
การด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

(ไตรมาสที่ 1) 
 “การรายงานแผนงานของส านักงาน ก.พ. (กลุ่มแผนงาน)” 



 
 

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2561  



ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน 
กระทรวง 

ที่เกี่ยวข้อง 

1. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวน และเร่งรัดการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

เป็นประโยชน์และเป็นธรรมต่อประชาชน รวมถึงสามารถบังคับใช้ได้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  

ทุกส่วนราชการ 

2. ให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวง โดยให้มีหน่วยงานท าหน้าที่ บูรณาการ 

ขับเคลื่อน และประสานแผนงาน/โครงการของกระทรวงและระหว่างกระทรวง ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และทิศทางการปฏิรูปประเทศ  

ท้ังนี้ มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ก.พ. ร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินการ

ดังกล่าวแล้วแจ้งให้กระทรวงปฏิบัติต่อไป 

ทุกส่วนราชการ 

3. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาให้ความส าคัญกับการสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง 

แก่ประชาชน โดยขอให้กระทรวงที่มีหน่วยงานในภูมิภาคร่วมมือกันในการถ่ายทอดนโยบายต่าง ๆ 

ของรัฐบาลไปยังพื้นที่อย่างถูกต้อง  

ทุกส่วนราชการ 

4. ให้ทุกส่วนราชการจัดท าสถิติข้อมูลผลการด าเนินการเชิงเปรียบเทียบ ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2557  

กับช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการด าเนินการของกระทรวงต่าง ๆ   

ทุกส่วนราชการ 



ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน 
กระทรวง 

ที่เกี่ยวข้อง 

5. ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนและร่วมกับส่วนราชการในการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือ

การบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน โดยให้จ าแนกล าดับชั้นของข้อมูล ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลพื้นฐานของส่วนราชการที่สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้  

5.2 ข้อมูลเฉพาะของส่วนราชการ  

5.3 ข้อมูลชั้นความลับ  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 

6. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับส่วนราชการทยอยการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ต

ประชารัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมและ

ทุกส่วนราชการ 

7. ให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาแนว

ทางการใช้ประโยชน์จากกองทุนยุติธรรมในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินคดี และสร้างโอกาสใน

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมกระบวนการปรองดองตามนโยบายรัฐบาล 

กระทรวงยุติธรรม/ 

กระทรวงกลาโหม/

ส านักงานสภา         

ความมั่นคงแห่งชาติ 

8. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรให้มีความเข้มงวดขึ้น เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 



ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน 
กระทรวง 

ที่เกี่ยวข้อง 

9. ให้ทุกส่วนราชการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน โดยให้

บูรณาการสร้างความเชื่อมโยงทั้งในระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 

ทุกส่วนราชการ 

10. ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการ

บริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป

ประเทศ” โดยให้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรมให้

ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้  

10.1 การบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ สามารถคิดนอกกรอบได้โดยไม่ผิดระเบียบราชการและกฎหมาย 

10.2 การใช้ผลผลิตทางการเกษตรในประเทศให้มากย่ิงขึ้น 

10.3 การสร้างผลงานวิจัยในเชิงคุณภาพและน าไปสู่การผลิตเพื่อใช้งาน และให้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์

ของผลงาน 

10.4 การแก้ปัญหาความยากจน  

10.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างการเรียนรู้ภายในส่วนราชการ  

10.6 การสร้างความโปร่งใสและความชัดเจนในการปฏิบัติงานภาครัฐและการใช้จ่ายงบประมาณ  

ทั้งนี้ จะมีการประเมินตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 

ทุกส่วนราชการ 
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ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน ก.พ. 
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ความสอดคล้องของ (รา่ง) แผนปฏิรปูประเทศดา้นตา่ง ๆ กบัภารกจิของส านกังาน ก.พ. 
๓๑ แผนงาน 

เรื่องและประเด็นปฏริูป จ านวน ๖ เรือ่ง 
บรกิารภาครฐั 
สะดวก รวดเร็ว 

และตอบโจทยช์ีวติ
ประชาชน 

ระบบขอ้มลูภาครัฐ
มมีาตรฐาน ทนัสมัย 

และเชื่อมโยงกนั 
ก้าวสู่รฐับาลดจิิทลั  

โครงสร้างภาครัฐ
กะทดัรดั ปรบัตวัได้
เรว็และระบบงาน 
มผีลสมัฤทธิส์ูง  

ก าลงัคนภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสม
และมสีมรรถนะสงู 
พรอ้มขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตรช์าติ  

ระบบบรหิารงาน
บคุคลที่สามารถ
ดงึดดู สรา้ง และ
รกัษาคนด ีคนเก่ง

ไว้ในภาครฐั 

การจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐ คล่องตวั 

โปร่งใส และมกีลไก
ป้องกนัการทจุรติ

ทุกขัน้ตอน  

รา่งแผนการปฏิรปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ  พ.ศ. 2561 - 2565 

กลไกส าคญัในการขบัเคลือ่นแผนการปฏิรปูประเทศดา้นการบริหารราชการแผ่นดนิเพือ่ใหเ้กดิ  
การเปลี่ยนแปลงในภาครฐัอยา่งเปน็รปูธรรม ประกอบดว้ย “6 เรื่อง - 24 กลยทุธ ์- 55 แผนงาน”  
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เรือ่งและประเดน็ปฏิรปู จ านวน ๖ เรือ่ง     เรือ่งที ่2 ระบบขอ้มลู
ภาครฐัมีมาตรฐาน 

ทนัสมยั และเชือ่มโยงกนั 
กา้วสูร่ฐับาลดจิทิลั  

เรือ่งที ่3 โครงสรา้ง
ภาครฐักะทดัรดั ปรับตวั

ไดเ้รว็และระบบงาน 
มีผลสมัฤทธิส์งู  

เรือ่งที ่4 ก าลงัคนภาครัฐ 
มีขนาดทีเ่หมาะสมและ 
มสีมรรถนะสงู พรอ้ม

ขับเคลือ่นยทุธศาสตรช์าติ  

เรือ่งที ่5 ระบบ
บริหารงานบคุคล 

ทีส่ามารถดงึดดู สรา้ง 
และรกัษาคนด ีคนเกง่ไว้

ในภาครฐั 

กลยุทธ์ที่  
๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

กลยุทธ์ที่  
๒ เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความ
เข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
 

กลยุทธ์ที่  
๑ จัดก าลังคนให้สอดคล้องกบัความจ าเปน็ 
ในการบริการสาธารณะที่ส าคญั และ
ขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ  

กลยุทธ์ที ่ 
๑ ดึงดูดผู้มคีวามรู้ความสามารถและมีจิต
สาธารณะเขา้มาท างานในหน่วยงานของรฐั   

๒ ลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จา่ย 
ด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระ
งบประมาณในระยะยาว  

๒ ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้
ความสามารถและมจีิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ  

๓ พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อ
สร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลงัคน
ภาครัฐ  

๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีด
ความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร  

๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ใช้ก าลังคนในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ  

๔ พัฒนาผู้น าที่เป็นตัวอย่าง (Leadership 
by Example) ด ารงต าแหน่ง 

๕ ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมในการ
บริหารทรัพยากรบคุคล  

๖ พัฒนาทางกา้วหน้าในสายอาชีพและสรา้ง
ความต่อเนื่องในการ 
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ความสอดคล้องของ (รา่ง) แผนปฏิรปูประเทศกบัภารกจิของส านักงาน ก.พ. 
๑๔ แผนงาน 

ประเด็นปฏริปู จ านวน ๔ ด้าน 
ด้านการป้องกัน
และเฝ้าระวัง 

ด้านการป้องปราม  
ด้านการ

ปราบปราม 
ด้านการบริหาร

จัดการ 

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกอบด้วย ประเด็นการปฏิรูปไว้ ๔ ด้าน  ไดแ้ก่ ๑. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง มี ๕ กลยุทธ์หลัก ๒. ด้านการป้องปราม มี ๑๒ กลยุทธ์
หลัก ๓. ด้านการปราบปราม มี  ๑๑ กลยุทธ์หลัก และ ๔. ด้านการบริหารจัดการ มี ๔ กลยุทธ์หลัก รวมท้ังสิ้น ๓๒ กลยุทธ์หลัก 
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ด้านการป้องกันและ 
เฝ้าระวัง ด้านการปราบปราม (๑)  ด้านการปราบปราม (๒) 

กลยุทธ์ที่ ๑ เร่งสร้างการรับรู้และ
จิตส านึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงาน
บุคคลที่ เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit 
System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เป็น “คนดี 
คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 

กลยุทธ์ที่ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มี
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ และเปน็ตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ 
กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนนิการให้ถือ
เป็นความผิดวนิัยหรือความผิดทางอาญา 
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมือ
อาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการ
ประชาชนตามหน้าท่ีที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึง
อามิสสินจ้าง 
กลยุทธ์ที่ ๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่น (ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรอิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน) นอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซ่ือตรง (Integrity)  
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
อย่างแท้จริง 

กลยุทธ์ที่ ๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมี
หน้ าที่ ต้ อ งด า เนิ นมาตรการทางวินั ย 
มาตรการทางปกครองและมาตรการทาง
กฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ถูกกล่าวหา
หรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ 
หรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด 

กลยุทธ์ที่ ๑ ออกแบบกระบวนการบริหาร
คดีใหม่ให้มีขั้นตอนเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็ว 

กลยุทธ์ที่ ๓ ให้มีกฎหมายก าหนดความผิด
จากการกระท าโดยเจตนาของเจา้พนักงาน
ของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าท่ี การใช้อ านาจ 
โดยมิชอบและการร่ ารวยผิดปกติท่ีชัดเจน 
เพ่ือความรวดเร็วในการไต่สวนและเปน็ไป
ตามมาตรฐานสากล (ตอบสนองการอนุวัติ
การตาม UNCAC 2003) 

กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของ
รัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยลดการกระท าผิดวินัยด้วยการเฝ้า
ระวังจากทุกภาคส่วนและมีกลไกรองรับการ
รวมตัวของภาคประชาชนด้วย 

ด้านการป้องปราม 
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ข้อมูลการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑      
(ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) 



1st Quarter  
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อัตราส่วนงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน 

งบเงินอุดหนุน 
นักเรียนทนุรัฐบาล งบรายจ่ายอื่น 

หน่วย : ล้านบาท 

งบบุคลากร 
 323.5832 
(14.48%) 

งบเงินอุดหนุน 
1,350.0941 
(60.41%) 

งบรายจ่ายอื่น 
189.4497 
(8.48%) 

งบด าเนนิงาน 
331.2227 
(14.82%) 

งบลงทุน 
40.5276 
(1.81%) 

รวมทั้งสิ้น  2,234.8773 
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ได้รับจัดสรร 6 เดอืนแรก จ านวนรวม 1,927.4193           เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 817.6827 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
แยกตามประเภทของงบประมาณ (6 เดือนแรก) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

190.1377 188.1606 40.5276 1348.1046 160.4888

82.7155 52.7816
1.7244 671.0186

9.4427

งบบ ุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ  น

เบิกจ่าย

ได้รับจดัสรร

(43.50%) (28.05%) (4.25%) (49.77%) 
(5.88%) 



สรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินของส านักงาน ก.พ. 
ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
ภาพรวมเบกิจ่ายได้  

ร้อยละ 42.42  
 จากเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ  30.29   
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มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  

 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 

 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88 

 เป้าหมายการเบิกจ่ายแยกรายไตรมาส  

ไตรมาสที ่
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

1 21.11 21.11 30.29 30.29 

2 22 43.11 22 52.29 

3 22 65.11 22 74.29 

4 22.89 88 21.71 96 
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การเปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เทียบกบังบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจดัสรร เทียบกบังบประมาณโดยหักงบเงนิอุดหนนุ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6 เดอืน 

  1,927.4193 ล้านบาท 

งบประมาณหักงบเงินอุดหนุน  1,348.1046  ล้านบาท
จ านวนเงินงบประมาณคงเหลือ 579.3147 ล้านบาท 

(383.6025) 

(219.5032) 
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(1109.7366) 
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