
฿นชวงวันทีไ  18 - 20 มีนำคม 2562 ทีไผ ำนมำ           
เดຌมีอกำสดินทำงเปศึกษำดูงำนทีไประทศคนำดำ     
 ป็ น  ป ร  ก ร ม ทีไ ป ร ะ  ทศ  ค น ำ ด ำ เ ดຌ  ชิญ ผูຌ  ท น             
จำกหนวยงำนตำง โ เดຌก ผูຌทนจำกส ำนักลขำธิกำร
อำซียน ผูຌทนส ำนักงำน ก .พ. ฿นฐำนะประธำน ก.พ. 
อำซียน ละผูຌทนจำก ก.พ. ประทศสำธำรณรัฐฟຂลิปปຂนส์ 
฿นฐำนะผูຌประสำนควำมรวมมือระหวำง ก .พ. อำซียน       
กับประทศคนำดำ นอกจำกนีๅ ยังเดຌชิญผูຌทนหนวยงำน
รับผิดชอบ ก.พ. อำซียนของประทศตำง โ ขຌำรวมดຌวย 
ดยมี  6 ประทศตอบรับขຌำรวม เดຌก  อินดนีซีย 
มำลซีย มียนมำร์ ลำว กัมพูชำ ละวียดนำม 

ส ำหรับหัวขຌอกำรศึกษำดูงำน ประกอบดຌวย     
รืไองทีไนำสน฿จมำกมำย อำทิ กำรสริมสรຌำงควำมสมอภำค
ระหวำงพศ กำรขับคลืไอนของภำครำชกำรละกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลภำครำชกำร กำรสงสริม฿หຌกิดควำมป็นธรรม
฿นกำรจຌำงงำน฿นภำครำชกำร กำรสงสริมควำมป็นกลำง 
กำรสรรหำบุคคลขຌำรับรำชกำรควำมรวมมือกับนำนำชำติ 
ละนวัตกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล฿นภำครำชกำร
ของประทศคนำดำ ฿นตละรืไ องมี รำยละอียด           
ทีไนำสน฿จคอนขຌำงมำก จึงขอ฿หຌติดตำมกันเปยำว โ คะ 
ส ำหรับฉบับนีๅ อยำกลำถึงครงกำรนวัตกรรมทีไสรຌำงจำกจทย์
ทีไวำ ภาครัฐกับสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว     
กอนอืไนมำท ำควำมรูຌจักกับหนวยงำนดຌำนทรัพยำกรบุคคล
ของประทศคนำดำกันกอน

ก าลังคนภาครัฐของคนาดา
ก ำลังคนภำครัฐทีไปฏิบัติงำนอยู฿นรำชกำรบริหำร

สวนกลำง (Federal Public Administration) มีจ ำนวนทัๅงสิๅน 
503,664 คน (ณ 31 มีนำคม 2561) จ ำนกป็น 5 กลุม เดຌก  
1) ขຌำรำชกำรพลรือน จ ำนวน 208,312 คน 2) ทหำร  89,574 คน 
3) ต ำรวจ 21,864 คน 4) บุคลำกร฿นหนวยงำนสวน
พระมหำกษัตริย์ 118,655 คน ละ 5) หนวยงำนอิสระ 
65,259 คน    

หนวยงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐของประทศคนำดำ

฿ชຌกำรบริหำรบบกระจำยอ ำนำจ ละมีหนวยงำน         
ทีไท ำหนຌำทีไ฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ เดຌก 
Treasury Board of Canada Secretariat (TBS)  ด ย 
Office of the Chief Human Resources Officer (OCHRO)
มีหนຌำทีไดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล คำตอบทน    
ละสวัสดิกำร กำรพัฒนำ กำรสริมสรຌำงภำวะผูຌน ำ 
Public Service Commission (PSC) ท ำหนຌำทีไรักษำระบบ
คุณธรรม฿นกระบวนกำรสรรหำละคัดลือก ก ำกับดูล
ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำร       
ละกำรรักษำควำมป็นกลำงทำงกำรมืองของขຌำรำชกำร 
หัวหนຌำสวนรำชกำร (Deputy Heads) มีหนຌำทีไบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล฿นสังกัด฿หຌมีประสิทธิภำพประสิทธิผล 
ตำมนยบำย กฎระบียบทีไ TBS ละ PSC ก ำหนด นอกจำกนีๅ 
ยังมีส ำนักงำนคณะองคมนตรี (Privy Council Office) มีหนຌำทีไ
ก ำหนดนยบำย฿นภำพรวมของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ภำครัฐ ละ Canada School of Public Service ท ำหนຌำทีไ
จัดกำรฝຄกอบรม พัฒนำขຌำรำชกำร

นวัตกรรมการบริหารคน :
รืไองลาจากการศึกษาดูงาน ณ ประทศคนาดา 
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สุทธิลักษณ์  อืๅอจิตถาวร 
ทีไปรึกษาระบบราชการ

ส านักงาน ก.พ.
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หนวยงานรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ผนภาพทีไ 1 หนวยงำนทีไรับผิดชอบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ
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ผนภาพทีไ 2 ครงสรຌำงองค์กรของ Office of the Chief Human Resources Officer (OCHRO)

Treasury Board of Canada Secretariat

(TBS)



หนຌำทีไ ควำมรับผิดชอบของ OCHRO คือ 
กำรสนับสนุนครงสรຌ ำงพืๅนฐำนดຌ ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล  ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ละกระบวนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลทีไป็นมำตรฐำน
ดียวกัน฿นภำครัฐ รวมทัๅงสรຌำงภำครัฐ฿หຌมีประสิทธิภำพสูง 
ละป็นศูนย์กลำงของควำมป็นลิศดຌำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ประกอบดຌวย 5 หนวยงำน 

หนวยงำนทีไ 1 Government, Planning and
Policy มีหนຌำทีไกีไยวกับกำรก ำหนดนยบำย กำรก ำกับ
ดูลรืไองควำมหลำกหลำยละครอบคลุม (Diversity and
Inclusive) กำรสงสริมภำษำรำชกำร กำรสรຌำงควำม
ผูกพันของบุคลำกร กำรสรรหำบุคลำกรละยุทธศำสตร์
กำรคลืไอนยຌำยก ำลังคนคุณภำพ ละคุณภำพชีวิต    
ของบุคลำกร

หนวยงำนทีไ 2 Compensation and Labour
Relations มีหนຌำทีไกีไยวกับกำรจรจำตอรอง กำรก ำหนด
งืไอนเขกำรจຌำง กำรปງองกันกำรลวงละมิดละควำมรุนรง
ทำงพศ

หนวยงำนทีไ 3 Pensions and Benefits มีหนຌำทีไ
กีไยวกับบ ำหนใจบ ำนำญ กำรดูลสุขภำพ ทันตกรรม    
ละควำมพิกำร 

หนวยงำนทีไ 4 People Management System 
and Process มีหนຌำทีไกีไยวกับกำรบูรณำกำรกระบวนงำน
ทำงดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ละคำตอบทน 
ดยมี Application พืไออ ำนวยควำมสะดวกของจຌำหนຌำทีไ

หนวยงำนทีไ 5 Executive Management and 
Leadership Development มีหนຌำทีไกีไยวกับกำรบริหำร
ก ำลังคนคุณภำพ กำรจัดปรกรมกำรพัฒนำนักบริหำร 
กำรก ำหนดนยบำยกีไยวกับนักบริหำร ละกำรจัดปรกรม
กำรรียนรูຌ

ครงการนวัตกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันทีไปลีไยนปลงเป ท ำ฿หຌ    

กำรท ำงำนภำครัฐตຌองมีกำรปรับตัว฿หຌรวดรใว ยืดหยุน 
ตอบสนองควำมตຌองกำรของลูกคຌำ/ผูຌมีสวนเดຌ สีย       
ละตຌองสอดคลຌองกับคุณลักษณะของคนรุน฿หม       
วัยท ำงำน (Gen Y – Z) ดຌวย หัวขຌอหนึไงของกำรดูงำน   
ทีไนำสน฿จคือ Innovation in Public Service Management
หรือ นวัตกรรมดຌ ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล             
ซึไงขอน ำมำลำดยสรุปดังนีๅ

1. TBS – Canada’ s Free Agent (CFA) 
ครงกำรนีๅริไมด ำนินกำรมืไอป ค.ศ. 2016 ป็นครงกำร
ทดลองพืไอหำนวทำงด ำนินกำร฿หม โ กีไยวกับกำรบริหำร
ก ำลังคนคุณภำพ (Talent) มีวัตถุประสงค์พืไอ 1) ฿หຌก ำลังคน
ทีไมี ศั กยภำพสู งมี อกำส คลืไ อนยຌ ำย เปปฏิบัติ งำน           
฿นสวนรำชกำรตำง โ เดຌมำกขึๅน ดยสวนรำชกำรสำมำรถ    
สรรหำขຌำรำชกำรทีไมีศักยภำพสูงเดຌตรงกับงำนเดຌงำย     
ละรวดรใวขึๅน ละ 2) ฿หຌขຌำรำชกำรผูຌมีศักยภำพสูงทีไป็น 
Free Agents มีอิสระ฿นกำรลือกท ำงำน฿นครงกำร      
ทีไตนองสน฿จ ชวย฿หຌตนองมีอกำส฿ชຌศักยภำพอยำงตใมทีไ 
รวมทัๅงเดຌพัฒนำตนอง฿หຌมีนวคิดหรือมุมมอง฿หม โ       
จำกกำรท ำงำนครงกำรชิงนวัตกรรม ละป็นอกำส
พัฒนำตนอง฿หຌพรຌอมตอกำรลืไอนต ำหนงตอเป 

หลักกำร/วิธีกำรด ำนินกำร หลังจำกกำรคัดลือก     
Free Agents เดຌลຌว ตຌองจัดท ำบันทึกขຌอตกลง (Letter of 
Agreement) ระหวำงสวนรำชกำรตຌนสังกัดของ Free Agents
กับสวนรำชกำรจຌำของครงกำรทีไจะ฿หຌเปชวยพัฒนำ
ครงกำร฿หม  ดยมีรำยละอียดกีไยวกับครงกำร          
ทีไจะมอบหมำย฿หຌรับผิดชอบ  งินดือน ระยะวลำ
ปฏิบัติงำน ละวัตถุประสงค์ของงำน ฿นตละดือน       
Free Agents ตຌอ งกลับ เปทีไ ส วนร ำชกำรตຌนสั งกั ด       
พืไ อฝຄกอบรมละพัฒนำ ละมืไ อปฏิบัติ สรใ จสิๅ น     
สำมำรถเปปฏิบัติงำน฿นครงกำรอืไนของรัฐตอเป นอกจำกนีๅ 
Free Agents สำมำรถออกจำกปรกรมนีๅมืไอ฿ดกใเดຌ 
หำกเดຌรับกำรมอบหมำย฿หຌปฏิบัติหนຌำทีไอืไนหรือผำน
กระบวนกำรคัดลือก฿หຌเปด ำรงต ำหนงอืไน 

กลำวเดຌวำครงกำรนีๅ นอกจำกจะชวย฿หຌผูຌบริหำร      
ของสวนรำชกำรตำง โ ทีไตຌองกำรคนกงมำท ำงำน        
฿นครงกำรส ำคัญ฿นชวงระยะวลำหนึไง สำมำรถสรรหำ    
ผูຌมีศักยภำพสูงขຌำมำเดຌอยำงรวดรใวลຌว ฿นขณะดียวกัน      
กใยังป็นกำรตอบสนองรูปบบกำรท ำงำนของคนรุน฿หม         
ทีไมีศักยภำพสูงทีไชอบควำมทຌำทำยมีอิสระ฿นกำรคิดสรຌำงสรรค์
เดຌรวมงำนกับครงกำร฿หม โ ทีไพรຌอมสนับสนุนงำน     
ของภำครำชกำรซึไ งหมำะสมกับทักษะ สมรรถนะ        
ละควำมสน฿จของตนอง
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มองขา มองรา  
ปัจจุบันส ำนักงำน ก.พ. มีครงกำร฿นลักษณะ

คลຌำยกับครงกำร CFA คือ ครงกำรชิงยุทธศำสตร์
หรือครงกำรส ำคัญระดับประทศ (Policy Work /
Study Team) ป็นกลเกหนึไง฿นกำรรักษำกลุมก ำลังคน
คุณภำพ (Talent Retention) ดยมีวั ตถุประสงค์     
พืไอสนับสนุนกำร฿ชຌศักยภำพกลุมก ำลังคนคุณภำพ      
ทีไกระจำยอยู฿นสวนรำชกำรตำง โ มำรวมกันขับคลืไอน
ยุทธศำสตร์ประทศอนัป็นงำนทีไทຌำทำย สำมำรถสรຌำงผลงำน
฿หຌป็นทีไประจักษ์ระดับประทศ ดยป็นกำรพัฒนำ   
กลุมก ำลังคนคุณภำพอยำงป็นระบบ ฿หຌมีกำรสัไงสม
ประสบกำรณ์ ทักษะละองค์ควำมรูຌทีไหลำกหลำย   
สรຌำงวัฒนธรรมกำรหมุนวียน/ลกปลีไยนบุคลำกร    
฿นภำพรวมของระบบรำชกำร (Talent Mobility)
ดยทัๅงสองครงกำรมีปງำหมำยดียวกัน คือ สวนรำชกำร
เดຌคนคุณภำพทีไสรຌำงผลงำนละนวัตกรรม ละกลุมคน
คุณภำพเดຌ฿ชຌควำมรูຌทีไมีอยำงตใมทีไ ซึไงทำนสำมำรถศึกษำ
ขຌอมูลพิไมติมเดຌจำก วำรสำรขຌำรำชกำร ฉบับทีไ 2/2562 
หรือทำง www.ocsc.go.th/PWST 

2. Talent Cloud 2019 – 2020  
Talent Cloud ป็นกำรทดลองกำรสรรหำรูปบบ฿หม 

ดยมุงนຌนสรรหำผูຌมีศักยภำพสูงขຌำมำปฏิบัติรำชกำร 
฿นครงกำรทีไมีชวงระยะวลำหนึไง ซึไงอำจป็นงำนครงกำร 
หรือภำรกิจรงดวน ครงกำร Sun - Setting Program 
ป็นครงกำรริริไม฿หม ฿ชຌระยะวลำกำรสรรหำพียง    
30 วันท ำกำร (นับตรับสมัครถึงกำรสงจดหมำยตอบรับ 
ขຌำท ำงำน) กิดจำกนวคิดทีไวำรูปบบกำร฿ชຌชีวิต     
ของคนรุน฿หม฿นอนำคตตຌองกำรควำมรวดรใว สน฿จสิไงทีไป็น
นวัตกรรมทีไตอบจทย์กำรหำงำนทีไตนสน฿จหรือทຌำทำย
ควำมสำมำรถของตน ละชอบท ำงำน฿นชวงสัๅน โ 
ปลีไยนงำนบอยพืไอ฿หຌมีประสบกำรณ์หลำกหลำย
.

เมสน฿จกำรจຌำงงำนอยำงตอนืไองตลอดอำยุหมือนคนรุนกอน 
ครงกำรนีๅริไมตຌนรำวป ค.ศ. 2017 มีกำรประกำศรับสมัคร
งำนจ ำนวน 14 งำน ผำนระบบอินทอร์นใต ละมีผูຌขຌำมำ
สรຌำงปรเฟล์พืไอหำงำนมำกกวำ 1,200 คน

 ค ร ง ก ำ ร นีๅ เ ดຌ รั บ ก ำ ร ส นั บ ส นุ น  งิ น ทุ น           
จำกสวนรำชกำรตำง โ ละมຌวำจะป็นชวงทดลอง
ริไมตຌน ตกใเดຌรับกำรตอบสนองอยำงทวมทຌน รวมทัๅง       
จำกชำวตำงชำติดຌวย ป็นครงกำรทีไท ำ฿หຌรำชกำร
มีอกำสลือกสรรผูຌมีศักยภำพสูงเดຌมำกขึๅน ฿นครงกำรนีๅ
นอกจำกจะมีปรกรมท ำงำนดยจับคูงำน (Matching) ลຌว 
ผูຌสมัครยังสำมำรถประมินตนองเดຌวำป็นผูຌมีควำมหมำะสม
กับงำนนัๅนหรือเมพียง฿ดดຌวย 

3. Government of Canada Jobs - GC Jobs 
ป็นครงกำรนวัตกรรมกำรสรรหำละลือกสรร

ของ Public Service Commission (PSC) มีวัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌกำรสรรหำละลือกสรรบุคคลขຌำมำท ำงำนภำครัฐ
มีควำมยืดหยุน สมอภำค ละสะดวกกผูຌ ฿ชຌงำน      
ดึงดูดผูຌมีศักยภำพสูงละตอบจทย์ของผูຌหำงำนท ำ        
ผูຌตຌองกำรจຌำงละนักทรัพยำกรบุคคล ครงกำรริไมตຌน      
฿นป ค.ศ. 2018 ละถูกพัฒนำรืไอยมำจนถึงปัจจุบัน       
มีจ ำนวนผูຌสมัครหำงำน฿นระบบ (Active Account)
ประมำณ 1.8 ลຌำนรำย มีต ำหนงงำนกวำ 7,000 ต ำหนง 
จำกหนวยงำนของรัฐ 11 หง 

คุณสมบัติของระบบปรกรมนีๅ สำมำรถขຌำ฿ชຌงำน
เดຌหลำกหลำยอุปกรณ์  ดยผูຌสมัครละผูຌรับสมัคร
ลงทะบียนพียงครัๅงดียว มีกำรรำยงำนกำรติดตำมสถำนะ
ของกระบวนกำรสรรหำ รวมทัๅงประมินผลกำรด ำนินกำร 
มีกำรติดตอสืไอสำรพืไอ฿หຌควำมสะดวกระหวำงทีมงำน 
มีทำงลือก฿นกำร฿ชຌสืไอพืไอประกำศรับสมัคร ชน วีดิทัศน์
กีไยวกับหนวยงำนหรือต ำหนงทีไจะจຌำง ละสถิติ       
ดຌำนตลำดรงงำนทีไนำสน฿จ ป็นตຌน
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สวนราชการตຌนสังกัด สวนราชการจຌาของครงการ

กำรจัดสรร Free  Agents เปท ำงำน จัดท ำกรอบรำยละอียดกำรจຌำง Free  Agents

กำรบริหำรจัดกำรผูຌมีศักยภำพสูง (Talent Management) 
อำทิ ปฐมนิทศ ฝຄกอบรม พัฒนำ

จำยงิน฿หຌสวนรำชกำรตຌนสังกัด ป็นงินดือน
ละพิไมอีกรຌอยละ 15 ป็นคำบริหำรจัดกำร

ดูลกำรบริหำรทัไวเป ดຌำนอกสำร งบประมำณ 
ละงำนประมินผล

ป็นผูຌประมินผลงำนของ Free Agents

สรุปหนຌาทีไของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 



มองขา มองรา 
ส ำนักงำน ก.พ. เดຌจัดท ำวใบเซต์ซึไงป็นปรกรม 

ทีไสำมำรถรองรับกำรขຌำ฿ชຌงำนเดຌหลำกหลำยอุปกรณ์ 
฿นลักษณะดียวกัน ฿ชຌชืไอวำ JobOCSC มำตัๅงตป พ.ศ. 2551 
ละกลำงป พ.ศ. 2562 เดຌปຂดตัว Mobile Application
Job OCSC สำมำรถ Download ทัๅงระบบ Android 

ละ iOS ลงทะบียนพียงครัๅ งดียว ผูຌลงทะบียน       
จะสำมำรถรับทรำบขำวกำรสมัครของหนวยงำนภำครัฐ
เดຌตลอดวลำ ละสวนรำชกำรยังสำมำรถตรวจสอบ
หนั ง สื อ รั บ ร อ งผลกำ รสอบผ ำ นกำ ร วั ด ค ว ำม รูຌ
ควำมสำมำรถทัไวเปของส ำนักงำน ก.พ. เดຌดຌวย ปัจจุบัน
มีจ ำนวนผูຌสมัครหำงำน฿นระบบ (Active Account) 
ประมำณ 3 สนรำย ขณะนีๅกำรรับสมัครงำนภำครัฐ   
ยังเมสำมำรถสรรหำเดຌองจำกปรเฟล์ของผูຌสมัคร      
ต฿นอนำคตตอเปอำจตຌองมีกำรศึกษำควำมป็นเปเดຌ

4. การจຌางงาน฿นอนาคต
1) กำรจຌำงนักรียน นักศึกษำ ท ำงำน฿นภำครัฐ 

พืไอ฿หຌกิดประสบกำรณ์฿นกำรท ำงำนละดึงดูดคนรุน฿หม
ขຌำมำรับรำชกำรพืไอพัฒนำระบบ฿นอนำคต ดยป็น
กำรรวมมือกับมหำวิทยำลัย฿นสำขำทีไขำดคลน

2) กำรปรับปรุงกำรสรรหำ฿หຌมีควำมรวดรใว 
มำกขึๅน ชน ฿หຌอ ำนำจสวนรำชกำรด ำนินกำรจัดหำ     
ผูຌประมินทักษะภำษำเดຌอง (ภำษำอังกฤษละฝรัไงศส
ป็นภำษำรำชกำร) ครงกำรทดลองระบบกำรสรรหำ    
ทีไปกปຂดขຌอมูลสวนบุคคลพืไอลดอคติ ชน คนพืๅนมือง   
ผูຌพิกำร กลุมคนพศทำงลือก รวมทัๅงกำรสรຌำงบบทดสอบ
อิลใกทรอนิกส์ In-Basket Test พืไอประมินสมรรถนะ 
นอกจำกนีๅยังมีควำมพยำยำมสนับสนุนกำรสรรหำ      
จำกภำย฿นภำครำชกำรดยกำรรับอนขຌำรำชกำรดຌวย 

3) กำรจຌำงงำนกลุมคนทีไกฎหมำย฿หຌควำมส ำคัญ 
ดย Public Service Employment Act เดຌบัญญัติ     
฿หຌกำรจຌำงงำนตຌอง฿หຌอกำสกับบุคคลทีไคยรับรำชกำร 
เดຌก ทหำร ต ำรวจทีไออกจำกรำชกำรพรำะหตุจใบปຆวย 
ขຌำรำชกำรทีไถูก฿หຌออกจำกรำชกำรพรำะหตุยุบลิก
ภำรกิจ หรือสวนรำชกำรทีไมีก ำลังคนกิน ละขຌำรำชกำร
ทีไพิกำร ป็นตຌน 

5. การรักษาความป็นธรรมละความป็นกลาง
ทางการมือง 

- ประชำชนสำมำรถขຌำเปตรวจสอบขຌอมูลกำรสรรหำ
ละลือกสรรเดຌทำง Open Government Portal 

- ส ำหรับกำรตรวจสอบสวนรำชกำรทีได ำนินกำร
เมป็นเปตำมหลักคุณธรรม นยบำย กฎหมำย หรืองืไอนเข
กำรมอบอ ำนำจ฿หຌด ำนินกำร PSC จะพิจำรณำยกลิก     
กำรมอบอ ำนำจ฿หຌกหัวหนຌำสวนรำชกำรนัๅน อำทิ หำกตรวจสอบ
พบวำบุคคลทีไ เดຌรับบรรจุ฿นต ำหนงงำนมีคุณสมบัติ        
เมตรงกับต ำหนงทีไตຌองกำร หัวหนຌำสวนรำชกำรกใจะตຌองรีบ
ด ำนินกำรกຌเขทันที 

- กระบวนกำรสอบสวนกำรกระท ำผิดหรือทุจริต   
฿นกำรสรรหำละลือกสรร หำกพบกำรทุจริตสำมำรถด ำนิน
เดຌรวดรใว พรຌอมจัดท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนสง฿หຌหนวยงำน
ทีไกีไยวขຌองพืไอยกลิกกำรบรรจุตงตัๅงกรณีทีไกระท ำผิด  

- กำรรักษำควำมป็นกลำงทำงกำรมือง ดยกำรอนุญำต
กำรท ำกิจกรรมทำงกำรมืองของขຌำรำชกำร กำรพิจำรณำ 
ถึงผลกระทบของกำร฿ชຌอ ำนำจทำงกฎหมำยของขຌำรำชกำร
฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไ  ควำมสมดุลระหวำงสิทธิพลมือง     
กับควำมป็นขຌำรำชกำร ดยอำจอนุญำต฿หຌขຌำรำชกำรลำเปสมัคร
รับลือกตัๅงดยเมเดຌรับคำตอบทน หรือกำรยกยຌำย     
ออกจำกต ำหนงหนຌำทีไดิมภำยหลังจำกกำรกลับขຌำมำ
ท ำงำน ป็นตຌน
สรุป 

กำรสรຌำงนวัตกรรมป็นปัจจัยผลักดัน฿หຌมีกำรพัฒนำ
องค์กร กำรศึกษำควำมพยำยำม฿นกำรสรຌำงนวัตกรรม     
ของคนำดำ ลຌวมองสะทຌอนยຌอนกลับมำยังภำครัฐของเทย 
อำจชวย฿หຌกิดนวคิด฿นกำรพัฒนำงำน฿หม โ ตอเป 
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