสิ้น ๑๖๑ คน จาก ๘๙ ส�วนราชการ 

   

  ๖. การฝ7กอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณการพัฒนาการเรียนรู

ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง  
(การครองคน)  

 รุ�นที่ ๑ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๘ ณ สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี 
 มีผู
เข
าร�วมอบรมรวม ๒๕ คน จาก ๑๑ ส�วนราชการ 
 รุ�นที่ ๓ และ ๔ วันที่ ๓ – ๔ ส.ค. ๕๘ ณ สํานักงาน ก.พ. 

นน ท บุ รี  มี ผู
 เ ข
 า ร� วมอบรมจากส� วนราชการต� า งๆ  
วันละ ๕๐ คน รวม ๙๐ คน 

   

  ๗. ก า รฝ7 ก อบรมห ลั ก สู ต ร อบรม กา ร เ รี ย น รู
 ต า ม รอ ย 
พระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง ให
 เจ
าหน
า ที่ 
กระทรวงยุติธรรม วันที่ ๒ – ๔ มิ.ย. ๕๘ จํานวน ๓ รุ�นๆ ละ 
๑ วัน รวมจํานวนประมาณ ๑๑๐ คน 

 

   



๖๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

  ๘. การฝ7กอบรมหลักสูตรการเรียนรู
ตามรอยพระยุคลบาท 
ให
แก�กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
จํานวน ๒ วัน ผู
เข
าอบรมจํานวน ๑๐๑ คน 

   

  ๙. การฝ7กอบรมหลักสูตรอบรมการเรียนรู
ตามรอยพระยุคล
บาท : เศรษฐกิจพอเพียง (วิชาครองคน) ให
ทุกส�วนราชการ 
ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รุ�นที่ ๑ และรุ�นที่ ๒ 
รวม ๙๐ คน 

   

  ๑๐. การสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ�มงานคุ
มครอง
จริยธรรมประจําส�วนราชการ โดยผู
เข
าร�วมสัมมนา
ประกอบด
วย คณะกรรมการจริยธรรม หัวหน
ากลุ�มงาน
คุ
มครองจริยธรรม และเจ
าหน
าที่ผู
ปฏิบัติงานด
านส�งเสริม
จริยธรรมประจําส�วนราชการในสังกัดกระทรวง 

 ครั้งที่ ๑ กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘  
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร. กรุงเทพฯ มีผู
เข
าร�วมสัมมนา 
จํานวน ๔๕ คน จาก ๗ ส�วนราชการ 

  ครั้งที่ ๒ กระทรวงพาณิชย. วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘ ณ โรงแรม
ริชมอนด. จังหวัดนนทบุรี มีผู
เข
าร�วมสัมมนาจํานวน ๕๒ คน 
จาก ๗ ส�วนราชการ 

 ครั้งที่ ๓ กระทรวงการคลัง วันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๘ ณ โรงแรม
เดอะทวิน ทาวเวอร. กรุงเทพฯ มีผู
เข
าร�วมสัมมนาจํานวน 
๖๓ คน จาก ๙ ส�วนราชการ 

   

   
 
 

   



๗๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

   ครั้งที่ ๔ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน 
และกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๘  
ณ โรงแรมริชมอนด. จ.นนทบุรี มีผู
เข
าร�วมสัมมนาจํานวน ๕๐ 
คน จาก๑๔ ส�วนราชการ 

 ครั้ ง ที่  ๕ กระทรวงพลั งงาน กระทรวงวิทยาศาสตร. 
และ เทคโนโล ยี  และส� วนราชการ ที่ ไม� สั ง กั ดสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘  
ณ โรงแรมริชมอนด. จ.นนทบุรี มีผู
เข
าร�วมสัมมนาจํานวน 
๕๐ คน จาก ๑๓ ส�วนราชการ 

 ค รั้ ง ที่  ๖  สํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี  วั น ที่  ๗  ก . ค .  ๕๘  
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร. กรุงเทพฯ มีผู
เข
าร�วมสัมมนา
จํานวน ๕๕ คน จาก ๑๓ ส�วนราชการ 

   

  ๑๑. การฝ7กอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความเป3นมืออาชีพ 
ด
านจริยธรรมและธรรมาภิบาล”  

 รุ�นที่ ๑ วันที่ ๑๙ - ๒๐ พ.ย. ๕๗ ณ ห
องมิ่งเมือง ชั้น ๔ 
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร. กรุงเทพฯ มีผู
เข
ารับการอบรม
จํานวน ๖๗ คน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

     



๗๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

  ๑๒. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาความเป3นมืออาชีพให
แก�
เจ
าหน
าที่กลุ�มงานคุ
มครองจริยธรรม (Ethics officer)  
ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ ก.ค. ๕๘ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร. 
ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ โดยมีการอภิปรายในหัวข
อ “ความ
เข
าใจเกี่ยวกับป�ญหาจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ” 
และบรรยายเรื่อง “จิตสํานึกทางจริยธรรม” กลุ�มเปEาหมาย 
คือ เจ
าหน
าที่กลุ�มงานคุ
มครองจริยธรรม หรือผู
ปฏิบัติงาน
ด
านคุณธรรมจริยธรรม จํานวน ๗๐ คน 

   

  ๑๓. การประชุมชี้แจงแนวทางการสร
างมาตรฐานความโปร�งใส 
ตามเครื่องมือวัดความโปร�งใสและตรวจสอบได
ของ 
ส�วนราชการ ณ สํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค.เพื่อสร
างความรู
 ความเข
าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ.และแนวทางประเมินมาตรฐานความ
โปร�งใสตามเครื่องมือฯ ที่ได
พัฒนาขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ. ป�ญหา อุปสรรคในการประเมินความโปร�งใส
ที่ผ�านมา 

 วันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๘ มีผู
เข
าประชุมฯ จํานวน ๑๒๕ คน และ 
วันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๘ มีผู
เข
าประชุมฯ จํานวน ๑๒๕ คน รวม
ทั้งสิ้น ๒๕๐ คน 

   

  ๑๔. การจัดกิจกรรมวันข
าราชการพลเรือน ประจําปj ๒๕๕๘  
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 
โดยมี พลเอก ประยุทธ.  จันทร.โอชา นายกรัฐมนตรี เป3น
ประธานในพิธีมอบเกียรติ บัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ
ข
าราชการพลเรือนดีเด�น ประจําปjพุทธศักราช ๒๕๕๗ 

   



๗๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

  ๑๕. การพัฒนาแนวทางการส�งเสริมจริยธรรมและการปEองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ กรณีการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย.สินและหนี้สินของข
าราชการพลเรือน ดําเนินการโดย
การจัดการสนทนากลุ�ม (Focus Group) ข
าราชการ 
พลเรือนผู
มีส�วนได
ส�วนเสียกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย.สินและหนี้สิน เพื่อรับฟ�งความคิดเห็นเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย.สินและหนี้สิน แนวทางการปฏิบัติ 
วิธีการ ป�ญหาอุปสรรค รวมถึงข
อเสนอแนะที่เป3นประโยชน.
สําหรับการจัดทําแนวทางการ ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย.สินและหนี้สินของข
าราชการพลเรือนในประเทศไทย 
โดยแบ�งการจัดการสนทนากลุ�ม (Focus Group) ให

ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้  

   

   - ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม� และจังหวัดลําปาง ในวันที่ 
๑๔ – ๑๕ พ.ค. ๕๘ 

 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดขอนแก�น และจังหวัด
หนองบัวลําภู ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พ.ค. ๕๘ 

 - ภาคใต
 : จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ในวันที่ ๓ – ๔ 
มิ.ย. ๕๘ 

 - กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ 

   

  ๑๖. การจัดสัมมนาผู
มีส�วนได
ส�วนเสียกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย.สินและหนี้สิน ได
แก� ข
าราชการ นักวิชาการ 
ประชาชน จํานวนประมาณ ๒๐๐ คน ในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๘ 

   

 
 

     



๗๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

  ๑๗. การประชุมเพื่อเสริมสร
างความร�วมมือด
านการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการปEองกันการทุจริต 

 ภาคตะวันออก : โดยจังหวัดตราดร�วมกับศูนย.ส�งเสริม
จริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘ ณ ห
อง
ประชุมสํานักงานจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด  
มีผู
 เข
าร�วมประชุมคือ หัวหน
าสํานักงานจังหวัด และ
ผู
อํานวยการกลุ�มที่เกี่ยวข
อง จํานวน ๒๐ คน 

 จังหวัดนครนายก : โดยศูนย.ปฏิบัติการต�อต
านการทุจริต
จังหวัดนครนายกร�วมกับศูนย.ส�งเสริมจริยธรรม สํานักงาน 
ก.พ. ในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก  
มีผู
 เข
าร�วมประชุมคือ หัวหน
าสํานักงานจังหวัด และ
ผู
อํานวยการกลุ�มที่เกี่ยวข
อง จํานวน ๑๐ คน 

   

  ๑๘. การจัดสัมมนา “เครือข�ายคุณธรรม สานนําความดี”  
ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิ.ย. ๕๗ ณ โรงแรมสปริงฟuลด. วิลเลจ  
รีสอร.ท แอนด. สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค.ให

ข
าราชการพลเรือนดีเด�น จากระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม  
กรมประชาสัมพันธ. และสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๖๓ คน ได

แลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ.ในการปฏิบัติหน
าที่
ราชการอันนําไปสู�การขยายผลความดี และสร
างความ
เข
มแข็งของเครือข�ายข
าราชการพลเรือนดีเด�น 

   

 
 

     



๗๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

  ๑๙. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแนวทางการ
ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปEองกันการทุจริต  
ในวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบ
านปูรีสอร.ทแอนด.สปา 
อําเภอเมือง จังหวัดตราด โดยศูนย.ปฏิบัติการต�อต
านการ
ทุจริตประจําจังหวัดตราด ร�วมกับส�วนราชการ ภาคเอกชน 
และเครือข�ายภาคประชาชนในจังหวัดตราด จํานวน ๕๐ คน 
เพื่อร�วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการปEองกันการทุจริตร�วมกัน 

   

  ๒๐. การประชุมเพื่อรับฟ�งความคิดเห็นจากผู
บริหารภาครัฐ 
เรื่อง เกณฑ.การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมเพื่อ
คัดเลือกข
าราชการพลเรือนขึ้นแต�งตั้งให
ดํารงตําแหน�ง
ประเภทบริหาร ในวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘ ณ ห
องประชุม ๒ 
ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก .พ. ผู
 เ ข
 าร�วมประชุมเป3น
ข
าราชการประเภทบริหาร จํานวนประมาณ ๑๐ คน จาก
ส�วนราชการต�าง ๆ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



๗๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

  ๒๑. การจัดงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร�งใสใน
ภาครัฐ ประจําปj พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี  
โดยมีการ จัดแสดงนิทรรศการการส�ง เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการสร
างความโปร�งใส และมีการมอบ
ประกาศเกียรติคุณหน�วยงานที่ประเมินมาตรฐานความ
โปร�งใส โดยได
รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) เป3นประธาน พร
อมทั้งมีการนําเสนอผลงานจาก
หน�วยงานต
นแบบด
านความโปร�งใส จากกรมควบคุมโรค  
ในหัวข
อเรื่อง “ประเมินโปร�งใสแบบง�ายๆ ตอบได
ทุก
หน�วยงาน” และมีการเสวนาในหัวข
อเกี่ยวกับการเสริมสร
าง
วินัย จากผู
ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู
เข
าร�วมงานทั้งสิ้น ๔๕๐ คน 

   

  ๒๒. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม โดยการส�งแบบประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมข
าราชการพลเรือนของหัวหน
า 
ส�วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม กลุ�มงานคุ
มครอง
จริยธรรม จํานวน ๒๑๒ ส�วนราชการ และแบบประเมิน
สถานภาพข
าราชการในการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมข
าราชการพลเรือน จํานวน ๒,๕๐๐ ตัวอย�าง 
รวมทั้งสัมภาษณ. หัวหน
ากลุ�มงานคุ
มครองจริยธรรม  
จํานวน ๓๐ คน 

   

 
 
 

     



๗๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข)อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป0ญหา/ข)อขัดข)อง ข)อเสนอแนะ 
ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ  

(ถ)าม)ี 

  ๒๓. การสัมมนา “เครือข�ายคุณธรรม สานนําทําความดี” 
ระหว�างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสปริงฟuลด. 
วิล เลจ รีสอร.ท แอนด.  สปา จังห วัดเพชรบุรี  โดยมี
วัต ถุประสงค. เ พื่อให
 ข
 า ราชการพลเรื อนดี เด� น จาก
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย. กระทรวงพลังงาน  
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๔๐ คน  
ได
แลกเปลี่ยนความรู
 และประสบการณ.ในการปฏิบัติหน
าที่
ราชการอันนําไปสู�การขยายผลความดี และสร
างความ
เข
มแข็งของเครือข�ายข
าราชการพลเรือนดีเด�น 

   

  ๒๔. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแนวทางการ
ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปEองกันการทุจริต 
(โครงการเสริมสร
างคุณธรรม จริยธรรม เ พื่อจังหวัด
นครนายกใสสะอาด) ร�วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
และจังหวัดนครนายก วันจันทร.ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ ห
องราชพฤกษ. ๑ ชลพฤกษ. รีสอร.ท โดยมีผู
เข
าร�วมการ
สัมมนา ฯ ประกอบด
วย ข
าราชการ เจ
าหน
าที่ของรัฐ 
ภาคเอกชน และเครือข�ายภาคประชาชน จํานวน ๒๕๐ คน 

   

      
 


