รายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงาน

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

โครงการ / กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
๑. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา ๑. จัดทาหลักสูตรโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๒๐ รุ่น
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน มีผ้เู ข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๑,๙๘๙ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
ภาคใต้
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวการณ์ไม่ปกติ
- เสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติในการดูแลตนเองทางด้าน กาย ใจ และความคิด รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทางานเพื่อการดารงชีวิตประจาวัน
อย่างมีความสุข
- พักและผ่อนคลายจากสภาพการทางานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทางานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว
- เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทางานในบริบทประชาคมอาเซียน
- เพิ่มโอกาสของการเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการใต้ด้วยกันเอง และกับข้าราชการในภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ของ
แต่ละภูมิภาคด้วย
๒. การดาเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งสิ้น ๒๐ รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๑,๙๘๙ คน ดังนี้
รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๔๔ คน
รุ่นที่ ๒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๙๙ คน
รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑๐๗ คน
รุ่นที่ ๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑๓๙ คน
รุ่นที่ ๕ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑๐๑ คน
รุ่นที่ ๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑๑๗ คน
รุ่นที่ ๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๘๕ คน
รุ่นที่ ๘ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๘๖ คน
รุ่นที่ ๙ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๖๘ คน
รุ่นที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑๐๐ คน
รุ่นที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑๐๐ คน
รุ่นที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๖๓ คน
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ผลการดาเนินงาน
รุ่นที่ ๑๓ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๙๔ คน
รุ่นที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑๒๓ คน
รุ่นที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑๑๔ คน
รุ่นที่ ๑๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑๑๖ คน
รุ่นที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๙๙ คน
รุ่นที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑๑๗ คน
รุ่นที่ ๑๙ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑๐๐ คน
รุ่นที่ ๒๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม จานวน ๑๑๗ คน
⚫ จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
⚫ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สปชต.) โดยสานักงาน ก.พ. ร่วมกับศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาค ๔ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปภาพรวมการดาเนินโครงการ สปชต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดมความคิดเห็น : ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคของ
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ สปชต. และกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ สปชต. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
⚫ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและสร้างความร่วมมือการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการดาเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) โดยสานักงาน ก.พ. ร่วมกับผู้แทนจาก กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาค ๔ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
บู รพา ในวั นที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้ องประชุ ม ๓ ชั้ น ๙ ส านั กงาน ก.พ. จั งหวั ดนนทบุ รี เพื่ อส่ งเสริ มและสร้ างความร่ วมมื อการท างานของหน่ วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ อง ในการด าเนิ นการโครงการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของข้ าราชการในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
⚫ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การวางแผนการดาเนินงานและพัฒนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สปชต.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยสานักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาค ๔ แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดาเนินงาน และพัฒนาเนื้อหา
สาระของหลักสูตรและรูปแบบของการจัดกิจกรรม อันส่งผลให้ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ สปชต. ได้รับประโยชน์สูงสุด

๒

โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
๒ . ก า ร พั ฒ น า ข้ า ร า ช ก า ร เ พื่ อ เ ต รี ย ม ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
ความพร้อมในการทางานบริบทอาเซียน
⚫ ส านั ก งาน ก.พ. ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองคณะข้ า ราชการจาก Ministry of the Civil Service of Cambodia และ Royal School of Administration
ราชอาณาจัก รกัม พูชา จ านวน ๓ คน ที่ ม าเข้ า พบฝ่ายบริหารและเจ้า หน้า ที่ ของสานั กงาน ก.พ. เพื่ อ หารือ ข้ อราชการในประเด็น เกี่ ยวกั บความร่วมมือ
ในการพัฒนาข้าราชการ ได้แก่ ความเป็นไปได้ในโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ นักวิชาการ และนักศึกษา การขอความช่วยเหลือด้านวิชาการในการพัฒนา
บุ ค ลากร การให้ ค าแนะน าด้ า นกระบวนการลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในวั น ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ณ ห้ อ งประชุ ม ๕ ชั้ น ๔ ส านั ก งาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้แทนทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยที่จะทาความตกลงร่วมกันเพื่อสานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจะหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลง
ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี ในการประชุมผู้นา ก.พ. อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒ หรือ The 2nd ASEAN Head of Civil Service (AHOCS)
Retreat ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
⚫ ผู้ แ ทนจากส านั ก งาน ก.พ. จ านวน ๒ คน เข้ า ร่ ว มการสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง Leadership for Managers : Inciting the Leadership in You
โดย The Prime Minister’s Office แห่ง The Government of Brunei Darussalam ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม
ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐
⚫ เลขาธิการ ก.พ. รองเลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสานักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมผู้นา ก.พ. อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒ หรือ The 2nd ASEAN
Head of Civil Service (AHOCS) Retreat และการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง ภาวะผู้นาในเชิงนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผู้นาราชการพลเรือนอาเซียนได้หารือร่วมกันเพื่อยกระดับบทบาทของ ก.พ. อาเซียน (ASEAN Cooperation on Civil Service
Matters) ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ทาให้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันมากขึ้น อาทิ การดาเนินการภายใต้ปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยบทบาท
ของราชการพลเรือนในฐานะผู้เร่งรัดให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซี ยน ๒๐๒๕ บรรลุผล (ปฏิญญาอาเซียนฯ) การเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความสามารถ
ใน ก.พ. อาเซียน และการหารือทวิภาคีกับราชอาณาจักรกัมพูชา นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้เรียนรู้ภาวะผู้นาในลักษณะต่างๆเสริมสร้างให้เกิดมุ มมอง
ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดและวิธกี ารใหม่ ๆ ในการพัฒนาองค์กร
⚫ ผู้แทนสานักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Business Forum on Embracing of Digital Economy)
ในการประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ACIOA เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม
(Ministry of Posts and Telecommunications) ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ โรงแรม Apsara Palace Resort and Conference Center เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งทาให้สานักงาน ก.พ. ได้รับทราบทิศทางแนวความคิด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและการแก้ปัญหาในการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐไปสู่การให้บริการภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลของแต่ละกลุ่มประเทศอาเซียน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและระหว่างองค์กรในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการขยายความร่วมมือกับองค์กรอาเซียน
เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้อง (Sectoral Body) อื่น ๆ เพื่อหาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และแนวทางในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียนของประเทศไทย ระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
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ผลการดาเนินงาน
⚫ ผู้แทนสานักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน ครั้งที่ ๖ (6th ASEAN CIO Forum : ACF) หัวข้อ “Digital Leadership towards
SMART ASEAN 2020: Technology versus Human, Transformation of Digitalization Screenization” ณ Don Chan Palace Hotel & Convention Hall B
กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งทาให้สานักงาน ก.พ. รับทราบและตระหนักถึงทิศทางแนวความคิด
ของผู้บริหารระดั บสู งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อช่ วยในการเตรียมความพร้ อมและพั ฒนาขีดความสามารถของหน่ วยงานให้สอดคล้ องกั บ การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของแต่ละกลุ่มประเทศอาเซียน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารทั้งภายในและระหว่างองค์กรใน
กลุ่มอาเซียนมากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการขยายความร่วมมือกับพันธมิตร ทางธุรกิจอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงเพื่อเป็นแนวทางในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
⚫ จั ด ประชุ มและรั บรองคณะผู้แ ทนจาก Public Service Division (PSD) แห่ งสาธารณรัฐ สิงคโปร์ เพื่ อ หารื อ เกี่ ยวกั บการส่งมอบตาแหน่ งประธาน ก.พ.
อาเซียน ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๔ สานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งสานักงาน ก.พ. ได้รับทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการส่งมอบ
ตาแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน และภาระงานต่าง ๆ รวมถึงกาหนดทิศทางและแนวทางการดาเนินงานของ ก.พ. อาเซียน ในวาระการเป็นเจ้าภาพของ
สานักงาน ก.พ. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การดาเนินการของสานักงาน ก.พ. ต่อไป ตลอดจนเป็นโอกาสให้ประเทศไทยและ
สาธารณรัฐสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
⚫ ผู้แทนสานักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม “The Future of Public Sector HR for ASEAN HR Leaders Programme” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้มีโอกาสอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับทิศทางหรือแนวโน้มในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล และผลกระทบที่มีต่อระบบราชการ รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลภายนอกทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ซึ่งสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทางานของสานักงาน ก.พ. ต่อไป
⚫ ผู้แทนสานักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1st ASCC Monitoring and Evaluation (M&E) Workshop in the Result Framework Indicators
of the ASCC Blueprint 2025 ณ สานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งทาให้สานักงาน ก.พ.
ได้มีบทบาทในการนาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้กรอบความรับผิดชอบขององค์กรเฉพาะสาขาด้านราชการพลเรือน และมีโอกาสได้รับฟังมุ มมอง
ความคิดอันหลากหลายจากผู้แทนของแต่ละองค์กรเฉพาะสาขาและเจ้าหน้าที่อาวุโสคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีสาหรับ
สานักงาน ก.พ. ซึ่งจะรับตาแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบ บทบาท ภารกิจของประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนได้ อย่างถูกต้องลึกซึ้ง ได้ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสากลของการทาหน้าที่ในตาแหน่งประธานและรองประธานใน
การประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนามาปรับใช้ในการทางานของสานักงาน ก.พ. ต่อไป
⚫ ผู้แทนสานักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติก าร ASEAN Guideline on Public Service Delivery ณ โรงแรม Empress Angkor เมืองเสียมเรียบ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งผู้แทนสานักงาน ก.พ. ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ
จากมุมมองของหลากหลายประเทศ ซึ่งจะทาให้ผู้ เข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถนาองค์ความรู้ ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน งานประจาอย่างเหมาะสมและ
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มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ อันจะส่งผลดี
ต่อการประสานงานในอนาคต
⚫ ผู้แทนสานักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2nd ASCC Monitoring and Evaluation (M&E) Workshop in the Result Framework Indicators
of the ASCC Blueprint 2025 ณ สานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งผู้แทนสานักงาน ก.พ.
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อที่ประชุม ในการจัดทาตัวชี้วัด (KPIs) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมและองค์กรเฉพาะสาขาต่าง ๆ
ตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ๒๐๒๕
⚫ ผู้แทนสานักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้แทนเครือข่ายสถาบันพัฒนาข้าราชการ The Consultative Meeting for the Establishment of the
Proposed ASEAN Network of Public Service Training Institutes (PSTI) และประชุ ม เตรี ย มการพั ฒ นาข้ า ราชการระดั บ สูง หลั ก สู ต ร Singapore –
Thailand Senior Officials Development Programme ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในระดับภูมิภาคและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านราชการพลเรือนระหว่างสานักงาน ก.พ. กับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค คล ซึ่งผู้แทนเครือข่ายสถาบันพัฒนาข้าราชการทั้ง ๑๐ ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นใน
การกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ทั้งในด้านความร่วมมือและรูปแบบการบริหารจัดการในการสร้างเครือข่ายดังกล่าว
⚫ จั ด ประชุ มและรั บรองคณะผู้แ ทนจาก Public Service Division (PSD) แห่ งสาธารณรัฐ สิงคโปร์ เพื่ อ หารื อ เกี่ ยวกั บการส่งมอบตาแหน่ งประธาน ก.พ.
อาเซียน และศึกษาดูงานที่สานักงาน ก.พ. ในเรื่อง การเสริมสร้างความสามารถทางดิจิทัล (Digital Capabilities) และการสร้างกระบวนความคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๔ สานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ. ประเทศไทย และ
สานักงาน ก.พ. แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายในการดาเนินการในอนาคตและการส่งมอบหน้าที่การดารง
ตาแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน เพื่อให้การส่งมอบตาแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน และการดาเนินงานของ ก.พ. อาเซียนเป็นไปโดยเรีย บร้อย มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์
⚫ รับรองคณะผู้บริหารจาก Razak School of Government แห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เรื่อง Talent
Management, Leadership Development และ Leadership Development Framework ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๔ สานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ซึ่งผู้แทนของสานักงาน ก.พ. ได้นาเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐร่วมกับสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงการมีบทบาทนาและเป็นที่ยอมรับในด้านทรัพยากรบุคคลภาครัฐของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
⚫ ผู้ แ ทนส านั ก งาน ก.พ. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม The 13 th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community (13 th SOC-COM)
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผู้แทนสานักงาน ก.พ. ได้เรียนรู้และเข้าใจ
องค์ประกอบ บทบาท ภารกิจของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้ลกึ ซึ้งมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการเข้าร่วมการประชุมในฐานะประธาน ก.พ.
อาเซียนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ต่อไป

๕

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
⚫ รับรองเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจาประเทศไทยและผู้ติดตาม จานวน ๓ คน ในการเข้าเยี่ยมคาราวะเลขาธิการ ก.พ. เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ในวันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเลขาธิการ ก.พ. ชั้น ๕ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสานักงาน ก.พ. และสหพันธรัฐมาเลเซียได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
⚫ จั ดการฝึ กอบรมหลั กสู ตร “ผู้ บริ หารระดั บสู งอาเซี ยน” (ASEAN Executive Management Programme : Challenges of HR Leaders in a Disruptive
World) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งผู้แทนของสานักงาน ก.พ. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ภาวะผู้นาและสมรรถนะหลักของนักบริหาร รวมทั้งเทคนิคประสบการณ์การบริหารงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ร าชการของทั้ ง ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น และสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ของอาเซียน
⚫ ผู้ แทนส านั กงาน ก.พ. เข้ าร่ วมการประชุ ม The Senior Officials Conference on Gender Mainstreaming in the ASEAN Socio-Cultural Community
(ASCC) Sectoral Bodies ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งผู้แทนสานักงาน ก.พ. มีโอกาสเรียนรู้ และเข้าใจ
การทางานแบบบูรณาการในประเด็นปัญหาและมุมมองทางเพศจากแผนงานและกิจกรรมของหน่วยงานในสาขาต่างๆ ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
⚫ จัดการประชุมผู้ประสานงาน ก.พ. อาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ACCSM Focal Points Meeting 2018) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอวานี
เอเทรี ยม กรุ งเทพมหานคร เพื่ อเตรี ยมการส าหรั บการเป็ นเจ้ าภาพจั ดการประชุ ม ก.พ. อาเซี ยนของส านั กงาน ก.พ. ระหว่ างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่ผู้ประสานงานในการประชุม ก.พ. อาเซียน (ACCSM Focal Point Persons) ของประเทศสมาชิก
อาเซี ย น ผู้ แ ทนจากส านั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ยน (ASEAN Secretariat) ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน ก.พ. รวมทั้ งผู้ สั งเกตการณ์ รวมทั้ งสิ้ น ๓๖ คน
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันสรุปความท้าทาย (Challenges) และแนวโน้ม (Trends) ที่มีผลกระทบต่อราชการพลเรือนในอาเซียน จานวน ๕ ประเด็น ได้แก่
(๑)Digitalisation (๒)Cross-Agency Coordination (๓)Inadequate Capacity and Capability (๔)Resource Constraints และ(๕) Transformative
Leadership เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (ACCSM Work Plan 2016 –
2020) การสร้างความร่วมมือด้านราชการพลเรือนกับประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ ของอาเซียน (ASEAN Dialogue Partners) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ACCSM กับองค์กรเฉพาะสาขาอื่น ๆ ในอาเซียน (ASEAN Sectoral Bodies) และการปรับปรุงข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙
– ๒๕๖๓ (ACCSM Work Plan 2016 – 2020) ซึ่งผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนและสานักงาน ก.พ. ได้มีโอกาสเตรียมการจัดทาร่างแผนงาน ก.พ. อาเซียน
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (ACCSM Work Plan 2021 – 2025) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความท้าทายในอนาคตและบริบทของแต่ละประเทศ และทบทวนแนว
ทางการดาเนินงานตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (ACCSM Work Plan 2016 - 2020) และปรับปรุงศูนย์ข้อมูลความรู้เฉพาะด้าน (ASEAN
Resource Centers หรือ ARCs) รวมทั้งการเสนอโครงการ/กิจกรรมใหม่ที่มีความสาคัญ นอกจากนั้น ยังได้พัฒนาและส่งเสริมการทางานระหว่างผู้ประสานงาน
ของ ก.พ. อาเซียน (ACCSM Focal Point Persons) ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ สาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียนจะรายงานผล

๖

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
การประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมผู้นา ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๑๙ (The 19 th ACCSM Heads of Civil Service Meeting) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑
⚫ ผู้บริหารของสานักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม Leaders in Governance Programme (LGP) ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๖๑
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งทาให้ผู้บริหารของสานักงาน ก.พ. ได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการสร้าง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่การเมืองและผู้บริหารระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ เครือรัฐออสเตรเลีย เนการาบรูไนดา
รุสซาลาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น
⚫ ผู้แทนสานักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Formulating Concept of ASEAN Resource Center (ARC) : ASEAN Pool of Experts on
Civil Service (A-EXPECS) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ยอร์ กยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้แทนที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ
พิจารณาเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากประเทศของตนให้เข้ามารวมอยู่ในที่เดียวกัน คือ A-EXPECS หรือศูนย์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของอาเซียน เพื่อให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้นาข้อมูลไปพิจารณาใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ เชิญเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และ
อาจจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของประเทศสมาชิกให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกสาม
⚫ ผู้แทนสานักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ (International Conference) ครั้งที่ ๕ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและความร่วมมือในการส่งเสริมธรรมาภิบาลอาเซียน
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐผ่านการจัดทาข้อมูล Southeast Asian Government at a Glance ซึ่งเป็นการระดมสมองและร่วมหารือข้อค้นพบที่ได้รับ
จากการกรอกแบบสอบถาม โดยสานักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูล
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้หารือกับคณะผู้แทน OECD ถึงโอกาสความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสานักงาน ก.พ. และ
OECD ในอนาคต
⚫ ผู้แทนสานักงาน ก.พ. ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน “Public Administration and Human Resource Management in the Plus Three Countries” ระหว่าง
วันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อาทิ การจัดหาบุคลากรเข้าทางาน ค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จริยธรรมและระเบียบวินัยของบุคลากรภาครัฐ และการสร้างแรงจูงใจใน
การทางาน ระหว่างผู้เข้าร่วมจากประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน

๗

โครงการ/กิจกรรม
๓. การศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทน

ผลการดาเนินงาน
๑. การทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน
• ดาเนินการออกระเบียบก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ ก.พ. เรื่อง กาหนด
ตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งทีม่ ีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมบัญชีกาหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่
มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้าย โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๓ ง วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งมีหนังสือเวียนแจ้ง
กระทรวง กรมและจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๑๒.๒/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)
• จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการจากกรมธนารักษ์ กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมการปกครอง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ถู กต้ องตามระเบี ยบ ก.พ. ว่ าด้ วยเงิ นเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่ มีเหตุ พิเศษของข้ าราชการพลเรือน (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ แก่ ข้ าราชการ
กลุ่มเป้าหมาย
• จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกระทรวงการต่างประเทศ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ. เพื่อหารือแนวทางการทบทวนการกาหนดเมือง
ที่มีภาวะความเป็นอยู่ ไม่ปกติและเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๔ สานักงาน ก.พ. ซึ่งผลจากการประชุมทาให้ได้แนวทาง
ในการพิจารณาทบทวนการกาหนดเมืองที่มีภาวะ ความเป็นอยู่ไม่ปกติและเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ในเบื้องต้น
๒. การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ค่าตอบแทนของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐประเภทต่าง ๆ
• นาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
• ประสานและรวบรวมคาชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่างกฎหมายการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
• จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อ
ประกอบการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง จานวน ๗ ฉบับ ได้แก่
(๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๒) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๓) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
(๔) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๖) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๗) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
• จัดทาหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนาส่งเอกสารหลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
• จัดทาบันทึกและร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง รวมจานวน ๖ ฉบับ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับสูง รวมจานวน ๖ ฉบับ ได้แก่
(๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๒) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๓) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธาน
กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๔) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๕) ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
(๖) ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ซึ่งสานักงาน ก.พ. เป็นฝ่ายเลขานุการเ สนอ และส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยมอบหมายให้สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป
• จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น
๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรีรวมถึงประเด็นข้อกฎหมายและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
• เข้าร่วมการชี้แจงคณะอนุกรรมการประสานการเร่งรัด ติดตาม และพิจารณาร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญ ญัติในคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับสูง และเข้าร่วมชี้แจงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง

๙

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• นาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับ
หลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง จานวน ๕ ฉบับ ได้แก่
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
• เข้าร่วมการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ในวันที่ ๖, ๑๔, ๒๐ และ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวันที่
๓, ๑๐ และ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
• จัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงสาหรับรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๑ ให้ผู้ประเมิน
๓. การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทาหนังสือตอบคาขอหรือข้อหารือด้านค่าตอบแทนจากส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาหนังสือ
เสนอความเห็นคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และวิธีการคานวณเพื่อนาไปใช้ประกอบการจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือน
• วิเคราะห์ข้อมูล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทาหนังสือ ตอบคาขอ หรือข้อหารือด้านค่าตอบแทน รวมทั้งจัดทาหนังสือเสนอความเห็นคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) หนังสือตอบคาขอ หรือข้อหารือด้านค่าตอบแทน จานวน ๖๘ เรื่อง
๒) หนังสือเสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔๖ เรื่อง
๔. การศึ ก ษาและพั ฒ นาแนวทางการจั ด ⚫ จัดทารายงานการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
สวัสดิการภายในส่วนราชการ
ฉบับสมบูรณ์ โดยวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลผลการสารวจความคิดเห็น ผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น และการสัมภาษณ์เจาะลึกในจังหวัดที่ดาเนินการจัด
สวัสดิการ ประกอบด้วย
๑) ประเด็นข้อเสนอการปรับปรุงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
⚫ จัดทาร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการพิจารณา

๑๐

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
⚫ จัดประชุมชี้แจงเรื่องการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการแก่ส่วนราชการและจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ดาเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
⚫ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการในส่วนของผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
⚫ ปรับปรุงร่างบันทึกสาหรับนาเสนอคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพิจารณา เรื่อง การดาเนินการกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ โดยหารือกับกรมธนารักษ์และสานักกฎหมาย สานักงาน ก.พ. เพื่อรับฟังความเห็นประกอบการแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกดังกล่าว
⚫ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ ใช้ ประกอบการปรับปรุ งระเบีย บสานัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิ การภายใน ส่วนราชการและหลักเกณฑ์การจั ด
สวัสดิการเชิงธุรกิจ
⚫ จัดทาร่างบันทึกนาเสนอคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพิจารณา เรื่อง (๑) การแก้ไขระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒) การดาเนินการจัดตั้งสถานบริการน้ามันเชื้อเพลิงของกรมวิชาการเกษตร และ (๓) การดาเนินการกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ
⚫ จัดทาบันทึกกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการใน
คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ โดยเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมาจากผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการทหาร คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และจัดทาหนังสือถึงคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการในคณะกรรมการ
สวัสดิการข้าราชการ
⚫ ดาเนินการแก้ไขปัญหาคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการในส่วนของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
๑) ประชุมหารือร่วมกับเลขาธิการ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการในส่วนของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) ทาหนังสือถึงประธาน ก.ค.ศ. เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการในส่วนของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) จัดทาร่างบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กฎหมายเพื่อแต่งตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการแทนกรรมการที่ลาออกและจัดทาร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนาม
๔) ศึกษารวบรวมข้อมูล จัดทาบันทึกเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาเรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ในส่วนของผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา” ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๕) จัดทาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ กรณีผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบี ยบข้าราชการเพื่อให้ตรวจร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็น
กรรมการสวัสดิการข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๖) ปรับแก้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ กรณีผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามมติ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ
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๗) จัดทาหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบและทาหนังสือแจ้ง ก.ค.ศ. ให้เลือกผู้แทน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เพิ่มเติมดังกล่าว
⚫ จัดทาร่างบันทึกเพื่อใช้สาหรับนาเสนอคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) การแก้ไขระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) การดาเนินการจัดตั้งสถานบริการน้ามันเชื้อเพลิงของกรมวิชาการเกษตร
๓) การหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรมธนารักษ์เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ
๔) การหารือของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของตารวจตรวจคนเข้าเมือง
⚫ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาร่างบันทึกเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหารือการลงทุน
ในสลากออมสิน และกรมวิชาการเกษตรหารือการตั้งสถานีบริการเชื้อเพลิงเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจ
⚫ สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างสานักงาน ก.พ. และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง โครงการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
⚫ จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวาระต่าง ๆ ดังนี้
เรื่องเพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง ได้แก่
๑) กรมวิชาการเกษตรหารือการดาเนินการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงเป็นสวัสดิการภายในส่วนราชการ
๒) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหารือการนาเงินกองทุนสวัสดิการลงทุนในสลากออกสิน
⚫ จั ด ประชุ ม เพื่ อ หารื อ ร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางและความเหมาะสมของข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ
การจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
⚫ จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการได้มีมติ จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
๑) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๑ เรื่อง คือ การแก้ไขระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) เรื่องเพื่อหารือ ๑ เรื่อง คือ กรมธนารักษ์หารือแนวทางการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ: กรณีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓) เรื่องเพื่อทราบ ๑ เรื่อง คือ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
จัดทามติคณะกรรมการ
๕. การพัฒนาระบบตาแหน่งและการบริหาร ⚫ ศึกษา วิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมการปกครอง เปรียบเทียบกับส่วนราชการอื่นที่มีของเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ขนาด และ/หรือลักษณะงาน
กาลังคนภาครัฐ
คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเสนอหลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง (ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น)
เพิ่มขึ้น ๑ ตาแหน่ง เป็นตาแหน่งที่ ๔ เพื่อให้ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดตาแหน่งต่อไป โดย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
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ระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ก.พ. มีมติรับทราบ ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
⚫ การปรับปรุงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด ตาแหน่งวิศวกรรังวัด โดยเพิ่มเติมระดับเชี่ยวชาญ โดย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจาแนก
ตาแหน่งและค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และ ก.พ. มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาระบบจาแนกตาแหน่ง ครั้งที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานกาหนดตาแหน่งและต้นแบบมาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สาหรับตาแหน่งเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช
คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาระบบจาแนกตาแหน่ง ครั้งที่ ๒ การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือในการบริหาร
ตาแหน่งของส่วนราชการ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการของส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม จานวน ๖๖ คน
⚫ นาเสนอ ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ทาเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่อง
๑) การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง ก.พ.
มีมติเห็นชอบตามมติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ และมติ อ.ก.พ.
วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเห็นชอบกับข้อเสนอ
เพิ่มเติมของสานั กงาน ก.พ. ดังนี้ (๑) ให้มีการชี้แจงส่ วนราชการที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกั บการผ่ อนคลายหลักเกณฑ์ ก ารบริ หารทรั พยากรบุคคลในแต่ละประเด็ น
ทั้งการกาหนดตาแหน่งและวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ เพื่อให้ส่วนราชการเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกันในการดาเนินการ และ (๒) ให้ส่วนราชการกาหนดให้มีตัวชี้วัด
ระดับบุคคลที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการตามที่ได้ตกลงไว้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ ๔.๐
รวมทั้งให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลความเหมาะสมของการดาเนินการในลักษณะการผ่ อนคลาย
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป
๒) กรมราชทัณฑ์ขอปรับปรุงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งอนุศาสนาจารย์ เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่ง ก.พ. มีมติเห็นชอบ
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาระบบจาแนกตาแหน่ง ครั้งที่ ๓ การพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือในการบริหารตาแหน่ง
ของส่วนราชการ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็น เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการติดตามและประเมินผลการใช้ตาแหน่งและอัตรากาลัง (Position and Workforce Audit)
จานวน ๒ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับบริบทและภารกิจของส่วนราชการ รวมทั้งสภาพปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง
- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม จานวน ๕๐ ส่วนราชการ

๑๓

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม จานวน ๕๐ ส่วนราชการ
⚫ นาเสนอ ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ทาเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่อง
๑) ข้อเสนอหลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)
๒) การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
⚫ การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกันที่ปฏิบัติงานในกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ยุบเลิกตาแหน่ง โดย อ.ก.พ. วิสามัญ
เกี่ยวกับระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ก.พ. มีมติเห็นชอบ ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
⚫ นาเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙
สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่อง
๑) การกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนักทัศนมาตร
๒) การกาหนดตาแหน่งเลขที่ ประจาอัตราข้าราชการพลเรือนสามัญ สาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการภาค ๑ – ๘
๓) ข้อเสนอหลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
⚫ นาเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙
สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และนาเสนอ ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบ
รัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่อง
๑) การกาหนดตาแหน่งเลขที่ ประจาอัตราข้าราชการพลเรือนสามัญ สาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการภาค ๑ – ๑๘
๒) ข้อเสนอหลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
๓) การขอยกเว้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยุบเลิกตาแหน่ง กรณีกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
⚫ นาเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒
ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาเรื่อง
๑) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งหัวหน้าสานักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ในกรมที่ดิน
๒) การยกเว้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตาแหน่งนายช่างสารวจ ในสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
๓) การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

๑๔

โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
๖. การสร้ างความเข้ มแข็ งด้ านการบริ ห าร ⚫ จัดทาฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/จังหวัด)
ทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการเพื่อพัฒนา ⚫ จัดทาข้อมูลคาถาม – คาตอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ๓)
ขีดความสามารถด้านการบริหารตาแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนาขึ้นบนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ.
⚫ จัดทาคู่มือการดาเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ฉบับปรับปรุง
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ นักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่ปฏิบัติง านเกี่ยวข้องกับ การกาหนดตาแหน่งระดับสูง
ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารตาแหน่งสาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กรม/อ.ก.พ. กระทรวง ระหว่างวันที่
๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
⚫ จัดสัมมนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระหว่างวันที่
๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ไม้แก้วดาเนินรีสอร์ท อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง
รับฟังความคิดเห็น ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวน ๓๗ คน
⚫ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่ งประเภทวิ ชาการระดั บเชี่ ยวชาญ สาขาพยาบาลศาสตร์ ” ในวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ในสายงานพยาบาลวิชาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวน ๕๐ คน
⚫ จัดสัมมนาการเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และระดับ
ชานาญการพิเศษ ในวันที่ ๑, ๕ และ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย แนวทาง วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง
การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดารงตาแหนง สาหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตาแหนงประเภททั่วไป) และตาแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะตาแหนงระดับ ๘ ลงมา
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวน ๓๗ คน
⚫ จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาแนวทางการจัดทาผลงานทางวิชาการในสาขาพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทางด้ านการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในส่ วนราชการของกระทรวง
สาธารณสุข จานวน ๕๕ คน

๑๕

โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
๗. การจั ด ท าเอกสารสถานภาพของส่ ว น ⚫ จัดทาเอกสารสถานภาพของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ นโยบายและทิศทางการบริหารงานของส่วนราชการ แผนงาน/โครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรอบอัตรากาลังในภาพรวม แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลัง ภาพรวมกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนสามัญ
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลและส่วนราชการในสังกัด โดยจัดทาแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูล ประสานงานกับส่วนราชการ ตลอดจน
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสถานภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เอกสารสถานภาพของส่วนราชการมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน
๘. การก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง ของส่ ว น ⚫ วิเคราะห์บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของส่วนราชการเป็ นรายกระทรวง โดยดาเนินงานร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. และได้มีการเสนอ
ราชการ
ความก้ าวหน้ าในการด าเนิ นการต่ อคณะอนุ กรรมการก าหนดกรอบอั ตราก าลั งและวางแผนบริ หารก าลั งคนภาครั ฐเชิ งยุ ทธศาสตร์ เป็ นประจ าทุ ก เดื อ น
โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และอัตรากาลังของส่วนราชการแล้ว จานวน ๑๗ กระทรวง ได้แก่
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และสานักนายกรัฐมนตรี
⚫ ศึกษา วิเคราะห์เพื่ อกาหนดยุ ทธศาสตร์ การปฏิรู ปกาลั งคนและภารกิ จบริ การด้ านสุ ขภาพของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยจัดประชุมคณะอนุ กรรมการก าหนด
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกาลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณา (๑) รายงานความก้าวหน้าในการบริหารตาแหน่งของสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๒) การจัดทาแผนบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ (๓) แนวทางการจัดทาแผน
กาลังคนเพื่อรองรับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตลอดจนรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการขอเพิ่มกรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปกาลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
๑) เรื่องเพื่อทราบ จานวน ๑ เรื่อง ดังนี้
- เรื่อง สรุปร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
๒) เรื่องสืบเนื่อง จานวน ๑ เรื่อง ดังนี้
- เรื่อง รายงานผลการศึกษาเบื้องต้นเรื่องการจ้างงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐ
⚫ จัดประชุมคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ทาเนียบรัฐบาล โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
๑) การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
๒) การขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตาแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)

๑๖

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๓) การขอยกเว้นการยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจา ตาแหน่งนักบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๔) แผนการดาเนินการจัดทามาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐในระยะต่อไป
๕) รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓
ตุลาคม ๒๕๖๐
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปกาลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
๑) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าแผนการบริหารตาแหน่งของกระทรวงสาธารณสุข
๒) เรื่อง ผลการจัดทายุทธศาสตร์การปฏิรูปกาลังคนและภารกิจด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกาหนดกรอบอัตรากาลังและวางแผนบริหารกาลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตรากาลังของส่วนราชการ กรณีกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และสานักนายกรัฐมนตรี
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปกาลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
๑) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการกาหนดรูปแบบการจ้างงาน
๒) เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกาลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
⚫ จัดประชุมคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ทาเนียบรัฐบาล โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
๑) การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง
๒) รายงานความก้าวหน้าการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกาลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
๓) สรุปข้อมูลการย้ายพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๔) การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการของสานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน สภาพัฒนาการเมือง และสานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๕) การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
⚫ จัดประชุมคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ทาเนียบรัฐบาล โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
๑) แนวทางการดาเนินการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นในช่วงรอยต่อของมาตรการบริหารและ
พัฒนากาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) กับมาตราการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ ในระยะถัดไป
๒) รายงานผลการดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการ
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปกาลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
๑) รายงานความก้าวหน้าในการบริหารอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ปี ๒๕๖๑ ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาแหน่งนายแพทย์ สัตวแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ
๒) แผนและยุทธศาตร์การบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
๓) ผลการศึกษารูปแบบการจ้างงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐ
⚫ จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ ชี้ แ จ ง แ น ว ท า ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ท ด แ ท น อั ต ร า ว่ า ง จ า ก ผ ล ก า ร เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร ด้ ว ย
กา ร จ้ า งงา นรู ป แ บ บ อื่ น ในวั นที่ ๒ ๙ สิ งห า ค ม ๒ ๕ ๖ ๑ ณ โ ร งแ ร ม ร า ม า กา ร์ เ ด้ นส์ ถนนวิ ภ า วดี รั งสิ ต ก รุ งเ ทพฯ โ ด ย มี ผู้ เ ข้ า ร่ วม
การประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ (ผู้บริหารที่กากับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล) และองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔๖๕ คน โดยผู้แทนสานักงาน ก.พ. ได้ชี้แจงเรื่อง “ภาพรวมการ
บ ริ ห า ร อั ต ร า ก า ลั ง ต า ม ม า ต ร ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ ( พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๗ – ๒ ๕ ๖ ๑ ) แ ล ะ ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น” และ “แนวทางการจัดสรรอัตรา
ว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” และผู้แทนฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. (สานักงาน ก.พ. สานักงบงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง) ได้ชี้แจง เรื่อง “แนวทางการดาเนินการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น” พร้อมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้แทนส่วนราชการและองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมการวางแผนและบริหารกาลังคนในส่วนราชการ
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อให้คาแนะนาส่วนราชการ : โครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกาลังคนของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้
ส่วนราชการสามารถวางแผนบริหารและพัฒนากาลังคนได้สอดคล้องกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
๑) การวิเคราะห์อัตรากาลังและวางแผนกาลังคน ณ สานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒) การจัดทาแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ สานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓) การกาหนดยุทธศาสตร์และจัดทาแผนพัฒนาข้าราชการ ณ สานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๔) การบริหารกาลังคนคุณภาพ ณ สานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕) การจัดทาและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ ณ สานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๘

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อเสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคล” ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์
ประตูน้า กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ (ผู้บริหารที่กากับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานด้านทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล) จานวน ๒๕๖ คน โดยสานักงาน ก.พ. ได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานวิชาชีพด้านทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ
การติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ (คปร.) และระบบบริหารพนักงานราชการ
⚫ จัดทาบันทึกเรื่ อง แนวทางการดึงดูดใจผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงาน
ราชการศักยภาพสูง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดึงดูดใจผู้มีความรู้ความสามารถ
คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูงตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ
⚫ รวบรวมผลสารวจความต้องการจ้างพนั กงานราชการศั กยภาพสูง จัดทาแนวทางการวิเคราะห์กรอบอั ตรากาลั งของส่วนราชการเพิ่มเติมเพื่ อรองรับการจ้ าง
พนักงานราชการศักยภาพสูง
⚫ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
เพื่อพิจารณา เรื่อง (๑) การกาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมในสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒) การกาหนดกรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (๓) การกาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมในกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ (๔) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ คณะที่ ๑ ด้านการกาหนดลักษณะงาน กรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ และเพื่อทราบ เรื่อง (๑) รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ
และ (๒) มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๑ และคณะที่ ๓
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๑ ด้านการกาหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา เรื่อง (๑) การขอรับจัดสรรอัตรากาลัง
พนักงานราชการเพิ่มเติมของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) และ (๒) การให้พนักงานราชการได้รับอัตราค่าตอบแทน
เพิ่มขึ้น กรณียื่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานเพิ่มเติม และเพื่อทราบ เรื่องการแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) ทดแทน
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น
ในวันที่ ๒๕ และ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดาเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์
ประตูน้า กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามมาตราการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งกาลังจะสิ้นสุดลง และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทามาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐระยะต่อไป
ซึ่งต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งคานึงถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๙

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
มาปรับใช้ในการให้บริการประชาชนของภาครัฐด้วย โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการระดับกระทรวง/กรม และผู้แทนองค์กรกลางบริหารทรัพยากร
บุคคล จานวน ๓๑๓ คน จาก ๑๔๓ ส่วนราชการ ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. จะได้รวบรวมประเด็นปัญหา อุปสรรค ผลการดาเนินการ
ของส่วนราชการ รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทามาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐในระยะต่อไป เพื่อเสนอ คปร. และ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลและพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๑) และการบริหารระบบพนักงานราชการ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม จานวน ๑๙๓ คน
⚫ ดาเนินการจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในส่วนราชการต่าง ๆ โดยนาเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๑ ด้านการกาหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ในการประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๒๑๐ ชั้น ๒ อาคาร ๓ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรอัตรากาลังพนักงาน
ราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงสาธารณสุข สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงมหาดไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม กระทรวงพลั งงาน กระทรวงศึ กษาธิการ กระทรวงดิจิ ทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงอุตสาหกรรม และมติ
คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๒ ด้านการสรรหาและเลือกสรร และประเมินผลการปฏิบัติงาน
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารระบบพนักงานราชการ” ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการบริหารระบบพนักงานราชการของส่วนราชการ โดยมีข้าราชการจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม จานวน ๔๑๗ คน
⚫ นาเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคาร
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทาเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการเพิม่ เติมเพื่อรองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงของส่วนราชการต่าง ๆ
๒) การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงสาหรับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
๓) ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ....
๔) การให้พนักงานราชการได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น กรณียื่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานเพิ่มเติม
๕) การขอยกเว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ (รายนางวิรัตน์ โคตรพันธ์)
๖) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น
๗) มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.)

๒๐

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- คณะที่ ๑ ด้านการกาหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
- คณะที่ ๒ ด้านการสรรหาและเลือกสรร และประเมินผลการปฏิบัติงาน
- คณะที่ ๓ ด้านกฎหมายและวินัย
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๑ ด้านการกาหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๒๑๐ ชั้น ๒ อาคาร ๓ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา เรื่องแนวทางการ
จัดทากรอบอัตรากาลั งพนั กงานราชการเพิ่มเติมเพื่ อรองรั บการทดแทนอั ตราว่ างจากผลการเกษียณอายุ ของข้ าราชการด้ วยการจ้างงานรู ปแบบอื่ นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๑ ด้านการกาหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา เรื่อง
๑) การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพือ่ รองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๒) การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในกระทรวงอุตสาหกรรม
๓) มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ คณะที่ ๓ ด้านกฎหมาย และวินัย
⚫ นาเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑
ทาเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงของส่วนราชการในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๒) การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงของส่วนราชการในกระทรวงอุตสาหกรรม
๓) แนวทางจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๔) ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕) การยกเว้นการดาเนินการตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๓๖๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรณีพนักงานราชการของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นการเฉพาะราย
๖) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพนักงานราชการ
๗) มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๑ ด้านการกาหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทน และสิทธิ
ประโยชน์ และคณะที่ ๓ ด้านกฎหมายและวินัย

๒๑

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
⚫ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพปัญหาและแนวทางปฏิบัติสาหรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วย
การจ้างงานรูปแบบอื่นและระบบพนักงานราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการและพนักงาน
ราชการของส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม จานวน ๑๗๘ คน
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๑ ด้านการกาหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา เรื่อง
๑) การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒) ขอหารือพนักงานราชการทั่วไป ขออนุญาตเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลนานาชาติ Paris Gay Games 2018
⚫ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบ
รัฐบาล เพื่อพิจารณา เรื่อง
๑) การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒) การสรรหาและเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง
๓) มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๑
๔) การแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) เฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพนักงานราชการ
๕) การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงของส่วนราชการ : กระทรวงอุตสาหกรรม
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) เฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๓๒๑๐ ชั้น ๒ อาคาร ๓ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระเรื่อง (๑) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) เฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบพนักงานราชการ และ (๒) แนวทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการ
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) เฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๓๒๑๐ ชั้น ๒ อาคาร ๓ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการ
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) ร่วม ๔ คณะ ประจาปี ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะกรรมบริหารพนักงานราชการ จานวน ๗๐ คน ซึ่งผลจากการประชุม คือ รายงานสรุปผลการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการ
⚫ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) เฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพนักงานราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาเรื่องการกาหนดทิศทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการ

๒๒

โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
๙. การศึ ก ษาและพั ฒ นาข้ อ เสนอแนว ๑. การจัดทารายละเอียดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
ทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบหรือกลไก ⚫ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งจัดทาข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในราชการ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรและการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณในราชการพลเรือน
พลเรื อ นที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง ⚫ แต่งตั้งคณะทางานจัดทารายละเอียดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ จานวน ๕ คณะ
โครงสร้างอายุประชากรและการปรับเปลี่ยน ⚫ จัดทาร่างรายละเอียดแนวทาง (๑) การนาระบบบริหารอายุ (Age Management) มาใช้ในส่วนราชการ และ (๒) การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
อายุเกษียณในราชการพลเรือน
ภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ เพื่อเสนอคณะทางานฯ พิจารณา
• นาเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อ
พิจารณาเรื่อง (๑) การดาเนินการจัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทารายละเอียดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
(๒) แนวทางการปรับปรุง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (๓) ความก้าวหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับ Placement Center และนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ซึ่ง ก.พ. มีมติรับทราบ
• จัดประชุมคณะทางานเพื่อการจัดทารายละเอียดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ คณะที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดทากรอบการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพกาลังพลภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่การสูงวัย
๒. การจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการและแนวทางในการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตามมาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑)
⚫ จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการตอบแบบสารวจความประสงค์ของส่วนราชการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับราชการต่อไป และ
เกี่ยวกับการจ้างงานข้าราชการที่เกษียณอายุ ส่งไปยังส่วนราชการระดั บกรม ๑๓๙ แห่ง และประมวลสรุปผลการสารวจตาแหน่งงานและความประสงค์ข องส่วน
ราชการในการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
⚫ จั ดประชุ มในวั นที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เรื่ อง การปรั บปรุ งกฎ ก.พ. ว่ าด้ วยการให้ ข้ าราชการพลเรื อนสามั ญซึ่ งมี อายุ ครบหกสิ บปี บริ บู รณ์ รั บราชการต่ อไป
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎ ก.พ. ที่ออกตามมาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสนับสนุนส่วนราชการในการรักษากาลังคนที่มีความจาเป็นในระยะเร่งด่วน
⚫ จัดทามติ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง อ.ก.พ.ฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอปรับปรุงบัญชีรายชื่อตาแหน่งที่ ก.พ. จะกาหนดให้เป็นตาแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป โดยให้เสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการและเร่งรัดดาเนินการต่อไป

๒๓

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
⚫ จัดทาวาระเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ก.พ. ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง ก.พ. และ อ.ก.พ.ฯ มีมติเห็นชอบ ในหลักการตามที่เสนอ โดยให้มีการปรับปรุงบัญชี
ตาแหน่งที่จะให้รับราชการต่อไป รวมถึงการปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งไม่กระทบต่อสาระสาคัญของกฎ ก.พ.ฯ
⚫ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทาข้อมูลประกอบการปรับปรุงบัญชีตาแหน่งที่ ก.พ. กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับส่วนราชการระดับกระทรวง (สานักงานปลัดกระทรวง) ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงบัญชีรายชื่อตาแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณืรับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการ
ซึ่งทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ. กระทรวงเข้าร่วม จานวน ๓๕ ส่วนราชการ รวมทั้งสิ้น ๕๔ คน ทั้งนี้ การประชุมชี้แจงครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากมติที่
ประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเห็นชอบให้มีการปรับปรุงและแก้ไขตาแหน่งที่ ก.พ. กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป
ได้ โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวงเสนอรายชื่อตาแหน่งในสายงานของส่วนราชการในสังกัด เพื่อเสนอให้ ก.พ. พิจารณากาหนดเป็นตาแหน่ งที่จะให้รับราชการต่อไป
ซึ่งผลของการดาเนินการเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกาลังคนในภาพรวมของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
⚫ ติดตามผลการปรับปรุงและเพิ่มเติมสายงานในบัญชีตาแหน่งที่ ก.พ. กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่ได้รับราชการต่อไปตามกฎ ก.พ.ฯ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
กาลังคนของส่วนราชการในระยะเร่งด่วน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อและจานวนอัตรากาลังของสายงานหลักและสายงานสนับสนุนของแต่ละส่วนราชการ
⚫ รวบรวมข้อมูลการขยายอายุเกษียณของข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ
⚫ ปรับปรุงบัญชีตาแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
การกาหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่งประเภทวิชาการและประเภททัว่ ไปที่จะให้รับราชการต่อไป
⚫ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ จานวน ๓ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๑ กลุ่มผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้า
แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
- ครั้งที่ ๒ กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
- ครั้ งที่ ๓ กลุ่ ม ต าแหน่ งงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ศั ก ยภาพและสมรรถภาพทางกายเป็ น หลั ก หรื อ ต าแหน่ งงานที่ มี ลั ก ษณะตรากตราห รื อเสี่ยง
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
⚫ จัดทาหนังสือถึงกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อแจ้งผลการให้ข้าราชการรับราชการต่อไป (ตาแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ)
⚫ จัดทาวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ รับราชการต่อไป กรณีกรมศิลปากร เสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ ก.พ. ในการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒๔

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
⚫ จัดทาวาระเพื่อหารือเรื่องการจัดทาฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐสูงวัย โดย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุ คคล
มีความเห็นและข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการต่อไป
⚫ จัดทาวาระเพื่อพิจารณาเรื่องการประมาณการค่าใช้จ่ายภาครัฐเมื่อมีการขยายอายุเกษียณราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเห็นชอบให้ใช้แนวทางการประมาณการไปดาเนินการต่อไป
⚫ จัดทาวาระเพื่อพิจารณาเรื่องร่างแผนพัฒนาศักยภาพกาลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่การสูงวัย โดย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่การสูงวัยและให้นาเสนอ ก.พ. พิจารณาต่อไป
๓. การดาเนินการเกี่ยวกับ Job Placement for Seniors (ชื่อเดิม Placement Center)
⚫ พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์และระบบฐานข้อมูลของ Placement Center
⚫ จั ดประชุ มสั มมนา เรื่ อง โอกาสในการท างานของบุ คลากรภาครั ฐสู งวั ยในยุ คประเทศไทย ๔.๐ ในวั นที่ ๘ กั นยายน ๒๕๖๐ เพื่ อรั บฟั งความคิ ดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงานและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
⚫ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีรายได้หลังเกษียณ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
ซึ่งผลจากการสัมมนา คือ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตพื้นฐานสาหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการทางาน
ภายหลังเกษียณได้ รวมทั้งยังได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการทดลองลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ OCSC Placement Center ซึ่งเป็นระบบที่สานักงาน
ก.พ. พัฒนาขึ้น
⚫ ประชุมร่วมกับรองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติและบุคลากรที่ดูแลงานวุ ฒิอาสา ธนาคารสมอง ในวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อหารือแนวทางดาเนินงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และการสร้างเครือข่ายในการจั ดหางานสาหรับข้าราชการที่เกษียณอายุ ซึ่งผลจากการ
ประชุม คือ สานักงาน ก.พ. ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทาระบบฐานข้อมูลสาหรับ Placement Center
• ศึกษาทบทวนโครงสร้างตาแหน่งงานและอัตรากาลัง โดยจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดตาแหน่งงานจากส่วนราชการ จานวน ๘ ส่วนราชการ
ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานสถิติแห่งชาติ
• การหาเครือข่ายในการดาเนินงานและโอกาสการจ้างงาน ดังนี้
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมข้าราชการอาวุโส ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับประเด็นที่สานักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์สมาคมฯ
ให้ร่วมสนับสนุนบุคลากรภาครัฐให้มีงานทาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความอนุเคราะห์ตามคาขอของสานักงาน ก.พ.
- ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานให้
ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ส านักงานคณะกรรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น (สานักงาน ก.ถ.) จัดตั้ง Placement Center
เพื่อสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นที่เกษียณอายุไปทางานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งแบบจิตอาสา (ข้าราชการระดับ ๙ ขึ้นไป)
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และแบบมีค่าตอบแทน (ข้าราชการต่ากว่าระดับ ๙) โดยขอให้สานักงาน ก.พ. ส่งรายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุให้กับสานักงาน ก.ถ. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสรร
หาบุคคล
- รวบรวมข้อมูลสมาคมหรือชมรมข้าราชการเกษียณอายุของส่วนราชการระดับกระทรวง เพื่อเป็นเครือข่ายดาเนินงาน Placement Center ตามมติ อ.ก.พ.
วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
⚫ ศึกษาดูงานศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
คลองเตย และได้จัดทารายงานการศึกษาดูงานฯ พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสของข้าราชการสูงวัยในการทางานให้กับ GCC 1111 หรือศูนย์ดารงธรรม และ
การบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อบริการประชาชนผ่าน GCC 1111
⚫ ประชุ มกั บกรมการจั ดหางาน จ านวน ๒ ครั้ ง ในวั นที่ ๑๓ และ ๑๗ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ เพื่ อขอข้ อมู ลข้ าราชการเกษี ยณอายุ ที่ กรมการจั ดหางานได้ รั บจาก
กรมบัญชีกลางและที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน
⚫ พัฒนาระบบฐานข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุ (OCSC Placement Center)
- ปรับปรุงเนื้อหาของระบบลงทะเบียนและออกแบบใบสมัคร Placement Center สาหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์
- สร้างฐานข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุสาหรับหน่วยงานที่ต้องการบุคลากรปฏิบัติงาน โดยรวบรวมข้อมูลประวัติของข้าราชการเกษียณอายุจากสมาคม
ข้าราชการอาวุโส และแหล่งข้อมูลภายในสานักงาน ก.พ. เช่น ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดเตรียมไว้ในระบบ
ฐานข้อมูล
- บูรณาการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกษียณอายุ จากข้อมูลสารสนเทศกาลังคนภาครัฐ ข้อมูลของกรมการจัดหางาน ข้อมูลสมาชิกสมาคมข้าราชการ
อาวุโส ข้อมูลข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรภาครัฐจากศูนย์ข้อมูลกลางทรัพยากรบุคคล
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษภายในประเทศ
- สารวจข้อมูลความเชี่ยวชาญและความสนใจในการทางานของข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสารวจ จานวนทั้งสิ้น ๖,๒๗๑ คน ประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๒,๐๘๕ คน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๒,๐๘๓ คน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๒,๑๐๓ คน
⚫ จัดประชุมคณะทางานเตรียมการจัดตั้งและกากับดูแล Placement Center ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
๑) คณะทางานฯ รับทราบการแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุคณะใหม่
๒) มีมติเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานร่วมกับสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย โดย (๑) เห็นควรให้สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการประเมินบุคคลก่อนส่งรายชื่อให้กับหน่วยงานที่กาลังมีความต้องการบุคลากร และ (๒) เห็นชอบให้มีการร่วมกันศึกษามาตรฐานค่าตอบแทนรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ สาหรับผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการและหน่วยงาน

๒๖

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๓) มีมติเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือด้านส่งเสริมการมีงานทาให้ผู้สูงอายุกับกรมการจัดหางาน โดยเห็นควรให้ชะลอการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ กับ
กรมการจัดหางานไว้ก่อนเพื่อดาเนินการให้เกิดแผนงานโครงการและอานาจหน้าที่ที่ชัดเจน
⚫ จัดประชุมคณะทางานเตรียมการจัดตั้งและกากับดูแล Placement Center
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีการนาเสนอความก้าวหน้าโครงสร้างและสถานที่ตั้ง Placement center
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมหารือคณะทางาน “ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ Placement Center
⚫ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับ Placement Center (ร่วมกับ อ.ก.พ. นายสมภพ อมาตยกุล และข้าราชการจากสานักงาน ก.พ.ร.) ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ และจัดประชุมจัดทาฐานข้อมูล Placement Center ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีผลการดาเนินการ คือ การจัดทารายละเอียดแนวทางการพัฒนา
Placement Center ให้เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
⚫ เสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์เตรียมผู้สูงวัยให้เข้าทางานให้เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) และเปลี่ยนชื่อจาก Placement Center
เป็น Job Placement for Seniors และนาเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่ง ก.พ. มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการพัฒนา
ศูนย์เตรียมผู้สูงวัยให้เข้าทางานให้เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษ (SDU) และกาหนดชื่อหน่วยงานเป็นศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน รวมทั้งให้จั ดทา
รายละเอียดคาขอจัดตั้งหน่วยงานเสนอ ก.พ.ร.
⚫ ดาเนินการออกแบบสารวจออนไลน์ (e-survey) ความสนใจ ในการทางานหลังเกษียณของข้าราชการที่จะเกษียณในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ส่งให้ส่วนราชการ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๔/๑๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑) และศึกษา วิเคราะห์ผลการสารวจข้อมูล
ความเชี่ยวชาญและความสนใจในการทางานของข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพื่อกาหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางใน
การนาร่องตามภารกิจของศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน
⚫ จัดประชุมคณะทางานและเตรียมการจัดตั้งศูนย์จัดเตรียมผู้สูงวัยภาครัฐเข้าสู่งาน (ร่วมกับ อ.ก.พ. นายสมภพ อมาตยกุล และข้าราชการจากสานักงาน ก.พ.ร.) ใน
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) โดยมีผลการดาเนินการ คือ การจัดทาแผนการดาเนินการจัดตั้ง
SDU โครงสร้างองค์กร และอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนในส่วนที่ไม่ได้อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงาน ก.พ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
⚫ จัดประชุมร่วมระหว่างสานักงาน ก.พ. นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการ ก.พ. และกรมการปกครอง เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ดารงธรรม กรมการ
ปกครอง ณ ส านั กงาน ก.พ. จั งหวั ดนนทบุ รี เพื่ อ ศึ กษาโอกาสในการท างานของข้ าราชการสูงวั ยหรื อข้าราชการที่ เกษี ยณอายุ ที่ มีประสบการณ์และความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
⚫ วิ เ คราะห์ ผ ลการส ารวจข้ อ มู ล ความเชี่ ย วชาญและความสนใจในการท างานของข้ า ราชการที่ จ ะเกษี ย ณอายุ เ พื่ อ เสนอแนวทางการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
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⚫ จั ดท าข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการจัดตั้งและดาเนินการเกี่ ยวกั บศู นย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สู งวั ยเข้ าสู่ งาน (Job Placement for Seniors) รวมทั้ งประสานงานใน
การเสนอคาขอต่อคณะทางาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
⚫ จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนาเสนอวาระ
ที่สาคัญ ดังนี้
๑) วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นและแผนการดาเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ
๒) วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง แผนพัฒนาศักยภาพกาลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่การสูงวัย
๓) วาระเพื่อหารือ เรื่อง การศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบบาเหน็จบานาญ : กรณีตัวอย่างการคานวณบาเหน็จบานาญ

๑๐.การส่งเสริมศักยภาพ เสริมสร้างคุณภาพ
แล ะ ความ เข้ ม แข็ งข อ งงาน วิ จั ย แ ล ะ
การพั ฒ นางานด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคลภาครัฐ

• ศึกษาการบริหารงานบุคคลขององค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ และเปรียบเทียบประเด็นที่สาคัญกับองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอื่ น ได้แก่
การกาหนดตาแหน่งและทางก้าวหน้า ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน การบรรจุและแต่งตั้ง
• ศึกษางานวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเภทบุคลากรและลักษณะงานเพื่อรองรับรู ปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย และศึกษารูปแบบการจ้างงานที่มี
ในปัจจุบันของภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดทารายงานผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาประเภทบุคลากรภาครัฐที่
เหมาะสมกับลักษณะงานของส่วนราชการ
• จัดทาร่างรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาประเภทบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมกับลักษณะงานของส่วนราชการ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของ
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
• ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการดาเนินการของส่วนราชการเพื่อประกอบการปรับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไป
ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔
• จั ดการประชุ มระหว่ างส่ วนราชการกั บส านั กงาน ก.พ. ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวั นที่ ๗ กั นยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุ มสุ ขุ มนั ยประดิ ษฐ์ ส านั กงาน ก.พ.
โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน ๘๘๐ คน เพือ่ สรุปความก้าวหน้าในการดาเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการปฏิรูปประเทศ
การจัดทารายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (HR Scorecard Annual Report 2017)
• การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Agency Survey)
- บันทึกข้อมูลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Agency Survey) ที่ได้รับจากส่วนราชการ จานวน ๑๒๕ ส่วนราชการ
- พัฒนาระบบและรูปแบบการรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Agency Survey) แบบออนไลน์
⚫ การสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Employee Survey) ซึ่งสานักงาน
ก.พ. ได้ดาเนินการ ดังนี้

๒๘

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๑) พัฒนาระบบการส ารวจความคิดเห็ นและความพึ งพอใจของข้ าราชการพลเรื อนสามัญที่มีต่ อการบริหารทรั พยากรบุ คคลของส่ วนราชการ ป ระจ าปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบออนไลน์
๒) วิเคราะห์ประชากรและกาหนดกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ พลเรือนสามัญในแต่ละส่วนราชการ
๓) จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ จานวน ๑๕๑ แห่ง เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสารวจฯ
๔) เปิดระบบให้ข้าราชการสามารถเข้าไปตอบแบบสารวจออนไลน์
๕) จัดทาหนังสือถึงส่วนราชการจานวน ๘๔ แห่ง เพื่อแจ้งขยายเวลาการตอบแบบสารวจถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖) รวบรวมและประมวลผลการสารวจความคิดเห็นและ ความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ สาหรับ
การจัดทารายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๗) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาร่างบันทึกรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
⚫ จัดทาบันทึกเรื่องการรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
การให้ความอนุเคราะห์ส่วนราชการในการประเมินสมรรถนะผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ดาเนินการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ๖ ด้าน ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภทอานวยการ สาหรับส่วนราชการที่ขอความอนุเคราะห์ โดยได้
ดาเนินการประเมินสมรรถนะทางการบริหารดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
• สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๒๖ ราย วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
• สานักงานศาลยุติธรรม จานวน ๔๐ ราย วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
• สานักงาน ก.พ. จานวน ๔๐ ราย วันที่ ๑๙ และ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
• กรมชลประทาน จานวน ๔๔ ราย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
• สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๔๙ ราย วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
• สานักงานศาลยุติธรรม จานวน ๔๔ ราย วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จานวน ๒๕ ราย วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• สานักงานศาลยุติธรรม จานวน ๔๖ ราย วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• สานักงานศาลปกครอง จานวน ๒ ราย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จานวน ๑๐๙ ราย วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• สานักงานศาลยุติธรรม จานวน ๕๐ ราย วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๙

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จานวน ๑๕ ราย วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
• กระทรวงสาธารณสุข จานวน ๒๓ ราย วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๑. การประเมิน ผลการปฏิบ ัติร าชการ • ดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทุกสังกัด โดยประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางการ
และระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ดังนี้
- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรกาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ให้ครอบคลุมการ
ดาเนินงาน ตามภารกิจสาคัญของรัฐบาลใน ๓ มิติ ได้แก่
(๑) งานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์สาคัญของรัฐบาล (Agenda Based)
(๒) งานตามภารกิจของส่วนราชการ (Functional Based)
(๓) งานตามพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Based)
• ศึกษาผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานในส่วนราชการ ข้อหารือ ข้อร้องเรียน ฯลฯ
• ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทาหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการต่าง ๆ
- จัดทาบันทึกวิเคราะห์เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ประกอบ การตอบข้อหารือของสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- จัดทาหนังสือตอบข้อหารือของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
- ตอบข้อหารือด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ จานวน ๔๖ แห่ง
• รวบรวมข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการย้ อนหลั ง ๓ ปี เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี กับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ และการประชุมหารือ
กับผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่าง
ข้อเสนอในการปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการต่อไป
๑๒. การประเมินข้าราชการพลเรือนประเภท ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหารระดับสูง
บริหารตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ และรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทา
หน้าที่ของเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปประกอบการประเมินสาหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ และการจัดทาคู่มือประกอบการประเมินข้าราชการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
• จัดทาคู่มือการประเมินข้าราชการพลเรือน ประเภทบริหารระดับสูง : สาหรับผู้รับการประเมิน

๓๐

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• ร ว บ ร ว ม ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผู้ ป ร ะ เ มิ น ( น า ย ก รั ฐ ม น ต รี / ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี / รั ฐ ม น ต รี ) ส า ห รั บ ร อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่
๒/๒๕๖๐ และจัดทารายงานสรุปผลการประเมินนากราบเรียนนายกรัฐมนตรี
• จัดทาหนังสือชี้แจงแนวทางการประเมินสาหรับรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๑ แจ้งแก่ผู้รับการประเมิน (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ ๑๐๒๑.๓/๑๑๕ ลงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)
๑๓. การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร ⚫ จัดฝึกอบรมพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่นักทรัพยากรบุค คลในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัด
ทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด หลักสูตร “วินัย การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง
หัวข้อการอบรมประกอบด้วย วินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ชานาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา
พะเยา พิจิตร ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ศรีสะเกษ ลาพูน สกลนคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี หนองคาย หนองบัวลาภู อ่างทอง
อานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี และนครพนม รวม ๕๖ คน
⚫ จัดฝึกอบรมพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่นักทรัพยากรบุ คคลในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัด
หลักสูตร “การวิเคราะห์ตาแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง : กรณีกระทรวงสาธารณสุข” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช
คอนเวนชั่น จั งหวั ด นนทบุ รี ซึ่ งหั ว ข้ อ การอบรมประกอบด้วย การวิ เ คราะห์ตาแหน่ง การบรรจุแ ละแต่งตั้ง และการเขี ยนคาสั่ง โดยมี ผู้เข้ าร่วมสัมมนา
ประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชานาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๓๘ จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดกระบี่ กาฬสินธุ์ กาแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตาก นครปฐม บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พระนครครี
อยุธยา พะเยา พัทลุง พิจิตร แพร่ ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระยอง ศรีสะเกษ ลพบุรี สงขลา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุรินทร์
หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุทัยธานี และลาพูน รวม ๖๓ คน
⚫ จัดฝึกอบรมพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่นักทรัพยากรบุคคลในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัด หลักสูตร
“ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด (PPIS)” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชานาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒๘ จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ชัยนาท นครพนม นครปฐม พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน
ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง เลย ราชบุรี ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สุรินทร์ หนองบัวลาภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม ๓๖ คน
⚫ จัดฝึกอบรมพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่นักทรัพยากรบุคคลในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัด หลักสูตร
“ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด (PPIS)” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้ วย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ การ/ชานาญการ และพนักงานราชการที่ ปฏิบัติ งานในกลุ่ มบริ หารทรั พยากรบุ คคลของ ๒๗ จังหวั ด

๓๑

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ประกอบด้วยจังหวัดกาแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ เชียงราย ชุมพร ตาก นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พะเยา ภูเก็ต มุกดาหาร ยะลา ราชบุรี
ลพบุรี ลาพูน สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ศรีสะเกษ สมุทรสาคร สระบุรี อ่างทอง อานาจเจริญ และอุบลราชธานี รวม ๓๓ คน
⚫ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม
๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย นโยบายและแนวทางการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวทางปฏิบัติการดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-Based) และการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก ๑๗
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และอุทัยธานี รวม ๒๑๖ คน
⚫ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ” ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย นโยบายและแนวทางการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวทางปฏิบัติการดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ทุนสนับสนุน ความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-Based) และ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ : หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้า ส่วนราชการในภูมิภาคและนักทรัพยากร
บุคคลจากส่วนราชการในภูมิภาคหรือผู้แทนจาก ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน พะเยา น่าน และแพร่ รวม ๑๙๐ คน ทั้งนี้
สานักงาน ก.พ. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ข้าราชการในส่วนภูมิภาคเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติการดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ข้อพึงระวังในการบริหารจัดการกาลังคนให้โปร่งใส เป็นธรรม
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ หรือหากมีการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ก็สามารถดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ตลอดจนเป็นการรับฟังความคิดเห็น ประเด็น
ปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับเป็นแนวทางการพัฒนากฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหา
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
⚫ จัดฝึกอบรมพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่นักทรัพยากรบุคคลในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัด หลักสูตร
“การบรรจุแต่งตั้งและการเขียนคาสั่ง” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหัวข้อการอบรม
ประกอบด้วย ภาพรวมการบรรจุและแต่งตั้ง การบรรจุและแต่งตั้ง : การสรรหาบุคคลให้ดารงตาแหน่ง กรณีทดลองปฏิบัติราชการการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญในภูมิภาคและการย้าย การโอนข้าราชการให้ดารงตาแหน่ง และการลาออก หลักเกณฑ์ การบรรจุและแต่งตั้ง : กรณีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในหัวข้อการจัดทาคาสั่ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชานาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๔๘ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก
นครนายก นนทบุรี บึงกาฬ น่าน บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง เพชรบูรณ์ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน

๓๒

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ยโสธร ร้อยเอ็ด ยะลา ลพบุรี ลาปาง ลาพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ
อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม ๕๘ คน
⚫ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม
๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติการดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ การทดลองปฏิบัติราชการและการแก้ไขวันเดือนปีเกิด ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-Based) และหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง
และการจัดทาคาสั่ง โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สกลนคร
ขอนแก่น หนองบัวลาภู ชัยภูมิ เลย หนองคาย กาฬสินธุ์ นครพนม และบึงกาฬ รวม ๒๒๗ คน
⚫ จั ดอบรมการพั ฒนาเพื่ อสร้างความเป็นมืออาชี พด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ แก่ นักทรั พยากรบุ คคลในกลุ่มบริหารทรั พยากรบุ คคล ส านั กงานจั งหวัด
หลักสูตร “จิตวิทยาการให้คาปรึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหัวข้อ การอบรม
ประกอบด้วย หลักพื้นฐานของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ทักษะการฟังอย่างมีส่วนร่วม หลักการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ทักษะการให้ทางเลือกเพื่อรับมือปัญหา เทคนิค
เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือทางจิตใจ และประเด็นที่พึงตระหนัก ในการช่วยเหลือ ทางจิตวิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/
ชานาญการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๓๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ
เชียงใหม่ ตราด นครนายก นครปฐม นครพนม นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส บึ งกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร
พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ราชบุรี ลาปาง สกลนคร สตูล สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุรินทร์ หนองคาย อ่างทอง อุดรธานี และอุทัยธานี รวม ๔๖ คน
⚫ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ซึ่งหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย นโยบายและแนวทางการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ แนวทางปฏิบัติการดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area-Based การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เข้ ารั บราชการและพนั กงานราชการ การบริ หารทรั พยากรบุ คคลภาครัฐ และคลิ นิ กให้ ค าปรึ กษาด้ านการบริหารทรั พยากรบุคคล โดยมี ผู้ เข้ าร่ วมการสัมมนา
ประกอบด้วย ข้าราชการในเขตภาคตะวันออกจาก ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ชลบุรี และตราด
รวม ๒๓๐ คน
⚫ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ชาติ” ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน
๒๕๖๑ ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วยนโยบายและแนวทางการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ แนวทางปฏิบัติการดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area-Based การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เข้ ารั บราชการและพนั กงานราชการ การบริ หารทรั พยากรบุ คคลภาครัฐ และคลิ นิ กให้ ค าปรึ กษาด้ านการบริหารทรั พยากรบุคคล โดยมี ผู้ เข้ าร่ วมการสัมมนา
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ในภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา พัทลุง ปัตตานี สตูล นราธิวาส ยะลา
สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง รวม ๒๓๐ คน

๓๓

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
⚫ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหัวข้อการสัมมนา ประกอบด้วย นโยบายและแนวทางการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวทางปฏิบัติการดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุ กข์ และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในภูมิภาค
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ อานาจเจริญ
ศรีสะเกษ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และนครราชสีมา รวม ๒๓๖ คน
⚫ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหัวข้อการสัมมนา ประกอบด้วย การพิทักษ์ระบบคุณธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในภูมิภาค
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ กาแพงเพชร นครสวรรค์
สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร และตาก รวม ๒๑๐ คน
⚫ การดาเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/จังหวัด)
- ปรับปรุงร่างคู่มือการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
- ให้คาแนะนาและตอบข้อหารือเรื่อง อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/จังหวัด) ทางโทรศัพท์ จานวน ๑๓๒ แห่ง
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ ทดลองและปรับแก้ระบบ รวมทั้งจัดทาคู่มือเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ
- จัดส่งหนังสือเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ไปยังส่วนราชการ จานวน ๒๑๖ แห่ง พร้อมทั้ง
ประสานติดตามกรมและจังหวัดที่ยังไม่ทาการบันทึกข้อมูลของ อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิลงไปในระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. การพัฒนาระบบและดาเนินการสรรหา การพัฒนาเครื่องมือประเมินบุคคล
บุคคลเข้ารับราชการ
• สร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
๑) วิชาความสามารถทั่วไป จานวน ๔๕๐ ข้อ
๒) วิชาภาษาไทย จานวน ๔๒๕ ข้อ
๓) วิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๖๑๐ ข้อ
• จัดชุดแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สาหรับเตรียมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
๑) วิชาความสามารถทั่วไป จานวน ๕๔ ชุด
๒) วิชาภาษาไทย จานวน ๗๔ ชุด
๓) วิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๕๐ ชุด

๓๔

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• จั ด ป ร ะ ชุ ม ร ะ ด ม ส ม อ ง ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ เ รื่ อ ง ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ก า ร ส อ บ เ พื่ อ วั ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทั่ ว ไ ป เ พื่ อ ร อ ง รั บ
การดาเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• จัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
• การให้บริการเครื่องมือประเมินบุคคล และการประมวลผลการสอบ
- ให้บริการแบบวัดค่านิยมพื้นฐาน สาหรับประกอบการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล สานักงาน ก.พ. จานวน ๔ คน สานักงานประกันสังคม จานวน ๓ คน สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา จานวน ๑ คน สานักงานประกันสังคม จานวน ๑ คน กรมทางหลวง จานวน ๒ คน สานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จานวน ๒ คน และ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน ๑ คน
- ให้บริการแบบวัดคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล สาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สานักงาน ก.พ. จานวน ๕ คน ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สานักงาน
ก.พ. จานวน ๓๘ คน ตาแหน่งบรรณารักษ์ สานักงาน ก.พ. จานวน ๘ คน นักจัดการ งานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงาน ก.พ. จานวน ๘ คน นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ สานักงาน ก.พ. จานวน ๘ คน นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จานวน ๒๑๐ คน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จานวน ๑๔ คน
- จัดกิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และทุนเล่าเรียนหลวง จานวน ๓๓ คน
- จัดกิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล จานวน ๒๓๔ คน
การพิจารณารับรองคุณวุฒิ
• รับรองคุณวุฒิจากสถานศึกษาภายในประเทศ จานวน ๑,๔๐๙ หลักสูตร
• ตอบข้อหารือของส่วนราชการ/ประชาชนเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. ตามระดับตาแหน่ง ประเภทตาแหน่ง และเงินเดือนแรกบรรจุ
๑) การรับรองคุณวุฒิในประเทศ ๗๐๖ ราย
๒) การรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ ๒๓๑ ราย
• ตรวจสอบต้นฉบับคุณวุฒสิ ถาบันการศึกษาภาครัฐภายในประเทศของ ก.พ. จานวน ๖๗๐ หลักสูตร
• จัดทาคู่มือการรับรองคุณวุฒิสถาบันการศึกษาภาคเอกชนในประเทศของ ก.พ. และจัดส่งให้ส่วนราชการ กระทรวง กรม และจังหวัดต่าง ๆ
• จั ด ส่ ง ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น ก . พ . ที่ น ร ๑ ๐ ๐ ๔ . ๓ / ๒ ๓ ๖ ล ง วั น ที่ ๑ ๗ สิ ง ห า ค ม ๒ ๕ ๖ ๑ เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น ก . พ .
ที่ นร ๑๐๐๔/ว๘ ลงวั น ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยขอยกเลิ ก ข้ อ ความในช่ อ งหมายเหตุ คู่ มื อ การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ ของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครั ฐ ที่ ก.พ. รั บ รอง ล าดั บ ที่ ๗๙ ซึ่ งระบุ ว่ า “หลั ก สู ต ร ๒ ปี ต่ อ จากประกาศนี ย บั ต ร หรื อ ๓ ปี ต่ อ จากมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
เริ่มใช้ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗” ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงส่วนราชการต่าง ๆ จานวน ๒๒๒ ฉบับ

๓๕

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

• ปรับปรุง/บารุงรักษาระบบการรับรองคุณวุฒิทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation) โดยสารวจความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการ ติดตั้งโปรแกรมเพื่อ
ทดสอบระบบการรรับรองคุณวุฒิฯ จัดอบรมบุคลากรในการใช้ระบบการรับรองคุณวุฒิฯ ทดลองลงระบบการรับรองคุณวุฒิฯ และดาเนินการทดสอบระบบการรับรอง
คุณวุฒิทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation)
การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
• จัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ส่งให้ส่วนราชการ ๑๔๐
ส่วนราชการ พร้อมรวบรวมและประมวลผลจากการสารวจ
• จัดทาแบบสารวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และส่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่ใช้ระบบพนักงาน
ราชการ รวม ๒๐๓ แห่ง รวมทั้งจัดทาแบบสารวจในรูปแบบ e-survey
• จัดทาหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ จานวน ๒๒๐ แห่ง เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
• จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ จานวน ๑๔๔ ส่วนราชการ ๗๖ จังหวัด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์สานักงาน ก.พ. จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน ที่สาเร็จการศึกษาแล้วเข้ ารับราชการ (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)
๒) การแก้ไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
• จัดทาประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสั ญญาจ้างของ
พนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)
• นาเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศขอปรับหลั กสูตร
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ และมีมติอนุมัติ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
• ตอบข้อหารือเรื่องการสรรหาและเลือกสรรของหน่วยงานต่าง ๆ
๑) หนังสือถึงปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายงานข้อมูลตามบัญชานายกรัฐมนตรี
๒) หนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ
๓) หนังสือถึงตุลาการศาลปกครอง (นายประกาย วิบูลย์วิภา) เรื่อง ขอขยายระยะเวลายื่นคาชี้แจง
๔) หนั งสื อถึ งเลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน เรื่ อง เงื่ อนไขการบรรจุ และแต่ งตั้ งบุ คคลเข้ ารั บราชการเป็ นข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๖

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๕) หนังสือถึงศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลเข้ารับราชการก่อนวันที่ได้รบั อนุมัติปริญญา
โท ตามหลักสูตร ๒ ฉบับ
๖) หนังสือแจ้งเลขาธิการสานักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ของสานักงานประกันสังคม
๗) หนังสือถึงกรมประมง เรื่อง ข้อหารือการบรรจุผู้สาเร็จการศึกษาทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
๘) หนังสือถึงสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติมกรณีขอยกเว้นมติ ก.พ. ในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๙) หนังสือถึงศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลเข้ารับราชการก่อนวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาโท
ตามหลักสูตร (นางสาวกฤติกา บุญสร้าง)
๑๐) หนังสือถึงกรมสรรพากร เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
๑๑) หนังสือถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
๑๒) หนังสือถึงนายกเทศมนตรีตาบลหนองไผ่ เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๑๓) หนังสือถึงอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของกรมท่าอากาศยาน
๑๔) หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการคัดเลือกเพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพที่สาเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากร
พยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
๑๕) หนังสือถึงสานักกฎหมาย สานักงาน ก.พ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างหนังสือตอบข้อหารือนายกเทศมนตรีตาบลหนองไผ่ เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ
๑๖) หนังสือถึงหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิ การ
เข้าทางานในส่วนราชการ
๑๗) หนังสือถึงผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่ อง แนวทางการดาเนินการแจ้งความจานงสละสิทธิการจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป กรณีนารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
๑๘) หนังสือถึงสานักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
๑๙) หนังสือถึงผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร เรื่อง แนวทางการดาเนินการแจ้งความจานง สละสิทธิ์การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป กรณีนารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
๒๐)หนังสือถึงสานักกฎหมาย สานักงาน ก.พ. เรื่อง ข้อหารือการบรรจุเข้ารับราชการตามคาสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง
๒๑) หนังสือแจ้งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอยกเว้นมติ ก.พ. ในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๓๗

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๒๒) หนังสือถึงสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการเป็นกรณีพิเศษ
๒๓) หนังสือถึงชมรมนักวิชาการช่วยชาติ เรื่อง การขอคัดรายชื่อผู้สอบขึ้นบัญชีภาค ก. ของสานักงาน ก.พ.
๒๔) หนังสือถึงสานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการ
๒๕) หนังสือถึงกรมธนารักษ์ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิน ๑ ปี
๒๖) หนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เข้ารับราชการ
๒๗) หนังสือถึงสานักงาน ก.พ. เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลซึ่งไม่สาเร็จการศึกษาตามทุนที่กาหนดเข้ารับราชการ
๒๘) หนังสือถึงสานักงบประมาณ เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของสานักงบประมาณ
๒๙) หนังสือถึงกรมทรัพยากรน้า เรื่อง กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการไม่มารายงานตัว
๓๐) หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่ อง การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๑) หนังสือถึงกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ เพื่อแจ้ งข้อร้องเรียนการสอบบรรจุในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
๓๒) หนังสือถึงสานักกฎหมาย สานักงาน ก.พ. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามคาสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองกลางเป็นการ
ชั่วคราวระหว่างการดาเนินการคดี
๓๓) หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การคัดเลือกเพื่ อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๓๔) หนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง
นักการทูตปฏิบัติการ
๓๕) หนังสือถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
การพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เข้ารับราชการด้วยรูปแบบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้การสอบความรู้ความสามารถทั่วไปมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ลดระยะเวลา ในการดาเนินการ ลดทรัพยากรที่ใช้ในการจัดสอบ และเพื่อให้ส่วนราชการได้บรรจุ
บุคคลตรงตามความต้องการในเวลารวดเร็ว รวมทั้งประชาชนได้รับโอกาสเข้ารับราชการที่ดีขึ้นและมากขึ้น
• การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดาเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๙ รอบ

๓๘

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
รอบที่ ๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จานวนผู้สมัคร ๑๑๐ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๑๘ คน
รอบที่ ๒ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จานวนผู้สมัคร ๑๑๐ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๓๕ คน
รอบที่ ๓ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จานวนผู้สมัคร ๑๑๐ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๒๐ คน
รอบที่ ๔ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จานวนผู้สมัคร ๑๑๐ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๑๔ คน
รอบที่ ๕ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จานวนผู้สมัคร ๑๑๐ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๘ คน
รอบที่ ๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จานวนผู้สมัคร ๑๑๐ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๑๐ คน
รอบที่ ๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จานวนผู้สมัคร ๑๑๐ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๙ คน
รอบที่ ๘ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ จานวนผู้สมัคร ๑๑๐ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๒ คน
รอบที่ ๙ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ จานวนผู้สมัคร ๑๑๐ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๘ คน
และจัดทาฐานข้อมูลผู้สอบผ่านสาหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านสาหรับ
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
• การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๔ รอบสอบ (เดือนมกราคม – พฤษภาคม
๒๕๖๑) และดาเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
รอบที่ ๑ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๑๙ คน
รอบที่ ๒ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๑๒ คน
รอบที่ ๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๑๓ คน
รอบที่ ๔ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๑๒ คน
รอบที่ ๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๑๗ คน
รอบที่ ๖ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๖ คน
รอบที่ ๗ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๔ คน
รอบที่ ๘ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๓ คน
รอบที่ ๙ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๖ คน
รอบที่ ๑๐ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๑๒ คน
รอบที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๓ คน

๓๙

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
รอบที่ ๑๒ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๖ คน
รอบที่ ๑๓ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๕ คน
รอบที่ ๑๔ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๓ คน
และดาเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๖ รอบ
สอบ รอบสอบละ ๑๑๕ ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น ๖๙๐ ที่นั่งสอบ
รอบที่ ๑๕ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๒๐ คน
รอบที่ ๑๖ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๑๘ คน
รอบที่ ๑๗ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๑๐ คน
รอบที่ ๑๘ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๔ คน
รอบที่ ๑๙ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๒ คน
รอบที่ ๒๐ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ จานวนผู้สมัคร ๑๑๕ คน จานวนผู้สอบผ่าน ๔ คน
• การพัฒนาระบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
- จัดทาแผนการทดสอบระบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ ISP และเครือข่ายศูนย์สอบ
- ทดสอบระบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ผ่านระบบเครือข่าย ณ สานักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ISP ในวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๑ และประชุมร่วมกับ ISP และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสรุปผลการทดสอบระบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
ผ่านระบบเครือข่าย
- ประชุมการพัฒนาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของระบบงานต่าง ๆ
- เยี่ยมชมและศึกษากระบวนการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- ประชุมร่วมกับบริษัท INET เรื่อง ด้านเทคนิคการทดสอบระบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Network) และการทดสอบ
การเจาะระบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Network)
- ประชุมร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
• การจัดการสัมมนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรในยุค ๔.๐ โดยสานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอสุขุมนัย
ประดิษฐ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวน ๓๖๐ คน ซึ่งการสัมมนาครั้งนีเ้ ป็นการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระ
บวนการทางานด้านการสรรหาและเลือกสรรให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ได้แก่

๔๐

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- หนังสือรับรองผลการสอบผ่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. สามารถพิมพ์ใบรับรองผลการสอบผ่าน
ได้เอง และส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลผู้สอบผ่านฯ ของสานักงาน ก.พ. ทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย ซึ่งจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๖๑
- ระบบการรับรองคุณวุฒิ สานักงาน ก.พ. จะมีระบบการรับรองคุณวุฒิแบบใหม่ที่ทันสมัย ซึ่งส่วนราชการและประชาชนสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองได้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต
- เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลตาแหน่งว่างใน
ส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีระบบการค้นหาข้อมูลนักเรียนทุน ODOS (ทุนโครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน) ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๑ ๕ . ก า ร พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ • ดาเนินการเกี่ยวกับข้อหารือทางกฎหมายที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐส่งมา ดังนี้
การบริหารงานบุคคล
๑) ข้อหารือของกรมบังคับคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒) การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
๓) การพิจารณาวันลาและวันปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
๔) ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย
๕) รายงานความเห็นแย้งของผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ.กระทรวง ตามมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๖) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗) หารือหน้าที่ในการตอบข้อหารือตามกฎหมายของ ก.พ.
๘) หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับ อ.ก.พ. สามัญ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๙) ให้ความเห็นร่างพะราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐) หารือของสานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ข้าราชการลาศึกษา ณ ต่างประเทศ
๑๑) หารือเกี่ยวกับการประเมินผลงานและการเลื่อนเงินเดือน
๑๒) หารือเกี่ยวกับการนับระยะเวลาชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ราย นางสาวน้าใส วงศ์เสรี
๑๓) หารือเกี่ยวกับการนับระยะเวลาชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ราย นายฐากูร เสาวภา
๑๔) การยกเว้นความรับผิดตามสัญญารับทุนรัฐบาล ก.พ. ราย นายเอกรินทร์ วิริโย
๑๕) การขอยกเว้นการชดใช้หนี้จากการยกเลิกทุนการศึกษาราย นายชยานันท์ คาหอม
๑๖) การนับคะแนนเสียงของกรรมการกรณีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสองตาแหน่ง
๑๗) การปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ราย นางสาวพิชญาพร เดชสกุล
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๑๘) การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการซ้าซ้อนราย จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
๑๙) การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นลา เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลฯ
๒๐) การดาเนินการกับผู้ได้รับผลกระทบจากคาสั่งทางปกครอง
๒๑) ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒๒) การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๒๓) ข้อหารือกรณีนักเรียนทุนรัฐบาลเป็นบุคคลถือสองสัญชาติ
๒๔) การให้ความเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงว่าด้วยเงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๕) ข้อหารือกรณีการแต่งตั้งผู้อยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัยให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๒๖) ข้อหารือแนวฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเกินสิทธิคืนจากผู้รับทุน
• จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
• จัดสัมมนาให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่บุคลากรของสานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์
ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ” และ “กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” โดย ดร.
ฤทัย หงส์สิริ อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการสานักงาน ก.พ. มีความรู้ความเข้าใจในคดี ปกครองเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ
สามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม
• จัดสัมมนาให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่บุคลากรของสานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลชิ
คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ในหัวข้อเรื่อง “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล” และ “หลักการสาคัญและข้อพึงปฏิบัติในวิธีพิจารณาคดีปกครอง”
โดยมี ดร.บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และนายอนุพงศ์ สุขเกษม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร
จัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแก่บุคลากรของสานักงาน ก.พ. ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันที่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการและผลของการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ เป็น
วิทยากร และในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง “การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”
โดยมี ศาตราจารย์พิเศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็นวิทยากร
๑๖.การเตรียมกาลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบ ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปี ๒๕๖๑
ราชการ
⚫ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล ประจาปี ๒๕๖๑ ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
- ทุนเล่าเรียนหลวง จานวน ๙ ทุน
- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน ๗๒ ทุน
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- ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จานวน ๕ ทุน
- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จานวน ๑ ทุน
- ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จานวน ๓ ทุน
⚫ ประมวลผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษและจัดทาบัญชีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษของทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๑,๖๖๐ คน
รวม ๘๓ หน่วยทุน ๙๐ ทุน ๕ ประเภททุน
⚫ จั ดท าบั ญชี คะแนนผู้ สอบผ่ านเกณฑ์ วิ ชาภาษาอั งกฤษ (Mean) ของทุ นระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๔๘๘ คน ๕ ประเภททุ น
เพื่อส่งตรวจวิชาข้อเขียนอัตนัย จานวน ๗ วิชา
⚫ จัดเตรียมบัญชีคะแนนรายหน่วยทุนสาหรับผู้สอบผ่านเกณฑ์วิชาข้อเขียนปรนัย (ภาษาอังกฤษ) และวิชาอัตนัย จานวน ๗ วิชา ของการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๘๓ หน่วยทุน
⚫ ดาเนินการสอบข้อเขียน สรุปผลการดาเนินการสอบ ประมวลผลคะแนนสอบข้อเขียนของทุนระดับมัธยมฯ ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๘๓ หน่วยทุน รวม ๙๐
ทุน และจัดทาบัญชีคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาอัตนัย ๗ วิชาของทุนระดับมัธยมฯ ประจาปี ๒๕๖๑
⚫ ประมวลผลคะแนนสอบข้อเขียน พร้อมจัดทาบัญชีคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์ จานวน ๘๓ หน่วยทุน ๙๐ ทุน และประมวลผลคะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๒๐๖ ราย รวมทั้งจัดทาบัญชีคะแนนผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯของทุนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๘๓ หน่วยทุน ๙๐ ทุน
⚫ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมและกาหนด วัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๕ ประเภททุน
⚫ จัดกิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปี ๒๕๖๑ และประมวลผลคะแนนประเมินความเหมาะสมฯ
⚫ จัดทาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๘๓ หน่วยทุน ๙๐ ทุน รวม ๗๖ คน
⚫ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจาปี ๒๕๖๒ ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ จานวน ๙ ทุน
ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ประจาปี ๒๕๖๑
⚫ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้ องการของกระทรวง กรม หรือหน่ วยงานของรัฐประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๘ ประเภททุน ๑๘๗ หน่วยทุน
รวม ๑๙๙ ทุน ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน ๒ ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน
สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน ๑ หน่วยทุน ดังนี้
๑) ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจาปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จานวน ๕๐ หน่วยทุน รวม ๕๑ ทุน
๒) ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจาปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับ
ปริญญา) จานวน ๑๐๔ หน่วยทุน รวม ๑๐๖ ทุน
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๓) ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจาปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จานวน ๕ หน่วยทุน รวม ๕ ทุน
๔) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จานวน ๑ หน่วยทุน รวม ๕ ทุน
๕) ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จานวน ๑ หน่วยทุน รวม ๒ ทุน
๖) ทุนสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จานวน ๔
หน่วยทุน รวม ๔ ทุน
๗) ทุนบรรจุก่อนไปศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จานวน ๑๑ หน่วยทุน รวม ๑๑ ทุน
๘) ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๑ หน่วยทุน รวม ๑๕ ทุน
⚫ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๓๓ หน่วยทุน รวม
๔๓ ทุน ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
⚫ จัดเตรียมตารางบัญชีคะแนนผู้ผา่ นเกณฑ์ ทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๓๓ หน่วยทุน รวม ๔๓ ทุน
⚫ จัดเตรียมตารางบัญชีคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์ ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๘ ประเภททุน ๑๘๗ หน่วยทุน รวม ๑๙๙ ทุน
⚫ ดาเนินการสอบข้อเขียนเพื่อรับ ทุนรัฐบาลฯ ประจาปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
⚫ ประมวลผลคะแนนสอบข้อเขียนของทุนรัฐ บาลฯ ประจาปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จานวน ๔,๗๙๑ ราย และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด ผู้ มี
ศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๔๙๑ ราย
⚫ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจาปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จานวน ๘ ประเภททุน
๑๘๗ หน่วยทุน รวม ๑๙๙ ทุน และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๑ ประเภททุน ๓๓
หน่วยทุน รวม ๔๓ ทุน
⚫ จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับส่วนราชการในการเตรียมพี่เลี้ยงสาหรับการฝึกงานของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อ
ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจาปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
⚫ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลฯ ประจาปี ๒๕๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จานวน ๑๔๙ คน
ทุนพัฒนาข้าราชการ/ทุนฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
⚫ รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program (YLP) (School of Government) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ กันยายน
๒๕๖๐ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for
Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในสาขาวิชา Public Administration หรือ Public Policy และสาขาวิชา Local Governance

๔๔

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
⚫ จัดทาหนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรั บทุนรัฐบาลไปศึกษา
วิชา ณ ต่างประเทศ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว๑๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
⚫ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) ทุนสาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ซึ่งเป็นทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรสมรรถนะทางการบริหาร (ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร ๑๐๐๘/ว ๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จานวน ๕ ทุน ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒) ทุนฝึกอบรมสาหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ จานวน ๑๐ ทุน ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๓) ทุนสาหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง ที่จัดสรรให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอานวยการ ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรสมรรถนะ
ทางการบริ หาร (ตามหนั งสื อส านั กงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๗ ลงวั นที่ ๒๔ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๓) โดยมี เนื้ อหาเรื่ องการบริ หารก าลั งคนคุ ณภาพ (Talent
Management) ประกอบในหลักสูตรด้วย จานวน ๑๐ ทุน ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔) ทุนสาหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรความรู้และทักษะสาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จานวน ๑๐ ทุน
ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๕) ทุนสาหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ซึ่งเป็นทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรทักษะทางดิจิทัล (Digital
Literacy) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) หรือการประสานการทางานร่วมกัน (Collaboration) เพื่อการทางานในระบบราชการ ๔.๐ จานวน ๑๕ ทุน
๖) ทุนสาหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ซึ่งเป็นทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) การสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovation) หรือการประสานการทางานร่วมกัน (Collaboration) เพื่อการทางานในระบบราชการ ๔.๐ จานวน ๑๕ ทุน
๗) ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ซึ่งเป็นทุนฝึกอบรมสาหรับข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ จานวน ๔๕ ทุน
๘) ทุนฝึกอบรมสาหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ซึ่งเป็นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และ
ความเป็น ผู้นา ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น และ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ทุนสาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
ทีมงาน หรือที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนงานข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จานวน ๑๐ ทุน (๒) ทุนสาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่สาเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader) จานวน ๑๐ ทุน และ (๓) ทุนสาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
หรือชานาญการ ที่เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) จานวน ๑๐ ทุน

๔๕

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๙) ทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นา (Advanced Public Management and Leadership) ณ The Institute of Public
Administration of Ireland (IPA) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นทุนสาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ผู้เคยผ่านหลักสูตรทุน
ฝึกอบรมสาหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ จานวน ๑๕ ทุน
๑๐) ทุนฝึกอบรมสาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit) ซึ่งเป็นทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศตามกรอบหลักสูตร
ความรู้และทักษะสาหรับการบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพ (Talent Management) หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) โดยแบ่งเป็น
๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับชานาญการพิเศษที่กากับดูแลกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ จานวน
๑๐ ทุน และ (๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการหรือระดับชานาญการพิเศษ ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการกาลังคน
คุณภาพ (Talent Management) หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) จานวน ๑๐ ทุน
๑๑) ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ (Function – based) จานวน ๔๐ ทุน
๑๒) ทุนฝึกอบรมสาหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทางานสาหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ Nanyang Technological University (NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๓) ทุนรัฐบาลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(เพิ่มเติม) (ทุนสาหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ) จานวน ๑๐ ทุน ระหว่าง
วันที่ ๑๘ เมษายน – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
⚫ จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนฯ ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
⚫ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) ทุนสาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร จานวน ๕ ราย
๒) ทุนฝึกอบรมสาหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ จานวน ๙ ราย
๓) ทุนสาหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง จานวน ๔ ราย
๔) ทุนสาหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จานวน ๒ ราย
๕) ทุนสาหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน ๑๕ ราย
๖) ทุนสาหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ จานวน ๑๕ ราย
๗) ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการในภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔๕ ราย
๘) ทุนฝึกอบรมสาหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) จานวน ๓๐ ราย
๙) ทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นา (Advanced Public Management and Leadership) จานวน ๑๕ ราย
๑๐) ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based จานวน ๓๒ ราย
๑๑) ทุนรัฐบาลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(เพิ่มเติม) (ทุนสาหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ) จานวน ๘ ราย

๔๖

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๑๒) ทุนฝึกอบรมสาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit) จานวน ๒๐ ราย
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ) ประจาปี ๒๕๖๐
⚫ ประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร้อมเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบฯ ทางเว็บไซต์
http://job2.ocsc.go.th
⚫ ดาเนินการจัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่ สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อ
วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ จานวน ๔ สนามสอบ
⚫ ประมวลผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๑๖,๒๓๕ ราย
⚫ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ให้แก่ผู้สอบผ่านฯ จานวน ๔,๕๙๗ ราย
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ) ประจาปี ๒๕๖๑
⚫ ประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สาหรั บผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบ
เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป ประจ าปี ๒๕๖๑ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๖ กั น ยายน – ๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ พร้ อ มเผยแพร่ ข่ า วการรั บ สมั ค รสอบฯ
ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๑
⚫ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๔ ระดับวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พเทคนิ ค (ปวท.) อนุ ปริ ญญา หรื อประกาศนี ย บั ตรวิ ชาชี พ ชั้ นสู ง (ปวส.) ระดั บปริ ญญาตรี และระดั บปริ ญญาโท ระหว่ า งวั น ที่
๙ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พร้อมเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบฯ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
⚫ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๑ พร้อมกาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์
http://job2.ocsc.go.th
⚫ จั ดเตรี ยมแบบทดสอบสาหรับผู้สมั ครสอบที่ มีความพิ การทางการเห็น จ านวน ๔๒ คน จั ดพิ มพ์ และเตรียมแบบทดสอบเพื่ อวั ดความรู้ความสามารถทั่วไป
ปี ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย จานวน ๔๔๙,๗๗๖ ชุด และวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๔๔๙,๗๗๖ ชุด และจัดทาข้อเฉลยแบบทดสอบ
(๔ ระดับวุฒิการศึกษา/๓ วิชา/๒๘ ชุด)
⚫ ดาเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๓ ศูนย์สอบ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔๗

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
⚫ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ พร้อมทั้ง ออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ให้แก่ผู้สอบผ่านฯ จานวน ๑๘,๐๐๗ ราย
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พิเศษ)
ดาเนินการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสาหรับผู้ที่ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) หรือความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค
ค.) หรือผู้ที่ผ่าน ภาค ข. และ ภาค ค. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ของสานักงาน ก.พ.
⚫ ประกาศรั บ สมัค รสอบเพื่ อ วั ด ความรู้ค วามสามารถทั่ ว ไป ส าหรั บ ส่ ว นราชการต่า ง ๆ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พิ เ ศษ) ตั้ งแต่ วันที่
๑๘ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบฯ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
⚫ จัดทาประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สาหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พิเศษ) ในวันที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
⚫ จัดทาคู่มือปฏิบัติงานสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สาหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พิเศษ)
⚫ ดาเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สาหรับ ส่วนราชการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พิเศษ) ในวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๖๑
⚫ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สาหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พิเศษ) จานวน ๒๘ ราย (ระดับ
ปริญญาตรี ๒๕ ราย และระดับปริญญาโท ๓ ราย) และจัดทาหนังสือถึงผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังและเลขาธิการ ก.พ.ร. เรื่อง ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านการ
สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สาหรั บส่วนราชการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป
๑๗. การสนับสนุนส่วนราชการด้านการสรรหา • ตอบหนังสือหารือของส่วนราชการ เรื่อง การขอใช้ฐานข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ดังนี้
และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
- สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
⚫ ให้บริการส่วนราชการ
- ให้บริการแบบวัดค่านิยมพื้นฐาน ใช้สาหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล
- ให้บริการแบบวัดคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล
- ประมวลผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของสานักงาน ก.พ. จานวน ๕๔ ราย
- ประมวลผลคะแนนสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จานวน ๒๔๑ ราย
- ประมวลผลคะแนนสอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จานวน ๒๓๐ คน
- จัดทาต้นฉบับแบบทดสอบ ๓ วิชา/๑ ระดับวุฒิการศึกษา สาหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๔๘

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- ปลดดาวและออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก ระดับปริญญาตรี จานวน ๓๐ คน และระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน
⚫ ให้บริการประชาชน
๑) ออกหนังสือรับรองการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
- มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จานวน ๑,๑๔๑ ราย
- ตอบจดหมายทางไปรษณีย์ จานวน ๑,๖๔๑ ราย
๒) แจ้งผลคะแนนสอบ
- มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จานวน ๒๒ ราย
- ตอบจดหมายทางไปรษณีย์ จานวน ๒๑ ราย
๓) ขอดูกระดาษคาตอบ จานวน ๕๔ ราย
๔) ปลดดาวและออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. จานวน ๕ ราย
๑๘.การดู แ ลจั ดการศึ ก ษาและงานบริ ห าร ⚫ นั ก เรี ย นทุ น ฝ่า ยพลเรือ นในต่ างประเทศในความดู แลของ ก.พ. ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จัย และดูงาน จ านวน ๓,๐๙๑ คน รวมทั้งสิ้น
การศึกษา
๓๒ ประเทศ
⚫ นักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ. ในประเทศต่าง ๆ จานวน ๒,๒๖๓ คน ตามรายละเอียด ดังนี้
- ทุนเล่าเรียนหลวง
๖๗ คน
- ทุน ก.พ.
๓๑๗ คน
- ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
๒๑ คน
- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘๓๘ คน
- ทุนกระทรวงสาธารณสุข
๔๗ คน
- ทุน สกอ.
๒๐๙ คน
- ทุนกระทรวงศึกษาธิการ
๑๑ คน
- ทุน พสวท.
๔๕๘ คน
- ทุน อภท.
๒๙๕ คน
⚫ ข้าราชการลา ศึกษา อบรม วิจัยในต่างประเทศ จานวน ๑๘๗ คน
⚫ นักเรียนทุนอื่น ๆ จานวน ๖๔๑ คน
⚫ จั ดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่ างประเทศ ครั้ งที่ ๑๔ (OCSC International Education Expo 2017) ระหว่ างวั นที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ ณ รอยัล
พารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีบุคคลสาคัญจากหลาย

๔๙

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ ผู้บริหารสานักงาน ก.พ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ผู้แทนหน่วยงานด้าน
การศึกษาประจาสถานเอกอัครราชทูตรของประเทศต่าง ๆ และตัวแทนของสถาบันการศึกษาชั้นนาในต่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อต่างประเทศเข้าร่วมงาน จานวน ๒๒,๔๘๕ คน พร้อมกับผู้ปกครอง รวมทั้งหมดประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน
⚫ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกาหนดประเทศและสถาบันการศึกษาเพื่อไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูน้า โดยเชิญส่วนราชการ จานวน ๑๒๕ กรม รวมประมาณ ๑๘๐ คน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการกาหนดประเทศและ
สถาบันการศึกษาเพื่อไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ และเชิญสถานทูตเข้าร่วมชี้แจง จานวน ๑๐ ประเทศ ทาให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับการชี้แจงถึงแนวทางใหม่ของ
การปฏิรูปทุนรัฐบาล โดยมีแนวคิดให้นักเรียนไปเรียนในประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น ให้โอกาสเลือกสาขาวิชาได้เอง แต่ต้องเป็นสาขาที่ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ
การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครสถานศึกษา
⚫ จัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนสมัครสถานศึกษา (Pre – admission Orientation) ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องจูบิลี
บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า โดยมีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมทั้งสิ้น ๒๑๗ คน เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษา ๗๑ คน ผู้ปกครอง
๑๑๒ คน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและวิทยากร ๙ คน และเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ. ๒๕ คน เป็นการจัดให้ความรู้ที่จาเป็นต่าง ๆ แก่นักเรียน เช่น ชี้แจงหลักเกณฑ์
การรับทุนรัฐบาล การสมัครสถานศึกษา ระบบการศึกษาและการใช้ชีวิตประจาวันในต่างประเทศ ในขณะที่ศึกษาในระดับก่อนปริญญา Prep School และเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาต่อต่างประเทศ
⚫ จัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนสมัครสถานศึกษา (Pre – admission Orientation) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจง
ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินการก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จานวน ๗๐ คน
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา
⚫ จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุนรัฐบาล เรื่อง แนวทางการเขียน Statement of Purpose (การจัดทาเอกสารที่ใช้ในการสมั คร
สถานศึกษา) พัฒนาความรู้ทางด้านการเขียนเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสถานศึกษาของนักเรียนที่ยังมิได้เดินทาง แต่อยู่ระหว่างการสมัครสถานศึกษา ระหว่าง
วันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัย อาร์ เอ็ม ไอ ที โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐ คน ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้
จะทาให้นักเรียนได้รับโอกาสในการสมัครสถานศึกษาที่ดยี ิ่งขึ้น
⚫ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ (Prep Camps) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเชิญ
ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ จานวน ๔๐ ส่วนราชการ ส่วนราชการละ ๒ คน รวม ๘๐ คน เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทาหลักสูตร
เตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ ให้ครอบคลุมเรื่องที่สาคัญใน ๓ มิติ คือ มิติด้านวิชาการ มิติด้านความพร้อมรับราชการ และมิติด้านการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะใช้ในการอบรมนักเรียนทุนรัฐบาลตามแนวทางใหม่ที่จะมีการปฏิรูประบบทุนรัฐบาลในอนาคต ภายหลังจากการสัมมนาได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่จะใช้ในการอบรมนักเรียนทุนรัฐบาลในอนาคตต่อไป

๕๐

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
⚫ จัดโครงการเตรียมความพร้ อมก่ อนการเดิ นทางไปศึ กษาของนั กเรี ยนทุ นรั ฐบาลทุ กระดั บและทุ กประเภท (Pre – departure Orientation) ประจาปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นั กเรี ยนทุ นรั ฐบาลผู้ ที่ มี สถานศึ กษาตอบรั บ เข้ าศึ กษาแล้ ว หรื อมี แนวโน้ มที่ จะเดิ นทางไปศึ กษาในปี ๒๕๖๑ ได้ เตรี ยมความพร้ อมก่ อนเดิ นทางไปศึ กษา
ณ ต่างประเทศ ให้ได้เรียนรู้ระบบการศึกษา การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรม ในต่างประเทศ และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ ในการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ รวมทั้งขั้นตอนการดาเนินการระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศ การรายงานผลการศึกษา ระเบียบเรื่องค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล การดาเนินการเมื่อ
นักเรียนทุนรัฐบาลสาเร็จการศึกษา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่เป็นกาลังคนคุณภาพมีความสามัคคี มีทัศนคติที่ดีต่อการรับทุนและการ
รับราชการ สร้างจิตสานึก ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งความรู้ความสามารถ และจริยธรรม อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล
แหล่งต่าง ๆ ด้วย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. จานวน ๒๑๑ คน
⚫ จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุนรัฐบาล เรื่อง แนวทางการเขียน Statement of Purpose เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาล
ก่อนสมัครสถานศึกษา ให้นักเรียนได้รับทราบแนวทางการจัดทาเอกสารที่ใช้ในการสมัครสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การศึกษาภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัย อาร์ เอ็ม ไอ ที โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๓ คน ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้จะทาให้นักเรียนได้รับโอกาสในการ
สมัครสถานศึกษาที่ดยี ิ่งขึ้น
การเสริมสร้างความพร้อม ศักยภาพและทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล
⚫ จัดโครงการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสานึกนักเรียนทุนรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
ทุนรัฐบาลได้ใช้เวลาระหว่างปิดภาคการศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การปลูกป่า คืนพื้นที่สีเขียว แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ชุมชน เช่น การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนในชุมชน ได้สัมผัสวิถีชุมชน เรียนรู้การพัฒนาทักษะและอาชีพ ตามแนวคิดไทยนิยมยั่งยืน
ได้เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล ท้องถิ่น และชุมชนในอนาคตต่อไป กลุ่มเป้าหมาย คือ
นักเรียนทุนรัฐบาลที่ปิดภาคการศึกษาและเดินทางกลับเยี่ยมบ้าน จานวน ๓๐ คน และนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา จานวน ๓๐ รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน และมี
นักเรียนในชุมชนท้องถิ่น อาเภอตูมใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน ๔๐ คน ชาวบ้านในชุมชนและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตูมใหญ่ จานวน ๕๐ คน เข้าร่วม
กิจกรรมปลูกป่าด้วย และในการทากิจกรรมพี่สอนน้องที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๖๐๐ คน ซึ่งนักเรียนทุน
รัฐบาลได้ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดการเข้ารับราชการและการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลที่ดีให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
⚫ จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการศึกษากลุ่มผู้ได้รับทุนบุคคลทั่วไป ทุน Area-based และทุน UCAS ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาล และผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ทราบแนวทางการดาเนินการ
ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับทุนรัฐบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล จานวน ๕๐ คน ผู้แทน
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ๕๐ คน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการศึกษาร่วมกัน

๕๑

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
⚫ จัดโครงการฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติ การเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพนักเรียนทุนรั ฐบาลก่ อนเดินทางไปศึกษา เรื่อง การเขียน Academic Writing Note – Taking และ
Presentation ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัย อาร์ เอ็ม ไอ ที เขตปทุมวัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนทุนรัฐบาล จานวน ๔๒ คน
⚫ จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแนะนา/ชี้แจงความรู้เกี่ยวกับระบบราชการและแนวทางการรับทุนรัฐบาล ตลอดจนแนะนาระบบการศึกษาต่อต่างประเทศ และทุนรัฐบาลของ
ต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายแนะแนว ประมาณ ๓๐๐ คน
⚫ จัดโครงการแนะแนวสัญจร ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนาชี้แจงความรู้เกี่ยวกับระบบ
ราชการและแนวทางการรับทุนรัฐบาล ตลอดจนแนะนาระบบการศึกษาต่อต่างประเทศ และทุนรัฐบาลของต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฝ่ายแนะแนวเข้าร่วมโครงการ
⚫ สานักงาน ก.พ. เดินทางไปประชุมกับนาย Fu Xing Guo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงจัดตั้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ณ เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ โดยผลการประชุมหารือได้เห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมข้ าราชการระหว่างกัน และเจรจากรอบความ
ร่วมมือด้านการศึกษากับ UCAS (University of Chinese Academy of Sciences) ร่วมมือกับสานักงาน ก.พ. ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุน UCAS) ไปศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
⚫ สานักงาน ก.พ. ร่วมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม Open Hearts Open Homes @ Beijing
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลและทุนอื่น ๆ ที่กาลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับความรู้เกี่ยวกับบริบทของประเทศ
ไทยที่เปลี่ยนไปในยุค “คนไทย ๔.๐” ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของไทย รวมทั้งตาแหน่งงานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อคนรุ่นใหม่
ที่จะเป็นกาลังสาคัญของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “B2gether” โดยมีผู้ร่วมงานทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สานักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน BOI การบินไทย
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
๑๙.การพั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ ระบบ ๑) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกาลังคนคุณภาพในระบบราชการ
การจัดสรรทุนรัฐบาล
- การจัดทารายงานผลการศึกษาความผูกพันต่อระบบราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยมีการสารวจ
ความพึงพอใจและความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยจะใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative
Method) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน (Structured Questionaire)
- การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผลต่ อ การลาออกจากระบบราชการของก าลั ง คนคุ ณภาพ โดยจั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการกลุ่มกาลังคนคุณภาพในภาครัฐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- การศึกษาเรื่องการศึกษาและการดาเนินการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ให้กลุ่มกาลังคนคุณภาพในภาคราชการไทย

๕๒

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๒) การประเมินผลการติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล
• พัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการในการประเมินการติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรับบาลสาหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
๑) กลุ่มนักเรียนทุนที่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในช่วง ๒ ปีแรก
๒) กลุ่มนักเรียนทุนที่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ปี
๓) ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนทุนรัฐบาล
โดยเครื่องมือ/วิธีการและเกณฑ์ที่กาหนดจะต้องสามารถ
๑) ประเมินในเชิงลึกถึงประโยชน์ รวมถึงผลกระทบในวงกว้างจากการปฏิบัติภารกิจงานของนักเรียนทุนรัฐบาล
๒) ประเมิน และติดตามปัจจัยสาคัญในการรักษากาลังคนคุณภาพไว้ในระบบราชการ เช่น ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
การอบรมพัฒนา การมีระบบพี่เลี้ยง ฯลฯ
• จัดทารายงานข้อมูลการสัมภาษณ์นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. และส่วนราชการต้นสังกัด วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียน
ทุนรัฐบาล และจัดทาร่างข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบดูแลและใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล
• จัดประชุมคณะทางานร่วมในการกากับดูแลแนวทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. - University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ใน
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สานักงาน ก.พ.
๓) การพัฒนานักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ
• จั ดกิ จกรรมปฐมนิ เทศผู้ รั บทุ นรั ฐบาลเพื่ อดึ งดู ดผู้มี ศักยภาพสู งที่ ก าลังศึ ก ษาอยู่ ในสถาบั นการศึ กษาในประเทศ (UIS Orientaion) ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๒ ครั้ง
- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สานักงาน ก.พ. โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา และอาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
- ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สานักงาน ก.พ. และโรงแรมโคโค่วิว โฮเต็ล จังหวัดสมุทรสงคราม
• จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS Orientaion) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. และโรงแรมไอธารา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี
๔) การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ปี และหลังการบรรจุ
• จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและสร้างแรงบันดาลใจในการรับราชการ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา
จังหวัดเพชรบุรี
• ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ (ผู้บริหารฝ่ายบุคคล และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล) รวมทั้งนักเรียนทุนรัฐบาล และจัดกิจกรรม
Focus Group โดยเข้าเยี่ยมส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้

๕๓

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- กรมสรรพากร เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- กรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- กรมชลประทาน เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- สานักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
• จัดสัมมนาส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ปี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๕) การจัดสรรทุนรัฐบาล
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาข้อเสนอแนวทางการบูรณาการการให้ทุนการศึกษาของแหล่งทุนต่าง ๆ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์
สไตลิช คอนเวนชั่นจังหวัดนนทบุรี
• จัดประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดาเนินการทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทุนบุคคลทั่วไป (บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สานักงาน ก.พ.
• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ – ๒,
๘ – ๑๐, ๑๔ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ในการเตรียมกาลังคนคุณภาพด้วยทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
• ผู้บริหารสานักงาน ก.พ. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องชุณหะวัน สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• ผู้บริหารสานักงาน ก.พ. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อหารือและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนของรัฐบาล เมื่ อวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ประชุมหารือกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่องระบบทุนรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ
ห้องประชุมศูนย์นักบริหารระดับสูง สานักงาน ก.พ.
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการระดับกระทรวงเพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑

๕๔
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ผลการดาเนินงาน
• จัดประชุมคณะกรรมการกากับติดตามการปฏิรูประบบทุนของรัฐบาลแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ.
และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ.
• จัดสัมมนาเพื่อบูรณาการการให้ทุนการศึกษาของแหล่งทุนต่าง ๆ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
๖) การประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
• ติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management
๒) The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan
๓) Potsdam Center for Policy and Management (PCPM), Germany
๔) Institute of Public Administration (IPA), Ireland
๕) Nanyang Technological University, Singapore
• เลขาธิการ ก.พ. และรองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) พร้อมด้วยข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ที่ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทางานสาหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Nanyang Technological
University (NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จานวน ๗๔ คน เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งนางฉั่ว ซิ่ว ซาน (H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจา
ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ
ทั้งสองประเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน
• ผู้รับทุนฝึกอบรมสาหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทางานสาหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ อบรมศึกษาดูงาน โดย
แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗
มีนาคม ๒๕๖๑ และกลุ่มที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
• ผู้รับทุนหลักสูตรทุนฝึกอบรมสาหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) เข้ารับการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• ผู้รับทุนหลักสูตรทุนฝึกอบรมสาหรับผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคล (Chief Human Resource Officer : CHRO) เข้ารับการฝึกอบรม
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• ผู้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่ างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนสาหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ) เข้ารับการ
ฝึกอบรม ณ สถาบัน Nanyang Technological University (NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
• ผู้รับทุนหลักสูตรทุ นฝึกอบรมสาหรั บผู้มีศั กยภาพสู ง (Talent Network) เข้ารับการฝึกอบรม ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

๕๕

โครงการ/กิจกรรม

๒๐. ระบบบริหารกาลังคนคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
• ผู้รับทุนฝึกอบรมสาหรับข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ เข้ารับการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
• ผู้รับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒
มิถุนายน ๒๕๖๑ และกลุ่มที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
• ผู้รับทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นา (Advanced Public Management and Leadership) เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบัน
The Institute of Public Administration of Ireland (IPA) สาธารณรัฐไอร์ แลนด์ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้รับทุนฝึกอบรมสาหรับ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit) เข้ารับการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑) การคัดเลือกและสรรหากาลังคนคุณภาพสาหรับราชการไทยในอนาคต
• ตอบข้อสงสัยและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓
จานวน ๑๐๐ คน
• จัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่นจังหวัดนนทบุรี
• รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลกรอบสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓ ที่ส่วนราชการส่งให้สานักงาน ก.พ.
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔
• จัดประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพสาหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• จัดการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาตรฐานความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (The International Computer Driving License
: ICDL) ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ ในวันที่ ๒, ๕, ๗ – ๘ และ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม
๒๕๖๑
• จัดการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ ซึ่งเป็นการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๒ โดยสานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๙, ๑๖ – ๑๗, ๑๙
– ๒๐, ๒๔, ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒) การยกระดับขีดความสามารถกาลังคนคุณภาพในราชการไทยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
• จัดสัมมนาเครือข่ายข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และโรงแรม Royal Hills Golf and Spa
จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๕๖

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• ดาเนินการจัดสรรทุนรัฐบาลสาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะการทางานสาหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่มีการบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามกรอบ
การฝึ กอบรมและพั ฒนา (Training and Development Roadmap) ส าหรั บข้ าราชการผู้ มี ผลสั มฤทธิ์ สู งในระดั บพื้ นฐานและระดั บต่ อยอดอย่ างเป็ นระบบ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จาเป็นสาหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ให้พร้อมสาหรั บการปฏิบัติงานในภาระ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น เสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เตรียมและ
พัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงานในระบบราชการ ๔.๐ และเพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดหลักสู ตร รวมถึงได้สร้างเครื อข่ ายที่ เข้ มแข็ งในการทางานร่ วมกัน โดยมีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ สู ง (HiPPS) ได้รับทุนจานวน ๑๐๗ คน และ
มีกาหนดการอบรม ณ Nanyang Technological University (NTU) สาธารณสิงคโปร์ ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และกลุ่มที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตามลาดับ
• จัดกิจกรรมการพัฒนาและการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายใต้การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap) ดังนี้
- การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๒ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- การสื่อสารและสรุปความคิดด้วยภาพ (Graphic Recording & Infographic) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๒ ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้นของ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- การบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพ (Talent Management) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) เมื่อวันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๖๑
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- การทางานร่วมกันของคนหลากหลายช่วงวัย (The Chemistry) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๒ ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- การโค้ชเพื่อสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีผลงานดีเยี่ยม (Performance Coaching for Results) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- การคิดวิ เคราะห์เพื่ อการตัดสินใจ (Analytical Thinking for Decision Making) โดยมีกลุ่มเป้ าหมาย คื อ ข้ าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่ นที่ ๑ – ๑๒ เมื่อวันที่
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓) การติดตามการใช้ประโยชน์กลุ่มกาลังคนคุณภาพในส่วนราชการ
• จัดทาคู่มือการจัดทากรอบการสั่งสมประสบการณ์และคู่มือการสรรหาและเลือกสรรข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
• จัดทาแบบทดสอบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในหน่วยงานราชการ

๕๗

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• รวบรวมประเด็นเชิงคาถามจากข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทารายงาน ผลการศึกษา
• ผู้บริหารสานักงาน ก.พ. เข้าพบอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อหารือโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสาคัญระดับประเทศ (Policy Study/Work Team) เมื่อวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรมบัญชีกลาง
• ผู้บริหารสานักงาน ก.พ. เข้าพบสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ เพื่อหารือโครงการเชิงยุทธศาสตร์/ โครงการสาคัญระดับประเทศ (Policy Study/Work
Team) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
• จัดกิจกรรมการติดตามการใช้ศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาล : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Focus Group นักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่นของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล
ไทย เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• จัดกิจกรรมการนาเสนอผลการเรียนรู้จากหลักสูตร Public Sector HR Essentials Program Chief Human Resource Office 2018 เพื่อสรุปผลการ
เรียนรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทีส่ หพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• จัดกิจกรรมการนาเสนอผลการเรียนรู้จากหลักสูตรทุนฝึกอบรมสาหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทางานสาหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนดาริน
• ดาเนินโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบประเมินศักยภาพ/ความถนัดในงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Genotype)
• จัดกิจกรรมการนาเสนอผลการเรียนรู้จากหลักสูตร Public Sector HR Essentials Program Chief Human Resource Office 2018 (รายบุคคล) ในวันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• จัดกิจกรรมการนาเสนอผลการเรียนรู้ทุนฝึกอบรมสาหรับข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ในวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
• จัดงานสัมมนาวิชาการประจาปีกลุ่มกาลังคนคุณภาพ หัวข้อ “หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานพลังกาลังคนคุณภาพสู่เครือข่ายการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
๔) โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)
• จั ด การประชุ ม ชี้ แ จงโครงการพั ฒ นานั ก ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ การปฏิ รู ป ประเทศเชิ งบู ร ณาการ (Strategist Development Program) และการประเมิ น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ.
• ดาเนินการสัมภาษณ์และการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิง
บูรณาการ (Strategist Development Program) ณ สานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• ผู้บริหารสานักงาน ก.พ. เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประชุมหารือโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสาคัญระดับประเทศ (Policy
Study/Work Team) ณ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๕๘

โครงการ/กิจกรรม

๒๑. ระบบนักบริหารระดับสูง

ผลการดาเนินงาน
• ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ในวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• ประสานงานกับสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ติดตามการขอยืมตัวข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกของโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรู ปประเทศ
เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ซึ่งต้องแจ้งอนุมัติตัวข้าราชการภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
• ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางรักษากลุ่มกาลังคนคุณภาพ (Talent Retention) ผ่านรูปแบบนาร่อง โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการ
ปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ ระหว่างสานักงาน ก.พ. สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๗ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
๕) โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกาลังคนคุณภาพ (Talent Inventory)
• จัดกิจกรรมทดลองใช้งานข้อมูลสารสนเทศของกาลังคนคุณภาพ (Talent Inventory) ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ.
๑) การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
• ปรับปรุงเครื่องมือการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร โดยจัดการทดสอบใช้แบบประเมินกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๘๖ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และรวบรวมแบบ
ประเมินตอบกลับจากกลุ่มตัวอย่าง นบส. รุ่นที่ ๘๖ จานวน ๓๓ คน
• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสู ง (ส.นบส.) จานวน ๒๑๐ คน ในวันที่ ๑๙
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๖, ๗, ๑๐, ๑๔ และ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ
สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้ สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๔, ๑๕, และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น กระทรวงการคลัง สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)สานักนายกรัฐมนตรี สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงแรงงาน ในวันที่
๙, ๑๒, ๑๖, ๑๘, ๒๖ และ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

๕๙

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่ งผู้บริหารระดับต้น กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสานักงานศาลยุติธรรม ในวันที่ ๑, ๒, ๖, ๑๙ และ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่
๖, ๒๐ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหาร
ระดั บสู ง (ส.นบส.) ในวั นที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงคมนาคม ในวั นที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ และกระทรวงการต่ างประเทศ
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่งผู้บริหารระดับต้นให้กับกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่งผู้บริหารระดับต้นให้กับกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศและศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่งผู้บริหารระดับต้นให้กับกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สานัก
เลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ในวั นที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุ ข ในวั นที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในวั นที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่งผู้บริหารระดับต้นให้กับกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กระทรง
แรงงาน ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และกระทรวงการต่างประเทศและ นบส. เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
• จัดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่งผู้บริหารระดับต้นให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่
- กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
- สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในวันที่ ๕ และ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
- สานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
- กระทรวงการคลังและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑
- กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
- กระทรวงมหาดไทย (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) ในวันที่ ๑๘ และ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

๖๐

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
- สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
- กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
๒) การให้คาปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
• ตอบข้อหารือและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สานักงานราชบัณฑิตยสภา สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข สานักนายกรัฐมนตรี สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ป.ป.ท.) ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สานักงานศาลยุติธรรม
๒๒.การพั ฒ นาผู้ น าที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
๑) โครงการฝึกอบรมหลักสู ตรนักบริ หารระดั บสู ง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ และคุ ณธรรม (นบส.๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๗ และ ๘๘
คุณธรรมในภาครัฐ
มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่ตาแหน่งประเภทบริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ การปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจา และไป-กลับ ประกอบด้วยกิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร การประเมินบุคลิกภาพเพื่อการ
พัฒนา (MBTI) การพัฒนากระบวนการคิดของนักบริหาร การวางแผนการจัดทารายงานการศึกษากลุ่ม การฝึกปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาตนเอง และการพัฒนา
ภาวะผู้นาและเครือข่ายผู้บริหาร
ช่วงที่ ๒ การฝึกอบรม ๔ หมวดวิชา เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจาและไป-กลับ เน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในสมรรถนะนักบริหาร ทา
ความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติ เพื่อนาไปสู่การผลักดันหรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมี
เนื้อหาประกอบด้วย
- หมวดวิชาที่ ๑ ภาวะผู้นาและการบริหารราชการกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (Management and Leadership in the 21st Century)
- หมวดวิชาที่ ๒ บทบาทหน้าที่ของนักบริหารระดับสูง ด้านการบริหารทิศทาง นโยบาย และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Visioning, Managing Direction
and Change)
- หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของนักบริหารระดับสูง ด้านการบริหารผลงานกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากร และเทคโนโลยี (Managing Results,
Resources, and Technology)
- หมวดวิชาที่ ๔ บทบาทหน้าที่ของนักบริหารระดับสูง ด้านการบริหารตน และการบริหารคน (Managing Self and Others)
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ช่วงที่ ๓ การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
ช่วงที่ ๔ ปัจฉิมนิเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนา การนาเสนอ ผลการศึกษา และการประเมินสมรรถนะ
หลักทางการบริหาร
หลักสูตร นบส.๑ รุ่นที่ ๘๗ และ ๘๘
• เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๗ และ
๘๘ ทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๗ และ ๘๘ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
• จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๗ ในวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๖๐
• ดาเนินการประเมิน MBTI และ ACM ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดั บสูง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๗ และ ๘๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
• ดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๗ ระหว่างวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ และการศึกษาดูงานต่างประเทศ นบส. ดีเด่น รุ่นที่ ๘๗ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• ดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๘ ระหว่างวันที่ ๒๕
เมษายน – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
• ดาเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศสาหรับผู้มีผลการศึกษากลุ่มดีเด่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
(นบส.๑) รุ่น ๘๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
• ดาเนินการจัดพิธีปิดการฝึกอบรม และพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ หลักสูตรผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
๒) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหาร ส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สาหรับผู้บริหารที่ดารง
ตาแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ จานวน ๓๕ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้รองหัวหน้าส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นาที่มีความเป็นสากล (Global Leader) และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน (Trusted Leader) เป็นผู้นา
การขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมและการบริหารเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด และส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
การบริหารราชการ สาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการการทางานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
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องค์ประกอบเนื้อหาวิชาประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) การสั่งสมประสบการณ์ (๒) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาระดับสากล การบริหาร
ราชการและการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล และ (๓) เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
ผู้บริหาร โดยมีรูปแบบและวิธีการพัฒนา ประกอบด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้
(๑) การอบรมในชั้นเรียน (Training : TN)
(๒) การพบ หารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ (Senior Consultation : SC)
(๓) การเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (Executive Networking : EN)
(๔) การสัมมนาเชิงวิชาการ (Forum : FR) โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ
(๕) การศึกษาดูงาน (Field Trip : FT) ในต่างจังหวัดและต่างประเทศ (ประเทศประเภท ก ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม)
• เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๐ ทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
• ดาเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และกิจกรรมนอกสถานที่
ซึ่งมีลักษณะการอยู่ประจา ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การศึกษาดูงานภายในประเทศการศึกษาดูงานต่างประเทศ และการบูรณาการความรู้ โดยมีกาหนดเวลาดังนี้
- การปฐมนิเทศ การประเมินสมรรถนะ การพบที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และการออกแบบหัวข้อและเนื้อหาการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
- การศึกษาดูงานภายในประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีเป้าหมายของการศึกษาดูงาน นักบริหารได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แ ละความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ บ ริ ห ารของจั งหวั ด ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ผู้ ป ระกอบการและชุ ม ชน และลงพื้ น ที่ สั งเกตการปฏิ บั ติ งาน ณ สถานที่ จริ ง
ใน ๓ เรื่องหลัก ดังนี้ (๑) การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation) (๒) การทางานร่วมกันแบบบูรณาการ (Collaboration) และ (๓) การพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยคานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมการพัฒนา ช่วงที่ ๒ ประกอบด้วย
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การพบ หารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ (Senior Consultation : SC) SC1 คุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐ
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (Executive Networking : EN) EN1 Round Table
and Open for Self Design
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ SC2 ผู้บริหารส่วนราชการ : บทบาท แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ EN2 ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ TN1 การสื่อสารในภาวะวิกฤตและความเสี่ยงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ในยุคดิจิทัล
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ SC3 การทางานอย่างมีประสิทธิภาพกับฝ่ายนโยบาย
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วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ Round Table
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ TN2 การสร้างวัฒนธรรมความไว้วางใจ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ EN3 สถานการณ์โลกกับประเทศไทย
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ SC4 การปฏิบัติราชการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ EN4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ SC5 ความท้าทายในการบริหารราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล
วันที่ ๑๓, ๒๐ และ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑: Round Table
- การศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ นครโอซาก้าและภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของภูมิภาคคันไซ ณ Kansai Bureau of Economy
๒) การพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ Keihanna Science City Kyoto
๓) ความร่วมมือของรัฐบาลกลางท้องถิ่นและเอกชนในการพัฒนาเมือง ณ Osaka City
๔) นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ณ UNEP International Environment Improvement Center (IETC)
และเยี่ยมชม Tsurumi Ryokuchi Park, Maishima Sludge Center, Maichima Incineration Plant และ Kunijima Water Purification Plant
๕) การพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมสินค้าร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี ณ Panasonic
Center
- การฝึกอบรม ณ สานักงาน ก.พ. และกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ตลอดหลักสูตร (Post Session) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๑
- จัดงานรับประกาศนียบัตรและมอบเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการฝึกอบรม ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
๓) โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑๐ เปนโครงการฝกอบรมที่เสริมเนื้อหาสาระที่จาเป
นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สาหรับผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือหลักสูตรเฉพาะดานที่จัดโดยสวนราชการหรือหนวย
งานอื่นที่ ก.พ. กาหนดใหผูผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกล่าวตองเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสานักงาน ก.พ. เพื่อใหผูผานการฝกอบรมนั้น ๆ เปนผูที่มีคุณสมบัติ
เสมือนไดผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสานักงาน ก.พ โดยโครงสรางหลักสูตรมีระยะเวลาการฝกอบรม รวมไมนอยกวา ๕๐ ชั่วโมง แบงออกเปน
๓ ชวง ดังนี้
ชวงที่ ๑ กอนการฝกอบรม (การศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง) ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง
- การประเมินตนเอง
- การวิเคราะหและกาหนดวิสัยทัศน

๖๔

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ชวงที่ ๒ การฝกอบรมตามสาระการเรียนรูของหลักสูตร ๔๖ ชั่วโมง
- การประเมินบุคลิกภาพ MBTI (วันที่ ๖ และ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)
- พิธีเปดและการชี้แจงหลักสูตร วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
- กิจกรรมกลุมสัมพันธ
- แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหาร
- การฝกอบรมในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในหัวข้อการบริหารตน (Managing Self) และการบริหารผูอื่น (Managing Others)
ซึ่งวิธีการฝกอบรมจะครอบคลุมการเรียนรูดวยตนเอง การฟงบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิ การใชกรณีศึกษา (Case Study) การเรียนรูดวย กระบวนการกลุม การ
เรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) และการสะทอนการเรียนรู้
ชวงที่ ๓ หลังการฝกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
- การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
- พิธีปดและการมอบประกาศนียบัตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพผู้นารุ่นใหม่ของภาคราชการไทย ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถตอบสนองการ
ทางานในบริบทของการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้มีศักยภาพสูงของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน
๔๕ ปี จานวนไม่เกิน ๔๐ คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดจัดฝึกอบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ๒๕๖๑ แบบไม่ต่อเนื่อง รวมระยะเวลา
ประมาณ ๘ สัปดาห์ ณ สานักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด โดยแบ่งการดาเนินการเป็น ๕ ช่วง ดังนี้
๑. ช่วงการคัดเลือก เป็นการดาเนินการประเมินสมรรถนะและประเมินความจาเป็นในการฝึกอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม โดย
การประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการศูนย์การเประเมิน (Assessment Center Method : ACM) และการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Literacy)
- จัดกิจกรรม Assessment Center เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น ๘๔ คน
๒. ช่วงก่อนการฝึกอบรม เป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามเนื้อหาและหัวข้อที่สานักงาน ก.พ. กาหนด เพื่อปรับพื้นความรู้ก่อนการฝึกอบรม โดยการเรียนรู้ผ่าน
e-learning คลิป VDO application และเอกสารต่าง ๆ ตามที่กาหนด
๓. ช่วงการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาตามกรอบสมรรถนะของผู้นาคลื่นลูกใหม่ (ผู้นาระดับต้น) ที่
ตอบสนองกับการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นการฝึกอบรมร่วมกับการลงพื้นที่และทากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการศึกษากลุ่ม (Group Project)

๖๕

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
การลงพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและ ทาผลงานเพื่อช่วยขยายตลาดให้กับสินค้าชุมชน การฝึกอบรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ฯลฯ ระหว่างวันที่
๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔. ช่วงการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามผลการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน รวมทั้งให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้นาทางความคิด
โดยการนาเสนอผลงานการศึกษากลุ่ม การประเมินผลความสาเร็จของการพัฒนาตามกรอบสมรรถนะที่กาหนด การประเมินผลโครงการในภาพรวม เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร และการทากิจกรรมโครงการจิตอาสา ณ สานักงาน ก.พ. และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๕. ช่วงการรายงานผล เป็นการรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมนาผลการประเมิน ๓๖๐ องศาที่ได้รับมากาหนดประเด็นการ
พัฒนาและกาหนดวิธีการในการพัฒนาตนเองต่อไป โดยมีการอธิบายรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา และทา Group Coaching ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ และจัดทา
รายงานผลการดาเนินโครงการในภาพรวม
๒๓. การพัฒนาการประเมินสมรรถนะด้วย ๑) จัดหาเครื่องมือประเมินสมรรถนะที่ได้รับการรับรองจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนา โดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
เทคนิ ค ศู น ย์ ก ารประเมิ น (Assessment - สารวจหลักสูตรการประเมินสมรรถนะจากองค์กรที่ปรึกษาชั้นนา ซึ่งมีกิจกรรมและวิธีการที่จะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่บุคลากรของสานักงาน ก.พ. เพื่อให้
Center Method – ACM)
มีองค์ความรู้และทักษะในด้าน (๑) การพัฒนาออกแบบเครื่องมือประเมิน (Developer) (๒) การใช้เครื่องมือประเมินในฐานะกรรมการผู้ประเมิน (Assessor/User) และ
(๓) การรายงานผลการประเมิน (Feedback)
- จัดทาคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวซึ่งจะเป็นลิขสิทธิ์ของสานักงาน ก.พ. ประกอบด้วยกิจกรรมในศูนย์
การประเมิน จานวน ๑๒ ชุด และแบบทดสอบ จานวน ๓ ชุด
- ร่วมกับที่ปรึกษาจัดท าต้ นฉบั บคู่มื อการใช้เครื่ องมื อประเมินสมรรถนะประเภทกิ จกรรมในศู นย์ การประเมิน และประเภทแบบประเมิ นออนไลน์ สาหรับ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (๑) กลุ่มข้าราชการใหม่ (๒) กลุ่มข้าราชการประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ (๓) กลุ่มข้าราชการประเภทอานวยการ และ
(๔) กลุ่มข้าราชการประเภทบริหาร
- จัดทาต้นฉบับคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะ สาหรับกลุ่มเป้า หมาย คือ กลุ่มระดับชานาญการพิเศษ (New Wave) กลุ่มอานวยการ (นบส.๑)
กลุ่มบริหาร (นบส.๒ และ ป.ย.ป.๒/๑)
๒) วางแผนการสร้างและทดสอบเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนาข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ (กลุ่มผู้มีศักยภาพ)
และประเภทอานวยการ
- กาหนดรายละเอียดเชิงพฤติกรรมและดัชนีชี้วัดของสมรรถนะที่ต้องการประเมินสาหรับข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ และประเภท
อานวยการ
- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรมในศูนย์การประเมินสาหรับข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ จานวน อย่างน้อย ๕
ชุดกิจกรรม และประเภทอานวยการ จานวนอย่างน้อย ๓ ชุดกิจกรรม
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ผลการดาเนินงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือที่จะนาไปใช้ประเมินสมรรถนะข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นา
คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ และข้าราชการตาแหน่งประเภทอานวยการที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม (นบส. ๑) รุ่นที่ ๘๕ และ ๘๖
- จัดฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมิน (Assessors) ให้แก่ข้าราชการสานักงาน ก.พ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการประเมินสมรรถนะข้าราชการตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญการพิเศษที่เข้าร่วมโครงการผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ และข้าราชการตาแหน่งประเภทอานวยการที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร นบส. ๑ รุ่นที่ ๘๕ และ ๘๖
การประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษที่เข้าร่วมโครงการผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒
จานวน ๗๑ คน โดยมีการประมวลผลการประเมินสมรรถนะจากการทากิจกรรมในศูนย์การประเมิน จัดทารายงานผลการประเมินรายบุคคล (Individual Assessment
Report) และพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะประเภทแบบประเมินตนเองและแบบประเมิน ๓๖๐ องศา
- ประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ ด้วยแบบประเมินตนเองภายหลังจากการเข้า
ร่วมโครงการ (Post Self-assessment) และประเมินสมรรถนะด้วยแบบประเมิน ๓๖๐ องศาออนไลน์
- รวบรวมประมวลผลและจัดทารายงานผลการประเมินสมรรถนะแบบ ๓๖๐ องศาออนไลน์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการ
ไทย รุ่นที่ ๒๒
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ จานวน ๕๐ คน
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
การประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมินสมรรถนะสาหรับข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการผู้นาคลื่นลูกใหม่ ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ กับข้าราชการใน
สานักงาน ก.พ. จานวน ๗ คน ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการเป็นกรรมการผู้ประเมินข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ ซึ่งประกอบด้วย ที่ปรึกษา
ACM ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญภายนอก จานวน ๑๓ คน ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ จานวน ๘๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙
มกราคม ๒๕๖๑
- ประมวลผลการประเมินและจัดทารายงานผลสาหรับ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑

๖๗

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- ประมวลผลการประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรมในศูนย์การประเมินสาหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ ระหว่างวันที่
๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- ออกแบบเครื่องประเมินสมรรถนะประเภทแบบประเมิ น ๓๖๐ องศาออนไลน์สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าหลักสูตรผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓
ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- รวบรวมข้อมูลการประเมิน ๓๖๐ องศา Online พร้อมทั้งประมวลผลและจัดทารายงานผลสาหรับสาหรั บผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าหลักสูตรผู้นาคลื่นลูกใหม่
ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ จานวน ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- ชี้แจงการอ่านรายงานผลการประเมินให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยรุ่นที่ ๒๓ พร้อมทั้งตอบคาถามและรับฟังความ
คิดเห็น ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- รวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากแบบประเมิน ๓๖๐ องศา Online (Post-Test) พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์รายงานผลการประเมินส่วนบุคคลผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้นา
คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓
- จัด Group Coaching Workshop จากผลการประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทา IDP ให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร New Wave รุ่นที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า
การประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๕ และ ๘๖
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๕ จานวน ๑๓๐ คน โดยมี
การประมวลผลการประเมินสมรรถนะ ๒ ส่วน คือ (๑) การทาแบบประเมินตนเอง และ (๒) การทากิจกรรมในศูนย์การประเมิน พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการประเมิน
รายบุคคล (Individual Assessment Report)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๖ จานวน ๑๓๐ คน
พร้อมทั้งประมวลผลการประเมินสมรรถนะและจัดทารายงานผลการประเมินส่วนบุคคล
การประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๗ และ ๘๘
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมินสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) กับข้าราชการระดับ
เชี่ยวชาญในสานักงาน ก.พ. จานวน ๔ คน ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) ซึ่งประกอบด้วย ที่ปรึกษา นบส.
๑ ที่ปรึกษา ACM และผู้เชี่ยวชาญภายนอก จานวน ๒๕ คน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๗ จานวน ๑๓๐ คน ระหว่างวันที่
๒๖ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
- รวบรวมข้อมูลการประเมินสมรรถนะ Online ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๘

๖๘

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมินสมรรถนะ ประเภทกิจกรรมจาลอง กับกลุ่มทดลอง จานวน ๓ กิจกรรม ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกรรมการผู้ประเมิน ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
- จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อประเมิ นสมรรถนะผู้ เข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนานั กบริ หารระดั บสู ง (นบส.๑) รุ่ นที่ ๘๘ จ านวน ๑๓๐ คน
ในวันที่ ๒๖, ๒๗ และ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
- ประมวลผลการประเมินสมรรถนะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๘ จานวน ๑๒๙ คน ทั้งประเภทกิจกรรมจาลอง
และแบบประเมินออนไลน์ จัดทารายงานผลการประเมินสมรรถนะส่วนบุคคล และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงผลการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๑ รวมทั้งออกแบบการประเมินประเภทแบบประเมิน ๓๖๐ องศา Online (Post-test)
การประเมินสมรรถนะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๙ และ ๑๐
- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๙ จานวน ๓๔ คน โดยมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะประเภทแบบประเมินตนเอง ทดลองประเมินด้วยแบบประเมินตนเอง และประมวลผล
- ประเมินสมรรถนะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๙ ด้วยแบบสอบถามพฤติกรรมการทางาน (Post Self
Assessment) พร้อมทั้งประมวลผลในภาพรวมเพื่อเปรียบเทียบกับ Pre Self
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๐ จานวน ๓๕ คน ด้วยแบบ
ประเมินตนเอง ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
- ประมวลผลการประเมินตนเองสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๐ จานวน ๓๕ คน
- ออกแบบการประเมินประเภทกรณีศึกษา (Case Study) ประเมินสมรรถนะด้วยแบบประเมินตนเองและแบบการประเมินประเภทกรณีศึกษา (Case Study)
และประมวลผลและออกรายงานการประเมิน จานวน ๓๕ ฉบับ
การประเมินสมรรถนะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. ๒/๑ (รองอธิบดีหรือเทียบเท่า และรองผู้ว่าราชการจังหวัด) รุ่นที่ ๔
- รวบรวมข้อมูลการประเมิน ๓๖๐ องศา Online ประมวลผลการประเมิน ทั้งประเภทกิจกรรมจาลองและแบบประเมิน Online และจัดทารายงานผลการประเมิน
สมรรถนะส่วนบุคคล จานวน ๓๕ เล่ม
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทา ๑-๑ feedback และ prelim IDP ให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร จานวน ๓๕ คน ในวันที่ ๑๘, ๒๐ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
๓) การพัฒนาเครื่องมือประเภทกิจกรรมในศูนย์การประเมินสาหรับข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดีรุ่นที่ ๑๓ จานวน ๔๖ คน และรุน่ ที่ ๑๔ จานวน ๔๕ คน
- พัฒนาเครื่องมือประเภทกิจกรรมในศูนย์การประเมินและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน จานวน ๔ ชุดกิจกรรม
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการเป็น ผู้ประเมิน

๖๙

โครงการ/กิจกรรม

๒ ๔ . ก า ร พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ ด้ ว ย
การเรี ย นรู้ ท างไกลและ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-learning)

๒๕.การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่
อยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดาเนินงาน
- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะประเภทแบบประเมินออนไลน์สาหรับข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลการประเมินสมรรถนะ
ออนไลน์
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๑๓ จานวน ๔๖ คน และรุ่นที่ ๑๔
จานวน ๔๕ คน
- ประมวลผลการประเมิ นสมรรถนะประเภทกิ จกรรม ในศูนย์การประเมิ นและประเภทแบบประเมิ นออนไลน์ เพื่อจัดทารายงานผลการประเมินรายบุ คคล
(Individual Assessment Report)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวทางการพัฒนาข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๑๔ (IDP Coaching)
๑) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OCSC Learning Space)
- พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้กับการฝึกอบรมแบบ OCSC Learning Space และพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทาหลักสูตรแบบผสมผสาน (Blended Learning Course Creation) จานวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
๑) หลักสูตรการใช้สื่อแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒) หลักสูตรการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- จัดจ้างดาเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ควบคุม กากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการดาเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๙ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) รุ่นที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และรุ่นที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และ
รุ่นที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
- เปิดระบบให้อบรมหลักสูตร HRD e-Learning และจัดส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ
- เปิดระบบให้อบรมหลักสูตร HRD e-Learning รุ่นที่ ๕/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
• ประชุมวางแผนและเตรียมการดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๑๕
• จัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาข้าราชการแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ จานวน ๒๕๐ คน ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
• จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๑๕ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของสานักงาน ก.พ. และส่วน
ราชการอื่นที่มีจานวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่มากพอที่จะดาเนินการจัดอบรมสัมมนาร่วมกันได้ในกระบวนการที่ ๓
ตามที่กาหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่าย ในการทางาน รวมถึงเป็นการ

๗๐

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
สร้ างสายสั มพั นธ์ ที่ ดี แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นซึ่ งกั นและกั น โดยเน้ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ และการลงมื อปฏิ บั ติ จริ ง ระหว่ างวั นที่ ๓๐ มกราคม –
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี และสถานที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๗๒ คน
• ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบนาร่องตามแนวทางใหม่ในการ
ดาเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• สรุปข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยการ
อบรมสัมมนาร่วมกันและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) จานวน ๓ ครั้ง
• ประชุมหารืออดีตผู้บริหารสานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใน
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
• นาเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ เพื่อหารือเรื่องแนวทางการปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• ประชุมหารือฝ่ายบริหาร สานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่
ปรับแก้เพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ อ.ก.พ.ฯ รวมถึงสรุปประเด็น ความคิดเห็นจากผู้บริหารสานักงาน ก.พ.
• ประชุมหารือกับ นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทีมงาน เกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ ตาม
แนวทางการปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• นาเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่ง อ.ก.พ. เห็นชอบให้
ปรั บปรุ งการอบรมสั ม มนาร่ วมกั น มาด าเนิ นการพั ฒ นาข้ าราชการพลเรื อนสามั ญที่ อยู่ ระหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการเป็ น กระบวนการแรก และ
ให้ใช้ “หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ” แทน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ในการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยให้สานักงาน ก.พ. ดาเนินการทดลองจัดการอบรม
• จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สาหรับข้าราชการที่ดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการหรือผู้แทน จานวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๘ และ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
• จัดอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” ณ สานักงาน ก.พ. และจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๑
๒๖.การด าเนิ น การหลั ก สู ต รการพั ฒ นา • จัดประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ และสมรรถนะ โดยใช้รูปแบบและวิธีการประเมินแบบศูนย์การประเมิน (ACM) ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ข้าราชการระดับสูงระหว่างสิงคโปร์และไทย และประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน ๑๐ คน และสารอง ๒ คน ผ่านเว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/csti/csep ในวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๖๑

๗๑

โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
(Singapore – Thailand Senior Officials • จัดการปฐมนิเทศและปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ให้กับกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมในประเทศไทย ณ สานักงาน ก.พ.
Development Programme: SG-TH SODP) จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• จั ดฝึ กอบรมหลั กสู ตร Design Thinking for Public Service Excellence ร่ วมระหว่ างข้ าราชการระดั บสู งสิ งคโปร์ และไทย ณ Civil Service College
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒๗.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา • ประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ ๕ แห่ง ในหลักสูตรที่ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดดาเนินการ และปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม
ดุ ล ยภาพชี วิ ต ของข้ า ราชการ ประจ าปี • ดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่งการดาเนินการออกเป็น ๒ หลักสูตร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบด้วย
ห ลั ก สู ต ร ที่ ๑ เ ป น ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ร ะ ห ว า ง ผู ที่ จ ะ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร ข อ ง
สวนราชการตาง ๆ โดยเชิญผู ทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ มาใหความรู ในการสรางแรงบันดาลใจ การสรางคุณคาของชีวิต เพื่อทาประโยชน์ ใหกับสังคมภายหลังการ
เกษียณอายุราชการ ดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สานักงาน ก.พ.
หลักสูตรที่ ๒ ระยะเวลา ๕ วัน มี ๕ หลักสูตร (ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกไดเพียง ๑ หลักสูตรตามเงื่อนไขทีแ่ ต่ละหลักสูตรระบุไว้) ดาเนินการโดยภาคเอกชนซึ่ง
มีประสบการณ์ เป็นทีย่ อมรับภายใตกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สานักงาน ก.พ. กาหนด ดังนี้
๒.๑) การรักษาสุขภาพเพื่อเกษียณอายุ “การออกแบบชีวิตหลังเกษียณ...ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ดาเนินการโดย ชมรมรักษ์สุขภาพ เดอะเลกาซี ซึ่งใช้วิธีจัดใหมี
การบรรยายใหความรูเรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองผสมผสานระหวางการแพทย์ แผนปัจจุบัน การแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) และธรรมชาติ
บาบัด (Alternative Therapy) การฝกจิตฝกสมาธิ ฝกการออกกาลังกายเพื่อสงผลดีตอสุขภาพโดยรวม และธุรกิจ แฟรนไชส ทางเลือกใหมหลังเกษียณ โดยจัดที่
เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท อาเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
๒.๒) การเตรียมตัวเมื่อเกษียณอายุ “คืนความสมดุล กายใจ” ดาเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น ซึ่งใชวิธีจัดใหมีการบรรยาย สัมมนา อภิปราย เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ และแนวทางการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ์ ฝกปฏิบัติ
และทากิจกรรมรวมกัน การออกกาลังกาย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ รับคาแนะนาจากแพทยผูเชี่ยวชาญและชานาญการเฉพาะทางและงานอดิเรกที่สราง
รายได โดยจัดที่ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
๒.๓) การเสริมสร้างสุขภาพวัยเกษียณอายุ “สุขใจ สุขกาย หลังวัยเกษียณ” ดาเนินการโดย ชมรมเสริมสร้างสุขภาพเพชรริมธาร ซึ่งใช้วิธีจัดให้มีการบรรยาย
ให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพองค์รวมผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์ ทางเลือกและธรรมชาติบาบัด (Alternative
Therapy) การฝึกจิต ฝึกสมาธิ และฝึกการออกกาลังกายเพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม สาธิตและทดลองทาอาหารชีวจิต และการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ โดยจัดที่
เพชรริมธาร รีสอร์ท อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๒.๔) การสร้างความสุข..เสริมความมั่นคง วัยเกษียณ ด้วยโปรแกรม “การเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความมั่นคงให้กับชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ด้วยภูมิปัญญา
ไทย” ดาเนินการโดยชมรมสุขภาพโดยภูมิปัญญาไทยโดย Me Tour และศูนย์ฝึกอบรม อภัยภูเบศร เดย์สปา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขด้วยศิลปะและสร้าง
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แรงบันดาลใจให้กับชีวิตด้วยการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและ
การแพทย์ทางเลือก เรียนรู้การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัย การชะลอวัย ไกลโรค ด้วยภูมิปัญญาไทยประยุกต์ สร้างอาชีพหลังเกษียณจากการถ่ายภาพ โดยจัดที่
โรงแรมทวาราวดี รีสอรท แอนด์ สปา และศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา จังหวัดปราจีนบุรี
๒.๕) “Retire & Restart” กับการค้นพบครั้งใหม่ วัยเกษียณ ดาเนินการโดย นิตยสาร โอ-ลั้นลา นิตยสารสาหรับผู้สูงวัย เพื่อเตรียมพร้อมข้าราชการเกษียณ
ให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆ เน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการมองตัวเองอย่างมีคุณค่า นาเสนอทางเลือกของการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีพลัง สร้างสรรค์ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่สาคัญคือ การเชิญผู้สูงวัยต้นแบบ (Role Model) มาเป็นแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้ได้ทดลองปฏิบัติจริง SKT ลมหายใจมหัศจรรย์ การเรียนรู้
ตามอัธยาศัยโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น “เครื่องมือ” ในการเรียนรู้ Restart อาชีพใหม่จาก SME Bank โดยจัดที่ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
การสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)
๑) การฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
- ดาเนินการจัดฝึกอบรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๗ หมวดวิชา และปรับปรุงสาระสาคัญในการฝึกอบรมของแต่ละหมวดวิชา โดยเปิดรับสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมผ่านระบบลงทะเบียนกลาง ได้แก่
๑) หมวดวิชาการบรรจุและแต่งตั้ง สาหรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๓ คน จาก ๒๔ ส่วนราชการ
๒) หมวดวิชาการบริหารผลการปฏิบัติงาน สาหรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๕ คน จาก ๓๔ ส่วนราชการ
๓) หมวดวิชาการบริหารกาลังคนคุณภาพ สาหรับนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๑ คน จาก ๒๗ ส่วนราชการ
๔) หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล สาหรับนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๐ คน จาก ๒๔ ส่วนราชการ
๕) หมวดวิชาการสรรหาและเลือกสรร สาหรับนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีผู้เข้ารับการอบรม ๒๑ คน จาก ๑๙ ส่วนราชการ
๖) หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสอนงานเพื่อการปรับปรุง สาหรับนักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ มีผู้เข้ารับการอบรมและผู้สังเกตการณ์ รวม
๓๖ คน
๗) หมวดวิชาความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สาหรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรมและผู้สังเกตการณ์ รวม ๖๐ คน
- จัดทารายงานผลการฝึกอบรมจานวน ๖ หมวดวิชา คือ การบริหารผลงาน การบรรจุและแต่งตั้ง การบริหารกาลังคนคุณภาพ การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล การ
สรรหาและเลือกสรร และการสอนงานเพื่อการปรับปรุง
- รวบรวมผลคะแนนของผู้เข้าอบรมเพื่อจัดทารายงานผลการฝึกอบรมส่งให้ส่วนราชการ ในหมวดวิชาความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- จัดทารายงานผลการฝึกอบรมส่งให้ส่วนราชการใน หมวดวิชาความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒) การติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
- วางแผนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแบบประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมในปี ๒๕๖๐
- รวบรวมผลงานของผู้เข้าอบรมในหมวดวิชาที่จัดฝึกอบรมและจัดส่งให้คณะวิทยากรจากสานัก/ศูนย์ ผู้ทาหน้าที่ประเมินให้คะแนนผลงาน
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- บันทึกข้อมูลการประเมินผล ๗ หมวดวิชา ประมวลผลการประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรมแต่ละหมวดวิชาและจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมปี ๒๕๖๐
๓) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการ
- จัดทาร่างหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับหัวหน้างานระดับต้น (HRM for Frontline Managers)
- จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาความต้องการในการพัฒนา และเพื่อพัฒนาหลักสูตร “ผู้นาทีมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ ๑๔ กันยายน
๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากส่วนราชการต่าง ๆ จานวน ๓ กลุ่ม รวม
๖๐ คน ประกอบด้วย ๑) ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/โครงการ ๒) ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้ากลุ่ม/โครงการ และ ๓) ผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้า
กลุ่ม/โครงการ
๔) การพัฒนาวิทยากร
- พัฒนาวิทยากร จานวน ๘ คน โดยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้อานวยการเรียนรู้ (Developing Facilitation Skills) ณ โรงแรมไมด้า
ถนนงามวงศ์วาน
๒๘. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุน การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
การพั ฒนาประเทศไทยและการขั บ เคลื่ อ น ๑) การเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
• จัดทาหนังสือถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอบันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลฯ
• จัดประชุมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ร่วมด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี
เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) และปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย) เป็นประธานการประชุม โดยกรอบการขับเคลือ่ น
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในระยะเริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาในเรื่อง Digital Literacy และ Cyber Security เพื่อให้
บุคลากรภาครัฐส่วนใหญ่สามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานอย่างเต็มศักยภาพและปลอดภัย โดยจะใช้กลไกการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้นาด้านดิจิทัลภาครัฐและผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ประมาณร้อยละ ๑๐ ของข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
• จัดสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือสาหรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระหว่าง สานักงาน ก.พ.
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรม จานวน ๑๔ แห่ง ในวันที่

๗๔

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีเลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) เป็นประธาน การประชุม ซึ่งเครือข่าย
สถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมพร้อมจะให้การสนับสนุนและทางานร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ โดยสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ทาหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานและบูรณาการการจัดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และชุดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการที่
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดาเนินการอยู่ รวมทั้งจะได้มีการวางแผน พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และดาเนินการเพื่อขยายโอกาสและทางเลือกในการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐทุกกลุ่มทัว่ ประเทศด้วย โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะรวบรวบผลของการพัฒนาและจัดทาเป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐต่อไป
• จัดทาสรุปผลการประชุมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐
และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและรับรองรายงานการประชุม
• สานักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัดและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ
หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการสัมมนา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับสาระสาคัญและกรอบแนวทางการดาเนินการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งเพื่อนาเสนอตัวอย่างหลักสูตรและการประเมิน ตัวอย่างหน่วยงานผู้จัดการพัฒนา เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐที่สนใจได้เลือกนาไปเลือกใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของแต่ละหน่วยงาน
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐของ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการนาแนวทางการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลไปดาเนินการ หน่วยงานละ ๓ คน ได้แก่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากระทรวง กรม (CIO) หรือผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนา
ดิจิทัลของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบภารกิจด้านแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน รวมประมาณ
๖๐๐ คน
๒) การจัดทาทักษะด้านดิจิทัลและเครื่องมือประเมินสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ สคช.)
• ร่วมประชุมคณะรับรองเพื่อพิจารณาร่างทักษะด้านดิจิทัลฯ ก่อนนาเสนอเพื่อสัมมนาประชาพิเคราะห์
• ประสานและจัดทาหนังสือเชิญส่วนราชการมอบหมายข้าราชการมาร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ร่างทักษะด้านดิจิทัลฯ จานวน ๗๙ หน่วยงาน
• จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์นาเสนอผลการจัดทาชุดทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย
ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากข้าราชการกลุ่ม ต่าง ๆ ที่จะนา
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ผลการดาเนินงาน
ชุดทักษะไปปรับใช้เป็นกรอบการพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีความพร้อมที่จะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การเป็นประเทศไทย ๔.๐ หรือการเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ตัวแทนข้าราชการ ๕ กลุ่มหลัก รวม
๑๓๖ คน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อานวยการกอง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้ าน
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้นาเสนอชุดทักษะที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐควรต้องมีเพื่อการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จานวน ๗ กลุ่มทักษะ ได้แก่
ทักษะความเข้าใจและ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการควบคุม กากับ และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล ทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร ทักษะด้าน การออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ ทักษะด้านการจัดการ
โครงการและบริหารกลยุทธ์ ทักษะด้านผู้นาดิจิทัล และทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ทั้งนี้ การพัฒนา กลุ่มทักษะดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน
นโยบายสาคัญของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ช่วยแก้ไขปัญหาการทางานแบบแยกส่วน ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการทางานและการ
ให้บริการให้แก่องค์กร อีกทั้งจะนาไปสู่การสร้างองค์กรอัจฉริยะที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบดิจิทัลและการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการ
• ประชุมร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อปรับปรุงชุดทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวม ๔ ครั้ง ในวันที่ ๑๔, ๑๗, ๒๑ และ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง ซึ่งมีประสบการณ์ในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาองค์การ
เพื่อสอบทานร่างทักษะดิจิทัล จานวน ๓ คน ได้แก่ (๑) นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงคมนาคม ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ (๒)
นางสาวนวลน้อย อุณหโชค ที่ปรึกษาสานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ และ (๓) นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล รักษาการผู้อานวยการกองพัฒนาและ
เชื่อมโยงตลาดการลงทุน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
• ประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาร่างกรอบทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกับ สคช. และทีมที่ปรึกษา โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล จานวน ๒
ครั้ง ในวันที่ ๒ และ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
• ปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอกรอบทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการตามข้อแนะนาของ อ.ก.พ. .วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และนาเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิจารณาผลการปรับปรุงทักษะด้านดิจิทัล และขอความเห็นชอบให้นา (ร่าง) ทักษะด้านดิจิทัลเสนอ ก.พ. พิจารณาเพื่อประกาศใช้ต่อไป
• จัดทาบันทึกและเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณา เรื่อง ทักษะด้านดิ จิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการประชุม ก.พ. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยที่
ประชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ที่ จ าเป็ น ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ตามที่ เ สนอ และ
มีข้อเสนอแนะให้มีการทดลองนาร่องกับหน่วยงานของรัฐ จานวนไม่เกิน ๑๐ หน่วยงาน
• ศึกษาและยกร่างกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อนาเสนอ อ.ก.พ. พิจารณาให้
ข้อคิดเห็นในการดาเนินการ

๗๖

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• แจ้งเวียนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทราบเรื่องทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งสิ้น ๓๑๐
หน่วยงาน (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
• จัดทาคู่มือ เรื่อง ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลแบบออนไลน์
• จัดทา webpage ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ
และข้าราชการที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
• ประชุมหารือร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดทาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Self Assessment)
• ประชุมหารือร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสานักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการประเมินทักษะ
ด้านดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
• ตอบข้อหารือส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทั ล (หนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ ๑๐๑๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
• จัดประชุมหารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทา Digital Literacy Testing ใน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• ประชุมหารือและประสานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการจัดทาเครื่องมือประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วย
ตนเอง (Self - Assessment) อย่างต่อเนื่อง
• ประชุมหารือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย (CIO University Forum) เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนิสิตนัก ศึกษาเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ
๓) การนามาตรการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ไปสู่การปฏิบัติ
• จัดประชุมร่วมระหว่าง อ.ก.พ. และคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลของสานักงานรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
• จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนากาลังคนภา ครัฐเพื่อสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ในการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และดาเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
• จัดทาระเบียบวาระการประชุมและนาเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณาและให้ความเห็นวาระที่สาคัญ ดังนี้ (๑) ร่างยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนากาลังคนเพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทย
แลนด์ (๒) การดาเนินงานตามมติ ก.พ. เรื่อง ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และวาระเพื่อทราบเกี่ยวกับมติ ก.พ. ความเห็นของ อ.ก.พ. พัฒนาฯ

๗๗
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ผลการดาเนินงาน
และการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy) ระยะที่ ๑ (โครงการความร่วมมือระหว่างสานักงาน
ก.พ. และ สคช.)
• ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการบูรณาการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กับแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และ(ร่าง) มาตรการการพัฒนากาลังคนภาครัฐ ระยะต่อไป
• ประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการดาเนินงานตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่ สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) เป็นต้น
• วางแผนการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ อ.ก.พ. ดิจิทัลฯ ในการนาประเด็นและแนวทางหรือวิธีการบางเรื่องที่มี การกล่าวไว้ใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ มา
ทดลองดาเนินการกับ “ส่วนราชการนาร่อง” และให้คัดเลือกและสรรหา “หน่วยงานที่สามารถเป็นต้นแบบ” ซึ่งมีประสบการณ์หรือมีแนวทางการดาเนินงานใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกับแนวทางที่กาหนดใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อถอดบทเรียนจากประสบการณ์และนาไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นนาไปปฏิบัติต่อไป
• นาเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสภานิติบัญญัติรับทราบ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความจาเป็นของการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
• ประชุมหารือร่วมกับสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับการบูรณาการแนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐ
เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับการประสานและบูรณาการในการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐ
เชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โครงการนาร่องการนาทักษะด้านดิจิทัลไปพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และแหล่งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนา
กาลังคนภาครัฐเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
• จัดเตรียมกรอบแนวทางการดาเนินงานของส่วนราชการ ในการนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
• เตรียมการนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อไปสูด่ ิจิทัลไทยแลนด์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในภาพรวม โดยนาเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
เพื่อพิจารณา
- การปรับชื่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็น (ร่าง) มาตรการสร้างและ
พัฒนากาลังคนเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
- การนา (ร่าง) มาตรการสร้างและพัฒนากาลังคนเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ รวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ

๗๘

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- การนา (ร่าง) มาตรการสร้างและพัฒนากาลังคนเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เสนอ ก.พ. เพื่อขอความเห็นชอบในการนาเสนอ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
ซึ่ง อ.ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
• ประชุมหารือระหว่างสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครั ฐ
เชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดจิ ทิ ลั
ไทยแลนด์ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
• นาเสนอ (ร่าง) มาตรการสร้างและพัฒนากาลังคนเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อขอความเห็นชอบนา (ร่าง) มาตรการฯ เสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนากาลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
• นามาตรการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่ ก.พ. เห็นชอบ เสนอคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธาน ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ รวมทั้ง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้ใช้เป็นกลไกในการพัฒนากาลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• จัดทาบันทึกเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อขอความเห็นชอบในการนามาตรการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ดิจิทัล
ไทยแลนด์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เสนอคณะรัฐมนตรี
• จัดทาหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา
ก่อนนาเสนอสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อนาเสนอแผน
ระดับ ๓ ต่อคณะรัฐมนตรี
๔) การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ข้าราชการ บุคลากรของภาครัฐ และส่วนราชการ
• พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็น platform ของโครงการพัฒนา Digital Literacy Project พัฒนาโปรแกรมการจัดทาแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development
Plan : IDP) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการพัฒนา Digital Literacy เช่น Infographic สื่อ VDO เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ
• ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมและสามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดทาคลิปวิดีโอเรื่องจุดประกายเส้นทางสู่ประเทศไทย ๔.๐ และนาขึ้น Youtube เพื่อเผยแพร่

๗๙

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• จัดประเมินทักษะ/สมรรถนะด้าน IT ของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดประชุมเพื่อเลือกเครื่องมือการประเมินสมรรถนะด้าน IT โดยจัด
ประเมินสมรรถนะด้าน IT ที่ได้มาตรฐานสากล มาตรฐาน TOPCIT (ร่วมกับ สคช.) ให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน IT ภาครัฐ จานวน ๒๑๒ คน ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๐ และจัดทดสอบ ITPE ระดับ FE ให้แก่ข้าราชการ จานวน ๒๓ คน (โดยความร่วมมือของสถาบันวิทยาการ สวทช. สนับสนุนเครื่องมือ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการสัมมนาเปรียบเทียบเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้าน IT ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจัดสัมมนาเปรียบเทียบเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะด้าน IT จานวน ๒ เครื่องมือ คือ TOPCIT (มาตรฐานของสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้) และ ITPE (มาตรฐานของญี่ปุ่น) ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
• จัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล โดยประสานกับ สคช. ในการเตรียมการ/การลงทะเบียน ใน
การจัดทดสอบ Digital Literacy ตามมาตรฐานสากล สาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้เข้าทดสอบประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน จัดทาหนังสือแจ้ง ส่วนราชการและ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ในการส่งข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้าทดสอบ Digital Literacy และเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ
ทดสอบ ในวันที่ ๗, ๙ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ (จานวน ๖ รุ่น) มีผู้เข้าอบรมรวม ๑,๕๔๕ คน รวมทั้งประสานและดาเนินการจัดทดสอบ Digital Literacy ให้กลุ่มผู้
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) ของสานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๓, ๑๕, ๑๖, ๑๙, ๒๔ และ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
• จัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา Digital Literacy ให้แก่ข้าราชการที่จะทดสอบทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล
ในวันที่ ๔, ๗ และ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑,๕๕๔ คน
• จัดการทดสอบ ICDL ให้กลุ่มผู้เข้าอบรมหลักสูตร ส.นบส. ในวันที่ ๖ และ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จานวน ๒๑๓ คน
• จัดการทดสอบ ICDL ให้ข้าราชการกลุ่มผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย และนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จานวน ๕๙๐ คน
• ประสานการจัดทดสอบให้หน่วยงานภาครัฐที่สนใจ คือ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยมีผู้เข้าทดสอบ จานวน ๕๐ คน และจัดทดสอบรอบพิเศษ (ช่วงการแบ่ง
ห้องสัมมนาย่อยช่วงบ่าย) ในงานสัมมนาชี้แจงส่วนราชการ มีผู้เข้าทดสอบประมาณ ๑๐ คน
• จัดการทดสอบ ICDL ให้ข้าราชการสานักงาน ก.พ. จานวน ๓๑๘ คน
• ประสานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการจัดทดสอบให้หน่วยงานภาครัฐที่สนใจเพิ่มเติม ได้แก่ ศาลปกครอง จานวน ๕๐ คน สานักงานตารวจ
แห่งชาติ จานวน ๘๐ คน และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จานวน ๑๐๐ คน
• ประสานการจัดทดสอบ ICDL ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ข้าราชการผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย จานวน ๗๙ คน ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
- ข้าราชการผู้สมัครเข้าร่วมโครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPs) จานวน ๓๘๔ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
- ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร นบส. ๑ รุ่นที่ ๘๗ จานวน ๑๒๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

๘๐

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• ประสานและเชิ ญชวนส่วนราชการในสังกั ดในสังกั ดกระทรวงกลาโหม ได้ แก่ ส านั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม กองบั ญชาการกองทั พไทย กองทั พบก
กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ ข้าราชการสังกัด ส่งข้าราชการเข้าทดสอบทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
• รวมรวม วิเคราะห์ และประมวลผลการทดสอบทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามมาตรฐานสากล ICDL และ IC3
เพื่อเตรียมนาเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
• ประสานงานและตอบข้อหารือส่วนราชการเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการทดสอบ การขอรับคะแนนการทดสอบที่ผ่านมาแล้วของการทดสอบ Digital Literacy ตาม
มาตรฐานสากล
• รายงานสรุปประเด็นเร่งด่วนในการติดตามนโยบายของรัฐบาล เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เป็นข้าราชการ ๔.๐ ต่อคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้
พิจารณาการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เป็นข้าราชการ ๔.๐ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยสานักงาน ก.พ. ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
สถาบันคุณวุ ฒิวิ ชาชี พ ดาเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทารายละเอี ยดทั กษะด้ านดิจิ ทัลที่บุ คลากรภาครั ฐแต่ ละกลุ่ มจ าเป็ นต้ องมี ร่วมกับสถาบั นคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คาดว่าจะสามารถประกาศและให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติได้ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และ
ดาเนินการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานให้แก่บุคลากรภาครัฐที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล เป็นต้น และรายงานสรุปข้อคิดเห็นของ
คตน. ให้ อ.ก.พ. วิ ส ามั ญ เฉพาะกิ จ เกี่ ย วกั บ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของข้ า ราชการ ทราบ ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
• รวบรวมผลการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามมาตรฐานสากล (ICDL และ IC3) และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อนาเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เพื่อทราบถึงการดาเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ระยะที่ ๑
• ประสานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสานักงานสถิติแห่งชาติ ในการจัดทาสรุป วิเคราะห์ผลการทดสอบ Digital Literacy ของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ซึ่งดาเนินการในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ และประสานกระทรวงดิ จิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคมและสานั กงานพั ฒนารั ฐบาลดิ จิ ทั ล
ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
• จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการ “แนวทางการพัฒนากาลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร ๓) สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และแนวทางการพัฒนากาลังคนให้มีทักษะ
ด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ และสามารถนาแนวทางฯ ดังกล่าวไปดาเนินการได้อย่างเหมาะสม และเพื่อนาเสนอแนวคิดและกรณีตัวอย่างการดาเนินการ
ของหน่วยงานในการพัฒนากาลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัล และการสร้างองค์กรดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่สนใจได้

๘๑

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
นาไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนากาลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจากระทรวง
กรม (CIO) หรือผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ
ภารกิจด้านแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน หน่วยงานละ ๓ คน จานวนประมาณ ๖๐๐ คน
๕) การฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (บูรณาการในหลักสูตรของสานักงาน ก.พ.)
• ศึกษาและกาหนดกรอบเนื้อหาการฝึกอบรมที่จะบูรณาการในหลักสูตร นบส. ๑ นบส. ๒ และหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
• จัดทาเนื้อหาและรูปแบบการจัดฝึกอบรม และจัดการฝึกอบรมวิชา Digital Transformation ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ดังนี้
- โครงการสร้างและพัฒนาผู้นา “หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑)” รุ่นที่ ๘๗ กลุ่มที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ และ ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ และกลุ่มที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ และ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- โครงการสร้างและพัฒนาผู้นา “หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑)” รุ่นที่ ๘๘ กลุ่มที่ ๑ ในวันที่ ๒ และ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๑ และกลุ่มที่ ๒ ในวันที่ ๙ และ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๐ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• จัดการฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Arts of Data Science) สาหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นา
คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
• จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Transformation สาหรับหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)”
ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๖) การพัฒนาต้นแบบการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
• ศึกษาข้อมูลหน่วยงาน จัดเตรียมรายละเอียดกิจกรรม และประสานกับกรมบังคับคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเชิญเป็นหน่วยงานต้นแบบการสร้าง
และพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
• ประชุมหารือร่วมกันระหว่างสานักงาน ก.พ. และกรมบังคับคดี ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกิจกรรมและข้อตกลงการทางาน
ร่วมกันในเบื้องต้น
• รวบรวมจัดเก็บข้อมูลหน่วยงาน/ สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกรมบังคับคดี เพื่อประกอบการศึกษาวิเคราะห์และถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ และวางโครงร่างหนังสือถอดบทเรียนจากประสบการณ์หน่วยงานต้นแบบการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุ ทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทย
แลนด์

๘๒

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• พัฒนาหลักสูตร/รูปแบบการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ และเครื่องมือการประเมินสถานภาพการสร้างและพัฒนากาลังคน
ภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ของส่วนราชการ และทดลองนาไปปรับใช้ในส่วนราชการ
• จัดประชุมร่วมกันระหว่างสานักงาน ก.พ. กรมบังคับคดี และสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเตรียมการจัดหลักสูตร
Enterprise Architecture and Digital Transformation Workshop และหารือเกี่ยวกับเครื่องมือประเมินภูมิทัศน์องค์กร ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
• จัดฝึกอบรมหลักสูตร Enterprise Architecture and Digital Transformation Workshop (หลักสูตรการพัฒนาองค์กรดิจิทัลต้นแบบ) ระยะเวลารวม
๑๐ วัน แบบไม่ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยจัดฝึกอบรมแล้ว ๖ ครั้ง ในวันที่ ๑๑, ๑๖, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๑๔, ๒๑
และ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และรวบรวมจัดเก็บข้อมูลหน่วยงานและสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกรมบังคับคดี เพื่อประกอบการศึกษา
วิเคราะห์และถอดบทเรียนจากประสบการณ์
• จัดประชุมร่วมระหว่างสานักงาน ก.พ. กรมบังคับคดี และที่ปรึกษาหลักสูตรเพื่อประเมินผลการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Enterprise Architecture and
Digital Transformation Workshop ระยะแรกในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• พัฒนาเครื่องมือสาหรับประเมินตนเอง (Self Assessment) ในเรื่องความพร้อมของสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Readiness)
• ประชุมร่วมระหว่าง สานักงาน ก.พ. กรมบังคับคดี และที่ปรึกษาหลักสูตร ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อประเมินผลการพัฒนาในหลักสูตร Enterprise
Architecture and Digital Transformation Workshop ในระยะที่ ๑ (มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑) พร้อมทั้งรับ feedback นโยบายจากผู้บริหารกรมบังคับคดีมา
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อภาคราชการมากขึ้น
• ประชุมร่วมกับสานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (ชื่อเดิม TCDC) ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการอบรมเพิ่มเติม
ให้กับกรมบังคับคดีในหัวข้อการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
• จัดฝึกอบรมหลักสูตร Enterprise Architecture and Digital Transformation Workshop รวม ๔ ครั้ง ในวันที่ ๘, ๑๘, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ ๘
กันยายน ๒๕๖๑ และฝึกอบรมเพิ่มเติมหัวข้อการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓, ๑๗ - ๑๘ และ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
• จัดทาวีดิทัศน์เรื่อง“กรมบังคับคดี ๔.๐ ต้นแบบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” โดยดาเนินการร่วมกับกรมบังคับคดี และจัดทาบันทึกถึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) เพื่อขอความเห็นชอบนาวีดิทัศน์เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
• พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานภาพการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ของส่วนราชการ และทดลองนาไปใช้ในส่วนราชการนา
ร่องเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ

๘๓

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๗) การทบทวนการกาหนดตาแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
• ศึกษาข้อมูล งานศึกษาวิจัย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่ง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) รวมทั้งจัดทาข้อเสนอกรอบแนวคิดในการปรับบทบาท ภารกิจของผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศประจากระทรวง
• ประชุมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน) เพื่อหารือเกี่ยวกับการการทบทวนบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบสาหรับตาแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer - CIO) ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อขอรับ
ความคิดเห็นในเบื้องต้นก่อนนาเสนอ อ.ก.พ. ดิจิทัล
• นาเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๖๑ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบกรอบแนวคิ ด และเสนอตั้ ง คณะท างานย่ อ ย ประสาน และจั ด ท าร่ า งค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานทบทวนบทบาทหน้ า ที่
ความรับผิดชอบสาหรับตาแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer - CIO)
๘) งานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่
• ประชุมหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติเกี่ยวกับวางผังระบบนิเวศการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐและการพัฒนาบุคลากร
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกับที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ ๑๔ และ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๙.การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุน ๑) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทากรอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการสาหรับ ส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ประเทศไทย ๔.๐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารหน่วยงานฝึกอบรมของส่วนราชการ จานวน ๒๕ คน ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูงจากส่วนราชการต่าง ๆ จานวน ๓๐ คน ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
๒) การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (รองอธิบดี หรือเทียบเท่า)
- พัฒนาหลักสูตรและเตรียมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นหลักสูตรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ mindset ในการปฏิบัติราชการ ให้มีความพร้อมในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามกรอบการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างนักบริหาร
- รับสมัคร พิจารณาคุณสมบัติ และประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)”
รุ่นที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า และรองผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๓๕ คน ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีศักยภาพและมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐
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- จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รุ่นที่ ๔ สาหรับผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ รองอธิบดี
หรือเทียบเท่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๓๕ คน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ mindset ในการปฏิบัติราชการให้มีความพร้อมใน
การร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ตามกรอบการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และจัดการสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
๔.๐ “Practical Innovative Leaders : When Dream Team Becomes Real Team” สาหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐระดับปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และผู้ดารงตาแหน่งที่เทียบเท่า จานวน ๕๐ คน และผู้เข้าอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. ๒/๑ รุ่นที่ ๔ จานวน ๓๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารภาครั ฐได้
แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้นาในการปฏิรูปวัฒนธรรมในองค์กรเพื่อให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติ
ราชการอย่างสร้างสรรค์ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
- ดาเนินการหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รุ่นที่ ๔ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรื อ
เทียบเท่า และรองผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๓๕ คน ดังนี้
๑) จัดฝึกอบรม “เทคนิคการโค้ช” ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
๒) จัดกิจกรรมการรายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ ๑๘, ๒๐ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
๓) จัดฝึกอบรมหมวดวิชาการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
๔) จัดฝึกอบรมหมวดวิชา Digital Transformation ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โครงการ CDC Crystal Design Center ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพฯ
ซึ่งประกอบด้วย Digital Warm Up : Updating IT Trends and Tools ซึ่งเป็นการให้นักบริหารได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือดิจิทัล รวมถึงแอพลิเคชั่น
ต่างๆ ทีท่ ันสมัย ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital Government Transformation” เพื่อเสริมสร้าง mindset
ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่นักบริหาร และมีการฝึกปฏิบัติวางแผนแนวทางการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล
๕) จัดฝึกอบรม Design Thinking และการจัดทาข้อเสนอโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบด้วย
- ในวันที่ ๑๑, ๑๘ และ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่นาแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ในการจัดทาข้อเสนอโครงการ
เชิงนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งในการฝึกอบรมได้แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๗ คน เพื่อจัดทาผลงาน
ดังกล่าว โดยจะได้เรียนรู้แนวคิด Design Thinking การระดมสมอง เพื่อกาหนดหัวข้อการประชุมกลุม่ เพื่อวางแผนการจัดทาข้อเสนอ
- การฝึกอบรมในต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยแบ่งกลุ่มเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างจังหวัดเพื่อแสวงหาข้อมูล
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ (Empathize & Define) และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อเสนอเชิงนวัติกรรมต่อไป โดยมีหัวข้อโครงการ
และเส้นทางการเดินทาง ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการขยะต้นทาง ณ จังหวัดลาพูน ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง การลดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะไม่ประจาทาง ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง Responsible Tourism ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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กลุ่มที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกาด วิถีชุมชน ณ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
กลุ่มที่ ๕ เรื่อง ไทยนิยมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีบล็อกประสาน ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๖) จัดกิจกรรมการโค้ชนักบริหาร ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการโค้ชแบบรายบุคคล (๑ ต่อ ๑) โดยโค้ชมืออาชีพซึ่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coach Federation : ICF)
๗) จัดฝึกอบรมเรื่อง Strategic Communication for Greater Success ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โครงการ CDC Crystal Design Center ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม เพื่อให้นักบริหารได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการนาเสนอผลงานได้
๘) จัดฝึกอบรม Design Thinking ในช่วงการสร้างแนวคิดใหม่เพื่อออกแบบนวัตกรรม (Ideate) ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
๙) จัดฝึกอบรม Design Thinking ในช่วงการพัฒนาและทดสอบต้นแบบ (Prototype & Testing) ในวันที่ ๑๕ และ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชั่น เพื่อพัฒนาและทดสอบต้นแบบโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ โดยได้แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๗ คน ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการขยะต้นทาง
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง การลดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะไม่ประจาทาง
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง Responsible Tourism
กลุ่มที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกาดวิถีชุมชน
กลุ่มที่ ๕ เรื่อง ไทยนิยมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีบล็อกประสาน
๑๐) จัดกิจกรรมการโค้ชนักบริหาร ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการโค้ชแบบรายบุคคล (๑ ต่อ ๑) โดยโค้ชมืออาชีพซึ่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสมาพันธ์ การโค้ชนานาชาติ (International Coach Federation : ICF)
๑๑) จัดฝึกอบรม Design Thinking ในช่วงการพัฒนาและทดสอบต้นแบบ (Prototype & Testing) ในวันที่ ๑๓ และ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแก
รนด์ คอนเวนชั่น เพื่อพัฒนาและทดสอบต้นแบบโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ โดยได้แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๗ คน ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการขยะต้นทาง
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง การลดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะไม่ประจาทาง
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง Responsible Tourism
กลุ่มที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกาดวิถีชุมชน
กลุ่มที่ ๕ เรื่อง ไทยนิยมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีบล็อกประสาน
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๑๒) จัดกิจกรรมการโค้ชนักบริหาร ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการโค้ชแบบรายบุคคล (๑ ต่อ ๑) โดยโค้ชมืออาชีพซึ่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coach Federation : ICF)
๑๓) จัดกิจกรรมการโค้ชนักบริหาร ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ และ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการโค้ชแบบรายบุคคล (๑ ต่อ ๑) โดยโค้ชมืออาชีพซึ่งได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coach Federation : ICF)
๑๔) จัดกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้จากการทา Coaching และการศึกษาดูงานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค กรุงเทพฯ
๑๕) จัดกิจกรรมการซ้อมนาเสนอผลงาน ป.ย.ป. ๒/๑ ครั้งที่ ๑ ทั้ง ๕ กลุ่ม (กลุ่มที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการขยะต้นทาง กลุ่มที่ ๒ เรื่อง การลดอุบัติเหตุทางถนนจากรถ
โดยสารสาธารณะไม่ ป ระจ าทาง กลุ่ ม ที่ ๓ เรื่ อ ง Responsible Tourism กลุ่ ม ที่ ๔ เรื่ อ ง การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วกาดวิ ถี ชุ ม ชน และกลุ่ ม ที่ ๕
เรื่อง ไทยนิยมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีบล็อกประสาน) ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
๑๖) จัดกิจกรรมการซ้อมนาเสนอผลงาน ป.ย.ป. ๒/๑ ครั้งที่ ๒ ทั้ง ๕ กลุ่ม (กลุ่มที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการขยะต้นทาง กลุ่มที่ ๒ เรื่อง การลดอุบัติเหตุทางถนนจาก
รถโดยสารสาธารณะไม่ ป ระจ าทาง กลุ่ ม ที่ ๓ เรื่ อ ง Responsible Tourism กลุ่ ม ที่ ๔ เรื่ อ ง การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วกาดวิ ถี ชุ ม ชน และกลุ่ ม ที่ ๕
เรื่อง ไทยนิยมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีบล็อกประสาน) ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน ก.พ.
๑๗) จั ดสั มมนาเชิ งปฏิบัติ การ “การสร้ างผู้ นาแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รุ่นที่ ๔ (Final Presentation) เพื่ อเผยแพร่ และน าเสนอผลงานโครงการ
เชิงนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ของ ป.ย.ป ๒/๑ รุ่นที่ ๔ ทั้ง ๕ กลุ่ม (กลุ่มที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการขยะต้นทาง กลุ่มที่ ๒
เรื่อง การลดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะไม่ประจาทาง กลุ่มที่ ๓ เรื่อง Responsible Tourism กลุ่มที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกาดวิถีชุมชน
และกลุ่มที่ ๕ เรื่อง ไทยนิยมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีบล็อกประสาน) ให้กับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และพิธี มอบประกาศนียบัตรจากนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งเปิดตัวหลักสูตร ป.ย.ป. ๓ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ
๓) การสัมมนานักบริหารระดับสูง เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐
- จัดสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารส่วนราชการในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ สร้างความ
เข้าใจในแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน และน้อมนาศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นหลักในการบริหารราชการ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความสาคัญของการพัฒนาผู้นาภาครัฐอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ
ในหัวข้อ “ผู้บริหารส่วนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ : One Country One Team” และภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ
“การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ : ป.ย.ป.” โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร) การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Design for Transformation
: มองมุมกลับเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง” โดย นายพิเศษ วีรังคบุตร ผู้อานวยการศูนย์ G-Lab วิทยาลัยโลกคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดแสดงนิทรรศการ
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ผลงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ The Leader’s Story หลักสูตรการสร้างผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑) การรักษา
กาลังคนคุณภาพ (Talent Retention) แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล การจัดการองค์
ความรู้สาหรับข้าราชการผ่านสื่อออนไลน์ (OCSC Online KM) และการพัฒนาและบริหารจัดการการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OCSC Learning Space) ซึ่งมี
ข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการสูงสุด ๔ เหล่าทัพ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมสัมมนา
ประมาณ ๘๐๐ คน
- จัดการสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ “Practical Innovative Leaders : Where Innovation Meets Result” ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ สาหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๕๐ คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคราชการไปสู่องค์กรนวัตกรรม และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดินและการจัดทาบริการสาธารณะ โดยเรียนรู้จากองค์กรตัวอย่าง
- จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาหรับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ หัวข้อ “Reflection : What Got You Here Will Get You There” ใน
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะระวีกัลยา แบงค็อกสโมสรราชพฤกษ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดี และผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งใน Series การพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการ “Practical Innovative Leaders”
๓๐.การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร ๑. ตรวจสอบการดาเนินการทางวินัยและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องวินัยของส่วนราชการ รวมถึงการให้คาปรึกษาแนะนา การตอบข้อหารือ ดังนี้
ทรัพยากรบุคคล
• ตอบรับทราบรายงานการดาเนินการทางวินัย ๕๘๘ เรื่อง
• ตอบข้อหารือเป็นหนังสือ ๗๒ เรื่อง
• ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์ ๒,๒๓๕ เรื่อง
• ตอบหนังสือเรื่องทั่วไป เช่น การพิจารณาขอยกเว้นคุณสมบัติเข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้าม ๒๔ เรื่อง เรื่องร้องเรียน ๑๗ เรื่อง
• จัดทาความเห็นให้แก่ผู้แทน ก.พ. ในการเข้าประชุม อ.ก.พ. สามัญของส่วนราชการต่าง ๆ ๘๓๒ เรื่อง
๒. การศึกษาแนวทางกาหนดมาตรฐานการดาเนินการทางวินัยระหว่างหน่วยงานกลาง
• นาเสนอผลการศึกษาแนวทางกาหนดมาตรฐานการดาเนินการทางวินัยระหว่างหน่วยงานกลาง เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจาก
ราชการต่อคณะรัฐมนตรี
• แก้ไขมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีทไี่ ด้พิจารณาแนวทางกาหนดมาตรฐานการ
ดาเนินการ ทางวินัยระหว่างหน่วยงานกลาง : การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ ตามหลักการดังนี้
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๑. การกาหนดหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้ในกรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ให้สามารถดาเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ และกาหนดให้สั่งลงโทษภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ เช่นเดียวกับการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีอื่น
๒. การกาหนดข้อยกเว้นในกรณีที่ศาลปกครอง หรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย หรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดาเนินการทางวินัย
วินิจฉัยชี้ขาดว่าการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ใดไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งจะต้องดาเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นใหม่ โดยให้เริ่มนับกาหนดเวลาที่ให้ดาเนินการ
ทางวินัยและสั่งลงโทษข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้วได้ภายในสามปีนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือองค์กรดังกล่าวมีมติหรือคาวินิจฉัยถึง
ที่สุด แล้วแต่กรณี
• จัดประชุมผู้แทนของส่วนราชการ จานวน ๑๘ หน่วยงาน เพื่อหารือร่วมกันในการยกร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการที่พ้นจาก
ราชการไปแล้ว
• ส่งหนังสือไปยังส่วนราชการ จานวน ๑๘ หน่วยงาน เพื่อขอให้ส่งร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการที่พ้นจากราชการไปแล้ว มาให้
สานักงาน ก.พ. เพื่อรวบรวมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
• รวบรวมร่างแก้ไขกฎหมายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสรุปประเด็นข้อสังเกตของส่วนราชการเกี่ยวกับการดาเนินการ ทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ
• นาเสนอ ก.พ. เพื่อทราบ เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ (ร่างแก้ไขมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมทั้งร่างแก้ไขกฎหมายของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง) ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ
ก.พ. มีมติรับทราบ
• จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จาก ๑๐ กระทรวง
จานวน ๕๐ คน และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวินัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการดาเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง จานวน ๑๕
คน
• จัดส่งร่างแก้ไขกฎหมายไปยังรองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัตินาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน จานวน
๕ ฉบับ ประกอบด้วย
๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการข้าราชการ
รัฐสภา สานักงานศาลปกครอง สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปประกอบการพิจารณา
ด้วย ซึ่งขณะนีส้ านักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร้องขอ
ทั้งนี้ สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ จานวน ๕ ฉบับ เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ข้าราชการตารวจ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดสามารถดาเนินการทางวินัยกับ
ข้าราชการในสังกัดที่พ้นจากราชการไปแล้วก็ได้ หากความผิดอันเป็นมูลเหตุแห่งการกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้นเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ถูกกล่าวหามี
สภาพเป็นข้าราชการ แต่ได้กาหนดเงื่อนเวลาให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยต้องเริ่มดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ
และกรณีที่จะสั่งลงโทษต้องดาเนินการภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ นอกจากนี้ ยังเป็นการกาหนดกรณีการดาเนินการทางวินัยตามที่องค์กรตรวจสอบ
การทุจริต ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด ให้สามารถดาเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษตามที่มีมติชี้มูลความผิดได้ แม้
ผู้นั้นจะพ้นจากราชการไปแล้ว โดยไม่นาเงื่อนเวลาในการสอบสวนและเงื่อนไขการสั่งลงโทษดังกล่าวมาใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการประเภทต่าง
ๆ และเพื่อให้การชี้มูลความผิดวินัยขององค์กรตรวจสอบการทุจริตสามารถลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการตามที่ชี้มูลได้
• สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลใน
ราชการฝ่ ายพลเรื อน รวม ๕ ฉบั บ เสร็ จแล้ ว และส่ งมายั งส านั กงาน ก.พ. เพื่ อจั ดให้ มี การรั บฟั งความคิ ดเห็ น จากนั้ นให้ แจ้ งยื นยั นความเห็ นเกี่ ย วกั บ
ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวกลับไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาเอกสารสรุปสาระสาคัญของ
ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะดาเนินการเผยแพร่ร่างกฎหมายในเว็บไซต์สานักงาน ก.พ. เพือ่ รับฟังความคิดเห็นต่อไป
• เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกฎหมายว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้ตรวจพิจารณา
แล้ว โดยรับฟังทาง www.ocsc.go.th และ www.lawamendment.go.th และ ได้จัดทารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และเอกสารการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการแก้ไขกฎหมาย เพื่อส่งไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓. การจัดทาคู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง “วินัยข้าราชการพลเรือน” โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
• คาแนะนาวิธีใช้ คู่มือ
• ความหมายของวินัย
• ความจาเป็นที่ต้องรักษาวินัย
• ความสาคัญของวินัย

๙๐

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• วินัยและโทษทางวินัย
• ข้อปฏิบัติทางวินัย
ประการพิเศษ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ประการที่ ๑ ซื่อสัตย์สุจริตและเทีย่ งธรรม
ประการที่ ๒ ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และระเบียบแบบแผน
ประการที่ ๓ ตั้งใจปฏิบัตหิ น้าที่ให้เกิดผลดี
ประการที่ ๔ ปฏิบัตติ ามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ประการที่ ๕ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
ประการที่ ๖ รักษาความลับของทางราชการ
ประการที่ ๗ รักษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ
ประการที่ ๘ ปฏิบัตดิ ีต่อผูต้ ิดต่อราชการ
ประการที่ ๙ วางตนเป็นกลางทางการเมือง
ประการที่ ๑๐ รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์
• ข้อห้ามทางวินัย
ประการที่ ๑ ไม่รายงานเท็จต่อผู้บงั คับบัญชา
ประการที่ ๒ ไม่ปฏิบัตริ าชการข้ามผู้บังคับบัญชา
ประการที่ ๓ ไม่อาศัยตาแหน่งหาประโยชน์โดยมิชอบ
ประการที่ ๔ ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
ประการที่ ๕ ไม่หาประโยชน์ให้เสียความเที่ยงธรรม และเกียรติ
ประการที่ ๖ ไม่เป็นผู้จดั การห้างหุ้นส่วนบริษัท
ประการที่ ๗ ไม่กลั่นแกล้งกันในการปฏิบัตริ าชการ
ประการที่ ๘ ไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ปฏิบตั ิราชการ
ประการที่ ๙ ไม่เหยียดหยามผู้ตดิ ต่อราชการ
๔. การจัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยข้าราชการ

๙๑

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากแผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทาผิดวินัยของส่วนราชการและจังหวัดที่ได้รายงานผล
มา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบั ญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร ๑๐๑๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)
• จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทาแผนแม่บทยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน โดยบูรณาการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการเป็น ส่วนหนึ่งภายใต้แผนแม่บทด้านการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความรู้แก่คณะทางานจัดทาแผนแม่บทด้านการ
รักษาวินัยข้าราชการพลเรือน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
• สารวจความคิดเห็น ศึกษาและรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนแม่บทการรักษาวินัยข้าราชการ อาทิ เช่น การดาเนินงานด้าน
การรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ สถิติที่เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
• จัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาวินัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน ณ
สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• จัดประชุมรับฟังความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการจั ดท าแผนแม่ บทด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการรั กษาวินั ยข้าราชการพลเรือน จานวน ๒ ครั้ง เพื่อรับฟั ง
แนวทางการจัดทาแผนแม่บท กลไกการดาเนินงาน และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนแม่บทด้าน การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ
พลเรือน
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างวินัยและ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจาส่วนราชการ จาก ๒๒ ส่วนราชการ จานวน ๖๐ คน
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงที่กากับ
ดูแลหรือผู้อานวยการสานัก/กอง พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ จากหน่วยงานระดับกระทรวง ๑๙ กระทรวง
และสานักงาน ก.พ. จานวน ๗๖ คน
• ปรับแก้และจัดทารายละเอียดแผนแม่บทการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน พร้อมทั้งนาเสนอแนวคิดและเนื้อหาร่างแผนแม่บท
และเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา
• จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย
ข้าราชการ รวมจานวน ๓๐ คน
๕. การจัดทาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้สาหรับข้าราชการ
• ประชุมคณะทางานจัดการองค์ความรู้สาหรับข้าราชการผ่านสื่อออนไลน์ (Online Knowledge Management)

๙๒

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการดาเนินการทางวินัย และจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อเผยแพร่ต่อไป
• วางแนวทางในการจัดทาข้อมูลปฏิทินกิจกรรมสาคัญ และวางแนวทางในการปรับปรุงข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สานักงาน ก.พ.
• วิเคราะห์และจัดประเภทองค์ความรู้ของสานักมาตรฐานวินัยและระบุคาค้นสาหรับเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไปและข้าราชการ ทั้งนี้ สาหรับข้าราชการได้จัดประเภท
องค์ความรู้ให้แก่กลุ่มข้าราชการ คือ นักทรัพยากรบุคคล (จาแนกตามระดับตาแหน่งข้าราชการใหม่)
• จัดทาระบบ OCSC Wiki และนาข้อมูลวินัยและการดาเนินการทางวินัยลงในระบบ
• จัดทาสรุปคาถาม-คาตอบ (Q&A) เรื่องวินัยที่พบบ่อย เพื่อเตรียมเผยแพร่เป็นองค์ความรู้
• จัดทา Infographic เกี่ยวกับความผิดวินัยการละทิ้งหน้าที่ราชการกับทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ. และคลังกลางองค์ความรู้ (OCSC Wiki)
๓๑. การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ใน การอบรมหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสานักงาน ก.พ.
ต่อหน้าที่ราชการ
จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติกรหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ของแต่ละ ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสาคัญ
ในเรื่องการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในการเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทาการฝึกปฏิบัติการสอบสวนทางวินัยในทุกขั้นตอน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม กลุ่มเป้าหมายของการอบรม คือ นิติกรหรือบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ระดับปฏิบัติการ ชานาญการ หรือชานาญการพิเศษของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัย
ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน ๘๐ คน
การรณรงค์ด้านการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย
๑. การจัดทาคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน
• จัดทาคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนและจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาการจัดทาคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนในการสัมมนาหัวหน้า
ส่วนราชการประจาปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย พร้อมประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับอบรมต่อคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน
๒. การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการดาเนินการทางวินัยและ การลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง และการเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัยของข้าราชการประเภทต่าง ๆ
• จัดทาแบบฟอร์มสาหรับการตรวจสอบมาตรฐานการดาเนิ นการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสาหรับการ
ศึกษาวิจัย

๙๓

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• รวบรวมรายงานการดาเนินการทางวินัยของกระทรวงกลุ่มเป้าหมาย (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ยุติธรรม) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อจัดทาสารบัญข้อมูลสาหรับการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ.
กระทรวง
• จัดทาสารบัญข้อมูลรายงานการดาเนินการทางวินัยของกระทรวงกลุ่มเป้าหมาย (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงยุติธรรม) ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง
• จัดทาสารบัญข้อมูลรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยของส่วนราชการต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การรวบรวมข้อมูลการดาเนินการทางวินัยเชิงสถิติที่ส่วนราชการรายงานมายัง ก.พ.
• ดาเนินการตรวจสอบมาตรฐานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยจากรายงานการดาเนินการทางวินัยของกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงยุติ ธรรม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อสรุปปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและมาตรฐาน
การลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวง ไว้เป็นข้อมูลสาหรับการศึกษาของที่ปรึกษาต่อไป
• รวบรวมข้อมูลการดาเนินการทางวินัยเชิงสถิติที่ส่วนราชการรายงานมายัง ก.พ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ เพื่อจัดทาข้อมูลการดาเนินการทางวินัยเชิง
สถิติ โดยจาแนกข้อมูลเป็นรายปีตามช่วงเวลาการกระทาผิด ตามลักษณะความร้ายแรงของโทษ ตามสถานโทษทางวินัย ตามเพศและระดับตาแหน่งของผู้กระทาผิด
ตามฐานความผิด ตามกรณีการกระทาผิด เป็นต้น
• จัดทาแนวทางเกี่ยวกับศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและกระบวนการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญกับข้าราชการประเภทต่างๆ จานวน
๑๖ หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานศาลรั ฐธรรมนูญ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานศาลปกครอง สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สานักงานกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมถึงปัญหาความลักลั่นของกฎหมาย หรือ
กระบวนการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่าง ๆ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
• รวบรวมและประมวลการตรวจสอบมาตรฐาน การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยจากรายงานการดาเนินการทางวินัยของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงยุติธรรม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ ที่สรุปปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและมาตรฐาน
การลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวง โดยแยกและตรวจสอบเรื่องที่มีข้อสังเกตไว้เป็นข้อมูลสาหรับการศึกษาของที่ปรึกษาต่อไป
• กาหนดประเด็นที่จะใช้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวง จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ กระทรวง และไม่น้อยกว่า
๕๐ คน และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวินัย จานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการดาเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ.
กระทรวง

๙๔

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
• จัดทารายงานสรุปผลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ.กระทรวง จานวน ๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข
๓. การศึกษาการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการทางวินัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม รายละเอียดดังนี้
• กาหนดแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการทางวินัยของประชาชน เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินการทางวินัย หรือการให้ประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการทางวินัย
ในอนาคต
• รวบรวมช่องทาง หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด เช่น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ศูนย์ดารงธรรม ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
• รวบรวมขั้นตอนการดาเนินการดาเนินการทางวินัย ตั้งแต่ขั้นตอนการร้องเรียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการดาเนินการทางวินัย
• สรุปข้อมูลการศึกษาการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการทางวินัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารการ
ยุติธรรมแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ การศึกษาการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการทางวินัย มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
๑) การกาหนดแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการทางวินัยของประชาชน เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินการทางวินัย การให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการทางวินัยใน
อนาคต กระบวนการคุ้มครองพยาน
๒) การเปิดช่องทางในการร้องเรียนแก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีช่องทาง หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนในหลายภาคส่วน เช่น
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ศูนย์ดารง
ธรรม ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๓) การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย เช่น การสร้างกลไกเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผลการดาเนินการทางวินัย และ
ขั้นตอนแจ้งผล การพิจารณาการดาเนินการทางวินัย เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนความคิดหรือความเชื่อของประชาชนให้มีความศรัทธาในกระบวนการดาเนินการทาง
วินัยของข้าราชการพลเรือน
นอกจากนี้ ควรจัดทาแนวทางหรือมาตรการเพิ่มเติม เรื่องการคุ้มครองพยาน มาตรการในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นพยานผู้ให้ข้อมูลหรือ
ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ และการให้ค่าตอบแทนในการให้ข้อมูลกับทางราชการ เพื่อพัฒนากลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการทางวินัยต่อไป
• ดาเนินการพัฒนากลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการทางวินัยตามข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในส่วน การพัฒนากระบวนการร้องเรียนกล่าวหา
ว่าข้าราชการกระทาผิดวินัยของประชาชน ดังนี้

๙๕

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๑) จัดให้มีช่องทางร้องเรียนในเว็บไซต์หลักของ สานักงาน ก.พ. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่กระทาผิด
วินัย

๒) ดาเนินการติดตามกระบวนการดาเนินการทางวินั ยของเรื่องที่ได้มีการร้องเรียน โดยจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่น ประจาทุกสองสัปดาห์ เพื่อ
สามารถรายงานข้อมูลความคืบหน้าของการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ร้องเรียนได้
• จัดทาแผนดาเนินการพัฒนากลไกให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการดาเนินการทางวินัย ประกอบด้วย แบบรายงานข้อมูล แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนโย
บายเร่งด่วน ๖ ประเด็นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แผนแม่บทการบริหาร งานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ แบบทบทวนแนวทางการดาเนินงานในแต่ละนโยบายเร่งด่วน ๖ ด้าน ตัวอย่างการทบทวนแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๖
ประเด็น ของสานักงาน ก.พ.
๔. การจัดทาสื่อการเรียนรู้ด้านจริยธรรมและการเสริมสร้างวินัย
• จัดทาสื่อการเรียนรู้ด้านจริยธรรมและการเสริมสร้างวินัย ได้แก่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์สารคดีเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วีดิทัศน์ละครสั้นเพื่อใช้ในการเสริมสร้างวินัย และบทเพลงเพื่อสร้างจิตสานึกด้านการเสริมสร้างวินัย พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์สานักงาน
ก.พ. เฟสบุ๊ค “จาขึ้นใจ” และ Youtube
๓๒. โครงการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพใน ๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ คาสั่ง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
การดาเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม การคุ้มครองระบบคุณธรรม
ในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ
• แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาร้องทุกข์
• จัดประชุม ก.พ.ค. ร่วมกับคณะทางาน เพื่อกาหนดโครงร่างของการแก้ไขกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ และกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้อง
ทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังแนวทางความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
• สรุปประเด็นที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม พร้อมเสนอร่างกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมต่อ
ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
• ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ตามที่ ก.พ.ค. ให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้น
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไข ปรับปรุงกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนผู้ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ประมาณ ๒๐๐ คน เพื่อนามาประกอบการแก้ไข ปรับปรุงกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ.ค.
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงร่างระเบียบ ก.พ.ค. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยา

๙๖
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ผลการดาเนินงาน
ความเสียหายให้แก่ ผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพื่อให้การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ
พลเรือนสามัญบรรลุผลสมดังเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
• จัดประชุม ก.พ.ค. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ตามข้อสังเกตของ
ก.พ.ค.
• จัดประชุม ก.พ.ค. เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เช่น ประเด็นการนั่ง
พิจารณา การรวมหรือแยกสานวน เป็นต้น
• พิจารณาทบทวนร่างกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉั ยเรื่องร้องทุกข์ และร่างกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ ตามที่ ก.พ.ค. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และจัดทาร่าง กฎ ก.พ.ค. ตามมติที่ประชุมเพื่อเสนอ ก.พ.ค. พิจารณาต่อไป
๒. การเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) ข้าราชการ
พลเรือนมีความรู้ความเข้าใจการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน และนาไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญ
สามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และ ๓) ข้าราชการพลเรือนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน และ ก.พ.ค.
• จัดทาหนังสือรวมบทความคอลัมน์ ก.พ.ค. ขอบอก เล่ม ๖ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้กับข้าราชการ
พลเรือน
• จัดทาหนังสือรวมกฎหมาย ก.พ.ค.
• จัดทารายงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีเนื้อหา ประกอบด้วย สรุปการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การศึกษาดูงานที่เครือรัฐออสเตรเลีย
สถิติการพิจารณาวินิจฉัยในรูปแบบแผนภูมิ และสรุปคาพิพากษาที่น่าสนใจ
• รวบรวมและศึกษาคาพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับ ก.พ.ค. โดยจัดประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดหลักการในการดาเนินการ แบ่งงานและติดตามผล
แบ่งงานและสรุปคาพิพากษาของศาลปกครองที่มีความเห็นต่างกับ ก.พ.ค. จาแนกคาพิพากษาเป็นรายปีที่ฟ้อง และอยูร่ ะหว่างการตรวจการย่อคาพิพากษาศาล
ปกครอง
• จัดทาหนังสือผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่ม ๖
• จัดทาเนื้อหาสาหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการผ่าน
สื่อวิทยุ เอกสารแผ่นพับ และโปสเตอร์
• จัดทาจุลสาร ก.พ.ค. News และจัดส่งจุลสารสาหรับไตรมาสแรกและไตรมาสที่ ๒ ให้แก่ส่วนราชการส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค
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๓๓. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ๑. การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
• ประชุมหารือปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นข้อเสนอในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สรุปได้ดังนี้
- ด้านองค์ประกอบคณะทางานปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- ด้านระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
- ด้านประเภทข้าราชการผู้เข้ารับการคัดเลือก
- ด้านสัดส่วนข้าราชการพลเรือนดีเด่น และกลุ่มของผู้เข้ารับการคัดเลือก
- ด้านการกาหนดจานวนครั้งที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- ด้านองค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการและจังหวัด
- ด้านการประเมินข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- ด้านวิธีการคัดเลือก
• จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๕ คน
• สารวจสถานะและความก้าวหน้าของข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยศึกษาข้อมูลเอกสาร โดยเก็บสถิติจาแนกแยกเพศ อายุ ตาแหน่งสูงสุดในปัจจุบันหรือก่อน
เกษียณ คุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่สาคัญของผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อตอบคาถามข้อมูลเบื้องต้น
• แจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้แก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบในแต่ละ
คณะอนุกรรมการ ทั้ง ๔ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ คณะอนุกรรมการจัด
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน และคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมบาเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์
• จัดประชุมคณะทางานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
• จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และครอบครัว ณ ห้องวายุภักษ์ ๒
– ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

๙๘

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๒) วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จัดพิธีบาเพ็ญกุศลและพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี
ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ พร้อมทั้งจัดงานแสดงนิทรรศการ “ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” และการบริการประชาชน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
๒. การพัฒนาองค์ความรู้ และเครื่องมือด้านการส่งเสริมจริยธรรม เพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม
• จัดทาข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงการส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือน โดยบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ ระบบจาแนกตาแหน่ง ระบบ
ค่าตอบแทน ระบบแต่งตั้งเข้ากับเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกัน
การกระทาผิดทางวินัยผสานกลมกลืนกับกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ รวมถึงการบูรณาการกระบวนการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการเข้ากับกลไก
การสร้างทางก้าวหน้ าในอาชี พ การวางระบบที่ จะจู งใจคนรุ่นใหม่ ที่มีศั กยภาพและมี จิตสาธารณะที่จะเข้าสู่ราชการในอนาคต การสร้าง ความเข้มแข็ งและ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องมือและกลไกการดาเนินงานตามกฎหมายที่มีอยู่
• จัดทาแนวทางการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับส่วนราชการ เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับส่วนราชการในการจัดทาข้อเสนอแนวทาง
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับบริบทการทางานและสภาพปัญหาของส่วนราชการ โดยทาหนังสือแจ้งส่วนราชการและจังหวัด
• แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ จานวน ๔๐ กรม ๒๓ จังหวัด ได้แก่
- กรมบังคับคดี สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมการจัดหางาน สานักงานกิจการยุติธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา สานักงบประมาณ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สานักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการปกครอง สานักงานราชบัณฑิตยสภา
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมปศุสัตว์ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมป่าไม้
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สานักงาน ก.พ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมอุตุนิยมวิทยา
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานสถิติ
แห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี และกรมธุรกิจพลังงาน
- จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดแพร่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสระบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
นครนายก จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดนราธิวาส
• รวบรวมผลการศึกษาวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่สานักงาน ก.พ. ดาเนินการหรือผลิตขึ้น บทความวิชาการด้านจริยธรรมของข้าราชการ และคาถาม คาตอบเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมและการดาเนินงานของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สานักงาน ก.พ. เพื่อเตรียมจัดทาข้อมูลองค์ความรู้ด้านจริยธรรมของสานักงาน ก.พ.
สาหรับการเผยแพร่ต่อไป โดยจัดทา Infographic และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทาง ๒ ช่องทาง คือ เว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ. และคลังกลางองค์ความรู้ (OCSC Wiki)

๙๙
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ผลการดาเนินงาน
๓. การจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม่
• จัดประชุมคณะทางานการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จานวน ๒ ครั้ง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
และ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่างองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลประเภทต่าง ๆ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีเลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) เป็นประธาน กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม และรองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรม ดาเนินการประชุม/อภิปราย
โดยมีประเด็น ดังนี้ ๑) องค์กรกลางบริหารงานบุคคลนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรม ๒) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ๓)
พิจารณาแนวทางการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดาเนินการและกรอบแนวคิดการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรม ตาม
รัฐธรรมนูญ มีผู้เข้าประชุม จานวน ๕๐ คน
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่างองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลประเภทต่าง ๆ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยสรุปสาระสาคัญของการประชุม ดังนี้ ที่
ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอร่างมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิด ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านกลไก
และด้านสภาพบังคับ และพิจารณาสรุปความเห็นต่อร่างมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนาร่างมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ไป
เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ คณะกรรมการขององค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลพิ จ ารณา และมอบผู้ แ ทนคณะกรรมการฯ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓
โดยมีผู้เข้าประชุม จานวน ๕๒ คน
• จัดประชุมเรื่อง การจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่าง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการ
ออกจากราชการและ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าประชุม จานวน ๔๐ คน ผลจากการประชุม คือ ที่ประชุม อ.ก.พ. ทั้งสองคณะได้อภิปรายและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน
ทางจริยธรรมสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ด้านสาระ ซึ่งที่ประชุมได้สรุปค่านิยมหลัก ๗ ประการ ได้แก่ ๑) ซื่อสัตย์สุจริต ๒) รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๓) ไม่เลือกปฏิบัติ ๔) กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๖) มีจิตสาธารณะ และ ๗) เป็นต้นแบบของสังคม
- ด้านกลไกและด้านสภาพบังคับ โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้บัญญัติเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้
แยกความชัดเจนระหว่างจริยธรรมและวินัย เห็นด้วยกับข้อเสนอกลไกระดับชาติโดยให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กมจ.) และอานาจ
หน้าที่ รวมทั้งการนามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกลไกระดับ ก. และกลไกระดับส่วน
ราชการ/หน่วยงาน การเพิ่มผู้แทนจากภาคสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม และการเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ในการเสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

๑๐๐
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ผลการดาเนินงาน
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่างองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลประเภทต่าง ๆ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบสาระมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๖๐ จานวน ๗ ข้อ และมอบหมายให้สานักงาน ก.พ. ยกร่างกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยนาเอาความเห็นของที่ประชุมทั้งด้านสาระ กลไก และสภาพบังคับไปประกอบการยกร่างฯ รวมถึงให้สานักงาน ก.พ. จัดประชุมผู้แทน
คณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคล แต่ละประเภท เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน ๕๗ คน
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่างองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลประเภทต่าง ๆ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ โดยที่
ประชุมได้พิจารณา และมีข้อสังเกตในการปรับแก้ร่างกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมอบหมายให้สานักงาน ก.พ. แจ้งเวียนร่างกฎหมายดังกล่าว
ที่มกี ารปรับแก้แล้วให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ พิจารณา มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน ๕๕ คน
• จัดประชุมคณะทางานและประมวลความเห็นขององค์ก รกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน
จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี มีข้าราชการสานักงาน ก.พ. เข้าร่วมประชุม รวม ๑๕ คน
• จัดประชุมคณะทางานจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลข้อมูลจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
เพื่อจัดทามาตรฐาน ทางจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ชั้น ๘ อาคารสานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี
• จัดประชุมคณะทางานจัดทามาตรฐานทางจริยธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงสารบัญญัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ และความเห็นต่อการมีมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จานวน ๑ ครั้ง มีระยะเวลา ๒๔ วัน และได้เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทาและการเสนอร่าง
กฎหมายตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย โดยการรับฟังความ
คิดเห็นอย่างน้อยต้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้นหรือผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th
• เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณา
• จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การนามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๕๐๑ ชั้น ๕ อาคาร ๓ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ มีความรู้
ความเข้าใจ รวมถึงรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแนวทางการนามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

๑๐๑

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการบริหารงานบุคคลขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ รวมจานวน ๑๑๐ คน
• จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) ใน
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) ตามร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ... โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมจานวน ๕๐ คน
• จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่มีข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... (หน่วยงานที่มีข้อสังเกตปรากฏตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร๐๕๐๓/๑๖๙๑๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑) เพื่อให้หน่วยงานที่มีข้อสังเกตร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ. .... ให้ได้ข้อยุติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จานวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน ๗๐ คน
• คณะกรรมการกฤษฎีกาได้นาเสนอร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นขอบ และในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นาผลการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่สานักงาน ก.พ. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๔. การปรับปรุงประมวลจริยธรรม
• รวบรวมความเห็นของ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาดเกี่ยวกับการปรับปรุงประมวลจริยธรรม และรวบรวมผลการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงประมวลจริยธรรม
• ประมวลข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาประมวลจริยธรรม ได้แก่ บริบทภาคราชการปัจจุบัน สภาพปัญหาการกระทาผิดจริยธรรมของข้าราชการพล
เรือน ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรม
• จัดทากรอบแนวคิดในการจัดทาสารบัญญัติประมวลจริยธรรมเสนอฝ่ายบริหารสานักงาน ก.พ. พิจารณา
• จัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงสารบัญญัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทาร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ
ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม

๑๐๒

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
จริยธรรมของส่วนราชการ สาหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารของส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจาส่วนราชการ รวมจานวน ๕๕ คน
• จัดประชุมสัมมนาการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรคุ้มครองจริยธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านจริยธรรมให้กับคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม พิจารณาร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ด้านจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อ
ราชการใสสะอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ส่งเสริมจริยธรรม และ ศปท. สานักงาน
ก.พ. จานวน ๓๖ คน
๕. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและส่วนราชการ
• พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเรื่อง การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ เพื่อจัดทาสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ e - Book
• พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจัดทาสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ e – Book และ
e – Learning ด้วยการจัดทาเนื้อหา และประชุมให้ข้อมูลรายละเอียดเนื้อหากับสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• พัฒนาวิทยากรตัวคูณหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง
- จัดฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานักข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วมงานและสามารถทาหน้าที่วิทยากรตัวคูณในการอบรมข้าราชการของส่วน
ราชการในสังกัดได้ ซึ่งมีส่วนราชการเข้าร่วม จานวน ๒๖ ส่วนราชการ รวม ๙๐ คน โดยเป็นข้าราชการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หรือปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ดารงตาแหน่งระดับชานาญการขึ้นไป หรือข้าราชการที่มีทักษะในการเป็นวิทยากร (Facilitator) และมีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต
- วางแผนการพัฒนาวิทยากรตัวคูณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑) การเป็นข้าราชการที่ดี
๒) เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง
๓) การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่
๔) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน)
- จัดอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูณ ประกอบด้วย

๑๐๓

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๑) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วม
อบรมจานวน ๓๖ คน
๒) หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน ๓๖ คน
๓) หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วม
อบรมจานวน ๒๕ คน
๔) หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โ กง ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช
คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน ๓๔ คน
- จัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตรที่ผ่านมา (การเป็นข้าราชการที่ดี เกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง) พร้อมข้อเสนอแนวทาง
ในการดาเนินการสาหรับโครงการวิทยากรตัวคูณหลักสูตรต่าง ๆ
- จัดอบรมโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ให้แก่วิทยากรตัวคูณของสานักงาน ก.พ. ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และสนั บ สนุ น ในการเป็ น วิ ท ยากรที่ ป รึ ก ษา
เพื่อการขยายผลการพัฒนาข้าราชการด้า นการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรที่ ได้พัฒนาขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการบานาญผู้ มี
ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นวิทยากรตัวคูณในหลักสูตรต่าง ๆ ของสานักงาน ก.พ. รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สานักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์
วาน ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน ๓๐ คน
• การขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง
- จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง จานวน ๒ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึกของข้าราชการให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน และสามารถมีบทบาทสาคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัด เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(ศปท.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์ดารงธรรม และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จานวน
๑๔๐ คน จาก ๒๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา
นครนายก ชลบุ รี ราชบุ รี สุ พรรณบุ รี สิ งห์ บุ รี ชั ยนาท ลพบุ รี อุ ทั ยธานี นครสวรรค์ ปราจี นบุ รี สระแก้ ว ระยอง จั นทบุ รี ตราด กาญจนบุ รี เพชรบุ รี และ
ประจวบคีรีขันธ์

๑๐๔

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสานักงาน ก.พ. กับส่วนราชการต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซี่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในแนวทาง นโยบายของรัฐบาล และ ความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน พร้อมทั้งความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร และเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เครื่องมือ แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างเกียรติภูมขิ ้าราชการที่ซื่อสัตย์ โดยได้ดาเนินการในส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสานักงาน ก.พ. มีผู้เข้าอบรมจานวน ๑๖๐ คน
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผู้เข้าอบรมจานวน ๑๔๒ คน
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผู้เข้าอบรมจานวน ๑๒๐ คน
ซึ่งผลจากการอบรม คือ ส่วนราชการระดับกระทรวงมีโครงการรองรับการทางานที่เสริมสร้างเกียรติภูมิฯ โดยเน้นกระบวนการคิดที่มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องตามบริบทของ
แต่ละกรม
- จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสานักงาน ก.พ. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
และจังหวัดต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมปฏิบัติตน
ปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ข องประชาชน ผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งมี บ ทบาทส าคั ญ ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจ และนาไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อสร้างกระบวนการคิดค้นด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัด อันจะนาไปสู่การบูรณาการและทาให้สังคมเข้าใจการทางานของข้าราชการ เพื่อสร้างจั งหวัดใสสะอาด
ต่อไป และ ๔) เพื่อสร้างแกนนาประสานสัมพันธ์ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมความดีให้ขยายผลออกไปทุกส่วนของจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง ผนึกกาลังในการสนับสนุนจังหวัดใสสะอาดให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายอย่างมีเอกภาพร่วมกัน และร่วมกันปกป้องรักษาข้าราชการที่ดีให้มีกาลังใจและเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งได้ดาเนินการในจังหวัด ดังต่อไปนี้
- จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าอบรมจานวน ๒๐๗ คน
- จังหวัดลาปาง มีผู้เข้าอบรมจานวน ๑๐๐ คน
- จังหวัดตรัง มีผู้เข้าอบรมจานวน ๑๐๖ คน
ซึ่งผลจากการอบรม คือ จังหวัดมีโครงการรองรับการทางานที่เสริมสร้างเกียรติภูมิฯ โดยเน้นกระบวนการคิดที่มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์รายงานผลการจัดหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: สานึกข้าราชการไทยไม่โกง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วนราชการ
ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม
จังหวัดหนองคาย จังหวัดลาปาง และจังหวัดตรัง

๑๐๕

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- ศึกษาและพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกส่วนราชการที่จะเข้าร่วมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะพิจารณาจากส่วนราชการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) คะแนน ITA มากกว่าร้อยละ ๘๐
๒) การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- ประสานกับส่วนราชการประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และจังหวัดสกลนคร ที่จะดาเนินโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง ร่วมกับสานักงาน ก.พ.
- จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสงขลาใสสะอาด ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบี พี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑).เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน ๒) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการ
จริยธรรมประจาส่วนราชการ และ ๓) เพื่อสร้างกระบวนการคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์ก รมหาชนในกากับดูแลของจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาจังหวัดสงขลา จานวน ๘๐ คน
- จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสกลนครใสสะอาด ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม พี.ซี. แกรนด์ พาเลซ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ
รวมถึงสร้างกระบวนการคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กรรมการจริยธรรมประจาจังหวัด
สกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน ๘๐ คน โดยมีการอภิปรายเรื่อง “จริยธรรมนาไทย สร้างรัฐโปร่งใส ป้องภัย
ทุจริต” ที่มีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดสกลนคร และ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของภาครัฐและภาคเอกชนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ตามทิศทางการปฏิรูปประเทศภายใต้
บริบทประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคิดข้อเสนอโครงการ เช่น กรอบยุทธศาสตร์ ผลสรุปจากการทากิจกรรมกลุ่ม
การวิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงในการทุจริตภายในองค์กรมาประมวลผลและนาเสนอเป็นข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจังหวัดสกลนครใสสะอาด รวมทั้ง
ได้ร่วมกันตั้งปณิธานทาความดีเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการเพื่อจังหวัดสกลนครใสสะอาด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการ/
กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม อันจะนาไปสู่การผลักดันจังหวัดสกลนครสู่การเป็นจังหวัดใสสะอาดได้อย่างแท้จริงต่อไป
- จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง โดยความร่วมมือระหว่างสานักงาน ก.พ. กับกระทรวง
อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรม

๑๐๖

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ประจาส่วนราชการ รวมถึงสร้างกระบวนการคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน ๘๖ คน
- จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบบูรณาการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๕๐ คน
- จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง โดยความร่วมมือระหว่างสานักงาน ก.พ. กับกระทรวง
แรงงาน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน สามารถแสดง
บทบาทสาคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงแรงงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนาไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน
๑๒๐ คน
- จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่จังหวัดแพร่แบบ
บูรณาการ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๕๐ คน
• การศึกษาและจัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการด้านจริยธรรม
- จัดทาหลักสูตรด้านการส่งเสริมจริยธรรมสาหรับข้าราชการระดับต่ าง ๆ และหลักสูตรสาหรับการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรม
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนการสอน เพื่อเป็น แนวทางในการดาเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวม ๘ หลักสูตร ดังนี้ ๑) การเป็นข้าราชการที่ดี
๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) ๓) การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะ
ข้าราชการยุคใหม่ ๔) เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ๕) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๖) เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง ๗) ภาวะ
ผู้นาเชิงจริยธรรม และ ๘) สร้างเสริมจริยธรรมนาทีมงาน รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรม (Ethics Officer)
๒ ระดับ คือ ระดับผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร โดยจัดทาหลักสูตรที่เร่งด่วน ๔ หลักสูตรก่อน ได้แก่ ๑) การเป็นข้าราชการที่ดี ๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ/ประมวลจริย ธรรมข้ าราชการพลเรื อน) ๓) การพัฒนากระบวนทัศ น์และคุณลั กษณะข้ าราชการยุค ใหม่ และ
๔) เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง
• การพัฒนาผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมและจริยธรรม

๑๐๗
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ผลการดาเนินงาน
- จัดทาหลักสูตร “ผู้นาที่สร้างศรัทธาและความไว้วางใจ (Trust)” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้นาในภาคราชการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด รองปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ทุจริต ให้ปฏิบัติหน้าที่บนหลักคุณธรรม จริยธรรม และยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง ละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ ไม่กระทาการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่จะปรับปรุง พัฒนางาน สร้างทีมงานที่ได้รับความไว้วางใจ และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น ๒ กลุ่ม คือ
หลักสูตรที่ ๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาหรับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ “Practical Innovative Leaders : How ‘Many’
Collaborate as ‘ONE’” สาหรับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการบูรณาการร่วมกันในหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตาม
กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐได้แลกเปลี่ยนมุมมองและ
ความคิดเห็น เรื่องของความไว้วางใจ โดยให้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการสร้างความไว้วางใจ และแนวทางเพื่อไปบูรณาการกับการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารประเทศ ซึ่งจะมุ่งเน้นการนาเสนอแนวคิดและหลักการในการสร้างความไว้วางใจ ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
หลั กสู ตรที่ ๒ การฝึ กอบรมหลักสูตร “ผู้ น าแห่ งการเปลี่ยนแปลงผู้สร้างศรัทธาและความไว้ วางใจ (Leading at the Speed of Trust)” ส าหรั บรอง
ปลัดกระทรวง หรือผู้บริหาร ที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้บทบาทในการเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง ชุดทักษะและเครื่องมือที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนสังคม
แห่งคุณธรรมและจริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความไว้วางใจต่อประชาชน ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศต่อไป
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาหรับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ “Practical Innovative Leaders : How ‘Many’ Collaborate as
‘ONE’” สาหรับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
- จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้สร้างศรัทธาและความไว้วางใจ (Leading at the Speed of Trust)” สาหรับรองปลัดกระทรวง หรือผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน มีผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน ๔๐ คน
• การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรม
- จัดทาหลักสูตรการเป็นที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลสาหรับหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
- จัดทาหลักสูตรการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการจริยธรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกา รส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต ประจากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจา
จังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมประจาจั งหวัด หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจา
จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต จานวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

๑๐๘

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
พะเยา น่าน แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย และลาปาง ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อาเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน
๕๐ คน
๖. งานรณรงค์ส่งเสริมจิตสานึก และเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม
• จัดทาวีดิทัศน์สารคดี ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ นาที จานวน ๕ เรื่อง โดยคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จานวน ๑๐ คน จัดทาโครงเรื่องละครสั้น จานวน
๒ เรื่อง จัดทาเนื้อร้องและทานองเพลง และจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒ โดยมีการสัมภาษณ์เลขาธิการ ก.พ. ในหัวข้อ “ทิศทางการเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง” เพื่อลงในวารสารจาขึ้นใจ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ รวมทั้งเก็บภาพถ่ายบรรยากาศของงานเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกงเพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗. การขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
๑) การบูรณาการงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
⚫ การประชุ มระหว่ างหน่ วยงานกลางที่ มีบทบาท ภารกิ จด้ านการส่งเสริมคุณธรรม จริ ยธรรม การป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริตประพฤติมิชอบ
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๓๐ คน ซึ่งผลที่ได้จากการประชุม คือ
- ได้แนวทางในการบูรณาการหลักสูตรต่าง ๆ ให้สานักงาน ก.พ. กับสานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกัน โดยสานักงาน ก.พ. เป็นหลักในเรื่องคุณธรรม จริ ยธรรม
สานักงาน ป.ป.ช. เป็นหลัก ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแผนการสอนของหลักสูตรกลางของสานักงาน ก.พ. ให้ทาการสรุปหลักสูตรและ
แจ้งเวียนส่วนราชการ
- ได้แนวทางในการทบทวนภารกิจ บทบาท อานาจหน้าที่ โครงสร้าง ให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนชาติระดับต่าง ๆ และไม่ซ้าซ้อนกันในทางปฏิบตั ิ
เพื่อการสร้างบูรณาการในการทางาน การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า รวมทั้งควรมีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกจากอบรม ซึ่งอาจจะเป็นการปลูกฝังค่านิยม
ใหม่ในองค์กร
⚫ การบูรณาการหลักสูตร
- จัดประชุมหารือกรอบหลักสูตรด้านการส่งเสริมจริยธรรมสาหรับข้าราชการระดับต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๔ คน จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ วันที่๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคาร
สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ชั้น ๘ อาคารสานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
- จัดทากรอบหลักสูตรเนื้อหาวิชาด้านการส่งเสริมจริยธรรมสาหรับข้าราชการระดับต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางการจัดทางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี)
⚫ การปรับโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และศูนย์อานวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ
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ผลการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะทางานปรับบทบาท ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)
- รวบรวมและจัดทาข้อเสนอการปรับบทบาท ภารกิจของ ศปท. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ ศอตช.
- จัดประชุมคณะทางานปรับบทบาทภารกิจของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน และศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
- จัดประชุมการปรับบทบาท ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจานวน ๒๕ คน
⚫ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๒) การพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมขององค์กร
⚫ จัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมขององค์กร : รูปแบบและแนวทางการปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันที่
๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาและทบทวนผลการดาเนินการของสานักงาน ก.พ. ในการจัดทาหลักเกณฑ์เครื่องมือ
วัดและการประเมินทางจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่ผ่านมา ๒) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบและวิธีการวัดการประเมินทางจริยธรรมที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ
สานักงาน ก.พ. ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องมือประเมินด้านสมรรถนะและจริยธรรม จานวน ๓๐ คน ซึ่งผลที่ได้รับจากการสัมมนา คือ ได้แนวทางการกาหนดรูปแบบและ
วิธีการประเมินทางจริยธรรมที่เหมาะสมต่อการนามาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
⚫ สรุปรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการนาพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทารายงานเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
เบื้องต้น
⚫ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของข้าราชการสานักงาน ก.พ. ตามโครงการศึกษาการนาพฤติกรรมทางจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ“ความสาเร็จของการนาจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)” โดย นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารสานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ทาให้ได้ข้อมูลของหน่วยงานต้นแบบที่มีการนา
จริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
⚫ เรียบเรียงข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งจากในและต่างประเทศ และจัดทาร่างเอกสารทางวิชาการเรื่องการนาพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
๓) โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

๑๑๐

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
⚫ จัดอบรมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้ข้าราชการประพฤติตนตามหลักพุทธธรรม ประพฤติตนตามรอยพระยุ คลบาท และสามารถนา
ความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรมและปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งมีข้าราชการเข้า
ร่วมอบรม จานวน ๑๐๔ คน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) วันที่ ๒๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ฟังบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติจิตตภาวนา ณ พระวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
๒) วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยในวันที่ ๒๙ และ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ฝึกอบรมตามหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ห้องประชุม ๑
ชั้น ๙ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ณ พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
๘. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สานักงาน ก.พ. ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๑๑

