
รายงานสรปุผลการดาํเนนิงานทีส่าํคัญของสาํนกังาน ก.พ. (พฤษภาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของประชาชน 
กิจกรรม : การยกระดับรายไดขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  
ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายในการปรับปรุงคาตอบแทนของบุคลากรภาครัฐใหมีความเหมาะสม โดยการ

ปรับรายไดของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐชั้นผูนอยเพิ่มขึ้น ใหมีรายไดเพียงพอตอการดํารงเกียรติ ศักดิ์ศรี เพื่อจะ
ไดปฏิบัติตนและอุทิศตัวเพื่อประโยชนสุขของสังคมโดยรวมอยางแทจริงและไดมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ. จัดทํา
รายละเอียดเพื่อดําเนินการตามนโยบายดังกลาว และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไดมีมติ
ใหความเห็นชอบในหลักการของรางกฎหมายเพื่อปรับเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการทหาร ทหารกอง
ประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ขาราชการตํารวจ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขาราชการรัฐสภาสามัญ และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอโดยรางกฎหมายดังกลาวมีสาระสําคัญ ๒ ประการ คือ  

(๑) การปรับเงินเดือนขาราชการชั้นผูนอย (ตําแหนงไมเกินระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน หรือระดับ ๗ 
หรือชั้นยศพันโท หรือเทียบเทา) โดยใหขาราชการไดรับการปรับเงินเดือนเพิ่ม ๑ ขั้น สําหรับระบบเงินเดือนแบบขั้น 
หรือรอยละ ๔ ของอัตราเงินเดือน สําหรับระบบเงินเดือนแบบชวง ณ วันที่บัญชีเงินเดือนขาราชการมีผลใชบังคับ 

(๒) การปรับบัญชีเงินเดือน โดยขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุกระดับหรือทุกอันดับของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทเพิ่มขึ้น ๓ ขั้น สําหรับบัญชีเงินเดือนแบบขั้น หรือประมาณรอยละ ๑๐ 
สําหรับบัญชีเงินเดือนแบบชวง 
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ปจจุบันกฎหมายการปรับเงินเดือนของขาราชการประเภทตาง ๆ ไดประกาศใชแลว โดยมีผลใชบังคับ

ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปนผลใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐชั้นผูนอยจํานวนประมาณ ๑.๙๘ ลานคน 
ไดรับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึน้จากการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว 

กิจกรรม : การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเขาทํางานในสวนราชการ 
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติไดกําหนด

เงื่อนไขใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะงาน        
โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีผูปฏิบัติงานตั้งแต ๑๐๐ คนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถทํางานได ในอัตราสวน
ผูปฏิบัติงานที่มิใชคนพิการ ทุก ๑๐๐ คน ตอ คนพิการ ๑ คน และนโยบายรัฐบาลดานการลดความเหลื่อมล้ําของ
สังคมที่มุงเนนในการสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส  

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน จึงไดทบทวนและ
ปรับปรุงหลักเกณฑที่ใชในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุคนพิการเปน “ขาราชการพลเรือนสามัญ” โดยเปลี่ยน
วิธีการบรรจุผูพิการจากเดิมที่ตองสอบแขงขันกับ “บุคคลทั่วไป” เปน “การคัดเลือกที่ตอง แขงกันเองในกลุม
ผูดอยโอกาส” หลักเกณฑที่ปรับปรุงใหมมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนใหสวนราชการรับคนพิการเขา
ทํางานในสวนราชการมากขึ้น เพิ่มความสะดวกและคลองตัวใหสวนราชการสามารถสรรหาคนพิการที่มีความรู
ความสามารถตรงตามลักษณะงานของสวนราชการ โดยมีวิธีดําเนินการสรุปไดดังนี้ 

(๑) ใหสวนราชการ (ระดับกระทรวง) เปนศูนยกลางในการกํากับติดตามสวนราชการระดับกรมในสังกัด
ใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายรัฐบาล โดยใหกระทรวงนับจํานวนผูปฏิบัติงาน ไดแก ขาราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และผูปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออ่ืนที่ปฏิบัติงานอยูจริงในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกป และ
กําหนดจํานวนคนพิการที่จะรับเขาทํางานในอัตราสวนที่กฎหมายกําหนด คือ ผูปฏิบัติงานทุก ๑๐๐ คน ตอการรับ        
คนพิการ ๑ คน หากเกิน ๕๐ คน ตองรับคนพิการเพิ่ม ๑ คน จากนั้นแจงใหสวนราชการ (ระดับกรม) ในสังกัดทราบ
เพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเขาทํางาน 

(๒) ใหสวนราชการ (ระดับกรม) พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสมและกําหนดคุณสมบัติของคนพิการที่
ประสงคจะรับเขาทํางาน และดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามวิธีการที่สวนราชการเห็นวาเหมาะสม ซึ่งจะทําให         
สวนราชการไดคนที่มีความรูความสามารถเขาทํางานอยางรวดเร็วและตรงตามความตองการของสวนราชการอยางแทจริง 
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(๓) กรณีที่สวนราชการมีเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถรับคนพิการเขาทํางานไดใหดําเนินการ
จัดบริการอื่นทดแทนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดก็ได เชน จัดสถานที่จัดจําหนายสินคาและบริการ จัดจางเหมา
ชวงงาน หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ เปนตน ทั้งนี้ ใหถือวาจํานวนคนพิการที่ไดรับสิทธิจากการจัดบริการ
อื่นทดแทนเปนจํานวนคนพิการที่สวนราชการรับเขาทํางานตามที่กฎหมายกําหนด 
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สวนราชการไดมีการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ              

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สรุปไดดังนี ้

สวนราชการ ตําแหนง 
จาํนวน (คน) 

ผูสมัคร 
ผูผาน 

การคัดเลือก 
ผูไดรบั 

การบรรจ ุ
๑. สํานักงาน ก.พ. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๗๐ ๗ ๒ 
๒. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๓๒ ๑๓ ๑ 
๓. กรมการคาตางประเทศ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๑๗ ๖ ๓ 
๔. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๖๐ ๗ ๒ 
๕. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๗๗ ๑๑ ๑ 

สํานักงาน ก.พ. ยังไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการนํารายชื่อคนพิการผูผานการคัดเลือก
จากตําแหนงหนึ่งไปเปนผูผานการคัดเลือกในตําแหนงอื่น โดยสวนราชการที่มีตําแหนงวางและประสงคจะบรรจุและ
แตงตั้งคนพิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ สามารถนํารายชื่อคนพิการที่ผานการคัดเลือกของสวนราชการอื่นแลว 
มาประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงเพิ่มเติมเพื่อใหเปนผูผานการคัดเลือกของสวนราชการและสามารถบรรจุ        
คนพิการไดรวดเร็วขึ้น โดยดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง การคัดเลือกโดยการนํารายชื่อคนพิการผูผานการคัดเลือกในตําแหนงหนึ่งไปเปนผูผานการคัดเลือกในตําแหนงอื่น 

กิจกรรม : การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารับ
ราชการเปนกรณีพิเศษ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดแนวทางการชวยเหลือเยียวยาเจาหนาที่ของรัฐผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ          
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหหนวยงานตาง ๆ พิจารณาใหความชวยเหลือแกทายาทของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหเขารับราชการหรือ          
เขาปฏิบัติงานในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดครอบครัวละ ๑ คน และกําหนดใหสํานักงาน ก.พ. เปน          
ศูนยประสานงานในเรื่องดังกลาว 

สํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดวิธีการ หลักเกณฑ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ 
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต        
เขารับราชการเปนกรณีพิเศษ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
และการใหความชวยเหลือแกทายาทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ราชการได และถูกสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานอันเนื่องมาจากการสูรบ ตอสู ปราบปราม หรือ
ถูกประทุษรายจากสถานการณความไมสงบ สาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

(๑) ใหสวนราชการตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีหนังสือสอบถามทายาทวามีความประสงคจะขอ
บรรจุเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือไม โดยใหทายาทที่ประสงคจะบรรจุเขารับราชการแจงความประสงคภายในหกเดือน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือสอบถามจากสวนราชการตนสังกัด 
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(๒) กรณีที่ทายาทมีความประสงคจะขอบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการตนสังกัดของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหพิจารณาบรรจุทายาทในโอกาสแรกที่สามารถดําเนินการได โดยตองผานกระบวนการ
เลือกสรรตามแนวทางที่สวนราชการเห็นสมควร 

(๓) กรณีที่ทายาทมีความประสงคจะขอบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการอื่น หรือยัง
มิไดระบุสวนราชการ ใหสวนราชการตนสังกัดสงเรื่องใหสวนราชการที่ทายาทประสงคจะขอบรรจุเขารับราชการเพื่อให
ดําเนินการคัดเลือกทายาทและบรรจุเขารับราชการ หรือสงเรื่องใหสํานักงาน ก.พ. ประสานงานเพื่อบรรจุเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญตอไป 

(๔) กรณีที่ทายาทมีความประสงคจะเขารับราชการหรือปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐประเภทอื่น          
(ที่มิใชการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ) หรือหนวยงานเอกชน ใหสวนราชการตนสังกัดสงเรื่องใหสํานักงาน 
ก.พ. ประสานงานใหความชวยเหลือแกทายาทตอไป 

(๕) กรณีที่ทายาทอยูระหวางการศึกษาในสายอาชีพตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
หรือระดับอุดมศึกษา เมื่อทายาทสําเร็จการศึกษา ใหสวนราชการตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ดําเนินการตามที่
ทายาทแจงความประสงคไว ภายหลังจากไดรับแจงจากทายาทวาสําเร็จการศึกษาแลว 

สํานักงาน ก.พ. ยังไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ 
๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารับราชการ
เปนกรณีพิเศษ โดยลดขั้นตอนการประสานกับสํานักงาน ก.พ. เพื่อขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับการบรรจุทายาท 

ผลสัมฤทธิ์ตาม Road Map ของกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ. ไดประสานงานเพื่อชวยเหลือทายาทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมเจาหนาที่

ของรัฐหลายประเภทตามที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐ เชน ขาราชการ พนักงานของรัฐ กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจํา
ตําบล เปนตน เพื่อเปนการดูแลชวยเหลือทายาทในระยะยาวอยางยั่งยืน โดยใหทายาทสามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวไดตอไปหากเกิดเหตุการณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากสถานการณความไมสงบ        
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งที่ผานมามีคําขอที่สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการประสานใหความชวยเหลือ              
รวม ๔๐ ราย และไดรับการบรรจุเขารับราชการแลว จํานวน ๙ ราย 

๕. การเรงสรางผลงานใหเปนรูปธรรม 
กิจกรรม : การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดดําเนินการฝกอบรม ดังนี้ (๑) การพัฒนาหลักสูตร

ผูบริหารระดับสูงอาเซียน (ASEAN Executive Management Program) โดยรวมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ         
ศศินทร พัฒนาตนแบบหลักสูตรผูบริหารระดับสูงอาเซียน และจัดการศึกษาดูงานในประเทศอาเซียนเพื่อรับทราบ         
ความคิดเห็นและวางแนวทางการพัฒนาหลักสูตร (๒) การพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียม         
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน จํานวน ๕ รุน โดยรวมกับสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          
พัฒนานักบริหารระดับกลาง โดยปรับเพิ่มเนื้อหาดานทักษะการประชุมนานาชาติและการศึกษาดูงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ประเทศเมียนมาร มาเลเซีย หรือสิงคโปร) มีผูผานการฝกอบรมรวม ๒๖๗ คน (๓) การบริหาร
แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน โดยรวมกับบริษัทเอพีเอ็ม กรุป โซลูชั่น จํากัด พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
จากการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมรวม (Common Needs) ของแตละกลุมภารกิจ โดยจําแนกกลุม
หนวยงานตามภารกิจที่เกี่ยวของกับเสาหลักของประชาคมอาเซียน ซึ่งผลการศึกษาพบวามีศักยภาพที่จําเปนตองไดรับ
การพัฒนา ๕ ดาน (๒๐ ศักยภาพยอย) ไดแก ศักยภาพในการสรางปฏิสัมพันธและความรวมมือ ศักยภาพในการคิด
และการริเริ่มลงมือปฏิบัติ ศักยภาพในการเรียนรูและการประยุกต ศักยภาพดานภาษาและการสื่อสารและวิธีคิดแบบ
อาเซียน จํานวน ๑๗ หลักสูตร รวมทั้งจัดฝกอบรมนํารอง จํานวน ๑๐ หลักสูตร ใหแกขาราชการระดับชํานาญการขึ้น
ไปของสวนราชการตาง ๆ รุนละ ๕๐ คน รวม ๕๐๐ คน (๔) การพัฒนาหลักสูตรและจัดฝกอบรมหลักสูตรความรู
เกี่ยวกับอาเซียนสําหรับบุคลากรภาครัฐในสวนภูมิภาค สําหรับจังหวัดชายแดน ๓๑ จังหวัด โดยรวมกับสถาบันวิจัย
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พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาความจําเปนในการพัฒนาดานความรู ทักษะ ทัศนคติ และ
บรรยากาศการทํางาน พัฒนากรอบแนวทางการพัฒนารายจังหวัด และพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมที่สอดคลองกับ
ภารกิจและความจําเปนของบุคลากรภาครัฐในแตละพืน้ที่กลุมจังหวัดชายแดน และจัดฝกอบรม ๗ กลุมจังหวัด จํานวน 
๗ หลักสูตร มีผูผานการฝกอบรม ๑,๓๒๙ คน และ (๕) หลักสูตรทักษะภาษาประเทศเพื่อนบานสําหรับขาราชการ
สวนกลาง  และสวนภูมิภาค  จํานวน ๓๕ หลักสูตร ไดแกหลักสูตรภาษาเวียดนาม เขมร ลาว เมียนมาร บาฮาซา
มาเลเซีย และบาฮาซา อินโดนีเซีย โดยดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค มีผูผาน        
การฝกอบรมจากสวนกลาง ๑๘๑ คน และสวนภูมิภาค ๕๐๘ คน รวมจํานวน ๖๘๙ คน 

นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังดําเนินการพัฒนาบทเรียนอาเซียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) 
จํานวน ๑๔ วิชา และพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรูดวยตนเอง อาทิ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู “อาเซียนกูรู” 
(หนังสือพรอมซีดเีรื่องตาง ๆ เชน ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ คําศัพทไทย-อังกฤษ สําหรับ
การติดตอราชการและการประชุมระหวางประเทศ “ASEAN Do’s and Don’ts” ของประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ) 
พัฒนาสื่อวีดิทัศนภาษาประเทศเพื่อนบาน จํานวน ๕ ภาษา ไดแก ภาษาเขมร เวียดนาม ลาว เมียนมาร และมลายู 
และการพัฒนาสําหรับขาราชการของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบดวย การพัฒนา
หลักสูตรและจัดฝกอบรมหลักสูตรผูนําคลื่นลูกใหมในภูมิภาคอาเซียน สําหรับขาราชการจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง ๑๐ ประเทศ และโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศในกลุมอาเซียนเพื่อการพัฒนาผูนําภาครัฐ 
(ทวิภาคี) จํานวน ๒ โครงการ ไดแก โครงการความรวมมือดานการพัฒนาผูนําภาครัฐไทย – สิงคโปร สําหรับ
ขาราชการผูมีศักยภาพสูงของประเทศไทยและสิงคโปร และโครงการความรวมมือดานการพัฒนาผูนําภาครัฐ             
ไทย - สปป.ลาว สําหรับขาราชการผูมีศักยภาพสูงของทั้งสองประเทศ 

กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการดวยรูปแบบการสอบ
เพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการดวยรูปแบบ
การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีแผนการดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ระยะที่  ๑ (กรกฎาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เพื่อใหการสอบความรูความสามารถทั่วไป                
มีประสิทธิภาพ คลองตัว ลดระยะเวลาดําเนินการ ลดทรัพยากรที่ใชในการจัดสอบ และเพ่ือใหสวนราชการไดบรรจุ
บุคคลตรงตามความตองการในเวลารวดเร็ว รวมทั้งประชาชนไดรับโอกาสในการสอบเขารับราชการที่ดีขึ้นและมากขึ้น 
โดยจัดทดสอบระบบการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Examination) จํานวน 
๑๒๐ ที่นั่ง ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และกําหนดจัดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Exam) ระยะที่ ๑          
(เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) จํานวน ๕ รอบ รอบละ ๑๑๐ ที่นั่ง เดือนละ ๑ รอบ สถานที่สอบ            
ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ดวยวิธีการสมัครสอบทางอินเตอรเน็ต โดยผูสอบเลือกสอบได ๑ รอบ เพื่อเปด
โอกาสใหผูสมัครสอบรายอื่น และดําเนินการจัดสอบคูขนานไปกับการสอบรูปแบบอื่น ๆ จนกวาจะมีการขยายจํานวน
ที่นั่งสอบตอไป และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดรอบการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ
ทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ระดับปริญญาโท) ตั้งแตเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๐ รวมจํานวน ๙ รอบ (โดยมี
จํานวนที่นั่งสอบ รอบละ ๑๑๐ ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น ๙๙๐ ที่นั่งสอบ) ซึ่งผูสมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบตามที่
กําหนดไดดวยตนเอง 

(๒) ระยะที่ ๒ ขยายโครงการใหรองรับผูเขาสอบจํานวน ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ ที่นั่ง  
(๓) ศูนยราชการสะดวก ชั้น ๑ อาคารสํานักงาน ก.พ. เพื่อบริการประชาชนในการดูคะแนนสอบโดยการ

ใช Smart Card/บัตรประจําตัวประชาชน ผานเครื่องที่สํานักงาน ก.พ. จัดเตรียมไว โดยสามารถรับผลคะแนนไดทันท ี
ผลสัมฤทธิ์ตาม Road Map ของกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการโดยการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ

ทั่วไป (ภาค ก.) โดยยึดหลักความเปนธรรมและเสมอภาคในโอกาสแกบุคคลผูมีคุณสมบัติอยางเทาเทียมกัน            
ไดมาตรฐานดานเทคนิคและวิธีการดําเนินการ ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยที่ผานมาไดดําเนินการจัด
สอบเพ่ือวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ระดับปริญญาโท) ดังนี้ 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๕ รอบ 
รอบที่ ๑ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จํานวนผูสมัคร ๑๒๘ คน จํานวนผูสอบผาน ๒๒ คน 
รอบที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวนผูสมัคร ๑๒๔ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๓ คน 
รอบที่ ๓ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ จํานวนผูสมัคร ๑๒๙ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๑ คน 
รอบที่ ๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จํานวนผูสมัคร ๑๒๘ คน จํานวนผูสอบผาน ๙ คน 
รอบที่ ๕ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จํานวนผูสมัคร ๑๒๖ คน จํานวนผูสอบผาน ๙ คน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๙ รอบ 
รอบที่ ๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร ๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๘ คน 
รอบที่ ๒ วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร ๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๓๕ คน 
รอบที่ ๓ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร ๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๒๐ คน 
รอบที่ ๔ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร ๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๔ คน 
รอบที่ ๕ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร ๑๑๐ คน 
รอบที่ ๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร ๑๑๐ คน 
รอบที่ ๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร ๑๑๐ คน 
รอบที่ ๘ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร ๑๑๐ คน 
รอบที่ ๙ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร ๑๑๐ คน 

๗. การปฏิรูปประเทศ 
กิจกรรม : การปฏิรูประบบทุนของรัฐบาลแบบบูรณาการ 
นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มอบหมายสํานักงาน ก.พ. และ

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแหงชาติและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับระบบทุนของรัฐบาล ซึ่งสํานักงาน ก.พ. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไดจัดการประชุมแหลงทุนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการแผนการปฏิรูประบบทุนของรัฐบาลเพื่อปองกัน
ปญหาความซ้ําซอนและทําใหกลไกทุนรัฐบาลสามารถตอบโจทยการพัฒนาประเทศได ซึ่งผลการประชุมรวมกันของ
แหลงทุนตาง ๆ ทําใหไดแผนการปฏิรูประบบทุนของรัฐบาลในระยะสั้น และระยะตอเนื่อง รวมทั้งเปนมาตรการ           
ในเชิงรับและเชิงรุก  

แผนการปฏิรูปดังกลาวจะดําเนินการเรื่องตาง ๆ สรุปได ดังนี้ 
(๑) มาตรการเรงรัดผูที่คางชําระทุน โดยมีการปรับสัญญาค้ําประกันผูรับทุนเพื่อคุมครองผูค้ําประกัน 

รวมถึงกําหนดมาตรการเรงรัดผูคางชําระหนี้ทุน ซึ่งเปนเรื่องเรงดวนที่สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการแลว 
(๒) การปรับปรุงระเบียบขอบังคับ และสัญญาการรับทุนรัฐบาล เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักเรียนทุน

รัฐบาลอยูในระบบราชการ 
(๓) การจัดทําขอมูลผูรับทุนรัฐบาลรวมกับแหลงทุนอื่น ๆ เพื่อใหมีบัญชีนักเรียนทุนรัฐบาล และ        

ในระยะตอไปจะจัดทําระบบฐานขอมูลนักเรียนทุนรัฐบาลในภาพรวมแบบบูรณาการ 
(๔) การนํารองปฏิรูปทุนรัฐบาล ก.พ. โดยสํานักงาน ก.พ. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นํารองทุนรัฐบาล ก.พ. โดยวิเคราะหกรอบสาขาวิชาและการจัดสรร        
ทุนรัฐบาล ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อเปนตนแบบ/แนวทาง
ในการดําเนินการจัดสรรทุนของแหลงทุนตาง ๆ ที่จะนําไปใชในการจัดสรรทุนใหตรงกับความตองการ  ในการ
พัฒนาประเทศตอไป 

(๕) การบูรณาการการจัดสรรทุนรัฐบาลทุกแหลงทุนใหสอดคลองกับกรอบการบริหารราชการแผนดิน 
เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

(๖) การปฏิรูประบบทุนรัฐบาลของทุกแหลงทุนใน ๔ ระบบยอย ไดแก การจัดสรร การสรรหาและ
เลือกสรร การดูแลการศึกษา และการติดตามใชประโยชน 
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การปฏิรูประบบทุนรัฐบาลจะทํางานแบบบูรณาการรวมกันทุกแหลงทุน เพื่อใหระบบทุนรัฐบาลเปน
กลไกสําคัญของรัฐเพื่อใหไดคนรุนใหมที่เปนคนดี คนเกง และมีจิตสาธารณะเขาสูภาคราชการ รวมถึงเพื่อพัฒนาคนที่
อยูในระบบราชการใหมีความรู ความสามารถ สมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศ ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการสรางอนาคตใหมใหภาครัฐตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผูที่เกี่ยวของมุงหวัง  

ผลสัมฤทธิ์ตาม Road Map ของกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
๑. การจัดทํารางแผนการใหทุนของรัฐบาลรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ระหวางวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยแบงกลุมกระทรวงตามกลุมภารกิจดานความมั่นคง สังคม
และเศรษฐกิจเพื่อจัดทํารางแผนการใหทุนตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยคํานึงถึงบทบาทของภาครัฐในอนาคตตามชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ทั้งบทบาท
เชิงนโยบาย (Policy - maker) บทบาทผูออกกฎ ระเบียบ (Regulator) บทบาทผูดําเนินการ (Operator) บทบาท       
ผูประสานอํานวยความสะดวก (Facilitator) และบทบาทดานการวิจัย (Researcher) รวมถึงทิศทางที่หลายภารกิจ         
จะมีการถายโอนไปสูการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมและเอกชนในลักษณะการทํางานแบบ
ประชารัฐมากขึ้น  

๒. การปฏิรูประบบทุนของรัฐบาลแบบบูรณาการ โดยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความเห็นจากผูแทนแหลงทุนตาง ๆ รวม ๑๑ แหลงทุน 
และ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
มีมติเห็นชอบขอเสนอแนวทางการบูรณาการระบบทุนของรัฐบาลตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ. โดยใหมีการ             
บูรณาการในระดับยุทธศาสตรและระบบกลไกการบริหารจัดการทุนของรัฐบาล เพื่อใหการจัดสรรทุนของรัฐบาล           
มีทิศทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ปองกันปญหาการใหทุนซ้ําซอน ทําใหมีการกระจายหรือการจัดสรรทุนของ
รัฐบาลอยางเหมาะสม คุมคา รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนทุนของรัฐบาลแบบบูรณาการ             
เพื่อประโยชนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ และใหสํานักงาน ก.พ. นําความเห็นของ อ.ก.พ.ฯ ไป
ประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป  

ทั้งนี้ ใหสํานักงาน ก.พ. นํารองปฏิรูปทุนของรัฐบาลดวยทุน ก.พ. โดยมีรูปแบบการเตรียมความพรอม
ใหแกผูรับทุนที่เปนบุคคลภายนอก ๔ ระยะ คือ ระยะการบรรจุแตงตั้ง (Placement period) ระยะการเตรียม        
ความพรอม (Preparatory period) ระยะการศึกษา (Education period) และระยะการเสริมสรางประสบการณ 
(Experience period) รวมทั้งกําหนดตําแหนงไวที่สํานักงาน ก.พ. เพื่อการบริหารจัดการทุนสนับสนุนยุทธศาสตร 
(Strategy - based) และการใชประโยชนนักเรียนทุนของรัฐบาลอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ  

๓. ระบบบริหารจัดการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประกอบดวยเรื่องสําคัญ ๔ เรื่อง ดังนี ้
(๑) นโยบายการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)  

อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกรอบการจัดสรรทุน แนวทาง และหลักเกณฑการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยมีการจัดสรรทุน ๕ ประเภท ดังนี้  (๑) ทุนเลาเรียนหลวง                 
(๒) ทุนสนับสนุนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy - based) (๓) ทุนความตองการของสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ (Function - based) (๔) ทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการในภูมิภาค (Area - based) และ 
(๕) ทุนการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของขาราชการพลเรือนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
(Competency - based)  

(๒) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 
อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล ในการประชุม 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล และ อ.ก.พ.ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
มีมติเห็นชอบใหนํารองการปรับระบบการสรรหาและเลือกสรรกับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู



- 7 - 
 

ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกําหนดเปาหมายการสรรหาและเลือกสรร คือ 
สรรหา “คนที่ใช” สําหรับภาคราชการ ซึ่งหมายถึง การสรรหาและเลือกสรร คนที่ “เกง” และเปน “คนดี”               
มีจิตสาธารณะที่เขาใจบริบทการทํางานราชการ เห็นประโยชนประเทศชาติเปนสําคัญ และตองการรับราชการ          
เปนอาชีพ นอกจากนี้ เพิ่มบทบาทของสวนราชการในการมีสวนรวมในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับ
ทุนรัฐบาลที่มุงเนนใหความสําคัญในเรื่องความพรอมทางอาชีพราชการ (Career Focused) โดยในขั้นตอนของ             
การประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาล กําหนดใหมีการฝกงานเปนเวลา ๖ สัปดาห เพื่อไมใหกระทบกับ     
ผูสมัครสอบ ซึ่งเปนนักศึกษาที่จะศึกษาในชั้นปสุดทายตามโครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ สํานักงาน 
ก.พ. อยูระหวางการดําเนินการกําหนดกรอบหลักสูตรการฝกงาน การประเมินผล และคาตอบแทนในระหวาง        
การฝกงาน   

(๓) นโยบายในการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 
อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติรับทราบในหลักการการปรับปรุงกระบวนการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล        
เพื่อสนับสนุนและเสริมสรางใหนักเรียนทุนรัฐบาลเปนคนเกง มีความพรอมดานวิชาการและเปนคนดี มีจิตสาธารณะ 
โดยการดําเนินการจะเนนการเสริมสรางมิติดานวิชาการที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ สนับสนุนใหไปศึกษาและ
เรียนรูในหลากหลายประเทศ มีการเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนเดินทางไปศึกษาและการใหสวนราชการรวม
วางแผนการศึกษาเพื่อประกอบในการพัฒนาเสนทางอาชีพราชการ การสรางความพรอมในการรับราชการ โดยการ
พัฒนาทัศนคติในการรับราชการ การสรางความผูกพันตอสวนราชการ และการปลูกจิตสํานึกสาธารณะ โดยให        
สวนราชการมีสวนรวมในการดําเนินการ ตลอดจนมิติดานคุณภาพชีวิต โดยพัฒนากลไกใหมีการติดตาม ประเมิน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

(๔) นโยบายการติดตามการใชประโยชนนักเรียนทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)  
สํานักงาน ก.พ. ไดมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลที่สําเร็จการศึกษา และ          

เขาปฏิบัติราชการเปน ๒ สวน ไดแก 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนทุนรัฐบาลและการรักษาไวใชในระบบราชการโดย

กําหนดรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพ การสงเสริมใหสวนราชการมีระบบพ่ีเลี้ยง และกําหนดเสนทางความกาวหนา (Career Path) รวมทั้ง 
การสรางแรงบันดาลใจในการทําประโยชนแกสังคม (Contribution) เพื่อใหนักเรียนทุนฯ มีความพรอมในการเขา
ปฏิบัติราชการและเขาสูระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ (Talent Management) ตอไป 

(๒) กระบวนการติดตาม ใหคําปรึกษา โดยกําหนดรูปแบบและวิธีการ ไดแก การตรวจสอบ
การบรรจุ แตงตั้ง การมอบหมายงาน การสรางเครือขายความรวมมือ การใหคําปรึกษานักเรียนทุนรัฐบาล กรณี
ประสบปญหาตาง ๆ การประสานสวนราชการ ฝายบริหารและเจาหนาที่ของสวนราชการในการแกไขปญหา 
โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาที่นักเรียนทุนรัฐบาลที่บรรจุในชวงระยะเวลา ๒ ปแรก รวมถึงการใหคําแนะนํานักเรียนทุน
ฯ เกี่ยวกับสวนราชการ/หนวยงานใหมแกนักเรียนทุนรัฐบาล กรณีที่มีความจําเปนในการขอเปลี่ยนหนวยงาน เปนตน 

นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังอยูระหวางการจัดทําระบบฐานขอมูลนักเรียนทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 
เพื่อใหภาครัฐมีขอมูลกําลังคนคุณภาพในแตละสาขาวิชาสามารถใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดินตาม
ยุทธศาสตรสําคัญและนโยบายรัฐบาลได โดยระบบขอมูลสารสนเทศทุนของรัฐบาลจะเปนระบบที่ใชสถาปตยกรรม
แบบ Web – Based Application และสามารถนําเสนอขอมูลนักเรียนทุนของรัฐบาลที่เปนปจจุบันจากทุกแหลงทุน
ในลักษณะ Business Intelligence โดยมีการเชื่อมโยง/ถายโอนขอมูลสารสนเทศจากแหลงทุนตาง ๆ ไดในอนาคต 

กิจกรรม : การกําหนดมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหมี

มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการในราชการฝายพลเรือนตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และมีมติให
องคกรกลางบริหารงานบุคคลดําเนินการแกไขกฎหมายของตนในโอกาสแรก และตอมาสํานักงาน ก.พ. ไดจัดประชุม
ผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝายพลเรือนและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อยกรางแกไขกฎหมายวาดวย
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การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ โดยองคกรกลางบริหารงานบุคคลที่ตองแกไขกฎหมายของตนใหเปนไป
ตามมาตรฐานดังกลาว ไดแก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา คณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการขาราชการตํารวจ และคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในสวนของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนนั้น สํานักงาน ก.พ. ไดทําการยกรางแกไข               
มาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และนําเสนอตอที่ประชุม ก.พ. เพื่อพิจารณา 
พรอมเสนอรางกฎหมายขององคกรกลางบริหารงานบุคคลอีก ๔ ฉบับ ตอที่ประชุม ก.พ. เพื่อทราบ และ ก.พ. ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบใหเสนอรางแกไขมาตรา ๑๐๐ และรับทราบ           
รางแกไขกฎหมายวาดวยการดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการขององคกรกลางบริหารงานบุคคลขางตนและ
ขอสังเกตขององคกรกลางบริหารงานบุคคลที่อนุโลมใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ         
ใหสํานักงาน ก.พ. รวบรวมรางแกไขกฎหมายพรอมขอสังเกตดังกลาวเสนอตอ  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป 

จากนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบในรางแกไขกฎหมายวาดวย
การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการทั้งหมด ๕ ฉบับ ประกอบดวย (๑) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๒) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๓) รางพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๔) รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และ (๕) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงรางกฎหมายทั้งหมดไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว และขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการ        
รับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๖๐ ที่เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติ            
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ผลสัมฤทธิ์ตาม Road Map ของกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ โดยรวมกับผูแทนองคกร

กลางบริหารงานบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาแกไขหลักเกณฑการดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือน 
ขาราชการรัฐสภา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ และขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหหนวยงานตนสังกัดสามารถดําเนินการทางวินัยกับขาราชการในสังกัดที่พนจากราชการไปแลวได         
ทั้งกรณีการดําเนินการทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด และกรณีที่
หนวยงานตนสังกัดดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการเอง เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการใน
ฝายพลเรือนมีความสอดคลองกับหลักเกณฑขององคกรตรวจสอบการทุจริต และไมมีความลักลั่นระหวางกฎหมายของ
องคกรกลางบริหารงานบุคคล ตลอดจนเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม : การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม 
สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย

เสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และ ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ การกําหนดสาระของมาตรฐานทาง
จริยธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักคานิยม (Value)          
หลักจิตสาธารณะ (Public Mind) หลักประเพณีทางสังคม (Public Life) และหลักตามประมวลจริยธรรมขาราชการ         
โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และผูดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระที่จะกําหนดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม ทั้งนื้ สํานักงาน ก.พ. ไดจัดประชุมรวมกับผูแทนองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลตาง ๆ เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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ผลสัมฤทธิ์ตาม Road Map ของกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลความเห็นเกี่ยวกับรางมาตรฐานทางจริยธรรมแนวทาง          

การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม รวมถึงแนวทางการแกไขกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอ ก.พ. พิจารณากอน
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

กิจกรรม : การจัดหลักสูตรการสรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.๒/๑) สําหรับรองอธิบดีและ
เทียบเทา  

สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการจัดหลักสูตรการสรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑) เพื่อพัฒนา
ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงบริหารระดับตน (รองอธิบดีและเทียบเทา) ที่ไดรับการคัดเลือกจาก
ผูบังคับบัญชา จํานวน ๓ รุน รวม ๒๐๕ คน ไดแก รุนที่ ๑ จํานวน ๒๖ คน ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐           
รุนที่ ๒ จํานวน ๙๑ คน ระหวางวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และ รุนที่ ๓ จํานวน ๘๘ คน ระหวางวันที ่
๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบดวย  

๑) การประชุมเปดหลักสูตร “การบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ 
และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” ซึ่งรวมกันจัดโดยสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๖๐ โดยไดเชิญปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี และขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่เทียบเทาจากสวนราชการตาง ๆ 
รวมทั้งผูวาราชการจังหวัด ขาราชการทหารและขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนงที่เทียบเทาเขารวมการประชุมดังกลาว 
โดยไดรับเกียรติจากพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดหลักสูตรและบรรยายพิเศษหัวขอ           
“การบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และ การสรางความสามัคคีปรองดอง”          
พรอมดวยการบรรยายพิเศษจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี และนายปกรณ นิลประพันธ รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) 

๒) การจัดเสวนาหัวขอ “การจัดทําขอเสนอดานการพัฒนาคนสูศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามกรอบ ป.ย.ป.” เพื่อสรางความเขาใจภารกิจของ ป.ย.ป. และเพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถสนับสนุน
ภารกิจของ ป.ย.ป. ไดอยางเหมาะสม และสามารถจัดทําขอเสนอเพื่อปฏิรูปประเทศอยางสอดคลองเชื่อมโยงกับประเด็นที่
กลุม ป.ย.ป. ๑ ใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก 
(๑) การพัฒนาคนสูศตวรรษที่ ๒๑ (Human Capital) ซึ่งกระทรวงแรงงานเปนเจาภาพ และ (๒) การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนเจาภาพ 

๓) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสานตอประเดน็การปฏิรูปจาก ป.ย.ป.๑ สู ป.ย.ป.๒/๑ (Policy Lab on 
Reform Issues) โดยมีการกําหนดโจทยหลักเพื่อการปฏิรูปที่เชื่อมโยงกับ ป.ย.ป.๑ จํานวน ๕ โจทยหลัก ไดแก            
(๑) การบูรณาการระบบเพื่อสราง Smart Farmer (๒) การสรางนักวิจัยเพื่อสงเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย             
(๓) การสราง Young Smart Farmers (๔) การเปน Hub ของการผลิตและแปรรูปสารสกัดสมุนไพร ๑ ใน ๓ ของเอเชีย 
และ (๕) การยกระดับบุคลากรภาครัฐ 

๔) การจัดทํารายงานสมรรถนะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Leadership Profile) สําหรับผูเขารับการอบรม
รายบุคคล เพื่อสรางความตระหนักเก่ียวกับสมรรถนะของตนเอง และสมรรถนะท่ีควรพัฒนา เพื่อเตรียมความพรอม
การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

๕) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “สมรรถนะผูนําการเปลี่ยนแปลง” (Building Mindset & Skill 
Set) เพื่อเตรียมความพรอมและเสริมสรางสมรรถนะของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

๖) การจัดกิจกรรม “ปรับกระบวนทัศน สรางแรงบันดาลใจ” ใหแกผูเขารับการอบรมหลักสูตร 
ป.ย.ป.๒/๑ ทุกรุน ระหวางวันที ่๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

ผลสัมฤทธิ์ตาม Road Map ของกิจกรรม 
ผูบริหารที่เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายความสําเร็จและ        

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มีทักษะและสมรรถนะทางการบริหาร สามารถทํางานรวมกันอยางประสาน
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สัมพันธและบูรณาการ โดยมีการจัดทํารายงานการจัดทําขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสนับสนุน              
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และรายงานผลการประเมินสมรรถนะของกลุมผูบริหารที่เขารับการฝกอบรม 

กิจกรรม : การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล  

สํานักงาน ก.พ. โดยความรวมมือกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ซึ่งเปนหนวยงานที่
ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ในฐานะองคกรที่
มีหนาที่ในการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ไดดําเนินโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาทักษะดาน
ดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูและทักษะของขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางรอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลที่จะสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการประชาชน และการลดปญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดมีพิธีลงนามในขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
ระหวางสํานักงาน ก.พ. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 
ในการพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลและบุคลากรภาครัฐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งแตละหนวยงานจะใหการสนับสนุนการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. สํานักงาน ก.พ. จัดทําแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
โดยนําเทคนิคและแนวทางการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ และการเรียนรูของผูใหญมาใชเปนกรอบการพัฒนา 

๒. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) สนับสนุนการจัดทําหลักสูตร สื่อและเครื่องมือ
การพัฒนาแกบุคลากรภาครัฐ 

๓. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) สนับสนุนการจัดทํากรอบทักษะดานดิจิทัลที่บุคลากร
ภาครัฐควรไดรับการพัฒนา รวมถึงจัดใหมีการประเมินทักษะดานดิจิทัลใหแกขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

สํานักงาน ก.พ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) ไดรวมกันจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  
ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ ภายใตแนวคิด “D power 3 : Digital Government Skills Development for Digital Public Officers 

to Transform Digital Government” เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางในการจัดทํารายละเอียดทักษะดาน

ดิจิทัลที่จะนํามาใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐไดใชเปนกรอบการพัฒนาเพื่อใหเทาทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศไปสูการเปนประเทศไทย ๔.๐ 

นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดจัดการประชุมหารือระดับนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐประเภทตาง ๆ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี โดยมีผูบริหารจากหนวยงานกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการประเภทตาง ๆ รวม        
13 หนวยงาน เขารวมการประชุม อาทิ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ขาราชการรัฐสภาสามัญ ขาราชการตํารวจ ขาราชการอัยการ ขาราชการตุลาการ ขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน          
สวนตําบล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และขาราชการในสังกัดหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

ผลสัมฤทธิ์ตาม Road Map ของกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการจัดทํา (ราง) แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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กิจกรรม : การปรับปรุงแนวทางการจูงใจผูที่มีความรูความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ดานตาง ๆ เปนที่ประจักษใหเขามาเปนบุคลากรภาครัฐ 

สํานักงาน ก.พ. ไดศึกษาวิเคราะหขอมูลและจัดทําขอเสนอแนวทางการจูงใจผูที่มีความรูความสามารถ
และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เปนที่ประจักษ ใหเขามาเปนบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
ปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอทางราชการและสามารถสนับสนุนทิศทางการขับเคลื่อนประเทศสูโมเดลประเทศไทย ๔.๐ 
และเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแนวทางการดึงดูดและจูงใจผูมีความรูความสามารถ 
คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีศักยภาพเปนที่ประจักษ เปนพนักงานราชการศักยภาพสูง และใหองคกร
กลางบริหารทรัพยากรบุคคลใชเปนแนวทางสําหรับการบริหารอัตรากําลังของสวนราชการในสังกัดใหสอดคลองกับ         
ความจําเปนตามภารกิจ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ทั้งนี้ ใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางนี้ โดยมีผล
ตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป 

ผลสัมฤทธิ์ตาม Road Map ของกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการตามแนวทางการดึงดูดและจูงใจผูมีความรูความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีศักยภาพเปนที่ประจักษ เปนพนักงานราชการศักยภาพสูง ดังนี้ 
๑) เก็บและวิเคราะหขอมูลกลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย (๑) ผูไดรับรางวัลจากการแขงขันหรือ        

การประกวดซึ่งจัดโดยองคกรหรือสถาบันที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (๒) ผูที่มีคุณวุฒิพิเศษ 
ซึ่งมีความขาดแคลนหรือหายากเนื่องจากเปนที่ตองการของตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งผูที่สําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนําในตางประเทศในสาขาที่จําเปนสําหรับการขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญของ          
สวนราชการ และ (๓) ผูที่สั่งสมความรู ทักษะและประสบการณจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน           
มีทักษะเฉพาะดาน และมีผลงานเปนทีป่ระจักษไดรับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

๒) สํารวจความตองการของสวนราชการในการใชบุคลากรผูมีศักยภาพสูง โดยมีแบบฟอรมสรุปความ
ตองการในการจางพนักงานราชการศักยภาพสูง (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ใหสวนราชการระบุภารกิจ 
งาน หรือโครงการที่มีความสําคัญ มีความทาทาย และมีผลกระทบสูงตอการบรรลุพันธกิจหลักและเปาหมายสําคัญของ
สวนราชการ 

๓) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการสรรหาและจางงาน 
 
 

------------------------------------------------------------ 




