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พิมพครัๅงทีไ 1 สิงหาคม 2556
จํานวนพิมพ 2,000 ลม
จຌาของ สํานักงาน ก.พ. 

ผูຌจัดทํา : กลุมชวยอํานวยการ งานการสืไอสารองคกร  สํานักงาน ก.พ.
47/111 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ
อําภอมือง จังหวัดนนทบุร ี11000 

ทรศัพท 0-2547-1000
พิมพทีไ 

บริษัท ยูนีไยนอุลตรຌาไวอลใต จํากัด
550/89 ซ.พิบูลยอุปถัมถ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ขวงสามสนนอก ขตหຌวยขวาง กทม. 10310

รายงานประจําป 2555
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
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คํานํา
 สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน หรือสํานักงาน ก.พ. ปนสวนราชการ฿นสังกัด 
สํานักนายกรัฐมนตรี ปนองคกรกลางดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือน มีภารกิจ฿น
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿นราชการ ตลอดจนการพิทักษระบบคุณธรรมของขຌาราชการพลรือน
 
 ตลอดระยะวลาทีไผานมา สํานักงาน ก.พ. ไดຌพัฒนาละวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
ขบัคลืไอนการบริหารกาํลงัคน฿หຌกຌาวหนຌาอยางมีประสทิธิภาพ พฒันาบุคลากรภาครัฐ฿หຌสามารถปฏบิตังิาน
ไดຌอยางมืออาชีพ ดูลคุณภาพชีวิตละสรຌางมาตรฐานทางจริยธรรม฿หຌกขຌาราชการ ฿นรอบปทีไผานมา 
ปนชวงวลาทีไสํานักงาน ก.พ. ไดຌรงดํานินการจัดทํากฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ฿หຌลຌวสรใจ พืไอ฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลดํานินการไดຌตใมระบบ   
ตามวัตถุประสงคละจตนารมณของกฎหมายทีไวางไวຌ
 
 หนังสือรายงานประจําป 2555 ลมนีๅ จัดทําขึๅนพืไอรวบรวมผลงาน ครงการ ละกิจกรรมตาง โ 
ของสํานักงาน ก.พ. ทีไไดຌดํานินการ฿นปงบประมาณ 2555 ละผยพรประชาสัมพันธผลการดํานินงาน 
รวมทัๅงกระจายองคความรูຌดຌานการบรหิารทรัพยากรบคุคลภาครฐัไปสูประชาชนละผูຌสน฿จ ดยคาดหวงัวา 
นืๅอหาทีไไดຌรวบรวมไวຌ฿นหนังสือรายงานประจําป 2555 นีๅ จะนําประยชนละปนขຌอมูล฿หຌหนวยงาน        
ทีไกีไยวขຌองกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลสามารถ฿ชຌปนนวทางการพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล
ของประทศ฿หຌปนไป฿นทิศทางดียวกัน ละมีความกຌาวหนຌาอยางยัไงยืนตอไป

                                                                                        สํานักงาน ก.พ. 
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สารบัญ        
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� คณะกรรมการขຌาราชการพลรือน (ก.พ.)     10 
� อํานาจหนຌาทีไ          12
� คณะกรรมการขຌาราชการพลรือน (ก.พ.)     14
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� ครงสรຌาง           45
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� อํานาจหนຌาทีไของสํานักงาน ก.พ.       50
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 ตามตัวชีๅวัด฿นคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555
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ผลการดาํเนนิงานของสาํนักงาน ก.พ. ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555
� ยุทธศาสตรทีไ 1 การสริมสรຌางความมีประสิทธิภาพ   62
 ของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
� ยุทธศาสตรทีไ 2 การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ฿หຌปฏิบัติงาน 80
 ไดຌอยางมอือาชพีพืไอสนองตอบตอความตຌองการของผูຌรบับรกิาร
 อยางทัไวถงึ
� ยุทธศาสตรทีไ 3 รักษามาตรฐานตามระบบคุณธรรมละ   95
 ความถูกตຌอง จริยธรรม
� กิจกรรมสําคัญ              100
� มติคณะรัฐมนตรี              106
� รายงานการงินของสํานักงาน ก.พ.          118
 - งบการงิน
 - ตຌนทุนผลผลิตละกิจกรรม
 - การวิคราะหงบการงิน
� สัมฤทธิผล               152

master.indd   7master.indd   7 22/8/2556   15:34:5222/8/2556   15:34:52



ขอมูลทัไวเป 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
� อํานาจหนຌาทีไ
� คณะกรรมการขຌาราชการพลรือน (ก.พ.)
� คณะอนุกรรมการขຌาราชการพลรือน (อ.ก.พ.)
� คณะกรรมการพทยของ ก.พ.

สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
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master.indd   8master.indd   8 22/8/2556   15:34:5322/8/2556   15:34:53



สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
Annual Report 2012 9

master.indd   9master.indd   9 22/8/2556   15:34:5522/8/2556   15:34:55



สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
Annual Report 201210

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
 
 คณะกรรมการขຌาราชการพลรือน หรือ ก.พ. ปนองคคณะบุคคลซึไงพระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัว ทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ ตงตัๅง฿หຌทําหนຌาทีไสนอนะ ฿หຌคําปรึกษาคณะ
รัฐมนตรีกีไยวกับนยบายละมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมถึงการพิจารณา
กําหนดนยบาย ออกระบียบ ขຌอบังคับ ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือนตาม              
พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน
 บทบาทของ ก.พ. มคีวามสาํคญัยิไงตอการบรหิารราชการผนดนิดยรวม ดຌวยการพจิารณา
ละดํานินการพืไอ฿หຌไดຌมาละรักษาไวຌซึไงขຌาราชการทีไดี มีความรูຌ ความสามารถสูง หมาะสม
กับงาน ละดยประหยัด รวมถึงการรักษาขวัญละสงสริมกําลัง฿จ฿นการทํางานของขຌาราชการ      
ถือปนการตรียมกําลังคนภาครัฐ฿หຌมีความพรຌอมละสามารถผลักดันนยบายของรัฐ฿หຌสัมฤทธ่ิผล
ตามปງาประสงคอันจะชวย฿หຌประทศชาติกຌาวไปขຌางหนຌาอยางมัไนคง
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 ก.พ. ประกอบดຌวย คณะกรรมการดยตาํหนง คอื นายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรี
ทีไนายกรัฐมนตรีมอบหมายปนประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผูຌอํานวยการสํานักงบประมาณ 
ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติปนกรรมการละกรรมการ
ผูຌทรงคณุวฒุ ิซึไงพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหวัทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ ตงตัๅงจากผูຌทรงคณุวฒุิ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดຌานการบริหารละการจัดการ ละดຌานกฎหมาย จํานวน
ไมนຌอยกวา 5 คน ตไมกิน 7 คน มีลขาธิการ ก.พ. ปนกรรมการละลขานุการ
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อํานาจหนาทีไของ ก.พ.

 พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน 2551 มาตรา 8 ไดຌกําหนดอํานาจหนຌาทีไ
ของคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน หรือ ก.พ. ดังตอไปนีๅ
 (1) สนอนะละ฿หຌคาํปรกึษากคณะรฐัมนตรีกีไยวกบันยบายละยทุธศาสตรการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ฿นดຌานมาตรฐานคาตอบทน การบริหารละการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รวมตลอดทัๅงการวางผนกําลังคนละดຌานอืไน โ พืไอ฿หຌสวนราชการ฿ชຌปนนวทาง฿นการดํานินการ
 (2) รายงานคณะรัฐมนตรีพืไอพิจารณาปรับปรุงงินดือน งินประจําตําหนง 
งนิพิไม คาครองชพี สวัสดิการ หรอืประยชนกืๅอกลูอืไนสําหรบัขຌาราชการฝຆายพลรอืน ฿หຌหมาะสม
 (3) กําหนดหลักกณฑ วิธีการ ละมาตรฐานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ขຌาราชการพลรือน พืไอสวนราชการ฿ชຌปนนวทาง฿นการดํานินการ
 (4) ฿หຌความหในชอบกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ
 (5) ออกกฎ ก.พ. ละระบียบกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลพืไอปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินีๅ รวมตลอดทัๅงการ฿หຌคํานะนําหรือวางนวทาง฿นการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินีๅ 
กฎ ก.พ. มืไอไดຌรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีละประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาลຌว ฿หຌ฿ชຌบังคับไดຌ
 (6) ตีความละวินิจฉัยปญหาทีไกิดขึๅนนืไองจากการ฿ชຌบังคับพระราชบัญญัตินีๅ รวมตลอดทัๅง
กําหนดนวทางปฏิบัติ฿นกรณีทีไปนปญหา มติของ ก.พ. ตามขຌอนีๅ มืไอไดຌรับความหในชอบจาก
คณะรัฐมนตรีลຌว ฿หຌ฿ชຌบังคับไดຌตามกฎหมาย
 (7) กาํกับ ดูล ตดิตาม ตรวจสอบละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ
พลรือน฿นกระทรวงละกรม พืไอรักษาความปนธรรมละมาตรฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทัๅงตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ ฿นการนีๅ ฿หຌมีอํานาจรียกอกสาร
ละหลักฐานจากสวนราชการ หรือ฿หຌผูຌทนสวนราชการ ขຌาราชการหรือบุคคล฿ด โ มาชีๅจง            
ขຌอทใจจริง ละ฿หຌมอีาํนาจออกระบียบ฿หຌกระทรวง ละกรมรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของขຌาราชการพลรือนทีไอยู฿นอํานาจหนຌาทีไไปยัง ก.พ
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 (8) กําหนดนยบายละออกระบียบกีไยวกับทุนลารียนหลวงละทุนของรัฐบาล    
฿หຌสอดคลຌองกับนยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลของขຌาราชการฝຆายพลรอืน ตลอดจนจดัสรร
ผูຌรับทุนทีไสํารใจการศึกษาลຌวขຌารับราชการ฿นกระทรวงละกรมหรือหนวยงานของรัฐ
 (9) ออกขຌอบังคับหรือระบียบกีไยวกับการจัดการการศึกษาละควบคุมดูล ละการ฿หຌ
ความชวยหลือบุคลากรภาครัฐ นักรียนทุนลารียนหลวง นักรียนทุนของรัฐบาล ละนักรียน
ทุนสวนตัวทีไอยู฿นความดูลของ ก.พ. ตลอดจนการกใบงินชดชยคา฿ชຌจาย ฿นการดูลจัดการ
การศึกษา ทัๅงนีๅ ฿หຌถือวางินชดชยคา฿ชຌจาย฿นการดูลจัดการการศึกษาปนงินรายรับของ
สวนราชการทีไปนสถานอํานวยบริการอันปนสาธารณประยชน ตามความหมาย฿นกฎหมาย
วาดຌวยวิธีการงบประมาณ
 (10) กาํหนดหลักกณฑละวิธกีารพืไอรับรองคุณวฒุขิองผูຌไดຌรบัปริญญา ประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอืไน พืไอประยชน฿นการบรรจุละตงตัๅงปนขຌาราชการพลรือน
ละการกําหนดอัตรางินดือนหรือคาตอบทน รวมทัๅงระดับตําหนงละประภทตําหนง
สําหรับคุณวุฒิดังกลาว
 (11) กําหนดอัตราคาธรรมนียม฿นการปฏิบัติการกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามพระราชบัญญัตินีๅ
 (12) พจิารณาจดัระบบทะบยีนประวตัิละกຌไขทะบยีนประวตัิกีไยวกบัวัน ดอืน ปกดิ 
ละการควบคุมกษียณอายุของขຌาราชการพลรือน 
 (13) ปฏิบตัหินຌาทีไอืไนตามทีไบญัญัตไิวຌ฿นพระราชบญัญัตนิีๅละกฎหมายอืไน การออกกฎ ก.พ. 
ตาม (5) ฿นกรณีทีไหในสมควร฿หຌสํานักงาน ก.พ. หารือกระทรวงทีไกีไยวขຌองพืไอประกอบ
การพิจารณาของ ก.พ. ดຌวย
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คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

กรรมการดยตําหนง
นายกรัฐมนตรี  หรือ      ประธาน ก.พ. 
รองนายกรัฐมนตรีทีไนายกรัฐมนตรีมอบหมาย   
ปลัดกระทรวงการคลัง       กรรมการ
ผูຌอํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ
ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจ   กรรมการ
ละสังคมหงชาต ิ     
ลขาธิการ ก.พ.       กรรมการละลขานุการ
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กรรมการผูຌทรงคุณวุฒ ิ  ดํารงตําหนงระหวาง 18 มิถุนายน 2554 -ปจจุบัน

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา     กรรมการ 
นายประมนต  สุธีวงค       กรรมการ     
นายประวีณ  ณ นคร       กรรมการ     
คุณพรทิพย  จาละ       กรรมการ    
นายสมภพ  อมาตยกุล      กรรมการ     
นายสีมา  สีมานันท       กรรมการ     
นายอําพน  กิตติอําพน      กรรมการ
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คณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) 
ตงตัๅงตัๅงตวันทีไ 30 มิถุนายน 2555

 ก.พ. ไดຌอาศัยอํานาจตามความ฿น มาตรา 12 หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการ
พลรือน พ.ศ. 2551 ตัๅงคณะกรรมการละคณะอนุกรรมการวิสามัญตาง โ พืไอทําการทนละ
รับผิดชอบภารกิจตามบทบาทหนຌาทีไของ ก.พ. ดังนีๅ

1. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับกฎหมายละระบียบขຌาราชการ
2. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับวินัยละการออกจากราชการ 
3. อ.ก.พ.วิสามัญกีไยวกับระบบจํานกตําหนงละคาตอบทน
4. อ.ก.พ.วิสามัญกีไยวกับการสรຌางประสิทธิภาพดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับตรียมกําลังคนภาครัฐ 
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7. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสรຌางละพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ 
8. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสรຌางระบบละมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล
9. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการประมินบุคคลพืไอตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงประภทวิชาการ 
10. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสงสริมจริยธรรมพืไอราชการ฿สสะอาด
11. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ 
12. คณะกรรมการพทยของ ก.พ.

master.indd   17master.indd   17 22/8/2556   15:35:0422/8/2556   15:35:04



สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
Annual Report 201218

อ.ก.พ. วิสามัญเกีไยวกับกฎหมายละระเบียบขาราชการ 
 
 มหีนຌาทีไทาํการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกบัการรางกฎหมาย กฎ ก.พ. ขຌอบงัคบัละระบียบตาง โ 
การกຌไขทะบียนประวัติขຌาราชการ รวมทัๅงรืไองกีไยวกับปญหาขຌอกฎหมายตามกฎหมายวาดຌวย
ระบยีบขຌาราชการพลรือนละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง ละกจิการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 

 คุณพรทิพย จาละ       ประธาน อ.ก.พ. 
 ลขาธิการ ก.พ.       อ.ก.พ. 
 (นายปรีชา นิศารัตน รองลขาธิการ ก.พ. ผูຌรับมอบอํานาจ)
 ปลัดกระทรวงการคลัง      อ.ก.พ.
 (นายอารีพงศ ภูชอุม)  
 นายกมลชัย รัตนสกาววงศ      อ.ก.พ. 
 นางกาญจนารัตน ลีวิรจน      อ.ก.พ. 
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 นายขใมชัย ชุติวงศ      อ.ก.พ. 
 คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน     อ.ก.พ. 
 นายประวีณ ณ นคร      อ.ก.พ. 
 นายพินิต อารยะศิริ       อ.ก.พ. 
 นายสําราญ ถาวรายุศม      อ.ก.พ. 
 นายอัชพร จารุจินดา       อ.ก.พ. 
 ผูຌอํานวยการสํานักกฎหมาย     อ.ก.พ. ละลขานกุาร
 ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง  ผูຌชวยลขานุการ
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อ.ก.พ. วิสามัญเกีไยวกับวินัยละการออกจากราชการ 
 มีหนຌาทีไทําการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับจรรยาขຌาราชการพลรือนสามัญตามกฎหมาย
วาดຌวยระบียบขຌาราชการพลรือน การออกจากราชการของขຌาราชการพลรือนตามกฎหมายวา
ดຌวยระบียบขຌาราชการพลรือน การยกวຌน฿หຌผูຌทีไมลีกัษณะตຌองหຌามปนขຌาราชการขຌารบัราชการ
ปนขຌาราชการพลรือน การควบคุมกํากบั฿หຌมกีารปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมขຌาราชการพลรือน 
ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 
         
 นายประวีณ ณ นคร        ประธาน อ.ก.พ. 
 ลขาธิการ ก.พ.        อ.ก.พ.
 (นายปรีชา นิศารัตน รองลขาธิการ ก.พ. ผูຌรับมอบอํานาจ)
 ลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    อ.ก.พ.
 ลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.พ.
 ลขาธิการคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาต ิ อ.ก.พ.
 ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    อ.ก.พ.
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 นายชนะ อินสวาง       อ.ก.พ.
 นายณรงค ชควัฒนา       อ.ก.พ.
 พลตํารวจตรีปญญา องฉຌวน      อ.ก.พ
 คุณพรทิพย จาละ       อ.ก.พ.
 นายวชิระ พใงจันทร       อ.ก.พ.
 นายสุนทร มณีสวัสดิ่        อ.ก.พ.
 นายสุวรรณ ชนะสงคราม       อ.ก.พ.
 นางสาวอรพินทร ชูชม       อ.ก.พ.
 ผูຌอํานวยการสํานักมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.พ.    อ.ก.พ. ละลขานุการ 
 ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง   ผูຌชวยลขานุการ
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อ.ก.พ.วิสามัญเกีไยวกับระบบจํานกตําหนงละ
คาตอบทน  
 มหีนຌาทีไทาํการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกบันยบาย ทศิทาง มาตรฐานละระบบ หลกักณฑ 
งืไอนไข นวทางละวิธกีารกําหนดตําหนง มาตรฐานกําหนดตําหนง การพิจารณากรอบอัตรา
กําลังของสวนราชการ รวมถึงการกําหนดมาตรฐาน คาตอบทน นวทางหลักกณฑละวิธีการ
กีไยวกับงินดือน งินประจําตําหนง งินพิไม งินพิไมคาครองชีพของขຌาราชการพลรือน 
ตลอดจนตดิตามละประมนิผลการบรหิารอตัรากาํลัง ละการบรหิารคาตอบทนของกระทรวง กรม 
ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 

 นายสมภพ อมาตยกุล       ประธาน อ.ก.พ.  
 ลขาธิการ ก.พ.       อ.ก.พ.
 (นางสุชาดา รังสินันท รองลขาธิการ ก.พ. ผูຌรับมอบอํานาจ)
 นางกาญจนารัตน ลีวิรจน      อ.ก.พ. 
 นายดุสิต ขมะศักดิ่ชัย      อ.ก.พ. 
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 นางทวีลาภ จันทนะสว ี      อ.ก.พ. 
 นางสาวทัศนีย  ดุสิตสุทธิรัตน      อ.ก.พ. 
 นายผดใจภัย มีคุณอีไยม      อ.ก.พ. 
 นายวิบูลย สงวนพงศ       อ.ก.พ. 
 นายสมนึก พิมลสถียร       อ.ก.พ. 
 นายสาธิต รังคสิร ิ       อ.ก.พ.
 นางสาวสุทธิรัตน รัตนชต ิ      อ.ก.พ.
 นายสุพรรณ ศรีธรรมมา      อ.ก.พ.
 นายอาคม ติมพิทยาไพสิฐ      อ.ก.พ. 
 รองลขาธิการ ก.พ. หรือทีไปรึกษาระบบราชการ    อ.ก.พ.
 สํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย 
 ผูຌอํานวยการสํานักพัฒนาระบบจํานกตําหนง   อ.ก.พ. ละลขานุการ
 ละคาตอบทน สํานักงาน ก.พ. 
 ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง   ผูຌชวยลขานุการ
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อ.ก.พ.วิสามัญเกีไยวกับการสรางประสิทธิภาพดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มหีนຌาทีไทาํการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับการวางหลักกณฑ นวทาง วธิกีาร การบริหาร
ทรัพยากรบคุคล การตรวจสอบ ตดิตามประมนิผลการ฿ชຌกาํลงัคนของสวนราชการ ฿หຌคาํปรึกษา
นะนําละกຌไขปญหาดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคลกีไยวกบัการบรรจุตงตัๅง อน ยຌาย ลืไอน 
บรรจุกลับ ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 

 นายพงศพยม วาศภูติ       ประธาน อ.ก.พ. 
 ลขาธิการ ก.พ.       อ.ก.พ.
 (นายวิสูตร ประสิทธิศิริวงศ รองลขาธิการ ก.พ. ผูຌรับมอบอํานาจ)
 นายกมลชัย รัตนสกาววงศ      อ.ก.พ.
 นายชลอ คชรัตน        อ.ก.พ.
 นางชูจิรา กองกຌว       อ.ก.พ. 
 นายนคร ศิลปอาชา       อ.ก.พ.
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 นายนิวัตร นาคะวช      อ.ก.พ.
 นางบญจวรรณ สรางนิทร     อ.ก.พ.
 นายมนัส จมวหา      อ.ก.พ.
 นายวีระ รจนพจนรัตน      อ.ก.พ. 
 นายศุภรัชต ชติกญาณ      อ.ก.พ. 
 นายสุธ ีมากบุญ      อ.ก.พ.
 นายสุพรรณ ศรีธรรมมา     อ.ก.พ.
 รองลขาธิการ ก.พ. หรือทีไปรึกษาระบบราชการ   อ.ก.พ.
 สํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย 
 ผูຌอํานวยการสํานักตรวจสอบละประมินผลกําลังคน   อ.ก.พ. ละลขานุการ 
 สํานักงาน ก.พ. 
 ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง  ผูຌชวยลขานุการ
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อ.ก.พ. วิสามัญเกีไยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 มหีนຌาทีไทาํการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับการพัฒนาระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล พฒันา
นยบาย ยทุธศาสตร ละสงสรมินวัตกรรมกีไยวกับการบรหิารทรัพยากรบคุคล กาํหนดมาตรฐาน 
หลักกณฑละวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ติดตามประมินผลกีไยวกับการบริหารทรัพยากร
บคุคล ละรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ฿หຌคาํปรึกษานะนํากีไยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง โ ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับระบบมาตรฐาน              
หลักกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคล ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 

 นายประมนต  สุธีวงศ       ประธาน อ.ก.พ. 
 ลขาธิการ ก.พ.      อ.ก.พ.
 (นางสุชาดา รังสินันท รองลขาธิการ ก.พ. ผูຌรับมอบอํานาจ) 
 นางจรยิา จียมวิจิตร      อ.ก.พ.
 นายจีรดช อูสวัสดิ่      อ.ก.พ.
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 นายชิงชัย หาญจนลักษณ      อ.ก.พ. 
 นายปรีชา วัชราภัย      อ.ก.พ.
 นายปຂติพันธ ทพปฏิมากรณ     อ.ก.พ.
 นางพใญจา ออนชิต      อ.ก.พ. 
 นายรังสรรค ศรีวรศาสตร     อ.ก.พ.
 นายสมกียรต ิวัฒนศิริชัยกุล     อ.ก.พ.
 นายสมชาย สียงหลาย      อ.ก.พ.
 นายสุรพล กาญจนะจิตรา     อ.ก.พ. 
 นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช     อ.ก.พ. 
 รองลขาธิการ ก.พ. ทีไปรึกษาระบบราชการ    อ.ก.พ.
 สํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย  
 ผูຌอํานวยการสํานักวิจัยละพัฒนา    อ.ก.พ. ละลขานุการ 
 ระบบงานบุคคล สํานักงาน ก.พ. 
 ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง  ผูຌชวยลขานุการ
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อ.ก.พ. วิสามัญเกีไยวกับการเตรียมกําลังคนภาครัฐ 
 มีหนຌาทีไทําการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับการกําหนดนยบาย หลักกณฑ มาตรการละ
วิธีการกีไยวกับการตรียมละบริหารกําลังคนคุณภาพของภาครัฐอยางปนระบบ ดยรวมถึง
ระบบนักรียนทุนรัฐบาล ระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธ่ิสูง ครงการพัฒนาผูຌนําคลืไนลูก฿หม฿น
ราชการไทย ตลอดจนระบบนักบริหารระดับสูง รวมทัๅงวิคราะหการ฿ชຌกาํลังคนคุณภาพ ติดตาม
การ฿ชຌประยชนของกําลังคนคุณภาพ฿นระบบราชการละกิจการอืไน โ ตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 

 นายอําพน กิตติอําพน        ประธาน อ.ก.พ. 
 ลขาธิการ ก.พ.       อ.ก.พ. 
 (นายชาญวิทย ไกรฤกษ รองลขาธิการ ก.พ. ผูຌรับมอบอํานาจ)
 นายการุณ กิตติสถาพร       อ.ก.พ. 
 นางจุฑาทิพย ตชชาติวนิช      อ.ก.พ.
 นายจษฎา สงสุพรรณ      อ.ก.พ. 
 นางชุตินาฎ วงศสุบรรณ      อ.ก.พ.
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 นายธงทอง จันทรางศุ      อ.ก.พ.
 นายประมนต สุธีวงศ       อ.ก.พ. 
 นายสมกียรติ ศิริชาตไิชย     อ.ก.พ. 
 นายสุทธิพร ปทุมทวาภิบาล     อ.ก.พ. 
 นายสุวิทย มษินทรีย      อ.ก.พ. 
 นายหริส สูตะบุตร      อ.ก.พ. 
 นายอภิชัย  มงคล      อ.ก.พ.
 รองลขาธิการ ก.พ. หรือทีไปรึกษาระบบราชการ 
 สํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย     อ.ก.พ.
 ผูຌอํานวยการศูนยนักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ.  อ.ก.พ. ละลขานุการ
 ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง  ผูຌชวยลขานุการ
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อ.ก.พ. วิสามัญเกีไยวกับการสรางละพัฒนาคุณภาพ
กําลังคนภาครัฐ  
 มีหนຌาทีไทําการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับการกําหนดนยบาย ปງาหมาย ยุทธศาสตร  
หลักกณฑ วิธีการ ละมาตรฐานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน 
฿หຌคําปรึกษานะนําดຌานการพิไมพูนประสิทธิภาพละสริมสรຌางรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติราชการ 
พืไอสริมสรຌางสมรรถนะ ขຌาราชการพลรือน฿หຌมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต          
มีขวัญกําลัง฿จ฿นการปฏิบัติราชการ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ่ตอภารกิจภาครัฐ ทัๅงนีๅ ตามหลักกณฑละ
วิธีการทีไ ก.พ.กําหนดละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 

 นายธีรยุทธ หลอลิศรัตน      ประธาน อ.ก.พ. 
 ลขาธิการ ก.พ.       อ.ก.พ. 
 (นายชาญวิทย ไกรฤกษ รองลขาธิการ ก.พ. ผูຌรับมอบอํานาจ) 
 นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย      อ.ก.พ. 
 นายดุสิต ขมะศักดิ่ชัย       อ.ก.พ. 
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 นายปรัชญา วสารัชช      อ.ก.พ.  
 นางปทมาวลัย รัตนพล      อ.ก.พ. 
 นายพิพัฒน ยิไงสร ี      อ.ก.พ. 
 นางสาวศิริยุพา รุงริงสุข     อ.ก.พ. 
 นายสมชัย สัจจพงษ      อ.ก.พ.
 นายสีมา สีมานันท      อ.ก.พ. 
 นายสุรพันธ ปุสสดใจ      อ.ก.พ.
 นายอิสินธร สอนไว      อ.ก.พ. 
 นายอนก กษมสุข      อ.ก.พ.
 รองลขาธิการ ก.พ. หรือทีไปรึกษาระบบราชการ 
 สํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย     อ.ก.พ.
 ผูຌอํานวยการสถาบันพัฒนา     อ.ก.พ. ละลขานุการ
 ขຌาราชการพลรือน สํานักงาน ก.พ.
 ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง  ผูຌชวยลขานุการ
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อ.ก.พ. วิสามัญเกีไยวกับการสรางระบบละมาตรฐาน
การสรรหาทรัพยากรบุคคล   
 มีหนຌาทีไทําการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับการสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอบรรจุละ
ตงตัๅงขຌาราชการพลรือน การกําหนดนยบาย หลักกณฑ มาตรฐานละวิธีการ฿นการสรรหา
ละลือกสรรบุคคลพืไอบรรจุละตงตัๅงขຌาราชการพลรือน ตามนวพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน฿หม การสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอรับทุนรัฐบาลละทุนลารียนหลวง 
ไปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ การบริหาร กํากับดูล ติดตาม ละ฿หຌความชวยหลือการศึกษา
หรือฝຄกอบรม฿นตางประทศของบุคลากรภาครัฐ นักรียนทุนลารียนหลวง นักรียนทุนรัฐบาล 
ละนกัรียนทุนสวนตัว ทีไอยู฿นความดูลของ ก.พ. รวมทัๅงการพจิารณารับรองคุณวฒุขิองผูຌสาํรใจ
การศึกษา ฝຄกอบรม พืไอประยชน฿นการบรรจุละตงตัๅงขຌาราชการพลรือน กําหนดงินดือน
ทีไจะไดຌรับ ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 
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คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา      ประธาน อ.ก.พ. 
ลขาธิการ ก.พ.       อ.ก.พ.
(นายวิสูตร ประสิทธิ่ศิริวงศ รองลขาธิการ ก.พ. ผูຌรับมอบอํานาจ) 
ปลัดกระทรวงการตางประทศ      อ.ก.พ. 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลย ี     อ.ก.พ. 
ลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา      อ.ก.พ.
อธิบดีกรมบัญชีกลาง        อ.ก.พ. 
นายธรรมนติย สุมันตกุล      อ.ก.พ.
นายนินนาท อฬารวรวุฒ ิ      อ.ก.พ.
นายปรัชญา วสารัชช       อ.ก.พ. 
นางสาวมัณฑนา ปຂยะมาดา      อ.ก.พ. 
นายสงบ ลักษณะ       อ.ก.พ. 
นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ ่      อ.ก.พ.
นายสุทธิพร ปทุมทวาภิบาล      อ.ก.พ. 
รองลขาธิการ ก.พ. หรือ ทีไปรึกษาระบบราชการ    อ.ก.พ.
สํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย 
ผูຌอํานวยการศูนยสรรหาละลือกสรร สํานักงาน ก.พ.   อ.ก.พ. ละลขานุการ 
ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง   ผูຌชวยลขานุการ
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อ.ก.พ. วิสามัญเกีไยวกับการประเมินบุคคลเพืไอตงตัๅง
฿หดํารงตําหนงประเภทวิชาการ    
 มีหนຌาทีไทําการทน ก.พ. ฿นการวางหลักกณฑ฿นการพิจารณาคุณสมบัติละประมิน 
ผลงานของบุคคลทีไจะตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงประภทวิชาการละทีไจะรับงินประจําตําหนง
สําหรับตําหนงประภทวิชาการ พิจารณาคุณสมบัติละประมินผลงานของบุคคลทีไจะตงตัๅง
฿หຌดาํรงตําหนงประภทวิชาการ ละทีไจะรบังนิประจําตาํหนงสาํหรบัตาํหนงประภทวิชาการ 
พจิารณาตงตัๅงคณะกรรมการผูຌทรงคณุวฒุิพืไอทําหนຌาทีไชวย อ.ก.พ. วสิามญักีไยวกับการประมิน
บุคคลพืไอตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงประภทวิชาการ ฿หຌคําปรึกษานะนํา กຌไขปญหากีไยวกับ
การพิจารณาคุณสมบัติละประมินผลงานของบุคคล ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 
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 นายวิลาศ สิงหวิสัย      ประธาน อ.ก.พ. 
 ลขาธิการ ก.พ.       อ.ก.พ.
 (นายวิสูตร ประสิทธิศิริวงศ
 รองลขาธิการ ก.พ. ผูຌรับมอบอํานาจ) 
 นายดชา บุญคํๅา       อ.ก.พ. 
 นายบริบรูณ สมฤทธิ ่      อ.ก.พ. 
 นางประภา ลิๅมประสูตร     อ.ก.พ.  
 นายปริญญา สากิยลกัษณ      อ.ก.พ. 
 นายปรีดา วิบูลยสวัสดิ่      อ.ก.พ.
 คุณพรทิพย จาละ       อ.ก.พ. 
 ทานผูຌหญิงพใชรา ตชะกัมพุช      อ.ก.พ. 
 นายสงคราม ทรัพยจริญ      อ.ก.พ.
 นายสุชาต ิมงคลพันธุ      อ.ก.พ. 
 นายสุวิชญ รัศมิภูติ      อ.ก.พ. 
 นางสาวอมรา วงศพุทธพิทักษ      อ.ก.พ. 
 นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช     อ.ก.พ. 
 ผูຌอํานวยการสํานักตรวจสอบ     อ.ก.พ. ละลขานุการ
 ละประมินผลกําลังคน สํานักงาน ก.พ. 
 ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง  ผูຌชวยลขานุการ
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อ.ก.พ. วิสามัญเกีไยวกับการสงเสริมจริยธรรม
เพืไอราชการ฿สสะอาด 
 มีหนຌาทีไทําการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับการจัดทําประมวลจริยธรรมละจรรยา
ขຌาราชการพลรือน จัดยุทธศาสตรการสงสริมคุณธรรม จริยธรรม ละจรรยา฿นภาครัฐ กําหนด
นวทางการสงสริมจริยธรรม จรรยา ละการปງองกันการทุจริตละประพฤติมิชอบสําหรับ
บคุลากรภาครฐั สรຌางความรวมมอื ระหวางภาครฐั ภาคอกชน ละภาคประชาชน ฿นการรณรงค
สรຌางความตระหนัก฿นคานิยมสรຌางสรรคของจຌาหนຌาทีไของรัฐ สงสริมคุณธรรม ละจรรยา 
พืไอราชการ฿สสะอาด ตลอดจนปງองกันการทุจรติละประพฤติมชิอบ฿นวงราชการ จดัทาํยทุธศาสตร
การพฒันาจรยิธรรมปງองกนัการทจุริต ฿นสงัคมไทย รวมทัๅงกาํหนดมาตรการผลักดันการดํานินการ
฿หຌบรรลุผลสํารใจตามยุทธศาสตรดังกลาว ละ฿หຌคําปรึกษานะนําพืไอพัฒนาหลักสูตร
ดຌานการสงสริมจริยธรรม ปງองกันการทุจริตสําหรับจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นทุกประภทละระดับ 
ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 
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 นายสีมา  สีมานันท      ประธาน อ.ก.พ. 
 ลขาธิการ ก.พ.      อ.ก.พ. 
 ลขาธิการคณะกรรมการปງองกัน    อ.ก.พ. 
 ละปราบปรามการทุจริตหงชาติ
 ผูຌอํานวยการศูนยสงสริมละพัฒนา    อ.ก.พ.
 พลังผนดินชิงคุณธรรม
 นายจีระพงษ สิวายะวิรจน     อ.ก.พ. 
 นางจุรี วิจิตรวาทการ      อ.ก.พ. 
 นายชาญชาวน ไชยานุกิจ     อ.ก.พ.
 นายดุสิต นนทะนาคร      อ.ก.พ. 
 นายธงชัย ณ นคร      อ.ก.พ. 
 นายพงษศักดิ่ พยัฆวิชียร     อ.ก.พ.
 นายมนุชญ วัฒนกมร      อ.ก.พ.
 นายวิฑูรย สิมะชคด ี      อ.ก.พ.
  นางสาวณีย ไทยรุงรจน     อ.ก.พ. 
 รองลขาธิการ ก.พ. หรือทีไปรึกษาระบบราชการ   อ.ก.พ.
 สํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย 
 ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง  อ.ก.พ. ละลขานุการ
 ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง  ผูຌชวยลขานุการ
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อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกีไยวกับการรับรองมาตรฐาน
นักกฎหมายภาครัฐ 
 มีหนຌาทีไทําการทน ก.พ. กีไยวกับการพิจารณา กําหนดหลักกณฑละวิธีการคัดกรอง
คุณสมบัติละสรຌางมาตรฐานคุณภาพสําหรับผูຌดํารงตําหนงนิติกรทีไจะไดຌรับงินพืไม พิจารณา
฿หຌการรับรองผูຌดํารงตําหนงนิติกรทีไจะไดຌรับงินพิไม ตงตัๅงผูຌทรงคุณวุฒิพืไอทําหนຌาทีไชวย 
อ.ก.พ.วิสามัญฉพาะกิจฯ ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย
 
 นายบวรศักดิ่ อุวรรณณ      ประธาน อ.ก.พ. 
 ลขาธิการ ก.พ. หรือผูຌทน     อ.ก.พ. 
 (นายปรีชา นิศารัตน รองลขาธิการ ก.พ. ผูຌรับมอบอํานาจ) 
 ลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา    อ.ก.พ. 
 ลขาธิการคณะรัฐมนตร ี     อ.ก.พ. 
 นางกาญจนารัตน ลีวิรจน     อ.ก.พ. 
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 นายกิตติพงษ กิตยารักษ     อ.ก.พ. 
 นายขใมชัย ชุติวงศ       อ.ก.พ. 
 นายฐิติพันธ ชืๅอบุญชัย      อ.ก.พ. 
 นายสมคิด ลิศไพฑรูย      อ.ก.พ. 
 นายสราวุธ บญจกุล      อ.ก.พ.
 ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง  อ.ก.พ. ละลขานุการ
 ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง  ผูຌชวยลขานุการ

master.indd   39master.indd   39 22/8/2556   15:35:2322/8/2556   15:35:23



สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
Annual Report 201240

คณะกรรมการพทยของ ก.พ.

 มหีนຌาทีไตรวจสุขภาพละอนามัยของนักรียนละขຌาราชการซึไงไปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ 
ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข       ประธานกรรมการ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข       รองประธานกรรมการ 
ทีไไดຌรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อธิบดีกรมสุขภาพจิต       กรรมการ 
คณบดีคณะพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   กรรมการ
คณบดีคณะพทยศาสตร มหาวิทยาลัยชียง฿หม    กรรมการ 
คณบดีคณะพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนกน    กรรมการ 
คณบดีคณะพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   กรรมการ 

master.indd   40master.indd   40 22/8/2556   15:35:2422/8/2556   15:35:24



สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
Annual Report 2012 41

ผูຌอํานวยการรงพยาบาลธรรมศาสตรฉลิมพระกียรต ิ   กรรมการ 
ผูຌอํานวยการสถาบันจิตวชศาสตรสมดใจจຌาพระยา    กรรมการ 
ผูຌอํานวยการสถาบันกัลยาราชนครินทร     กรรมการ 
ผูຌอํานวยการรงพยาบาลศรีธัญญา      กรรมการ 
หัวหนຌาภาควิชาวชศาสตรปງองกันละสังคม    กรรมการละลขานุการ
คณะพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขຌาราชการสํานักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง   ผูຌชวยลขานุการ
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สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
� ครงสรຌาง
� ผูຌบริหาร 
� อํานาจหนຌาทีไ
� วิสัยทัศน  พันธกิจ  ปງาหมาย  ยุทธศาสตร
� อัตรากําลัง
� สรุปผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. ตามตัวชีๅวัด฿นคํารับรอง
 การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555

สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
 สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน หรือ สํานักงาน ก.พ. ปนสวนราชการ      
฿นสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีลขาธิการ ก.พ. ปนผูຌบังคับบัญชา การบริหารราชการขึๅนตรงตอ
นายกรัฐมนตรี

 สํานักงาน ก.พ. ทําหนຌาทีไปนหนวยงานฝຆายลขานุการของคณะกรรมการขຌาราชการ
พลรือน (ก.พ.) ละปนองคกรกลางดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือน 
สนับสนุนภารกิจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌกสวนราชการละจังหวัด ตลอดจน
การพิทักษระบบคุณธรรม฿นราชการพลรือน พืไอ฿หຌขຌาราชการมีคุณภาพงาน สภาพวดลຌอม  
การทํางาน ละคุณภาพชีวิตทีไดี สามารถปฏิบัติงานอยางมืออาชีพบนหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ละหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดีพืไอประยชนสขุของประชาชน ละการพัฒนาประทศ
ทีไยัไงยืน

master.indd   44master.indd   44 22/8/2556   15:35:2622/8/2556   15:35:26



สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
Annual Report 2012 45สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
Annual Report 2012 45

ครงสรางของสํานักงาน ก.พ
.
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นางสุชาดา รังสินันท
รองลขาธิการ ก.พ.

นายชาญวิทย เกรฤกษ
รองลขาธิการ ก.พ.
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ผูบริหาร
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นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
ลขาธิการ ก.พ. 

นายปรีชา นิศารัตน
รองลขาธิการ ก.พ. 

นายวิสูตร ประสิทธิ่ศิริวงศ
รองลขาธิการ ก.พ. 

หมอมหลวงพัชภากร เทวกุล
ผูຌชวยลขาธิการ ก.พ.      
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ผูบริหาร

นายพันธุเรือง พันธุหงส
ทีไปรึกษาระบบราชการ

นายเจษฎา ประกอบทรัพย
ทีไปรึกษาระบบราชการ

นางสาวรังสิมา จารุภา
ทีไปรึกษาระบบราชการ
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นายอนุสรณ สุขสงทอง
ทีไปรึกษาระบบราชการ

นางชลิดา ชติยกุล
ทีไปรึกษาระบบราชการ
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อํานาจหนาทีไของสํานักงาน ก.พ.

 การดํานนิงานของ สาํนักงาน ก.พ. ปนไปตามพระราชบัญญัตริะบยีบขຌาราชการพลรือน 
พ.ศ. 2551 ดังตอไปนีๅ
 1. ปนจຌาหนຌาทีไกีไยวกับการดํานินงาน฿นหนຌาทีไของ ก.พ. ละ ก.พ.ค. ละดํานินการ
ตามทีไ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย
 2. สนอนะละ฿หຌคําปรึกษากกระทรวง กรม กีไยวกับหลักกณฑ วธิีการละนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 3. พัฒนา สงสริม วิคราะห วิจัยกีไยวกับนยบาย ยุทธศาสตร ระบบ หลักกณฑ วิธีการ 
ละมาตรฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน
 4. ติดตามละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน
 5. ดํานินการกีไยวกับผนกําลังคนของขຌาราชการพลรือน
 6. ปนศูนยกลางขຌอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 7. จัดทํายุทธศาสตร ประสานละดํานินการกีไยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ขຌาราชการฝຆายพลรือน
 8. สงสริม ประสานงาน ผยพร ฿หຌคําปรึกษานะนํา ละดํานินการกีไยวกับ
การจัดสวัสดิการละการสริมสรຌางคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
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 9. ดํานินการกีไยวกับทุนลารียนหลวงละทุนของรัฐบาลตามนยบายละระบียบ
ของ ก.พ.  
 10. ดํานินการกีไยวกับการดูลบุคลากรภาครัฐละนักรียนทุนตามขຌอบังคับหรือ
ระบียบของ ก.พ. ตามมาตรา 8 (9) 
 11. ดํานินการกีไยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูຌไดຌรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิอยางอืไนพืไอประยชน฿นการบรรจุละตงตัๅงป นขຌาราชการพลรือน 
ละการกําหนดอัตรางินดือนหรือคาตอบทน รวมทัๅงระดับตําหนงละประภทตําหนง
สําหรับคุณวุฒิดังกลาว
 12. ดํานินการกีไยวกับการรักษาทะบียนประวัติละการควบคุมกษียณอายุของ
ขຌาราชการพลรือน
 13. จดัทาํรายงานประจาํปกีไยวกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล฿นราชการพลรือนสนอตอ 
ก.พ. ละคณะรัฐมนตรี
 14. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไบัญญัติไวຌ฿นพระราชบัญญัตินีๅ กฎหมายอืไน หรือตามทีไ
คณะรัฐมนตร ีนายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย
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วิสัยทัศน
 ปนผูຌนาํชงิยทุธศาสตร฿นการยกระดบัคุณภาพการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลภาครฐั 
บนหลักของระบบคุณธรรม พืไอประสิทธิผลของราชการ

พันธกิจ
 1. พัฒนาละวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอปนพลังขับคลืไอนการบริหารกําลัง
คนภาครัฐ฿หຌมีประสิทธิภาพ
 2. สรຌางละพัฒนาทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือน฿หຌมีสมรรถนะขีดความสามารถ
฿นการปฏิบัติราชการละ฿หຌบริการประชาชน
 3. พิทักษระบบคุณธรรม฿นราชการพลรือน สริมสรຌางมนสุจริต  ละความปรง฿ส
฿นการปฏิบัติราชการทีไมุงนຌนประยชนสวนรวม

ประเดในยุทธศาสตร
 1. การสรมิสรຌางความมปีระสทิธภิาพของกลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลภาครฐั
 2. การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ฿หຌปฏิบัติงานไดຌอยางมืออาชีพพืไอตอบสนองตอ
ความตຌองการของผูຌรับบริการอยางทัไวถึง 
 3. รักษามาตรฐานตามระบบคุณธรรมละความถูกตຌอง ปนธรรม
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เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
 1. การบรหิารจัดการทรพัยากรบคุคลภาครฐั มปีระสทิธิภาพ คลองตวั อืๅอตอการดาํนนิงาน
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด
 2. บุคลากรภาครัฐไดຌรับการพัฒนาละสามารถปฏิบัติงานไดຌอยางมืออาชีพ
 3. บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม ละไดຌรับความปนธรรม฿นการปฏิบัติราชการ

ผลผลิต
 

 1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีไมีประสิทธิภาพ
 2. กําลังคนทีไมีคุณภาพละการพัฒนาทีไปนระบบ
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿นตางประทศ ทีไมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล
 4. มาตรฐานคุณธรรมละจริยธรรมทีไนําไปสูวัฒนธรรมการปฏิบัติราชการทีไมุงนຌน
ประยชนสวนรวม
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จํานวนขาราชการพลเรือน จํานกตามระดับ

ระดับ
ขาราชการหญงิ ขาราชการชาย รวม

จํานวน (คน) รຌอยละ จํานวน (คน) รຌอยละ จํานวน (คน) รຌอยละ

บริหารสูง 1 0.18 4 0.71 5 0.89

บริหารตຌน 0 0.00 1 0.18 1 0.18

อํานวยการสูง 8 1.42 6 1.06 14 2.48

อํานวยการตຌน 1 0.18 0 0.00 1 0.18

ทรงคุณวุฒิ 0 0.00 3 0.53 3 0.53

ชีไยวชาญ 23 4.08 8 1.42 31 5.50

ชํานาญการพิศษ 121 21.45 38 6.74 159 28.19

ชํานาญการ 81 14.36 15 2.66 96 17.02

ปฏิบัติการ 74 13.12 40 7.09 114 20.21

ทักษะพิศษ 0 0.00 0 0.00 0 0.00

อาวุส 0 0.00 1 0.18 1 0.18

ชํานาญงาน 71 12.59 12 2.13 83 14.72

ปฏิบัติงาน 42 7.45 14 2.48 56 9.93

รวม 442 74.82 142 25.18 564 100.00

อัตรากําลัง

สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
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จํานวนขาราชการพลเรือน จํานกตามระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ขาราชการหญงิ ขาราชการชาย รวม

จํานวน (คน) รຌอยละ จํานวน (คน) รຌอยละ จํานวน (คน) รຌอยละ

ตํไากวาปริญญาตรี 55 9.75 16 2.84 71 12.59

ปริญญาตรี 160 28.37 47 8.33 207 36.70

ปริญญาท 200 35.46 75 13.30 275 48.76

ปริญญาอก 7 1.27 4 0.71 11 1.95

รวม 422 74.82 142 25.18 564 100.00

จํานวนลูกจางประจํา

ตําหนง
ลูกจางหญิง ลูกจางชาย รวม

จํานวน (คน) รຌอยละ จํานวน (คน) รຌอยละ จํานวน (คน) รຌอยละ

พนักงานขับรถยนต 0 0 14 38.89 14 38.89

พนักงานสถานทีไ 1 2.78 2 5.56 3 8.33

พนักงานบริการ 11 30.56 7 19.44 18 50.00

พนักงานพิมพ 1 2.78 0 0 1 2.78

รวม 13 36.11 23 63.89 36 100.00

จํานวนพนักงานราชการ

ตําหนง
พนักงานราชการประจําหญิง พนักงานราชการประจําชาย รวม

จํานวน (คน) รຌอยละ จํานวน (คน) รຌอยละ จํานวน (คน) รຌอยละ

จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวไป 4 66.67 0 0 4 66.67

พนักงานธุรการ 2 33.33 0 0 2 33.33

รวม 6 100.00 0 0 6 100.00

สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
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สรุปผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. ตามตัวชีๅวัด
฿นคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555

 การปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ. ปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ซึไงลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) ฿นฐานะผูຌบริหารองคกรไดຌรวมลงนามรวมกับ
นายกรฐัมนตร ี(นางสาวยิไงลักษณ ชนิวตัร) ฿นฐานะผูຌบงัคับบญัชา พืไอยืนยนัทีไจะปฏบิตัภิารกจิตาง โ 
฿หຌบรรลุปງาหมายตามทีไไดຌกาํหนดไวຌ฿นอกสารคํารบัรอง ฯ ตัๅงตริไมตຌนปงบประมาณ พ.ศ. 2555
  
 ผลการปฏบิตังิานของสาํนักงาน ก.พ. ตลอดปทีไผานมาบรรลุปງาประสงค฿นทกุมิต ิทัๅงมิติ
ภายนอก ละมิตภิาย฿น ซึไงสาํนักงาน ก.พ. มผีลการปฏิบตังิานตามตัวชีๅวดั฿นคํารับรองการปฏิบตัิ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวม 4.5483 จากคะนนตใม 5
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ตารางสรุปผลคะนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน  สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ผลคะนน ณ เมษายน พ.ศ. 2556
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ผลการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
� ยทุธศาสตรทีไ 1 การสรมิสรຌางความมปีระสทิธภิาพของกลไกการบรหิาร
 จัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
� ยทุธศาสตรทีไ 2 การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ฿หຌปฏิบตังิานไดຌอยาง
 มืออาชีพพืไอสนองตอบตอความตຌองการของผูຌรับบริการอยางทัไวถึง
� ยุทธศาสตรทีไ 3 รักษามาตรฐานตามระบบคุณธรรมละความถูกตຌอง
 ปนธรรม
� กิจกรรมสําคัญ
� มติคณะรัฐมนตรี
� รายงานการงินของสํานักงาน ก.พ.
 - งบการงิน
 - ตຌนทุนผลผลิตละกิจกรรม
 - การวิคราะหงบการงิน
� สัมฤทธิผล

สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
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ผลงานของสํานักงาน ก.พ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

สํานักงาน ก.พ. ไดຌดํานินงานภาย฿ตຌผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558) ละผน
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พืไอปนกรอบนวทาง฿นการปฏิบัติงาน 
ดยไดຌรบัความหในชอบจากทานนายกรฐัมนตร ี(นางสาวยิไงลกัษณ ชนิวตัร) ทัๅงนีๅ ไดຌกาํหนดประดใน
ยุทธศาสตรพืไอตอบสนองปງาประสงคของนวนยบายดังกลาว รวม 3 ประดในยุทธศาสตร 
ประกอบดຌวย 

 ประเดในยุทธศาสตรทีไ 1 : การสริมสรຌางความมีประสิทธภิาพของกลไกการบริหารจัดการ
   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

 ประเดในยุทธศาสตรทีไ 2 : การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ฿หຌปฏิบัติงานไดຌอยาง
   มืออาชีพพืไอสนองตอบตอความตຌองการของผูຌรับบริการอยาง
   ทัไวถึง

 ประเดในยุทธศาสตรทีไ 3 : รกัษามาตรฐานตามระบบคณุธรรมละความถกูตຌอง ปนธรรม
 
ผลการดําเนินงานทีไสาํคญั ฿นรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตลุาคม 2554 – 30 กนัยายน 

2555) สรุปตามประเดในยุทธศาสตรเด ดังนีๅ

ประเดในยุทธศาสตรทีไ 1 :
การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลเก
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

  
ประดในยุทธศาสตรนีๅมีปງาประสงคพืไอ฿หຌ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

มีประสิทธิภาพ คลองตัว อืๅอตอการดํานินงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
ละจังหวัดพืไอ฿หຌระบบงานตาง โ มีความยืดหยุน คลองตัว รวดรใว มีประสิทธิภาพ ปรง฿สละ        
ตรวจสอบไดຌ สํานักงาน ก.พ. ฿นฐานะหนวยงานกลาง ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลไดຌดํานิน
ครงการละกิจกรรมทีไสําคัญพืไอ฿หຌการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐไปสูระบบทีไ
ปนสากลละมีประสิทธิภาพ ตลอดจนภาครัฐมีกําลังคนทีไมีความรูຌ ความสามารถ หมาะสมกับ
ความตຌองการละสอดคลຌองกบัภารกจิภาครฐัละนยบายการพฒันาประทศ ดยมรีายละอยีดดงันีๅ
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1. การดําเนินการจัดทําหนังสือเวียนทีไออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551

ตามทีไพระราชบญัญัตริะบียบขຌาราชการพลรอืน พ.ศ. 2551 ไดຌผานกระบวนการพจิารณาละ
ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ลมทีไ 126 ตอนทีไ 22ก มืไอวันทีไ 25 มกราคม 2551 ละมีผล฿ชຌ
บังคับตัๅงตวันทีไ 26 มกราคม 2551 ปนตຌนไป สํานักงาน ก.พ. ไดຌดํานินการปรับปรุง ละยกราง 
กฎ ระบียบทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌสวนราชการถือปฏิบัติละ฿ชຌปนนวทาง฿นการดํานินการ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว ดย฿นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ไดຌมหีนังสือจຌงวยีน฿หຌสวนราชการทราบละถือปฏบิตั฿ินรืไองตาง โ จาํนวน 15 ฉบบั ดงันีๅ
(1) นร 1008/ว 28 ลงวันทีไ 17 พฤศจิกายน 2554 รืไอง หลักกณฑละงืไอนไขการกําหนด
 ตําหนง
(2)  นร 1008/ว 29 ลงวันทีไ 22 พฤศจิกายน 2554 รืไอง หลักกณฑละงืไอนไขการกําหนด
 ตําหนงประภทวิชาการ
(3)  นร 1008.1/ว 30 ลงวันทีไ 26 ธนัวาคม 2554 รืไอง การกําหนดอัตรางนิดือนสําหรบัคณุวฒุิ
 ทีไ ก.พ. รับรอง
(4)  นร 1003/ว 1 ลงวันทีไ 26 มกราคม 2555 รืไอง ระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ่สูง
(5)  นร 1008/ว 2 ลงวันทีไ 2 มีนาคม 2555  รืไอง หลักกณฑละวิธีการคัดลือกบุคคล฿หຌไดຌรับ
 งินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษ ตําหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
(6)  นร 1008.1/ว 3 ลงวันทีไ 21 มีนาคม 2555  รืไอง การกําหนดอัตรางินดือนสําหรับคุณวุฒิ
 ทีไ ก.พ. รับรอง
(7)  นร 1008/ว 4 ลงวันทีไ 30 มนีาคม 2555 รืไอง นวทางการพิจารณากาํหนดตําหนงหวัหนຌา
 สวนราชการทีไตํไากวาระดับกรม ฿นภารกิจงานดຌานสนับสนุนปนตาํหนงประภทอํานวยการ 
 ระดบัสงู
(8)  นร 1008.2/8 ลงวันทีไ 24 มษายน 2555 รืไอง มาตรการปรับปรุงอัตรากําลงัของสวนราชการ 
 (ครงการกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันทีไ 1 ตลุาคม 2555)
(9)  นร 1008/ว 5 ลงวันทีไ 17 พฤษภาคม 2555 รืไอง การพิไมคุณสมบัติฉพาะสําหรับตําหนง
 ประภททัไวไป
(10) นร 1008/ว 8 ลงวันทีไ 4 กรกฎาคม 2555 รืไอง หลักกณฑละงืไอนไขการกําหนดตําหนง
 ผูຌชวยปลัดกระทรวง
(11) นร 1008/ว 9 ลงวันทีไ 17 กรกฎาคม 2555 รืไอง หลักกณฑละงืไอนไขการกําหนด
 ตําหนง
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(12) นร 1008/ว 10 ลงวันทีไ 20 กรกฎาคม 2555 รืไอง กฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือน
 สามัญไดຌรับงินประจําตําหนง (ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2555
(13) นร 1008/ว 11 ลงวันทีไ 10 สิงหาคม 2555 รืไอง การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําหนง
 สายงานตรวจราชการกระทรวง
(14) นร 1008.1/ว 12 ลงวันทีไ 30 สิงหาคม 2555 รืไอง การปรับปรุงหลักกณฑละงืไอนไข
 การลืไอนงินดือน
(15) นร 1001/ว 13 ลงวันทีไ 30 สิงหาคม 2555 รืไอง การสัไง฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญออก
 จากราชการกรณีปนบุคคลลຌมละลาย

 
นอกจากนีๅ ยังมีกฎหมายลําดับรองทีไจะตຌองออกปนกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 

หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ซึไงปนรืไองกีไยวกับการกําหนด
หลกักณฑละวธิกีาร การยຌาย การอน ละการลืไอนขຌาราชการพลรือนสามัญ  ทัๅงนีๅ ราง กฎ ก.พ. 
ดังกลาวไดຌผานการพิจารณา฿นสาระสําคัญรืไองของหลักการ ละหลักกณฑ จาก อ.ก.พ.วิสามัญ
กีไยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับกฎหมายละระบียบ
ราชการ ละ ก.พ. ลຌว ละขณะนีๅอยูระหวางการพิจารณา฿นถຌอยคําของรางกฎ ก.พ. ดังกลาว
ของคณะทํางานกลัไนกรองกฎหมายลาํดับรองทีไออกตามพระราชบญัญัตริะบยีบขຌาราชการพลรอืน 
พ.ศ. 2551 อีกครัๅงกอนนําสนอ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับกฎหมายละระบียบราชการ ละ ก.พ. 
พืไอนําสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

2. การกําหนดตําหนง ละการพัฒนาระบบคาตอบทน฿นสวนราชการ
2.1 การกําหนดหลักเกณฑละเงืไอนเขการกําหนดตําหนง
ดํานินการปรับปรุงหลักกณฑละงืไอนไขการกําหนดตําหนง฿นประดในตาง โ ดังนีๅ
2.1.1 พืไอ฿หຌการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการมคีวามยดืหยุน คลองตวั ละผอนคลาย

สภาพการขาดคลนกาํลังคน฿นระดบัผูຌปฏบิตังิาน ประกอบกบัพืไอ฿หຌปนไปตามมตคิณะรฐัมนตรี
มืไอวันทีไ 28 กนัยายน 2553 รืไองมาตรการบริหารกําลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2552 - 2556) สาํนักงาน ก.พ. 
ไดຌนําสนอ ก.พ. พิจารณากําหนดหลักกณฑละงืไอนไขการกําหนดตําหนงภาย฿นกรอบมูลคา
รวมของตําหนงตามครงสรຌางสวนราชการซึไงอาจมีผล฿หຌมจีาํนวนตําหนงพิไมขึๅนไดຌดຌวย ดย฿หຌ
สวนราชการพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําหนงภาย฿นกรอบมูลคารวมของตําหนง 
ซึไงกําหนดจากผลรวมของคาตอบทนฉลีไยของตําหนงทีไนํามาปรับปรุงการกําหนดตําหนง
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฿นตละครัๅง ละ฿นกรณีทีไมีคาตอบทนฉลีไยคงหลือ฿หຌ อ.ก.พ. กระทรวงสามารถนําไป฿ชຌ
฿นการกาํหนดตาํหนง฿นคราวตอไปไดຌ ซึไงมีผล฿หຌสวนราชการไมตຌองนําตําหนงวางมายบุลิกทุก
ครัๅงของการปรับปรุงการกําหนดตาํหนง ทัๅงนีๅ ตามหนงัสือสํานกังาน ก.พ. ทีไ นร 1008/ว26 ลงวัน
ทีไ 14 กันยายน 2554

2.1.2  พืไอ฿หຌการกําหนดตําหนงละการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
ปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลຌองกับหลักการบริหารราชการตามกฎหมายวาดຌวยระบียบ
บริหารราชการผนดินละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌองทีไกําหนด฿หຌมีตําหนงผูຌชวยหัวหนຌาสวน
ราชการ ละพืไอกຌไขปญหา฿นการสรรหาละตงตัๅงผูຌมคีณุสมบตัิหมาะสม฿หຌดาํรงตําหนงนกั
บรหิาร ระดบัสงู ฿นบางสวนราชการ สาํนักงาน ก.พ. ไดຌนาํสนอ ก.พ. พจิารณากาํหนดหลกักณฑ
ละงืไอนไขการกาํหนดตาํหนงผูຌชวยหวัหนຌาสวนราชการสาํหรบัสวนราชการทีไมกีฎหมายรองรบั
การกาํหนดตาํหนงผูຌชวยหัวหนຌาสวนราชการไวຌลຌวตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 ละมาตรา 36 
หงพระราชบัญญัตริะบียบบริหารราชการผนดนิ พ.ศ. 2534 ละทีไกຌไขพิไมตมิ ละมาตรา 23 
ละมาตรา 30 หงพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการ

2.1.3 พืไอสนบัสนนุ฿หຌสวนราชการมคีวามยดืหยุนละคลองตัว฿นการบรหิารจดัการตาํหนง
ทีไมอียู฿หຌตอบสนองการดาํนนิการตามนยบาย ยทุธศาสตร ละภารกจิของหนวยงาน สาํนกังาน ก.พ. 
ไดຌนําสนอ ก.พ. ดย อ.ก.พ.วิสามัญกีไยวกับระบบจํานกตําหนงละคาตอบทนพิจารณา
กาํหนดหลักกณฑละงืไอนไขการกําหนดตําหนงพืไอประยชน฿นการสับปลีไยนหมุนวียนบุคคล 
(ข) ดย฿หຌ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณากําหนดตําหนงทีไไม฿ชตําหนง฿นระดับรกบรรจุทีไดิม
กําหนดไวຌปนระดับดียว ปนกรอบระดับตําหนงทีไริไมตຌนจากระดับรกบรรจุ สาํหรับตําหนง
ประภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิศษ ฿หຌปน “ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือ
ชาํนาญการพิศษ” ละสําหรับตาํหนงประภททัไวไป “ระดับอาวุส” ฿หຌปนตําหนง “ระดับปฏบิตังิาน
หรอืชาํนาญงานหรอือาวุส” ไดຌ พืไอประยชน฿นการบรรจุละตงตัๅงบุคคลปนการชัไวคราวตาม
งืไอนไขทีไ ก.พ. กําหนด ชน การยຌายหรืออนขຌาราชการมาตงตัๅง฿หຌดาํรงตําหนง฿นระดบัดิม
พืไอรอลืไอนขึๅนดาํรงตําหนง฿นระดบัทีไสงูขึๅน การบรรจหุรอืรบัอนผูຌมคีวามรูຌความสามารถละ     
มีศักยภาพสูงพืไอประยชนของทางราชการ ละการตงตัๅงบุคคลกรณีมีกฎหมายหรือคําสัไง
ศาลปกครองกําหนด฿หຌกลบัไปดาํรงตําหนงตามดิมพืไอรกัษาสถานะ สทิธิละประยชนทีไควรไดຌรบั
ดิม ปนตຌน ขณะนีๅอยูระหวางการจัดทํารางหนังสือจຌงวียนสวนราชการทราบ

2.1.4 พัฒนาความปนวิชาชีพละสรຌางอกาสความกຌาวหนຌา฿หຌกขຌาราชการผูຌปฏิบัติงาน
฿นภารกิจสนับสนุน ชน ภารกิจดຌานตรวจสอบภาย฿น ภารกิจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ภารกิจดຌานนยบายละผนงาน ภารกิจดຌานการพัฒนาระบบบริหารของกรม ปนตຌน ทัๅงนีๅ 
พืไอยกระดับภารกิจสนับสนุน฿หຌมีความปนวิชาการละพืไอพิไมประสิทธิภาพของงาน
฿นสวนราชการ ดยไดຌมีการประกาศหลักกณฑละงืไอนไขการกําหนดตําหนงประภทวิชาการ 
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละดຌานตรวจสอบภาย฿นพิไมติมตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ทีไ นร 1008/ว 29 ลงวันทีไ 22 พฤศจิกายน 2554 สําหรับภารกิจสนับสนุนอืไน ขณะนีๅอยูระหวาง
ดาํนนิการศกึษาละจัดทาํรางหลักกณฑละงืไอนไขการกําหนดตาํหนงการกาํหนดตําหนงพืไอ
นําสนอ อ.ก.พ.ฯ ละ ก.พ. พิจารณาตอไป

2.1.5 การจัดทํามาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (ครงการกษียณอายุกอน
กําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันทีไ 1 ตุลาคม 2555)

2.1.6 การกําหนดตําหนงระดับทรงคุณวุฒขิองสายงานภสชักรรมละสายงานพยาบาลวิชาชพี
฿นมาตรฐานกาํหนดตาํหนง ทัๅงนีๅ ไดຌผานความหในชอบของ อ.ก.พ. วสิามญักีไยวกบัระบบจาํนก
ตําหนงละคาตอบทน มืไอวันทีไ 20 มษายน 2555 ละอยูระหวางปรับปรุงมาตรฐานกําหนด
ตําหนง

2.1.7 การตงตัๅงคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกําลังคนละภารกิจบริการดຌานสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข ดยมีวัตถุประสงคพืไอจัดทําขຌอสนอนวทางการกຌไขปญหาการจัดอัตรา
กําลังละการบริหารจัดการ฿นภารกิจการบริการดຌานสุขภาพ

2.1.8 การดํานินครงการจัดการปญหาขຌอรຌองรียน ขຌอรຌองทุกข ละการขอความปนธรรม
กีไยวกับการกําหนดตําหนงละการบริหารกําลังคนภาครัฐ

2.1.9 การจัดทํารายละอียดการพิไมคุณสมบัติฉพาะสําหรับตําหนง฿นมาตรฐานกําหนด
ตําหนงประภททัไวไป ดยมีวัตถุประสงคพืไอประยชน฿นการยຌายสับปลีไยนผูຌดํารงตําหนง
ประภททัไวไป฿นระดับดียวกัน

2.1.10 การกําหนดรายละอียดความรูຌความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะทีไจําปนสําหรับ
ตําหนงขຌาราชการพลรือนสามัญของสวนราชการ ละครงการ฿หຌความรูຌสวนราชการพืไอ฿หຌ
สามารถกําหนดความรูຌความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะทีไจําปนสําหรับตําหนงขຌาราชการ
฿นสวนราชการทีไไมตรงตามมาตรฐานทีไ ก.พ. กําหนด รวมทัๅงสําหรับตําหนง฿นสายงานรวมทีไมี
อยู฿นหลายสวนราชการ

2.1.11 การปรับปรุงหลักกณฑละงืไอนไขการกําหนดตําหนง พิไมติมกรณีทีไมีหตุ
ความจําปนพืไอกຌปญหาทีไกิดขึๅนจากการดํานินการ฿นชวงปลีไยนผานระหวางพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2535 กับพระราชพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน 
พ.ศ. 2551
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2.1.12 การจัดทาํหลักกณฑละงืไอนไขการกําหนดตําหนงประภทวิชาการระดับชีไยวชาญ 
ดຌานตรวจสอบภาย฿น ระดับกรม ฿นสํานักงานปลัดกระทรวง

2.1.13 การจัดทําหลักกณฑละงืไอนไขการกําหนดตําหนงผูຌชวยปลัดกระทรวง
2.1.14 การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําหนง฿นสายงานตรวจราชการกระทรวง

ตามการดํานินการคัดลือกพืไอตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงผูຌตรวจราชการกระทรวง ตามหนังสือ
ทีไ นร 1008/ว 26 ลงวันทีไ 17 สิงหาคม 2553 รืไอง การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําหนง
สายงานตรวจราชการกระทรวง

2.1.15 การจดัทําขຌอสนอการปรบัปรงุขຌอกาํหนดกีไยวกบัการสรรหาละตงตัๅงคณะกรรมการ
การกําหนดตําหนงระดับสูง

2.2 การบริหารกําลังคน
2.2.1 ดํานินการจัดตรียมทีมทีไปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. ขຌาไปดํานินการสงสริม 

฿หຌทุกสวนราชการดํานินการวางผนกําลังคนพืไอประยชน฿นการบริหารจัดการอัตรากําลัง฿น
ภาพรวมอยางปนระบบ

2.2.2 ดาํนนิการมาตรการปรบัปรงุอตัรากาํลงัคนของสวนราชการ (ครงการกษยีณอายกุอน
กําหนด) ปนมาตรการทางดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสวนราชการนํามา฿ชຌพืไอ฿หຌกิด
ความคุຌมคาละกิดประสิทธิภาพสูงสุด ฿ชຌหลักการจูง฿จ฿หຌบุคลากรกลุมสูงอายุลาออกจากงาน
ดยไดຌรับงินจูง฿จปนกรณีพิศษ ซึไงมาตรการฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงคพืไอ฿หຌกําลังคนภาครัฐ
มีขนาดละคุณภาพทีไหมาะสมสอดคลຌองกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐนว฿หม 
ละการ฿ชຌกําลังคนภาครัฐปนไปอยางคุຌมคา ประหยัด ตใมศักยภาพ ไดຌประยชนสงูสุดสําหรับ
ระยะวลา฿นการดํานินการ ตามผนมาตรการฯ 5 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2552 – 2556) จนถึง
ปจจุบันไดຌมีการดํานินการลຌว 4 ครัๅง ดังนีๅ

 ครัๅงทีไ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีผูຌขຌารวมมาตรการฯ จํานวน 16,123 คน
 ครัๅงทีไ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผูຌขຌารวมมาตรการฯ จํานวน 19,756 คน
 ครัๅงทีไ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผูຌขຌารวมมาตรการฯ จํานวน 25,864 คน
 ครัๅงทีไ 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผูຌขຌารวมมาตรการฯ จํานวน 33,720 คน
 (ตามกรอบฯ)
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2.2.3 การจัดทํานวทางละครืไองมือพืไอประกอบการจัดทําผนปฏิบัติการรองรับ
การปลีไยนปลงครงสรຌางอายุของสวนราชการ ตลอดจนการจัดทําบันทึกความรวมมือครงการ
กาํลงัคนภาครฐั การวางผนบรหิารกาํลงัคนพืไอรองรบัการปลีไยนปลงครงสรຌางอายขุຌาราชการ
พลรือน

2.2.4 การดํานินครงการรวบรวมละวิคราะหขຌอมูลกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
2.2.5 การจัดสรรอัตราขຌาราชการพลรือน ขຌาราชการตํารวจ ขຌาราชการครูละบุคลากร

ทางการศึกษาจากผลการกษียณอายุมืไอสิๅนปงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.2.6 การดํานินการยุบลิกอัตราลูกจຌางประจําทีไวางจากการกษียณอายุละวางระหวาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.2.7 การดํานินการติดตามประมินผลการดํานินการตามมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ 

(พ.ศ. 2552 – 2556)
2.2.8 การดํานินครงการพัฒนาทักษะละขีดความสามารถ฿นการวางผนกําลังคนสําหรับ

สวนราชการ
2.2.9 การดํานินครงการวิคราะหอัตรากําลังละวางผนกําลังคน฿นสวนราชการ
2.2.10 การจัดประชุมชิงปฏิบัติการสริมสรຌางองคความรูຌละลกปลีไยนประสบการณ

฿นการดํานินการกีไยวกับทะบียนประวัติขຌาราชการ ระหวางนักทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พืไอ
สริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับกฎ ระบียบ หลักกณฑละวิธีการดํานินการกีไยวกับ
ทะบียนประวัติขຌาราชการ มืไอวันทีไ 11 – 13 มิถุนายน 2555 ณ รงรมปรินซพาลซ มหานาค 
กรุงทพมหานคร

2.2.11 การจัดสมัมนาสริมสรຌางองคความรูຌกีไยวกับการตงตัๅงละทะบียนประวัตขิຌาราชการ 
สาํหรับผูຌปฏิบตังิาน฿นภมูภิาค ครัๅงทีไ 1 มืไอวนัทีไ 26 มถินุายน 2555 ณ รงรมซในทาราคอนวนชัไน 
ซในตอร จังหวัดอุดรธานี ดยชิญหัวหนຌาสวนราชการ฿นภูมิภาครวม 7 จังหวัด ไดຌก อุดรธานี 
ลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ นครพนม ละสกลนคร ขຌารวมประชุมประมาณ 245 คน

2.2.12 การจดัประชุมชิงปฏบิตักิารพืไอสนับสนนุสวนราชการทีไผชญิปญหาการปลีไยนปลง
ครงสรຌางอาย ุ มืไอวันทีไ 10 12 ละ 13 กันยายน 2555 ณ รงรมริชมอนด จงัหวัดนนทบุร ี
ปนความรวมมือระหวางสํานกังาน ก.พ. กบั กรมควบคุมรค กรมสงสริมการกษตร กรมสงสริม
อตุสาหกรรม ละสาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมละความมัไนคงของมนษุย ฿นครงการ
วางผนบริหารกําลังคนพืไอรองรับการปลีไยนปลงครงสรຌางอายุขຌาราชการพลรือนสามัญ

2.2.13 ศนูยทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ดาํนินการจัดครงการ/กจิกรรมทีไกีไยวขຌอง
กับการบริหารกําลังคน ดังนีๅ
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 1) การจดัทําสารสนทศดຌานบคุลากรภาครฐั (ขຌาราชการพลรอืนสามญั) ไดຌมกีารดาํนนิการ
การตรวจสอบขຌอมูลขຌาราชการพลรือนสามัญของสวนราชการตาง โ จํานวนทัๅงหมด 
167 สวนราชการ

 2) การสนับสนุนการ฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคล (DPIS/PPIS) ฿หຌก
สวนราชการละจังหวัด ไดຌก สนับสนุนวิทยากรอบรมการ฿ชຌปรกรม DPIS ฿หຌกสวนราชการ
จํานวน 5 หนวยงาน คือ สํานักงานสงสริมสวัสดิภาพละพิทักษดใก ยาวชน ผูຌดຌอยอกาสละ
ผูຌสูงอาย ุกรมจຌาทา กระทรวงพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการ กทม. ละสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยหงชาติ ละสนับสนุนวิทยากรอบรมการ฿ชຌปรกรม PPIS ฿หຌกจังหวัด
จํานวน 7 จังหวัด คือ ตาก นาน สมุทรสาคร ระยอง อุบลราชธาน ีนครปฐม ละสมุทรสงคราม

2.3 การพฒันาระบบการบริหารผลการปฏิบัตริาชการ (Performance Management)

2.3.1 สนอปนมติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ 8 พฤศจิกายน 2554 ฿หຌหนวยงานทีไขຌาราชการ
ไปชวยราชการปนผูຌประมินผลการปฏิบัติราชการละลืไอนงินดือน

2.3.2 ดํานินการจัดทําตัวชีๅวัดกลาง (Common KPI) ฿นสายงานสนับสนุน
2.3.3 จัดทําคูมือพืไอปนนวทาง฿นการปฏิบัติของสวนราชการ ฿นรืไองตัวชีๅวัดคาปງาหมาย

ละการประมินผลการปฏิบัติราชการ
2.3.4 ดํานินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน ฿หຌกับผูຌบังคับบัญชา฿น

สวนราชการตาง โ อยางตอนืไองอาทิ การฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ “การบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการสาํหรบัผูຌบงัคบับัญชา” รุนทีไ 1 ละรุนทีไ 2 พืไอสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นระบบการบรหิาร
ผลการปฏิบัติราชการ มุงนຌนขัๅนตอนการติดตามละสอนงาน ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
฿นการสืไอสาร ภาวะผูຌนําละวุฒิภาวะทางอารมณ฿หຌกผูຌบังคับบัญชาทีไมีบทบาทปนผูຌประมิน
ผลการปฏบิตัริาชการของสวนราชการ มืไอวันทีไ 4 - 5 มษายน 2555 ณ รงรมอ - วนั ดอะ รอยลั 
ครูซ พทัยา จงัหวดัชลบรุ ีมผีูຌขຌารบัการอบรมปนขຌาราชการ฿นสงักัดสํานกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง
การคลัง กระทรวงกษตรละสหกรณ กระทรวงคมนาคม ละกระทรวงพาณิชยจํานวนรวม
ทัๅงสิๅน 53 คน ละจัดสัมมนาลกปลีไยนประสบการณการปนบบอยางทีไดีดຌานการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ : Show & Share PMS Best Practices พืไอผยพรผลการดํานินงาน
จากสวนราชการทีไปนบบอยางทีไดดีຌานการบริหารผลการปฏิบตัริาชการ มืไอวนัทีไ 27 สงิหาคม 2555 
ณ รงรมปรินซพาลซ มหานาค กรงุทพมหานคร ดยมผีูຌขຌารวมการสัมมนาจํานวน 450 คน
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2.4 การติดตามละประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล฿น
ราชการพลเรือน (HR Scorecard) ดําเนินการปรับรูปบบการจัดทํารายงานการพัฒนา
สมรรถนะ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลเรือน (HR Scorecard) ดังนีๅ

2.4.1 การจัดประชุมพืไอทบทวนการกําหนดรายละอียดความรูຌความสามารถ ทักษะละ
สมรรถนะของสวนราชการ พืไอปลกุกระสการนาํสมรรถนะ (Competency) ไป฿ชຌ฿นการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานกําหนดตําหนงทีไ ก.พ. กําหนด มืไอวันอังคารทีไ 
7 สิงหาคม 2555 ณ รงรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี ดยมีผูຌบริหารละผูຌทนหนวยงาน
การจຌาหนຌาทีไละนกัทรัพยากรบุคคลจากสวนราชการตาง โ ขຌารวมการประชุมประมาณ 300 คน

2.4.2 ดํานินการปรับปรุงกรอบมาตรฐานความสํารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมี
ความหมาะสม สอดคลຌองกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการละจงัหวดั พืไอ฿ชຌปน
ครืไองมือ฿นการยกระดับคุณภาพการบรหิารทรพัยากรบคุคลชงิกลยทุธของสวนราชการละจังหวดั

2.4.3 ดํานินการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการกีไยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนประจําป 2555 พืไอ฿หຌสํานักงาน ก.พ. มีขຌอมูลนําไป
จัดทํารายงานละสารสนทศขຌอมูลประกอบการกําหนดนยบายละมาตรการดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของราชการพลรือน สนอตอ ก.พ. ละคณะรัฐมนตรี

2.4.4 ดํานินการจัดทํารายงานกีไยวกับการประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการละจังหวัดประจําป 2555 ละขຌอมูลการปรียบทียบผลการดํานินการตามกรอบ
มาตรฐานความสํารใจป 2551 - 2554 พืไอ฿หຌสวนราชการละจังหวัดมขีຌอมูลสาํหรับการวางผน 
ดํานินการ ปรับปรุง ละพัฒนาอยางตอนืไอง

2.5 การติดตามระบบการวางผนทางกาวหนา฿นสายอาชีพ
พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ.2551 วางหลักการ฿หຌสวนราชการสรຌาง

ความพรຌอม฿หຌกทรัพยากรบุคคลของระบบราชการ ดยการจัดระบียบขຌาราชการพลรือนตຌอง
ปนไปพืไอผลสัมฤทธ่ิของภารกิจของรัฐ ดงันัๅน ฿นการวางระบบการตงตัๅง฿หຌขຌาราชการดํารงตําหนง
ดยฉพาะตาํหนงประภทอาํนวยการละตาํหนงประภทบรหิาร หรือตําหนงทีไมคีวามสาํคัญ
ทางยุทธศาสตร  จึงจําปนตຌองมีการตรียมกําลังคนไวຌลวงหนຌา พัฒนาคนทีไมีประสบการณละ
มทีกัษะทีไหลากหลาย (Multi - Skills) พืไอ฿หຌมองภาพรวมของสวนราชการมากกวาการยึดติดกับ
สวนราชการตຌนสังกัด ละ฿หຌผูຌบริหารของสวนราชการมีบทบาทสําคัญ฿นการสรรหาละตงตัๅง
ละ฿หຌขຌาราชการปนผูຌมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จกําหนดลือกทางกຌาวหนຌาละพัฒนาตนอง
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฿นการนีๅ สํานักงาน ก.พ. จึงไดຌพัฒนาระบบการวางผนทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพละสรຌาง
ความตอนืไอง฿นการปฏิบัติราชการ (Career Development and Succession Plan) พืไอ฿หຌ
สวนราชการ฿ชຌปนนวทาง฿นการวางผนทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพละสรຌางความตอนืไอง
฿นการปฏิบัติราชการตอไป ดยไดຌดํานินการ ดังนีๅ

2.5.1 สงสริมละสนับสนุนสวนราชการ ดยจัดประชุมชิงปฏิบัติการ฿หຌกคณะทํางานละ
ผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการจัดทาํสຌนทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพของสวนราชการ จาํนวน 45 สวนราชการ 
ดยมีผูຌขຌารวม จํานวน 192 คน  

2.5.2 จัดทําคูมือการจัดทําสຌนทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพพืไอ฿หຌสวนราชการ฿ชຌปนคูมือ 
ละครืไองมือ฿นการจัดทําสຌนทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ

2.5.3 การสมัมนาตดิตามผลพืไอรบัฟงความคดิหใน ละขຌอสนอนะจากสวนราชการนาํรอง 
จาํนวน 38 สวนราชการ พืไอขยายผลครงการ฿หຌกบัสวนราชการทีไสน฿จขຌารวมครงการพฒันา
ระบบการวางผนทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ฿หຌมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดຌอยาง
คลองตัว มีความหมาะสมกับลักษณะงานละวัฒนธรรมองคกรของสวนราชการมากยิไงขึๅน 
มืไอวนัทีไ 14 - 16 พฤษภาคม 2555 ณ รงรมรชิมอนด ถนนรตันาธิบศร จงัหวดันนทบุร ีมผีูຌขຌา
รวมสัมมนาทัๅงสิๅน 110 คน

2.5.4 ตดิตามประมินผลการนําผนทางกຌาวหนຌาไป฿ชຌ฿นสวนราชการนํารอง พืไอ฿หຌสาํนกังาน ก.พ. 
มีขຌอมูลประกอบการปรับปรุงละพัฒนาระบบการจัดทําสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ
นําไปสูการจัดทําคูมือการกําหนดนวทางการวางผนละจัดทําสຌนทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ

2.6 การพัฒนาระบบละดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
2.6.1 การจัดสอบภาคความรูຌความสามารถทัไวไป (ภาค ก.) ประจําป 2555 รอบทีไ 1 วันทีไ 29 

กรกฎาคม 2555 ละรอบทีไ 2 วนัทีไ 26 สงิหาคม 2555 มผีูຌสมคัรสอบทัๅงสิๅนจาํนวน 694,494 คน
2.6.2 การสรຌางปรับปรงุละพฒันาขຌอสอบ/ชดุบบทดสอบ/ครืไองมอืประมนิบุคคล
   2.6.2.1 วิชาความสามารถทัไวไป จํานวน 305 ขຌอ จํานวนบบทดสอบ 15 ชุด
   2.6.2.2 วิชาภาษาไทย จํานวน 206 ขຌอ จํานวนบบทดสอบ 14 ชุด 
   2.6.2.3 วิชาภาษาอังกฤษจํานวน 207 ขຌอ จํานวนบบทดสอบ 14 ชุด
   2.6.2.4 การสรຌางละพฒันาบบวดับคุลกิภาพ 5 องคประกอบพืไอทดสอบละประมนิ

บุคลิก 5 ดຌาน ไดຌก ดຌานความไมมัไนคงทางอารมณ การปຂดผยตนอง การปຂดรับประสบการณ 
ความขຌา฿จผูຌอืไน ละความรับผิดชอบ
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นอกจากนีๅยังไดຌมีการปรับปรุงหลักสูตรการสอบภาคความรูຌความสามารถทัไวไป ดยการพิไม
การสอบวิชาภาษาอังกฤษ สนอตอ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสรຌางระบบละมาตรฐาน
การสรรหาทรพัยากรบคุคล พืไอพจิารณา฿นการประชมุครัๅงทีไ 5/2555 มืไอวนัทีไ 17 กรกฎาคม 2555 
ดยมีมติหในชอบ฿หຌพิไมวิชาภาษาอังกฤษ฿นหลักสูตรการสอบ ต฿หຌศกึษาผลกระทบละทบทวน
ความปนไปไดຌของการ฿หຌหนังสือรับรองผลการสอบผานภาคความรูຌความสามารถทัไวไปอีกครัๅง 
ดยหในควร฿หຌศกึษาพิไมติม฿นประดในทีไกีไยวขຌองกับขຌอกฎหมายละการบริหารจัดการ ปนตຌน

2.6.3  การพัฒนาจຌาหนຌาทีไดຌานการสรรหาละลือกสรรดย   
   2.6.3.1 จัดอบรมรืไองครืไองมือการทดสอบสุขภาพจิต ฿หຌกจຌาหนຌาทีไดຌานการสรรหา

ละลือกสรรจํานวน 50 คน มืไอวันจันทรทีไ 14 พฤษภาคม 2555
   2.6.3.2 จัดอบรมรืไองการตลาด฿นการสรรหาบุคคลขຌารับราชการ฿หຌกจຌาหนຌาทีไ

ดຌานการสรรหาละลือกสรรจํานวน 55 คน มืไอวันพุธทีไ 16 พฤษภาคม 2555
     2.6.3.3 จดัทาํรางคูมอืดຌานการสรรหาละลือกสรรบุคคลขຌารบัราชการ นืๅอหาประกอบ

ดຌวย ผังสรุปงานตามหนังสือทีไ นร 1004.1/ว 15 ลงวันทีไ 11 ธันวาคม 2551 รืไอง หลักกณฑ วิธี
การ ละงืไอนไขการสอบขงขันพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ ละ นร 1004.1/ว 16 ลงวันทีไ 
11 ธนัวาคม 2551 รืไอง การคดัลือกพืไอบรรจบุคุคลขຌารับราชการ พรຌอมทัๅงตวัอยางนวคาํถาม - 
คําตอบกีไยวกับการสอบขงขัน การนํารายชืไอ การคัดลือก ละการทดลองปฏิบัติราชการ

   2.6.3.4 จดับรรยายพืไอถายทอดประสบการณดຌานการสรรหาละลือกสรร มผีูຌขຌารับฟง
การบรรยาย 60 คน 

2.6.4 การพิจารณารับรองคุณวุฒิ ดยไดຌดํานินการรับรองคุณวุฒิภาย฿นประทศจํานวน  
1,271 ราย ละรับรองคุณวุฒิจากตางประทศ 213 ราย

2.6.5  การรับรองหลักสูตร฿นประทศจํานวน 3,257 หลักสูตร 
2.6.6  การสนับสนุนสวนราชการดຌานการสรรหาละลือกสรรดย
   2.6.6.1 ตรียมตຌนฉบับบบทดสอบละบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 7 ชุด 

สําหรับการสอบของสวนราชการ 5 สวนราชการบบทดสอบทีไจัดพิมพรวม 15 ฉบับ วิชาความรูຌ
ความสามารถทัไวไป จํานวน 1 ชุด สําหรับการสอบของสวนราชการจํานวน 1 สวนราชการ 
บบทดสอบทีไจัดพิมพรวม 133 ฉบับ วิชาความรูຌความสามารถชิงวิชาการ จํานวน 1 ชุด สําหรับ
การสอบของสวนราชการ 1 สวนราชการ บบทดสอบทีไจัดพิมพรวม 75 ฉบับ วิชาความถนัด
ทางการรียน จํานวน 2 ชุด สําหรับการสอบของสวนราชการ 1 สวนราชการ บบทดสอบ
ทีไจัดพิมพรวม 417 ฉบับ (ทนุ 1 อําภอ 1 ทุน)
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   2.6.6.2 การ฿หຌบริการบบวัดคุณลักษณะทัไวไปจํานวน 4 สวนราชการ มีผูຌขຌารับการ
ประมินจํานวน 78 คน 

   2.6.6.3 การ฿หຌบริการบบวัดคานิยมพืๅนฐาน 2 สวนราชการ มีผูຌขຌารับการประมิน
จํานวน 4 คน

   2.6.6.4 การ฿หຌบริการบบประมินสมรรถนะ จํานวน 1 สวนราชการ มีผูຌขຌารับการ
ประมิน 4 คน

   2.6.6.5 การประมวลผลการสอบของสวนราชการ จํานวน 12 สวนราชการ รวมจํานวน 
1,055 คน

   2.6.6.6 การดํานินการสงผูຌสอบขงขันไดຌไปรับการบรรจุฯ จากบัญชีผูຌสอบขงขันไดຌ
ของสํานักงาน ก.พ. ฿น 4 ชืไอตําหนง คือ นักวิคราะหนยบายละผน นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการงินละบัญชี ละนิติกร รวมจํานวนทัๅงสิๅน 135 คน

2.7 การพฒันาระบบเงนิเดอืน คาตอบทน สิไงจงู฿จละคุณภาพชีวติเจาหนาทีไของรฐัเพืไอ
การพัฒนาระบบ กลเก คาตอบทนทีไเปนธรรม เพืไอสงเสรมิคณุภาพชวีติ ละการทํางานของ
เจาหนาทีไของรัฐ สํานักงาน ก.พ. เดดําเนินการดานตาง โ ดังนีๅ 

2.7.1 การปรับระบบคาตอบทน฿หຌปนไปตามกฎหมายวาดຌวยระบียบขຌาราชการพลรือน 
ดยปรับปรุงคาตอบทนขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรัฐ (การปรับครงสรຌางบัญชีงนิดือนละ
อัตรารกบรรจุ) ตามนยบายรัฐบาลนางสาวยิไงลักษณ ชินวัตร พืไอลดความตกตางระหวาง
คาตอบทนขຌาราชการกับการจายคาตอบทน฿นตลาดรงงานหรือภาคอกชน ละพืไอ฿หຌ
ขຌาราชการไดຌรับคาตอบทนอยางหมาะสมกับภาวะคาครองชีพ ละกําหนดหลักกณฑ วิธีการ 
ละงืไอนไขการ฿หຌไดຌรับงินดือนตามคุณวุฒิ

    2.7.1.1 นําสนอ อ.ก.พ. ระบบฯ มืไอวันทีไ 22 พฤษภาคม 2555 จํานวน 2 รืไอง ไดຌก 
รืไอง หลักกณฑ วิธีการ ละงืไอนไข การ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญไดຌรับงินดือนตามคุณวุฒ ิ
ของ อ.ก.พ. สาํนกังบประมาณ รืไองการกาํหนดปจจัยรืไองผลงานหรอืการไดຌรบัรางวลัระดบัชาติ
หรือระดับนานาชาติ ดย อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับระบบจํานกตําหนงละคาตอบทน 
มีมติหในชอบ฿หຌ อ.ก.พ. สํานักงบประมาณ ปรับปรุงการกําหนดหลักกณฑฯ ฿นรืไองดังกลาว 
ละรืไอง การกาํหนด฿หຌผูຌดาํรงตาํหนง฿นสายงานทนัตพทยละสายงานพทย ทีไมคีณุวุฒิพิไมขึๅน
หรือสูงขึๅนไดຌรับงินดือนตามคุณวุฒิ ดย อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับระบบจํานกตําหนงละ
คาตอบทน มมีติหในชอบ฿หຌขຌาราชการทีไดาํรงตําหนง฿นสายงานทนัตพทยทีไมคีณุวฒุิพิไมขึๅน
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หรือสูงขึๅน ไดຌรับการปรับงินดือนตามคุณวุฒิทีไไดຌรับพิไมขึๅนหรือสูงขึๅน ละมีมติ฿หຌขຌาราชการ
ทีไดํารงตําหนง฿นสายงานพทยทีไไดຌรับคุณวุฒิพิไมขึๅนหรือสูงขึๅน ไดຌรับการปรับงินดือนตาม
คุณวุฒิ฿นหลกัการชนดียวกับผูຌดํารงตําหนง฿นสายงานทันตพทย

   2.7.1.2 นําสนอ ก.พ. พืไอทราบ มืไอวันทีไ 27 สิงหาคม 2555 รืไอง หลักกณฑ วิธีการ 
ละงืไอนไขการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญไดຌรับงินดือนตามคุณวุฒิ ดย ก.พ. รับทราบละ
มีมติจຌงวียนสวนราชการพืไอถือปฏิบัติตามหลักกณฑละงืไอนไขการลืไอนงินดือนทีไปรับปรุง
฿หมตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ทีไ นร 1008.1/ว 12 ลงวันทีไ 30 สิงหาคม 2555 รืไอง การปรับปรุง
หลักกณฑละงืไอนไขการลืไอนงินดือน

  2.7.1.3 นําสนอ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับระบบจํานกตําหนงละคาตอบทน พืไอ
พิจารณา 3 รืไอง มืไอวันทีไ 28 สิงหาคม 2555 ไดຌกรืไอง การปลีไยนปลงปจจัยตามขຌอสนอของ 
อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ ปฏิบัติหนຌาทีไ อ.ก.พ. กระทรวง ดย อ.ก.พ. ระบบฯ 
มีมติหในชอบตามขຌอสนอ รืไอง ขຌอสนอการกຌไขผูຌไดຌรับงินดือนรกบรรจุบบชวง ดย อ.ก.พ. 
วิสามัญกีไยวกับระบบจํานกตําหนงละคาตอบทน มีมติ฿หຌกลับมาหาขຌอมูลพืไอประกอบ
การพิจารณาพิไมตมิ ละนําสนอ อ.ก.พ. วสิามญักีไยวกบัระบบจาํนกตาํหนงละคาตอบทน 
ตอไป ละรืไอง ขຌอสนอพืไอการกຌไข กรณี ก.พ. มีมติยกวຌนคุณสมบัติทีไกําหนด฿นมาตรฐาน
กําหนดตําหนงพืไอบรรจุหรือตงตัๅงขຌาราชการ ละกรณียียวยานืไองจากการปลีไยนปลง
หลักกณฑทีไกีไยวขຌองกับมาตรฐานกําหนดตําหนง ดย อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับระบบจํานก
ตาํหนงละคาตอบทน มมีติหในชอบตามขຌอสนอ ละตรยีมนําสนอ ก.พ. พืไอพิจารณาตอไป 

   2.7.1.4 นําสนอ ก.พ. พืไอพิจารณา 2 รืไอง มืไอวันทีไ 24 กันยายน 2555 ไดຌก 
รืไอง การทบทวนหลักกณฑละวิธีการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญไดຌรับงินดือนตามคุณวุฒ ิ
ดย ก.พ. หในชอบตามมติ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับระบบจํานกตําหนงละคาตอบทน 
ละมอบ฿หຌสาํนกังาน ก.พ. ตอบขຌอหารอืสวนราชการ฿นกรณอีืไนทีไปนไปตามหลกัการชนดียวกนั 
ละรืไอง การทบทวนกฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญไดຌรับงินดือน พ.ศ.2551 
กรณีไดຌรับงินดือนตามคุณวุฒิ ดย ก.พ. มีมติ฿หຌกลับมาทบทวนหลักกณฑละงืไอนไข
฿นบางประดใน ละ฿หຌนําสนอ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับระบบจํานกตําหนงละคาตอบทน 
พืไอพิจารณาอีกครัๅง

2.7.2 ดํานินการสํารวจคาตอบทนภาคอกชนละการสํารวจสภาวการณครองชีพของ
ขຌาราชการพลรือน พืไอนําขຌอมูลมาประมวล฿ชຌจัดทําขຌอสนอ฿นการปรับปรุงละพัฒนาระบบ
คาตอบทนภาครัฐ฿นดຌานตาง โ

2.7.3 ดํานินการครงการสืไอสารละสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับการปรับระบบคาตอบทน
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ภาครฐัละการจดัตัๅงคณะกรรมการกาํหนดคาตอบทนตาํหนงระดบัสูงของภาครฐั พืไอ฿หຌการ
ปรับปลีไยนตาง โ ปนทีไยอมรับตอผูຌทีไกีไยวขຌองละผูຌทีไไดຌรับผลกระทบดยตรง

2.7.4 ดํานินการรวบรวมละวิคราะหขຌอมูลทีไไดຌจากการสํารวจกีไยวกับการสงสริมละ
พัฒนาคุณภาพชีวิต฿นสวนราชการตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ
พลรอืนสามัญ พ.ศ. 2554 – 2556 พืไอการจัดทาํขຌอสนอการปรับปรุงกรอบยุทธศาสตรดงักลาว 
ตลอดจนดํานินครงการสงสริมพฒันาคุณภาพชีวติขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรัฐ พรຌอมคูมอื
การดํานินการ

2.7.5 ดํานินการสํารวจการรับรูຌละความคิดหในของสวนราชการตอการจัดสวัสดิการภาย
฿นสวนราชการ

2.7.6 ดํานินการปรับปรุงหลักกณฑละงืไอนไขการลืไอนงินดือนขຌาราชการพลรือน
฿นกรณีดังตอไปนีๅ

    2.7.6.1 กรณีการมอบหมาย฿หຌไปปฏบิตัริาชการ฿นหนวยงานอืไน (฿นกรมดียวกัน) หรือ
การมอบหมาย฿หຌไปชวยราชการ (ตางกรม) ฿หຌปนอํานาจของผูຌบังคับบัญชา฿นหนวยงานทีไ
ขຌาราชการไปปฏิบัติราชการปนระยะวลากินกวากึไงหนึไงของรอบการประมิน ปนผูຌประมิน
ผลการปฏิบัติราชการของขຌาราชการดังกลาว ละ฿หຌพิจารณานําอัตรางินดือนของขຌาราชการ
ผูຌนัๅนไปคํานวณรวมปนวงงินงบประมาณสําหรับการลืไอนงินดือนละบริหารวงงิน฿นหนวย
งานทีไไปปฏิบัติราชการ

   2.7.6.2 กรณีการอน หรือยຌายขຌาราชการ ภายหลังวันทีไ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน
ซึไงปนวันทีไสวนราชการละจังหวัดคํานวณวงงินงบประมาณสําหรับการลืไอนงินดือน
ขຌาราชการพลรือน ฿นสังกัดลຌว ฿หຌผูຌบงัคบับัญชา฿นสวนราชการ จงัหวดั หรอืหนวยงานตຌนสงักัด
ดมิของขຌาราชการกอนการอน หรอืยຌาย ปนผูຌประมินผลการปฏิบตัริาชการ ละบริหารวงงิน
งบประมาณสําหรับการลืไอนงินดือนของขຌาราชการ ลຌว฿หຌผูຌบังคับบัญชา฿นตຌนสังกัด฿หม
ออกคําสัไงลืไอนงินดือนตามผลการพิจารณาของผูຌบังคับบัญชา฿นตຌนสังกัดดิมดังกลาว

   2.7.6.3 กรณีวงงินงบประมาณสําหรับการลืไอนงินดือน ละการบริหารวงงินงบ
ประมาณสําหรับการลืไอนงินดือน฿หຌกําหนดผูຌบริหารวงงินงบประมาณสําหรับการลืไอนงิน
ดือนพิไมติม ดังนีๅ

  (1) หวัหนຌาสวนราชการระดับกรมทีไอยู฿นบังคบับญัชาหรอืรับผิดชอบการปฏิบตัิ
ราชการขึๅนตรงตอนายกรฐัมนตรหีรอืตอรฐัมนตร ีบรหิารวงงนิสาํหรบัตาํหนงรองหวัหนຌาสวน
ราชการระดับกรมทีไอยู฿นบงัคบับัญชาหรอืรบัผิดชอบการปฏบิตัริาชการขึๅนตรงตอนายกรฐัมนตรี
หรอืตอรัฐมนตรี ละตําหนงทีไปรึกษานายกรัฐมนตรีฝຆายขຌาราชการประจํา (ตาํหนงประภทบริหาร)
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  (2) หัวหนຌาสวนราชการระดับกระทรวงหรือลขานุการรัฐมนตรี บริหารวงงิน
สําหรับตําหนงประภทอํานวยการ ตําหนงประภทวิชาการ ละตําหนงประภททัไวไป฿น฿น
สํานักงานรัฐมนตรี

  (3) ฿หຌสวนราชการละจังหวัดกําหนดหลักกณฑละงืไอนไขการจัดสรรวงงินทีไ
กนัไวຌบรหิารตางหาก ละ฿หຌประกาศ฿หຌขຌาราชการ฿นสังกัดทราบดยทัไวกัน กอนออกคําสัไงลืไอนงินดือน

  (4) กําหนดงืไอนไขการกําหนดวงงินงบประมาณสําหรับการลืไอนงินดือนพิไม
ติม฿น 2 กรณี ดังนีๅ

       (4.1) กรณีขຌาราชการพลรือน฿นพระองค ผูຌมีอายุตัๅงต 60 ปบริบูรณขึๅนไป 
ซึไงไดຌรบัพระราชทานพระบรมราชานุมตั฿ิหຌตอวลาราชการ ละปนผูຌทีไไดຌรบังินดอืนถึงขัๅนสงูของ
ระดับตําหนง ไม฿หຌนําอัตรางินดือนของขຌาราชการผูຌนัๅนมาคํานวณรวมปนวงงินงบประมาณ
สําหรับการลืไอนงินดือนของสวนราชการ

       (4.2) กรณีขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌจะไดຌรบัการพิจารณาลืไอนงินดือน ละ
ถึงกความตายกอนวันทีไ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ลຌวตกรณี ฿หຌนําอัตรางินดือนของ
ขຌาราชการผูຌนัๅนมาคํานวณรวมปนวงงินงบประมาณสําหรับการลืไอนงินดือนของสวนราชการ 
฿นวันทีไ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ลຌวตกรณี

2.7.7 การดํานินงานดຌานงินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษ 
   2.7.7.1 ตําหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
   1) จัดประชุมรับฟงความคิดหใน (Focus Group) พืไอทบทวนหลักกณฑละวิธี

การคัดลือกบุคคล฿หຌไดຌรับงินดือนพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษ ตําหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 
มืไอวันทีไ 4 พฤษภาคม 2555 ดยมติ อ.ก.พ. รับรองนักกฎหมายฯ รับทราบ

   2) การกําหนดหลักการ กรณีทีไผูຌขอรับการคัดลือก฿หຌไดຌรับ พ.ต.ก. ยืไนบบสรุป
คุณสมบัติละผลงาน กอนวันทีไสวนราชการออกประกาศกําหนดคาคะนนสําหรับการประมิน 
คุณลักษณะละพฤติกรรมของบุคคลของกรมปຆาไมຌ ดย อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการรับรอง
มาตรฐานนกักฎหมายภาครฐั มมีติหในชอบ฿หຌผูຌดาํรงตาํหนงนิตกิรไดຌยืไนบบสรุปคุณสมบัติละ
ผลงานพืไอขอรับการคัดลือก฿หຌไดຌรบั พ.ต.ก. กอนวันทีไสวนราชการออกประกาศกําหนดคาคะนน 
มผีลตัๅงตวนัทีไสวนราชการออกประกาศ ละอนุมตัิปนหลักการสําหรบักรณีทีไปนลกัษณะดียวกัน
ทุกสวนราชการ

  3) นําสนอ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ พืไอ
ทราบ 1 รืไอง มืไอวันทีไ 23 สิงหาคม 2555 คือ รายงานการตรวจสอบผลการพิจารณาคัดลือก
ผูຌดาํรงตําหนงนติกิร ฿หຌไดຌรบั พ.ต.ก. ของสวนราชการ ไดຌก 1) กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
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จาํนวน 12 ราย 2) กรมสงสรมิการปกครองสวนทຌองถิไน จาํนวน 96 ราย 3) สาํนกังานประกัน
สงัคม จํานวน 18 ราย ดย อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ 
มีมติรับทราบตามรายงานทีไสนอ

  4) นําสนอ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ 
พืไอพิจารณา มืไอวันทีไ 17 กันยายน 2555 ไดຌก ขຌอสนอนวทางการพัฒนานักกฎหมายภาค
รัฐ฿หຌไดຌรับ พ.ต.ก. ดย อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ ฿หຌ
ปรับปรุงขຌอสนอ ตามขຌอสังกตของทีไประชุม ละนําสนอ ก.พ. พืไอพิจารณาตอไป

  2.7.1.2 ระบียบ ก.พ. วาดຌวยงินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษของขຌาราชการ
พลรือน พ.ศ.2552 ไดຌมีการนําสนอ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับระบบจํานกตําหนงละ
คาตอบทน พืไอพิจารณา 1 รืไอง มืไอวันทีไ 24 กันยายน 2555 คือ ขຌอสนอการกຌไขพิไมติม
ระบียบ ก.พ. วาดຌวยงินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษของขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2555 
ดย อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับระบบจํานกตําหนงละคาตอบทน มีมติหในชอบตามทีไสนอ

   2.7.1.3 งินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษสําหรับขຌาราชการซึไงมีตําหนงประจํา
อยู฿นตางประทศ (พ.ข.ต.) ไดຌมีการนําสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) 
พืไอพิจารณาลงนาม 1 รืไอง มืไอวันทีไ 21 กันยายน 2555 คือ 1) รางระบียบ ก.พ. วาดຌวยงิน
พิไมสาํหรบัตาํหนงทีไประจําอยู฿นตางประทศ พ.ศ. ... ดยรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วชิยัดษิฐ) 
ลงนามมืไอวนัทีไ 22 กนัยายน 2555 ละประกาศ฿นราชกจิจานุบกษามืไอวนัทีไ 27 กนัยายน 2555

2.7.8 การจัดครงการ “ชีวิตดี ชีวีพอพียง” ฿หຌกสวนราชการครือขายของสํานักงาน ก.พ. 
จํานวน 4 รุนรุนละประมาณ 25 คน รวมจํานวนประมาณ 100 คน

   
  รุนทีไ 1 วันทีไ 17 - 19 พฤษภาคม 2555
  รุนทีไ 2 วันทีไ 28 - 30 พฤษภาคม 2555
  รุนทีไ 3 วันทีไ 7 - 9 มิถุนายน 2555
  รุนทีไ 4 วันทีไ 11 - 13 มิถุนายน 2555
   
2.7.9 การสัมมนาพืไอสริมสรຌางองคความรูຌละพัฒนาหลักกณฑการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขຌาราชการ ฿หຌกสวนราชการครือขายของสํานักงาน ก.พ. พืไอ฿หຌสวนราชการไดຌรับความรูຌ
กีไยวกับทคนคิละวธิดีาํนนิการ รวมทัๅงองคความรูຌทีไจะสามารถนาํไปดาํนินการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตขຌาราชการตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. 2554 - 
2556 ละสรຌางครือขายความสัมพันธอันดีระหวางสวนราชการ฿นการลกปลีไยนรียนรูຌละ
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รวมมือกันสงสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ มืไอวันทีไ 8 - 10 สิงหาคม 2555 ณ รงรม
ฟูรามา จอมทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุร ีดยมีผูຌทนจากสวนราชการครือขายขຌารวมสัมมนา
จํานวน 100 คน

2.8 การสงเสรมิความเขมขใง฿นการมสีวนรวมของขาราชการพลเรอืนเพืไอขับเคลืไอนระบบ
ราชการ (สหภาพขาราชการ)
สํานักงาน ก.พ. ฿นฐานะองคกรกลาง฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนจงึ

ไดຌจดัทาํรางพระราชกฤษฎกีาการรวมกลุมขຌาราชการพลรอืนสามญัขึๅนพืไอกาํหนดกรอบนวทาง
ละงืไอนไข฿นการรวมกลุมดยกําหนด฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญสามารถรวมตัวกัน฿นรูปบบ
ของ “สหภาพ” ละ฿หຌ฿ชຌชืไอวา“สหภาพขຌาราชการ” ดยไดຌมกีารดํานินการ฿นรืไองตาง โ ดงันีๅ

2.8.1 การพัฒนาศูนยรับจดทะบียนสหภาพขຌาราชการ ไดຌดํานินการตรียมการกระบวนการ
ออกหนังสือรบัรองการจัดตัๅงสหภาพขຌาราชการทีไมคีวามสมบูรณ มรีายละอียด วธิกีารดํานินการ
ทีไชดัจน การจัดทําระบบฐานขຌอมูลรองรับการออกหนังสือรับรองการจัดตัๅงสหภาพขຌาราชการ ละ
กใบรวบรวมขຌอมูลสถิต ิรายละอียดสหภาพขຌาราชการ ละการพฒันาระบบคณะกรรมการปรึกษา
หารือรวมกีไยวกับสภาพการรับราชการ

2.8.2 การสัมมนาพืไอชีๅจงขຌาราชการสวนภูมิภาคกีไยวกับความคืบหนຌา฿นการดํานินการ
ขับคลืไอนสหภาพขຌาราชการ฿นกลุมจังหวัดภาคหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคหนือตอนลาง 
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุมจังหวัดภาค฿ตຌตอนบน 
กลุมจงัหวัดภาค฿ตຌตอนลาง กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง กลุมจงัหวัดภาคตะวันออก
ฉยีงหนอืตอนกลาง กลุมจังหวัดภาคตะวนัออกฉียงหนอืตอนบนละกลุมจงัหวัดภาคตะวันออก 
ละการประชุมระดมสมองกับขຌาราชการสวนกลาง฿นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงรงงาน 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง ละสํานักงาน ก.พ. ฿นประดในการตรียมการปรับ฿ชຌระบบ
สหภาพขຌาราชการ (The Implementation of Unionization)

 
2.9 การสงเสริมเพืไอพัฒนาขีดความสามารถ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หสวนราชการ

ละจังหวัด
2.9.1 การฝຄกอบรมชิงปฏิบตักิารพืไอสรຌางความขຌมขใงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌกบั

จังหวัด ดยไดຌรวมนืๅอหาทีไสําคัญ อาทิ 1) คาตอบทนละระบบงินดือน 2) การรวมกลุม
ขຌาราชการ 3) การกຌาวสูประชมคมอาซีย ละ 4) การบริหารผลการปฏิบัติราชการ  ดยไดຌบง
การดํานินการออกปน
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 2.9.1.1 การดาํนนิการจดัฝຄกอบรมชงิปฏบิตักิารดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคล (HRM) 
จํานวน 10 ครัๅง มีผูຌขຌารวมฝຄกอบรม ทัๅงหมด 2,809 คน จาก 76 จังหวัด

 2.9.1.2 การดํานินการจัดฝຄกอบรมชิงปฏิบตักิารดຌานการบริหารผลการปฏิบตังิาน (PM) 
จํานวน 19 ครัๅง มีผูຌขຌารวมฝຄกอบรม ทัๅงหมด 2,997 คน จาก 29 จงัหวัด

2.9.2 การฝຄกอบรมชิงปฏบิตักิาร รืไอง “การวางผนกาํลงัคนละการจัดทําความกຌาวหนຌา฿น
สายอาชีพ” ซึไงถือปนการประชุมทางวิชาการประจําปของการสริมสรຌางความขຌมขใง
ดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคล฿หຌกบัจังหวดั มืไอวนัทีไ 14 กนัยายน 2555 ณ รงรมรามาการดຌนท 
กรุงทพมหานคร มผีูຌขຌารวมการฝຄกอบรมประมาณ 400 คน

2.9.3 การประชมุชงิปฏบิตักิารพืไอพัฒนาทกัษะละขดีความสามารถ฿นการวางผนกาํลังคน 
฿หຌกผูຌรบัผดิชอบดຌานการวางผนกําลงัคนของสวนราชการตาง โ มืไอวันทีไ 27 - 29 สงิหาคม 2555 
ณ บຌานทพิยสวนทอง รสีอรท จงัหวดัสมทุรสาคร มนีกัทรพัยากรบคุคลขຌารวมครงการประมาณ 
50 คน จาก 20 สวนราชการ

2.9.4 การสัมมนาสรຌางความรูຌความขຌา฿จรืไองการตรียมความพรຌอมกขຌาราชการ฿นจังหวัด
ตะขใบชายดน รวม 30 จังหวัด จํานวน 6 ครัๅง

 2.10 การเตรียมความพรอมราชการเทยสูประชาคมอาเซียน฿นป พ.ศ. 2558

 2.10.1 การจัดฝຄกอบรมหลักสูตรตาง โ ทีไกีไยวขຌองรวม 11 หลักสูตร ตลอดป ระหวาง
ป 2554 – 2558 อาทิ การฝຄกอบรมชงิปฏบิติัการ รืไอง “การพฒันาขຌาราชการไทยกຌาวสูประชาคม
อาซียน” ปนตຌน

 2.10.2 การฝຄกอบรมหลักสูตร การสรຌางความตระหนักรูຌ฿นการขຌาสูประชาคมซียน 
รุนทีไ 2 มืไอวันทีไ 27 - 28 มีนาคม 2555 ณ หอสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี

 2.10.3 การฝຄกอบรมหลักสูตร “ASEAN New-Wave Leadership Development” 
พืไอพัฒนาขຌาราชการทีไมศีกัยภาพ฿หຌปนนกับริหารรุน฿หมทีไมคีวามขຌา฿จ฿นการปนผูຌนาํ฿นบรบิท
ของอาซียน รวมทัๅงพัฒนาครือขายการสรຌางความรวมมือ฿นการพัฒนาผูຌนํา฿นกลุมประทศ
สมาชิกอาซียนตอไป มืไอวันทีไ 20 มิถุนายน 2555 ณ รงรมจຌาพระยาปารค กรุงทพมหานคร 
มีผูຌขຌารวมอบรมจํานวน 13 คน จาก 8 ประทศ คือ กัมพูชา พมา วียดนาม ลาว ฟຂลิปปຂนส 
สิงคปร มาลซีย ละไทย
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ประเดในยุทธศาสตรทีไ 2 : การพัฒนาคุณภาพกําลังคน
ภาครัฐ฿หปฏิบัติงานเดอยางมืออาชีพ เพืไอสนองตอบ
ตอความตองการของผูรับบริการอยางทัไวถึง
ประดในยุทธศาสตรนีๅมีปງาหมายชิงยุทธศาสตร พืไอ฿หຌบุคลากรภาครัฐไดຌรับการพัฒนาละ

สามารถปฏิบตังิานไดຌอยางมืออาชีพ  รวมทัๅงสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล นยบายทีไ 8 : การบรหิาร
กจิการบຌานมอืงทีได ีหวัขຌอ 8.1 ประสทิธิภาพการบรหิารราชการผนดิน  8.1.4 “พฒันาสมรรถนะ
ของขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรัฐอยางตอนืไองพืไอ฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการปฏิบัติราชการ
ละการสงมอบบริการสาธารณะ ดยจะนຌนการพัฒนาขຌาราชการ฿นตําหนงทีไมีความสําคัญตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประทศ ละสรຌางผูຌนําการปลีไยนปลง฿นระบบราชการ ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿หຌดีขึๅนพืไอ฿หຌสามารถดํารงชีพอยางมีศักด่ิศรี 
ดยฉพาะขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรฐัระดับตຌนซึไงจะปรบัคาตอบทน฿หຌอยู฿นระดบัทีไพยีงพอ
กการดํารงชีวิต ดูลครอบครัว ละสามารถรักษากียรติศักด่ิของการปนบุคลากรภาครัฐ” 
ดยมีรายละอียดดังนีๅ

1. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ
พืไอพฒันาระบบ กลไก การบรหิารจัดการกําลงัคนคณุภาพภาครัฐ สาํนกังาน ก.พ. ไดຌดาํนินการ

ดຌานตาง โ กีไยวกับการตรียมกําลังคนคุณภาพขຌาสูระบบราชการดังนีๅ
1.1 การสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอรับทุนประภทตาง โ ประจําป พ.ศ. 2555
1.1.1 การสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอรับทุนลารียนหลวง ทุนไทยพัฒน ละทุนรัฐบาล 

ทีไไดຌรับการจัดสรร ประจําป พ.ศ. 2555 (ระดับมัธยมศึกษา) จํานวน 44 ทุน
1.1.2 การสรรหาละลือกสรรบคุคลพืไอรบัทนุรัฐบาล (ทนุระดับปรญิญา) ประจาํป พ.ศ. 2555
 1.1.2.1 ทุนบุคคลทัไวไประดับปริญญา จํานวน 38 ทุน
 1.1.2.2 ทุนพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงสูระบบราชการ (Undergraduate Intelligence 

Scholarship Program : UIS) จํานวน 60 ทุน
 1.1.2.3 ทุนสําหรบัผูຌทีไกําลังศึกษาหรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ จํานวน 1 ทุน
1.2 ดํานินกิจกรรมพืไอพัฒนาระบบ หลักกณฑละวิธีการสรรหาละลือกสรรบุคคลขຌารับ

ราชการละพืไอรับทุนรัฐบาลพืไอ฿หຌสวนราชการไดຌบุคคลทีไมีคุณภาพบรรจุขຌารับราชการภาย฿ตຌ
ระบบคุณธรรมไดຌมีการดํานินการ ดังนีๅ
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1.2.1 การวิคราะหขຌอมูลพืไอพิไมคุณสมบัติของผู ຌมีสิทธิสมัครทุนสําหรับบุคคลทัไวไป
฿นตางประทศ (ทนุระดบัปรญิญา) ของกระทรวงการตางประทศ พืไอปຂดอกาสละขยายกลุม
ผูຌมสีทิธิสมัครทุนตามคําขอของกระทรวงการตางประทศ สนอ อ.ก.พ. วสิามัญกีไยวกับการสรຌาง
ระบบละมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล พืไอพิจารณา฿นการประชุม ครัๅงทีไ 3/2555 
มืไอวันทีไ 15 พฤษภาคม 2555 ซึไง อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสรຌางระบบละมาตรฐาน
การสรรหาทรัพยากรบุคคล มีมติหในชอบการขอพิไมคุณสมบัติฯ ตามทีไจຌาหนຌาทีไสนอ

1.2.2 การปรับปรุงวุฒิทีไ ก.พ. กําหนด฿หຌคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ทีไ นร 1004/ว 27 ลงวันทีไ 27 กันยายน 2554 รืไอง วุฒิทีไ ก.พ. กําหนด฿หຌ
คัดลือกพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 พืไอ฿หຌ
สวนราชการสามารถดํานินการคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นปปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556 1) จากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 
ทางลหะรูปพรรณละครืไองประดับ ปนประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชา฿ดวิชาหนึไง 
ทางทคนิคงานลหะรูปพรรณ ทางลหะรูปพรรณ ละครืไองประดับ ทางครืไองประดับอัญมณี 
ทางรูปพรรณ ทางประดับอัญมณี ทางการออกบบครืไองประดับอัญมณี ทางวิคราะหละ
ควบคุมคุณภาพอัญมณีละครืไองประดับ ทางทคนิคการทําตຌนบบครืไองประดับอัญมณี 
ทางทคนิคการหลอครืไองประดับอัญมณี ละทางทคนิคการทําตຌนฉบับละการหลอครืไอง
ประดับอญัมณี ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับคุณสมบัติฉพาะสําหรับตําหนง฿นมาตรฐานการกําหนด
ตาํหนง ละการรียกชืไอวุฒกิารศึกษาทีไมคีวามหลากหลายมากขึๅน 2) จากวุฒทิีไระบุสาขาวิชาตาง โ 
฿หຌกําหนดปนสาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงดยกําหนดทางหมือนดิม สนอ อ.ก.พ.ฯ พืไอพิจารณา
฿นทีไประชุม ครัๅงทีไ 4/2555 มืไอวันทีไ 19 มิถุนายน 2555 ซึไง อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับ
การสรຌางระบบละมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล มีมติหในชอบตามทีไจຌาหนຌาทีไสนอ

1.2.3 การสนอหลักกณฑการพิจารณาสวนราชการนํารอง฿นการสรรหาชิงรุก สนอตอ 
อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสรຌางระบบละมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล พืไอพิจารณา
฿นการประชุมครัๅงทีไ 4/2555 มืไอวนัทีไ 19 มถินุายน 2555 ซึไง อ.ก.พ.ฯ มมีต฿ิหຌกาํหนดหลักกณฑ
การพจิารณาสวนราชการทีไหในควร฿หຌพจิารณานํารอง ดงันีๅ 1) ความพรຌอมของสวนราชการ ไดຌก 
ความสมัคร฿จละความตระหนักของผูຌบริหาร 2) ภาวะการสรรหาบุคคลของสวนราชการ ไดຌก 
สภาพปญหา บทบาท  ละภารกิจ 

1.2.4 การสนอการพัฒนาหลักกณฑ วิธีการสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอรับทุนรัฐบาลไป
ฝຄกอบรม ณ ตางประทศ ประจําป 2554 (พิไมติม) หลักสูตรการตรียมราชการไทยสูประชาคม
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อาซียน หลักสูตรการบริหารจัดการนํๅา ละหลักสตูรการบริหารจัดการภัยพิบตั ิตอ อ.ก.พ. วสิามัญ
กีไยวกับการสรຌางระบบละมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล พืไอพิจารณา฿นทีไประชุม 
ครัๅงทีไ 4/2555 มืไอวันทีไ 19 มิถุนายน 2555

1.2.5 การรวบรวม วิคราะหละสรุปขຌอมูลรืไอง การปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนของนักรียนทุน
ลารียนหลวง พืไอสนอตอ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสรຌางระบบละมาตรฐานการสรรหา
ทรัพยากรบุคคล ฿นการประชุมครัๅงทีไ 5/2555 มืไอวันทีไ 17 กรกฎาคม 2555 ซึไง อ.ก.พ. วิสามัญ
กีไยวกับการสรຌางระบบละมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล อภิปรายกีไยวกับการติดตาม
ขຌอมูลของนักรียนทุนลารียนหลวง วาควร฿ชຌมาตรการชิงบวก ไดຌก การประชาสัมพันธผลงาน
ทีไทาํประยชน฿หຌสงัคม รวมกับมาตรการทางกฎหมายละ฿หຌรายงานความคืบหนຌา฿นการดํานนิงาน
ปนระยะ

1.3 ดํานินการจัดการศึกษา ควบคุมดูล ละ฿หຌความชวยหลือนักรียนทุนรัฐบาล นักรียน
ทุนสวนตัว ขຌาราชการลาศึกษาหรือฝຄกอบรม฿นตางประทศ จํานวนรวมประมาณ 4,892 คน

1.4 ดาํนินการบริหารนวทาง฿นการปลูกฝงจติสาํนกึนกัรียนทุนรฐับาล฿หຌยดึมัไนสถาบันหลกั
ของประทศ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนดຌวยความซืไอสัตยสุจริต ละ
สรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌนกัรยีนทนุรัฐบาลมอีดุมการณทีไจะกลับมาปฏบิตัริาชการพืไอรบั฿ชຌประทศ
ชาติละประชาชน

1.5 การจดัสมัมนาชงิปฏิบตักิารพืไอตรยีมกําลงัคนคณุภาพสําหรับราชการดຌวยการจดัสรรทุน
รัฐบาล ระหวางวันทีไ 19 - 20 มีนาคม 2555 ณ รงรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

1.6 การดงึดูดบณัฑติคุณภาพสงูสูระบบราชการ (Undergraduate Intelligence Scholarship
Program: UIS) หรือทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงปนทุนทีไตรียมสรຌางกําลังคน฿หຌกับ
สวนราชการ ดຌวยการสรรหาบุคคลทีไมีความสามารถมีศักยภาพรวมปนกําลังสําคัญของอนาคต
ประทศกับการขຌารบัราชการดຌวยความภาคภูม฿ิจตรียมไวຌ฿หຌกบันิสตินักศึกษาทีไกาํลังจะศึกษาชัๅน
ปสุดทຌายของสถาบันการศึกษา฿นประทศ ทีไมีผลการรียนดี ศึกษา฿นสาขาวิชาทีไกําหนด มี
อุดมการณ฿นชวีติ ทีไตຌองการพฒันาประทศดຌวยความสามารถของตนอง ดยผูຌสมัครขอรบัทุนจะ
ตຌองมีคะนนฉลีไย฿นสายสังคมไมตํไากวา 3.00 ละสายวทิย ไมตํไากวา 2.75 สิไงทีไผูຌรบัทนุ UIS จะไดຌ
รบั ไดຌก

 1) อนาคตการรียนตอ: ผูຌทีไไดຌรับทุน UIS จะไดຌรับทุนสําหรับรียนชัๅนปทีไ 4 จนจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ละบรรจุขຌารับราชการ฿นสวนราชการทีไกําหนด จากนัๅนจะไดຌรับทุน
พืไอศึกษาตอระดับปริญญาท฿นประทศหรือตางประทศ ดยจะตຌองจัดทําขຌอสนอชิงนยบาย
ทีไกีไยวกับงานทีไรับผิดชอบ
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 2) ฝຄกงานจริง ประสบการณตรง: มีการตรียมความพรຌอม฿หຌกับผูຌรับทุน UIS ดຌวย
การปฐมนิทศ ละรวมกิจกรรมฝຄกงาน฿นสวนราชการตຌนสังกัดละพรຌอมทํางานทันทีทีไสํารใจ
การศึกษา

 3) มัไน฿จ฿นความมัไนคง: อาชีพรับราชการ คอื ความภาคภมู฿ิจของคนสวน฿หญทีไจะไดຌทาํ
ประยชน฿หຌกับประทศชาต ิระบบราชการไทยจะดูลตัๅงตกຌาวรกของอาชีพไปจนถึงกษียณ 
พรຌอมสวัสดกิารคารักษาพยาบาล คุຌมครองไดຌถงึบุคคล฿นครอบครัวของขຌาราชการตราบทาทีไยงั
รับราชการ 

 4) สຌนทางความกຌาวหนຌา: สวนราชการตรียมผนพัฒนาพืไอความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌ
กับผูຌรับทุน พืไอกຌาวสูตําหนงทีไสูงขึๅน หากมีความมุงมัไนพัฒนาตนองอยางตอนืไองกใสามารถ
ติบตสูระดับผูຌบริหารองคกรไดຌ

 ป 2553  (รุนทีไ 1)  นักรียนทุน ทัๅง 47 คน ไดຌบรรจุ฿น 10 สวนราชการ (บรรจุครบทัๅง 
47 คน) ดังนีๅ

  1. สํานักงบประมาณ
  2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
  3. กรมสรรพากร
  4. สํานักงานศรษฐกิจการคลัง
  5. กรมชลประทาน
  6. กรมทรัพยากรธรณี
  7. กรมควบคุมมลพิษ
  8. กรมบังคับคดี
  9. กรมราชทัณฑ
  10. กรมสุขภาพจิต
 
 ป 2554 (รุนทีไ 2)  นักรียนทุน จํานวน 69 คน อยูระหวางการศึกษาปสุดทຌาย จะบรรจุ

฿น 19 สวนราชการ ดังนีๅ
  1. สํานักงบประมาณ
  2. สํานักงาน ก.พ.
  3. กรมสรรพากร
  4. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย
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  5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ
  6. กรมพัฒนาทีไดิน
  7. กรมทรัพยากรธรณี
  8. สํานักงานสถิติหงชาติ
  9. กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา
  10. กรมการพัฒนาชุมชน
  11. กรมราชทัณฑ
  12. กรมวิทยาศาสตรบริการ
  13. กรมวิทยาศาสตรการพทย
  14. กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร
  15. สํานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
  16. สํานักงานสงสริมสวัสดิภาพละพิทักษดใก ยาวชน ผูຌดຌอยอกาส 
       ละผูຌสูงอายุ
  17. กรมทางหลวง
  18. กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
  19. กรมบังคับคดี

 ป 2555มทีุนทีไสมัครสอบรวม 34 หนวย จํานวน 80 ทุน 
1.7 ครงการหนึไงอําภอหนึไงทุน (ODOS) ปนนยบายของรัฐบาลทีไ฿หຌมกีารจัดสรรทุนการศึกษา

ตอระดับปริญญาตรีกดใกนักรียนยากจนทัไวประทศ หงละ 1 ทุน รวมรุนละ 926 ทุน 
ดยผูຌสมัครรับทุนจะตຌองมีกรดฉลีไย฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมตํไากวา 3.00 ละมีฐานะ
ยากจน ผูຌปกครองมีรายไดຌไมกิน 100,000 บาทตอป ดยมีนวคิดของการ฿หຌทุนพืไอการพัฒนา
ศักยภาพของคน฿นประทศ ตลอดจนการสริมสรຌางองคความรูຌละพัฒนาการรียนรูຌของคน
฿นสังคมทุกระดับ ดยฉพาะอยางยิไงพืไอ฿หຌดใกยากจน฿นสังคมไทย ไดຌมีอกาสศึกษาตอ฿นระดับ
อดุมศกึษาทัๅง฿นประทศละตางประทศ ฿นสาขาทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของตน ชมุชน ละ
ทຌองถิไน ครงการ 1 อําภอ 1 ทุนจึงถือปนการลงทุนดຌานทรัพยากรมนุษยทีไ฿หຌผลตอการสรຌาง
การจริญติบตทางศรษฐกิจละสังคมของประทศ฿นระยะยาวละยัไงยืน
วตัถปุระสงคครงการฯ พืไอการพฒันาทรพัยากรมนษุยซึไงปนยาวชนของประทศอนัจะสงผล

ตอการจริญติบตทางศรษฐกิจละสังคมของประทศ฿นระยะยาว ละปนยุทธศาสตร
ทีไสอดคลຌองกับนยบายการพัฒนาประทศ฿นการลดปญหาความยากจนของประชาชน นืไองจาก
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มืไอนักรียนสํารใจการศึกษาลຌวจะสามารถ฿ชຌความรู ຌความสามารถ ประกอบอาชีพทีไมี
ผลตอบทนทีไสูงขึๅนละยกฐานะความปนอยูของครอบครัวของตน อีกทัๅงยังไดຌกลับไปพัฒนา
ชุมชนละทຌองถิไนอีกดຌวย
฿นปจจุบันมีการรับนักรียนทุนตามครงการฯ ลຌว จํานวน 5 รุน ซึไงรัฐบาลไดຌมอบหมาย

฿หຌกระทรวงศึกษาธิการ ดํานินการรวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประทศ 
ละสํานักงาน ก.พ. พืไอจัดสรรทุนการศึกษาดังกลาว ดยกระทรวงศึกษาธิการละกระทรวง
มหาดไทย รับผิดชอบ฿นการคัดลือกผูຌรับทุน กระทรวงการตางประทศละสํานักงาน ก.พ. 
รับผิดชอบดูล
จัดการศึกษา฿หຌกนักรียน฿นตางประทศ ละกระทรวงศึกษาธิการ ดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบดูลจัดการศึกษานักรียนทีไลือกศึกษา฿นประทศไทย
฿นป พ.ศ. 2555 ไดຌดาํนินครงการหนึไงอําภอหนึไงทุนปนรุนทีไ 3 มนีกัรียนระดับมธัยมศึกษา

ตอนปลายทัไวประทศ ไดຌรับการคัดลือก฿หຌรับทุนจํานวนประมาณ 1,000 คน บงปน 2 กลุม
กลุมรก จํานวน 400 คน ขຌารับการอบรมตรียมความพรຌอมกอนไปศึกษาระหวางดือน 

มษายน – สงิหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิรฒ จงัหวดันครนายกละทีไมหาวทิยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุมทีไสอง จํานวน 600 คน ขຌารับการอบรมตรียมความพรຌอมกอนไปศึกษาระหวางดือน

กรกฎาคม – สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รงัสิตละนักรียนทัๅงหมดไดຌดินทาง
ไปศึกษาตอตางประทศ฿นดือนกันยายน 2555

1.8 การบริหารกําลังคนคุณภาพภาย฿ตระบบ HiPPS

สํานักงาน ก.พ. ไดຌพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทีไมีศักยภาพสูง (High 
Performance and Potential System หรือ HiPPS) พืไอสรຌางกําลังคนคุณภาพพืไอรองรับ
มาตรการบรหิารจดัการกาํลงัคนคณุภาพชงิรกุสาํหรบัสวนราชการ ดยมีปງาหมาย฿นการดาํนนิงาน
฿นระยะ 10 ป฿นภาพรวม สรຌางคลังกําลังคนคุณภาพ฿นราชการไทย (Talent Pool) ฿หຌมคีณุภาพ
ละพียงพอตอการทดทนตําหนงระดับสูงละพืไอยกระดับกาํลังคนคุณภาพของสวนราชการ
฿หຌมีมาตรฐานทียบคียงกัน ดยกําหนดจํานวนกําลังคนคุณภาพทียบกับจํานวนตําหนงระดับ
สูง฿นสวนราชการ ตามความพรຌอมละศักยภาพของสวนราชการไดຌมีการดํานินงานกีไยวกับ
การบริหารกําลังคนคุณภาพภาย฿ตຌระบบ HiPPS ฿นป พ.ศ. 2555 ดังนีๅ

1.8.1 การจดัอบรมหลกัสูตร “การจดัทาํกรอบการสัไงสมประสบการณ (EAF) ละผนพฒันา
บคุลากร (Human Resource Development Plan) พืไอสริมสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับนวคิด
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ละทักษะ฿นการจัดทํากรอบสัไงสมประสบการณละผนพัฒนาบุคลากร฿หຌกับกลุมผูຌรับผิดชอบ
ระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธ่ิสูงของสวนราชการ รวมทัๅงสามารถ฿ชຌปนครืไองมือสําหรับ
การวางผนละพัฒนากลุมกําลงัคนคุณภาพไดຌอยางมีประสิทธภิาพ มคีวามตอนืไอง ละสอดคลຌอง
กับความตຌองการของสวนราชการตอไป มืไอวันทีไ 14 พฤษภาคม 2555 ณ หຌองประชุมจินดา 
ณ สงขลา จังหวัดนนทบุร ีมีผูຌขຌารวมจํานวน 210 คน จาก 109 สวนราชการ

1.8.2 การประชุมชิงปฏิบัติการผูຌรับผิดชอบระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธ่ิสูง (HiPPS) พืไอ
ติดตามการ฿ชຌประยชนกลุมกําลังคนคุณภาพ฿นสวนราชการ อีกทัๅงปนการพัฒนาศักยภาพละ
สมรรถนะทีไจําปนสําหรับขຌาราชการผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธ่ิสูงของ
สวนราชการตาง โ พืไอ฿หຌมคีวามขຌา฿จละทกัษะทีไสอดคลຌอง฿นการสนบัสนนุการขบัคลืไอนระบบ
ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ่สูง ณ รงรมดอะไพนรีสอรท จังหวัดปทุมธาน ี มืไอวันทีไ 31 สิงหาคม 
ถงึ 1 กนัยายน 2555 ดยมีผูຌรบัผดิชอบระบบขຌาราชการผูຌมผีลสัมฤทธ่ิสงูจากหนวยงานราชการตาง โ 
ขຌารวมประมาณ 40 คน จาก 36 สวนราชการ

1.8.3 การจัดสัมมนาวิชาการประจําประบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ่สูง ฿นหัวขຌอ “หนึไงองศา
ขยับ ปรับปลีไยนประทศไทย : ลุกละรุก...กຌาวสูอาซียน” มืไอวันทีไ 14 กันยายน 2555
ณ หຌองประชมุ จนิดา ณ สงขลา สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุร ีดยมผีูຌบริหาร ผูຌบงัคับบญัชาระดบั
ตຌนของขຌาราชการผูຌมผีลสัมฤทธ่ิสงู ผูຌรบัผดิชอบงานดຌานทรัพยากรบุคคล ขຌาราชการ฿นระบบ HiPPS 
ละผูຌผานหลักสูตรผูຌนําคลืไนลูก฿หม฿นราชการไทย นักรียนทุนรัฐบาลของสวนราชการ ขຌารวม
การสัมมนา มีผูຌขຌารวมงานกวา 400 คน

2. การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ
พืไอการสรຌางละพัฒนาครืไองมือ กลไก หลักกณฑ วิธีการ฿นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล฿หຌ

ทันสมัย หมาะสม สํานักงาน ก.พ. ไดຌดํานินการดังนีๅ
2.1 การพัฒนาขาราชการดวยวิธีการเรียนรูทางเกลละสืไออิเลใกทรอนิกส (e-Learning)

จํานวน 102 หลักสูตร
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ดยผูຌทีไขຌารับการอบรมสามารถพิมพ฿บประกาศ ไดຌทีไ
www.ocsc.go.th>>คลิก e-learning (บนถบมนูลัดสีดงซຌายมือ) หรือ
http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp

2.2 การพัฒนาศักยภาพขาราชการละเจาหนาทีไของรัฐหลักสูตรตาง โ ดังนีๅ
2.2.1 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูຌนําทีไมีวิสัยทัศนละคุณธรรม (นบส.1) ละหลักสูตร

นักบริหารระดับสูง : ผูຌบริหารสวนราชการ (นบส.2)
สาํนักงาน ก.พ. ไดຌจดัหลกัสตูรการฝຄกอบรมนักบรหิารระดับสูง : ผูຌนาํทีไมวีสิยัทัศนละคุณธรรม 

(นบส.1) พืไอพิไมขีดความสามารถของนักบริหาร฿หຌปนผูຌนําทีไมีสมรรถนะละความสามารถสูง 
พรຌอมทีไจะปนผูຌนําการปลีไยนปลง ละขับคลืไอนองคกร฿หຌบรรลุปງาหมายตลอดจนปน
บบอยางทีไดขีองขຌาราชการ มคีณุลักษณะตรงตามงืไอนไขคณุธรรมหงปรชัญาศรษฐกจิพอพยีง 
สามารถขับคลืไอนคุณธรรมละนํามาซึไงองคการหงสุจริตธรรม ดย฿นป 2555 ไดຌดํานินการ
พฒันากรอบมาตรฐานหลักสูตรฝຄกอบรมพืไอ฿หຌมคีวามทันสมัย หมาะสมกับสถานการณปจจุบนั 
สามารถขับคลืไอนยุทธศาสตรการพัฒนาประทศ ละดํานินการฝຄกอบรมหลักสูตร นบส.1
รุนทีไ 75 ระหวางวันทีไ 30 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2555 มีผูຌขຌารับการอบรม จาํนวนทัๅงสิๅน 
95 คน ละจะจัดรุนทีไ 76 ระหวางวันทีไ 26 พฤษภาคม – 7 กันยายน 2555 ดยมี
ผูຌขຌารับการอบรม จํานวนทัๅงสิๅน 126 คน ละหลักสูตร นบส.2 มีนักบริหารซึไงปนรองหัวหนຌา
สวนราชการขຌารับการอบรม จํานวนทัๅงสิๅน 35 คน

รุนทีไ 1 รุนทีไ 2 รุนทีไ 3 รุนทีไ 4
รับสมัคร 15 ธันวาคม 2554 – 

18 มกราคม 2555
1 กุมภาพันธ – 6 
มีนาคม 2555

1 มษายน – 5 
พฤษภาคม 2555

1 มิถุนายน – 5 
กรกฎาคม 2555

อบรม 15 ธันวาคม 2554 – 
25 มกราคม 2555

1 กุมภาพันธ – 
13มีนาคม 2555

1 มษายน – 
12พฤษภาคม 2555

1 มิถุนายน – 12 
กรกฎาคม 2555

ประกาศผล
5 - 29 กุมภาพันธ 

2555
1 - 30 
มษายน 
2555

1 - 30 
มิถุนายน 2555

1 - 31 
สิงหาคม 
2555
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2.2.2 หลักสูตรการสรຌางความขຌมขใงผูຌปฏิบัติงานตรวจราชการระดับกระทรวง
หลักสูตรนีๅปนความรวมมือระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ละสํานักงาน ก.พ. 

ซึไงไดຌรวมกันพฒันาหลักสตูรละจัดดาํนินการขึๅน สาํหรับผูຌตรวจราชการสํานกันายกรัฐมนตรี ละ
ผูຌตรวจราชการกระทรวง฿นทุกสวนราชการ จํานวน 33 คน พืไอตรียมความพรຌอม สริมสรຌาง
ความขຌมขใง฿นการปฏิบัติงานตรวจราชการบบบูรณาการละสริมสรຌางครือขายของผูຌตรวจ
ราชการระหวางกระทรวง ดยจัดขึๅนระหวางวันทีไ 14 มีนาคม – 12 มิถุนายน ๎๕๕๕ บงปน 
4 ชวง คอื พธิีปຂดละสรຌางครอืขาย  การศึกษานืๅอหา฿นชัๅนรยีนละการศึกษาดงูาน  การลงพืๅนทีไ
ฝຄกการตรวจราชการบบบูรณาการ ณ จังหวัดตาก - อุตรดิตถ  ละการศึกษาดูงานปรียบทียบ
ละติดตามประมินผล ณ ประทศสิงคปร 

2.2.3 ครงการตรียมความพรຌอมผูຌนําสูการรวมตัวประชาคมอาซียน 2015
สํานักงาน ก.พ. มีการศึกษาวิคราะหความจําปน฿นการพัฒนาความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะ

ทีไจําปนของขຌาราชการพืไอตรียมความพรຌอมสูประชาคมอาซียน จากการกใบรวบรวมขຌอมูล
ปฐมภูมิละทุติยภูมิ การประชุม Focus Group กลุมผูຌทรงคุณวุฒิ/ผูຌปฏิบัติงานทีไมีภารกิจงาน
กีไยวขຌองทัๅงภาคราชการละภาคอกชนดยไดຌมกีารจัดฝຄกอบรมหลกัสตูร การสรຌางความตระหนกัรูຌ
฿นการขຌาสูประชาคมอาซียน ดยมีวัตถุประสงคพืไอสรຌางองคความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับประชาคม
อาซียน ยุทธศาสตรละการปรับตัวของระบบราชการไทยทีไมีตอประชาคมอาซียน รวมทัๅงสรຌาง
ความตระหนักรูຌกีไยวกับผลกระทบของประชาคมอาซียนทีไมีตอประทศละระบบราชการไทย 
ลຌวจาํนวน 2 รุน ไดຌก รุนทีไ 1 จดัขึๅนระหวางวนัทีไ 29 กมุภาพันธ – 1 มนีาคม 2555 ละรุนทีไ 2 
จัดขึๅนระหวางวันทีไ 27 - 28 มีนาคม 2555 ดยมีผูຌขຌารับการอบรมทัๅง 2 รุน รวมทัๅงสิๅนประมาณ 
1,800  คน
นอกจากนีๅ สาํนักงาน ก.พ. ดยศนูยสรຌางความขຌมขใง฿นการบรหิารทรพัยากรบคุคลของจงัหวดั

ละทຌองถิไน ยังไดຌมีการจัดครงการ “การพัฒนาขຌาราชการไทยกຌาวสูประชาคมอาซียน” ดยมี
วัตถุประสงค คือ 1. พืไอสรຌางองคความรูຌกีไยวกับประชาคมอาซียน ฿หຌกขຌาราชการ฿นภูมิภาค 
2. สรຌางความตระหนักกขຌาราชการ฿นหนวยงานภาครัฐ พืไอกຌาวสูประชาคมอาซียน ละ 
3. พืไอ฿หຌไดຌขຌอมลูประกอบการสนบัสนนุการพฒันาขຌาราชการไทยกຌาวสูประชาคมอาซยีน 2558  
ดยครงการฯ ดังกลาวจัดขึๅนสําหรับผูຌวาราชการจังหวัด รองผูຌวาราชการจังหวัด หัวหนຌา
สวนราชการประจําจังหวัด นายอําภอ หัวหนຌาหนวยงานทหารละตํารวจ  นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด ละนายกทศมนตรี ฿นจังหวัดตามนวชายดนละมีขตติดตอกับประทศ
พืไอนบຌาน จังหวัดละ 50 คน รวม 27 จังหวัด รวมจํานวนประมาณ 1,350 คน (ครัๅงละประมาณ 
270 คน)  ไดຌดํานินการจัดไปลຌว จํานวน5 ครัๅง ไดຌก
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ครัๅงทีไ 1 มืไอวันทีไ 20 มกราคม 2555  ณ จังหวัดชียงราย  ดยมีจังหวัดทีไขຌารวมครงการฯ 
ไดຌก จังหวัดชียงราย ชียง฿หม มฮองสอน ตาก ละนาน
ครัๅงทีไ 2 มืไอวันทีไ 10 กุมภาพันธ 2555 ณ จังหวัดหนองคาย  ดยมีจังหวัดทีไขຌารวมครงการฯ 

ไดຌก จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย ลย มุกดาหาร นครพนม ละอํานาจจริญ
ครัๅงทีไ 3 มืไอวันทีไ 17 กุมภาพันธ 2555 ณ จังหวัดพชรบุรี  ดยมีจังหวัดทีไขຌารวมครงการฯ 

ไดຌก จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุร ีระนอง ชุมพร ละประจวบคีรีขันธ
ครัๅงทีไ 4 มืไอวันทีไ 23 กุมภาพันธ 2555ณ จังหวัดสงขลา  ดยมีจังหวัดทีไขຌารวมครงการฯ 

ไดຌก จังหวัดสงขลา สตูล นราธิวาส ละยะลา
ครัๅงทีไ 5 มืไอวันทีไ 29 กุมภาพันธ 2555  ณ จังหวัดอุบลราชธานี  ดยมีจังหวัดทีไขຌารวม

ครงการฯ ไดຌก จังหวัดศรีสะกษ สุรินทร บุรีรัมย สระกຌวจันทบุรี ตราด ละอุบลราชธานี
กิจกรรมทีไสําคัญของครงการฯ  ไดຌก การอภิปราย “ทิศทางละผลกระทบของการกຌาวสู

ประชาคมอาซียน 2558” ดยลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
อธบิดกีรมอาซยีนอธบิดีกรมจรจาการคຌาระหวางประทศ ผูຌวาราชการจงัหวดั ประธานหอการคຌา
จังหวัด  รวมทัๅงมีการประชุมชิงปฏิบัติการพืไอระดมความคิดหใน “ความสนับสนุนทีไจังหวัด
ตຌองการพืไอตรียมการขຌาสูประชาคมอาซียน” ดຌวย

2.2.4 ครงการสรຌางความขຌมขใงนกัทรพัยากรบุคคลมืออาชพี (HR Professional) สาํนักงาน ก.พ. 
ไดຌจัดครงการสรຌางความขຌมขใงนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) นีๅขึๅน 
ดยมีวัตถุประสงค คือ

1) พืไอพัฒนาความรูຌความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของนักทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการ 
ทัๅงระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ละชํานาญการพิศษ

2) พืไอพัฒนาระบบการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล฿หຌชืไอมยงกับระบบการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ ระบบความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ละระบบคาตอบทนสําหรับสายงานนักทรัพยากรบุคคล

 ดยสํานักงาน ก.พ. ไดຌดํานินการกิจกรรมตาง โ  ดังนีๅ
 1) ศึกษา รวบรวม ประมวลละวิคราะหขຌอมูลพืไอการวางผนการดํานินการไดຌก
  1.1) ขຌอสนอการวางระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคล
  1.2) หลักสูตรการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลทีไหลากหลายรูปบบ
  1.3) ขຌอมลูกีไยวกับครงสรຌางสํานกั/กองทีไกีไยวขຌองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสวนราชการซึไงมืไอไดຌศึกษาขຌอมูลทีไกีไยวขຌองดังกลาวขຌางตຌนลຌว จึงไดຌมีการจัดทําขຌอสนอ
฿นการปรับปรุงการดํานินครงการ พรຌอมผนการทํางาน
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 2) จัดตัๅงคณะทํางาน ละวางผนการทํางานรวมกัน  ไดຌก
  2.1) จดัการประชุมคณะกรรมการทีไปรกึษา จาํนวน 2 ครัๅง พืไอพจิารณานวทาง

การดํานินครงการตามทีไไดຌปรับปรุง฿หมลຌว
  2.2) ประสานสาํนัก/ศนูยทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌมอบหมายผูຌทน
฿นคณะทํางานชุดตาง โ ละพิจารณาบทบาทหนຌาทีไของคณะกรรมการละคณะทํางาน
 3) การดํานินงานของคณะทํางาน  ไดຌก
  3.1) จดัการประชมุคณะทาํงานดຌานระบบการพฒันานกัทรพัยากรบคุคลมอือาชพี 

จํานวน 2 ครัๅง พืไอพิจารณาปງาหมายการพัฒนา  กรอบมาตรฐานหลักสูตร  บทบาทการทํางาน
ของผูຌทนตละสํานัก/ศูนย  ละผนการทํางาน

  3.2) ออกบบฟอรมรวบรวมขຌอมูลประกอบการปรับปรุงรางขຌอสนอปງาหมาย
การพัฒนาละรางกรอบมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนา

  3.3) สนอ อ.ก.พ.วิสามัญกีไยวกับการสรຌางละพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ 
ทราบนวทางการดํานินครงการฯ  ละรับฟงความหในละขຌอสนอนะ

  3.4) จัดประชุมคณะทํางานดຌานระบบการพัฒนาฯ 1 ครัๅง พืไอพิจารณาราง
มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ดยรวมกับสํานักตรวจสอบละประมินผลกําลังคน 
สํานักงาน ก.พ. จัดการประชุมคณะทํางานดຌานระบบการรับรองมาตรฐานฯ พืไอพิจารณาผน
ดาํนินงานของคณะทํางานละรางมาตรฐานนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพละรางสมรรถนะละ
ทักษะของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  รวมทัๅงจัดประชุมคณะกรรมการทีไปรึกษา 1 ครัๅง พืไอ
รับทราบคําสัไงตงตัๅงคณะกรรมการละคณะทํางานครงการฯ ละรายงานความกຌาวหนຌา
การทาํงานของคณะทาํงาน พรຌอมทัๅงพจิารณาผนการดาํนินครงการละพจิารณารางมาตรฐาน
นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

 4) จัดการฝຄกอบรม  ไดຌก
  4.1 จัดอบรมตรียมความพรຌอมวิทยากร ละการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับ

การจัดอบรม ฿นวันทีไ 12 มีนาคม 2555 ดยมีผูຌขຌารวมการฝຄกอบรมประกอบดຌวยผูຌทนจาก 
หนวยงานภาย฿นสํานักงาน ก.พ. จํานวน 13 คน

  4.2 จัดอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ: ความรู ຌพืๅนฐานดຌาน
การดํานนิการทางวนิยั (สาํหรบันักทรัพยากรบคุคลปฏิบตักิาร) ระหวางวนัทีไ 28 - 29 มนีาคม 2555  
รวมระยะวลา 2 วัน
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  4.3 จัดอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ : การสรรหาละลือกสรร 
(สําหรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) ระหวางวันทีไ 26 - 29 มีนาคม 2555 รวมระยะวลารวม 
4 วัน ดยทัๅง 2 หลักสูตรดังกลาวขຌางตຌน  มีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสวนราชการไดຌรับ
การพัฒนาตามครงการฯ จํานวนรวมทัๅงสิๅน 61 คน

2.2.5 ครงการพัฒนาขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ่สูง (HIPPS) ละขຌาราชการทีไกีไยวขຌองพรຌอม
จัดทําคูมือการดํานินงานระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ่สูง
ขณะนีๅมีขຌาราชการ HiPPS ทัๅงหมด 7 รุน (จํานวน 68 คน จาก 32 สวนราชการ) ไดຌมี

การจดัปฐมนิทศละการสัมมนาครือขาย HiPPS รุนทีไ 1 - 7 ไปมืไอวนัทีไ 16 - 19 มกราคม 2555 
ณ สาํนักงาน ก.พ.ละ จงัหวัดระยองนอกจากนีๅ สาํนักงาน ก.พ. ยงัไดຌมกีารจัดสัมมนาชงิปฏิบตักิาร 
กีไยวกับการขยายผลระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ่สูง รุนทีไ 8 มืไอวันทีไ 20 มีนาคม 2555 
พืไอชีๅจงนวทางการคดัลอืกขຌาราชการพลรอืนสามญัพืไอขຌาสูระบบขຌาราชการผูຌมผีลสมัฤทธิส่งู 
รุนทีไ 8 ฿หຌกับสวนราชการ฿นการคัดลือก฿หຌปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2.3 การพัฒนาระบบละกลไกพืไอสนับสนุนการพัฒนาขຌาราชการของสวนราชการละ
ครือขายสํานักงาน ก.พ. ไดຌดํานินการพัฒนาระบบละกลไกสําหรับการพัฒนาขຌาราชการ 
พืไอสรຌางครืไองมือละกลไก฿หຌสามารถดํานินการพัฒนาไดຌอยางมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 
ดยไดຌดํานินการดังนีๅ

2.3.1 การพัฒนาผูຌนําคลืไนลูก฿หม฿นราชการไทย (การฝຄกอบรมหลักสูตร Advanced New 
Wave Leadership Workshop)
ครงการฝຄกอบรมหลกัสตูรการพฒันาผูຌนาํคลืไนลกู฿หม฿นราชการไทย มวีตัถปุระสงคหลกัพืไอ

พฒันาผูຌนาํรุน฿หมของภาคราชการไทย฿หຌมคีวามพรຌอมละความสามารถดຌานการบรหิารจดัการ
฿หຌทนัตอการปลีไยนปลง ละพืไอการขยายผลสูประทศสมาชิกอาซียนตอไป ละไดຌดาํนินการ
อยางตอนืไองจนถึงปจจุบัน ดย฿น 6 ดือนรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ. 
ไดຌจัดฝຄกอบรมฯ รุนทีไ 14 ระหวางวันทีไ 19 มีนาคม – 25 มษายน 2555  ละจะจัดรุนทีไ 15 
ระหวางวนัทีไ 5 มถินุายน - 10 กรกฎาคม 2555 ละชวงการติดตามละประมินผล จะดํานนิการ
พรຌอมกันทัๅง 2 รุน ประมาณดือนสิงหาคม 2555  ผูຌขຌารับการอบรมคัดลือกจากผูຌสมัครจาก
สวนราชการ รฐัวิสาหกิจ ละบริษทัอกชน จาํนวน 102 คน มผีูຌผานกระบวนการคัดลือก จาํนวน 
60 คน  บงปน รุนทีไ 14 จํานวน 27 คน  ละรุนทีไ 15 จํานวน 33 คน หลักสูตรนีๅมีวัตถุประสงค
พืไอพัฒนาความพรຌอมละศักยภาพของผูຌนํารุน฿หม฿นการปนผูຌนําการปลีไยนปลงของระบบ

master.indd   91master.indd   91 22/8/2556   15:45:4722/8/2556   15:45:47



สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
Annual Report 201292

ราชการตามสภาวการณทีไปลีไยนปลงไป พิไมพูนสมรรถนะ฿นการปรับปรุงพัฒนาตนองอยาง
ตอนืไอง ลกปลีไยนความคดิหในละประสบการณ ระหวางผูຌขຌารบัการฝຄกอบรมจากหนวยงานตาง โ  
กจิกรรมการฝຄกอบรมประกอบดຌวย การอบรม฿นหຌอง กจิกรรมการสรຌางทีมงาน  กจิกรรมการลกปลีไยน
ประสบการณผูຌนํา CEO Visit การศึกษาดูงานตางจังหวัด ละตางประทศ

2.3.2 ครงการปจฉิมนิทศขຌาราชการกษยีณอายุ
พืไอ฿หຌผูຌกษียณอายไุดຌรยีนรูຌรืไองการปลีไยนปลง฿นวยัผูຌสงูอาย ุการดูลรกัษาสขุภาพทีไถกูวธิี 

ละการสริมสรຌางคุณภาพละคุณคาของชีวิตมืไอพຌนจากหนຌาทีไราชการไปลຌว  ละ฿หຌผูຌขຌารวม
ครงการไดຌรับความรูຌกีไยวกับสิทธิประยชนอันพึงไดຌ พืไอการวางผนชีวิตภายหลังกษียณอายุ
ราชการ รวมทัๅงไดຌมีอกาสลกปลีไยนความรูຌประสบการณรวมกนัระหวางขຌาราชการกษียณอายุ
ทีไขຌารับการฝຄกอบรมฯ ละสรຌางครือขาย฿นการสรຌางกลุมพืไอทําประยชนกสังคม ดย฿น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการดํานินการปน 2 หลักสูตร ประกอบดຌวย
หลกัสตูรทีไ 1 ระยะวลา 1 วนัทาํการ ดาํนนิการดยสถาบันพฒันาขຌาราชการพลรือน สาํนกังาน ก.พ. 

฿ชຌวิธีจัดการฝຄกอบรมผูຌขຌารวมครงการพืไอตรียมความพรຌอมกษียณอายุราชการ฿นหัวขຌอรืไอง 
“นวทางการสริมสรຌางคณุภาพละคุณคาของชวีติ” ดยผูຌทรงคณุวุฒดิຌานตาง โ จาํนวน 4 - 6 ทาน
มีผูຌขຌารวมครงการฯ จํานวน 700 คน
หลักสตูรทีไ 2 ระยะวลา 5 วนัทําการ ม ี2 หลักสตูร ดาํนินการดยภาคอกชนซึไงมีประสบการณ

ปนทีไยอมรับ ภาย฿ตຌกรอบมาตรฐานหลักสูตรทีไสํานักงาน ก.พ. กําหนด สําหรับหลักสูตรทีไ 2 นีๅ
กําหนดจัดทัๅงหมด 16 รุน มีผูຌขຌารวมครงการฯ จํานวน 800 คน

2.3.3 ครงการพัฒนาขຌาราชการทีไอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ
มาตรา 59 หงพระราชบัญญตัริะบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ.2551 กาํหนดวา “ผูຌไดຌรบับรรจุ

ละตงตัๅงตามมาตรา 53 วรรคหนึไง หรือมาตรา 55 ฿หຌทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ ละ฿หຌไดຌรับ
การพัฒนาพืไอ฿หຌรูຌระบียบบบผนของทางราชการ ละปนขຌาราชการทีไดี ตามทีไกําหนด
฿นกฎ ก.พ.”
สาํนักงาน ก.พ. จงึไดຌมกีารดํานนิการพฒันาขຌาราชการทีไอยูระหวางทดลองปฏิบตัหินຌาทีไราชการ 

หลักสูตร “การปนขຌาราชการทีได”ี ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌขຌาราชการไดຌรบัความรูຌ ความขຌา฿จ฿นรืไองการปน
ขຌาราชการทีไดี ดยมีกระบวนการ ดังนีๅ

1) การปฐมนิทศพืไอ฿หຌมีความรูຌกีไยวกับครงสรຌาง อํานาจหนຌาทีไ ผูຌบริหาร ละวัฒนธรรมของ
สวนราชการ รวมทัๅงสรຌางขวัญละกําลัง฿จ฿หຌผูຌทีไอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ

2) การรียนรูຌดຌวยตนองพืไอ฿หຌมีความรูຌกีไยวกับกฎหมาย กฎ ละระบียบบบผนของทาง
ราชการ
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3) การอบรมสัมมนารวมกันพืไอปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตน฿หຌปนขຌาราชการทีไดี
2.3.4 การจดังาน “มหกรรมการศึกษาตอตางประทศ” ครัๅงทีไ 8
จะไดຌมีการจัดงานขึๅนระหวางวันทีไ 21 - 22 มกราคม 2555 ณ ชัๅน 5 รอยัลพารากอน ฮอลล 

สยามพารากอน ซึไงสํานักงาน ก.พ. ไดຌจัดขึๅนปนปทีไ 8 ติดตอกัน ดยมีวัตถุประสงคพืไอรวบรวม
หลงขຌอมลู฿นการศกึษาตอตางประทศ฿หຌกบัผูຌทีไสน฿จสามารถขຌารบัคําปรกึษาจากตละสถาบนั
การศึกษาไดຌบบตัวตอตวั ละยังปนการผยพรขຌอมลูขาวสารกีไยวกับการศึกษาตอตางประทศ
฿หຌกนักรียน นิสิต นักศึกษา ละผูຌปกครอง กระตุຌนยาวชนไทย฿หຌกิดความสน฿จ ละไขวควຌา
อกาสทางการศกึษามากยิไงขึๅน รวมทัๅงปนการปຂดอกาส฿หຌนกัรียนทุนรฐับาลละผูຌสน฿จทัไวไป 
ได ຌพบปะพูดคุยลกปลีไ ยนข ຌอมูลดยตรงกับตัวทนสถาบันการศึกษาขัๅน นําจาก
ทัไวลก จาก ยุรป อชีย ออสตรลีย นิวซีลนด ละสหรัฐอมริกา รวมกวา 200 หง 

2.3.5 การดํานินการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ
สํานักงาน ก.พ. ไดຌดํานินการสงสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ฿นสวนราชการ

ครือขาย ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการพลรือนสามัญ 
พ.ศ. 2554 - 2556 ดยจัดกิจกรรมพืไอสงสริม฿หຌสวนราชการมีนวทางดํานินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของขຌาราชการ อาทิ

2.3.5.1 การสงสรมิ฿หຌสวนราชการจัดทาํผนกลยุทธการพฒันาคณุภาพชวีติตามยทุธศาสตร
การพัฒนาคณุภาพชีวิตขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. 2554 - 2556

2.3.5.2 การจัดสัมมนาสงสริม฿หຌสวนราชการมีองคความรูຌกีไยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.3.5.3 การสัมมนาลกปลีไยนรียนรูຌประสบการณ฿นการพัฒนาคุณภาพชีวติขຌาราชการของ

สวนราชการตาง โ ละสรຌางครือขายความรวมมือรวมกัน
2.3.5.4 การผยพรองคความรูຌผาน website สืไอสิไงพมิพ วดิทีศัน พืไอ฿หຌสวนราชการสามารถ

นําองคความรูຌไปประยุกต฿ชຌ฿นการดํานินการตามหมาะสมตอไป
2.3.5.5 ครงการสริมสรຌางประสิทธิภาพละพัฒนาคุณภาพชีวิตของขຌาราชการ฿นจังหวัด

ชายดน฿ตຌ ครงการนีๅจัดปนครงการทีไสําคัญ สืบนืไองจากสถานการณความไมสงบ฿นพืๅนทีไ
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ประกอบดຌวยจังหวัดยะลา ปตตาน ีนราธิวาส สตูล รวมทัๅงบางอําภอ฿น
จังหวัดสงขลา ไดຌก อําภอจะนะ อําภอนาทว ีอําภอทพา ละ อําภอสะบຌายຌอย ไดຌกิดขึๅน
อยางตอนืไองกอ฿หຌกดิความสียหายตอชีวติละทรัพยสนิของประชาชน รวมทัๅงสรຌางความสียหาย
กสถานทีไราชการ ทาํ฿หຌขຌาราชการทีไปฏบิตังิาน฿นพืๅนทีไดงักลาว กิดความหวาดกลัว ความครียด 
ตຌองผชิญสภาวะบีบคัๅน ทัๅงดຌานการทํางานละการดํานินชีวิต ซึไงสงผลตอขวัญกําลัง฿จ ละ
คุณภาพชีวิตปนอันมาก จึงสมควรทีไจะจัด฿หຌขຌาราชการไดຌพักละผอนคลายจากพืๅนทีไ
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ปนการชัไวคราว ดยจดักจิกรรมพืไอพัฒนาประสทิธภิาพ฿นการปฏบิตัริาชการ ละพฒันาคณุภาพ
ชวีติของขຌาราชการ ฿หຌสอดคลຌองกบัการปฏบิตังิาน฿นสภาวะดังกลาว พืไอบํารุงขวญั กาํลัง฿จ ละ
สริมสรຌางคุณภาพชีวิตของขຌาราชการปนกรณีพิศษ
สํานักงาน ก.พ. จึงไดຌจัด฿หຌมีครงการสริมสรຌางประสิทธิภาพละพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขຌาราชการ฿นจังหวัดชายดน฿ตຌขึๅน ดยมีวัตถุประสงค คือ
1) พืไอพักละผอนคลายจากสภาพการทํางานทีไกดดันละสภาพวดลຌอมทีไสีไยงอันตรายจาก

การทํางาน฿นพืๅนทีไปนการชัไวคราว 
2) พืไอพิไมพูนความรูຌละทักษะทีไจําปนตอการปฏิบัติงานของขຌาราชการ฿นจังหวัดชายดน

ภาค฿ตຌ 
3) พืไอสริมสรຌางความรูຌละฝຄกปฏิบัติการสริมสรຌางสุขภาพ รวมถึงนวทางการจัดการกับ

ความครียดจากการทํางาน พืไอการดํารงชีวติประจาํวันอยางมคีวามสขุ 
4) พืไอสงสริมความสมานฉันทละความสัมพันธทีไดีระหวางขຌาราชการ
สาํหรับสถานทีไนัๅนจะจัด ณ มหาวิทยาลัย฿นภูมภิาค฿นพืๅนทีไภาคหนือ ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ภาคกลาง ละสถานทีไของอกชน  ละการจัดครงการดังกลาวมีหนวยงานทีไรวมดํานินการ ไดຌก 
1) สํานักงาน ก.พ. 2) ศูนยอํานวยการบริหารชายดน฿ตຌ (ศอ.บต.) กระทรวงมหาดไทย 3) บริษัท
การบินไทย จาํกัด (มหาชน) 4) บริษทัทาอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 5) ศนูยครือขายภูมภิาค
สํานักงาน ก.พ. ไดຌก มหาวิทยาลัยชียง฿หม มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง มหาวิทยาลัยขอนกน 
ละมหาวิทยาลัยบูรพา ฿นสวนของกิจกรรมทีไดํานินการ ประกอบดຌวย

1) กิจกรรมพืไอความผูกพันละลกปลีไยนประสบการณ ไดຌก การละลายพฤติกรรม  
การสรຌางความสัมพันธ/ครือขาย  การสรุปการรียนรูຌของการขຌารวมครงการฯ ละการไปศึกษา
ดูงาน การลกปลีไยนรียนรูຌทีไสะทຌอนการอยูรวมกันอยางมีความสุข

2) กิจกรรมสรຌางสริมสุขภาพอยางนຌอย 6 ครัๅง
3) กิจกรรมสรຌางสริมความรูຌละทักษะ฿นการปฏิบัติงานอยางนຌอย 9 ชัไวมง
4) ทัศนศึกษา อยางนຌอย 1 ครัๅง
5) กิจกรรมลกปลีไยนความคิดหใน ละขຌอสนอนะ
6) ประมินผลการดํานินการ
สําหรับระยะวลาดํานินการ จะดํานินการ฿นตละรุน รวม 6 วัน สําหรับ฿นปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 จัดดํานินการจัดทัๅงหมด จํานวน 22 รุน มีผูຌขຌารวมครงการฯ รุนละประมาณ
100 คน
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ประเดในยุทธศาสตรทีไ 3 : รักษามาตรฐานตามระบบ
คุณธรรมละความถูกตอง จริยธรรม

 
ปງาหมายชิงยุทธศาสตรของประดในนีๅ คือ พืไอ฿หຌบุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม ละ

ไดຌรับความปนธรรม฿นการปฏิบัติราชการ  รวมทัๅงสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล นยบายทีไ 8 : 
การบริหารกิจการบຌานมืองทีได ีหัวขຌอ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการผนดิน หัวขຌอยอย 
8.1.5 “สริมสรຌางมาตรฐานดຌานคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล฿หຌกขຌาราชการละ
 จຌาหนຌาทีไของรัฐ ละพัฒนาความปรง฿ส฿นการปฏิบตังิานของหนวยงานภาครัฐ พรຌอมทัๅงปງองกัน
ละปราบปรามการทจุริตละประพฤตมิชิอบของขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรฐัอยางจรงิจงัพืไอ
฿หຌขຌาราชการปนทีไชืไอถอืไวຌวาง฿จของประชาชน ดຌวยกระบวนการมสีวนรวมของภาคประชาสังคม
ละชมุชน ดยปรบัปรงุกฎหมาย฿หຌมกีารปຂดผยบญัชรีายการทรพัยสนิละหนีๅสนิของขຌาราชการ
ละจຌาหนຌาทีไของรัฐตําหนงระดับสูงละตําหนงทีไมีอํานาจมาก รวมทัๅงบุคลากรขององคกร
อิสระตอสาธารณชน พืไอความปรง฿สของผูຌดํารงตําหนงหลานีๅ ละปຂดอกาส฿หຌสาธารณชน
รวมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐพิไมขึๅน พัฒนาละนํามาตรการทางสังคมมา฿ชຌควบคูกับ
การบังคบั฿ชຌกฎหมายพืไอปງองกันละปราบปรามการทุจรติละประพฤติมชิอบ ตลอดจนสนับสนุน
การสรຌางคานิยมของสังคม฿หຌยึดมัไน฿นความซืไอสัตยสุจริต ความสมอภาคทาทียมกัน ละ
ความถูกตຌองชอบธรรม” ดยมีรายละอียดของผลการดํานินการ ดังนีๅ

1.  การพัฒนาเพืไอเสริมสรางประสิทธิภาพ฿นการดําเนินการดานการพิทักษระบบคุณธรรม
฿นระบบราชการพลเรือนสามัญ

1.1 ครงการสริมสรຌางประสิทธิภาพการดํานินการดຌานการพิทักษระบบคุณธรรม฿นระบบ
ขຌาราชการพลรือนสามัญ

1.1.1 การฝຄกอบรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับการพิทักษระบบคุณธรรม 4 ครัๅง 
ครัๅงทีไ 1 มืไอวันทีไ 29 พฤษภาคม 2555 หัวขຌอ “การลืไอน ตงตัๅง อน ยຌายขຌาราชการพลรือน
ประภทบริหาร อํานวยการ ละทัไวไป ตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน 
พ.ศ. 2551” ครัๅงทีไ 2 มืไอวันทีไ 15 มิถุนายน 2555 หัวขຌอ “การลืไอน ตงตัๅง อน ยຌายขຌาราชการ
พลรือนประภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551”ครัๅงทีไ 3 
มืไอวันทีไ 10 กรกฎาคม 2555 หัวขຌอ “การประมินผลการปฏิบัติราชการ ละการลืไอนงินดือน 
ตามพระราชบัญญตัริะบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551”ละ ครัๅงทีไ 4 มืไอวนัทีไ 19 กรกฎาคม 2555 
หัวขຌอ “การมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551”
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1.1.2 การสรรหาละคดัลอืกกรรมการพทิกัษระบบคณุธรรม ดยดาํนินการดຌวยความปรง฿ส 
พืไอ฿หຌไดຌบุคคลทีไมีความหมาะสมทีไสุดดํารงตําหนงกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ทัๅงนีๅ ไดຌมี
พระบรมราชองการปรดกลຌาตงตัๅง นายชัไงทอง อภาสศิริวิทย ปนกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรม ตัๅงตวันทีไ 11 พฤษภาคม 2555

1.1.3 การสัมมนาชิงปฏบิตักิารระหวางผูຌปฏบิตังิานทีไกีไยวขຌองกับการดํานนิการทางวินยั ระบบ
คุณธรรม ละการพิทักษระบบคุณธรรม มืไอวันทีไ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555

1.2 ครงการสรมิสรຌางองคความรูຌละความขຌา฿จกีไยวกบัการดาํนนิงานดຌานการพทิกัษระบบ
คุณธรรม฿นระบบราชการ

1.2.1 การจัดกจิกรรม฿หຌความรูຌกขຌาราชการสวนภมูภิาคกีไยวกับรืไองการพิทกัษระบบคุณธรรม 
รืไองอุทธรณละรืไองรຌองทกุข฿นหนຌาทีไของคณะกรรมการพทิกัษระบบคณุธรรม ครัๅงทีไ 1 มืไอวันทีไ 
5 กันยายน 2555 ณ รงรมกลดຌนดรากຌอน รีสอรท จังหวัดสิงหบุรี มีผูຌขຌารวมกิจกรรม 74 คน 
ครัๅงทีไ 2 วนัทีไ 6 กนัยายน 2555 ณ รงรมวรบุร ีอยธยา คอนวนชัไน รสีอรท จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
มผีูຌขຌารวมกจิกรรม 93 คน ครัๅงทีไ 3 วนัทีไ 7 กนัยายน 2555 ณ รงรมสองพันบุร ีจงัหวัดสพุรรณบุรี 
มีผูຌขຌารวมกิจกรรม 102 คน

1.3 ครงการพัฒนาระบบการสรຌางครือขายการพิทักษระบบคุณธรรม฿นระบบราชการ
1.3.1 การจัดกิจกรรมสืไอสารพืไอรณรงคสงสริมคุณธรรม จริยธรรม ดยม ีนายสีมา สีมานันท 

อดีตลขาธิการ ก.พ. ฿นฐานะประธาน อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสงสริมจริยธรรมพืไอราชการ
฿สสะอาด พรຌอมดຌวยครือขายภาครัฐ อกชน สืไอมวลชนรวมประชุมประสานความรวมมือ
ครือขายคุณธรรม จริยธรรมพืไอการ฿ชຌสืไอ฿นการรณรงคสงสริมคณุธรรม จริยธรรมละการปງองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ มืไอวันทีไ 29 สิงหาคม 2555 ณ รงรมดอะสุกศล (สยามซิตีๅ) 

1.3.2 จัดฝຄกอบรมพืไอซักซຌอมทําความขຌา฿จกีไยวกับสิทธิประยชนของขຌาราชการพลรือน
กีไยวกับระบบพิทักษคุณธรรม฿หຌกขຌาราชการสวนกลาง จํานวน 4 ครัๅง ครัๅงทีไ 1 วันทีไ 12 มีนาคม 
2555 ครัๅงทีไ 2 วันทีไ 13 มีนาคม 2555 ครัๅงทีไ ๏วันทีไ 26 มษายน 2555 ครัๅงทีไ 4 วันทีไ 27 มษายน 
2555

1.3.3 จัดฝຄกอบรมพืไอซักซຌอมทําความขຌา฿จกีไยวกับสิทธิประยชนของขຌาราชการพลรือน
กีไยวกบัระบบพทิกัษคณุธรรม฿หຌกขຌาราชการสวนภูมภิาค จาํนวน 4 ครัๅง ครัๅงทีไ 1 จงัหวดันครนายก 
ระหวางวนัทีไ 16 - 18 พฤษภาคม 2555 ครัๅงทีไ 2 จงัหวัดสงขลา ระหวางวนัทีไ 19 - 21 มถินุายน 2555 
ครัๅงทีไ 3 จังหวัดรຌอยอใด ระหวางวันทีไ 18 - 20 กรกฎาคม 2555 ละ ครัๅงทีไ 4 จังหวัดพะยา 
ระหวางวันทีไ 8 - 10 สิงหาคม 2555
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2. การดาํเนนิการ ครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม ละการพฒันาวฒันธรรมองคกร
2.1 ครงการสรมิสรຌางองคความรูຌละความขຌา฿จกีไยวกบัการดาํนินงานดຌานการพทิกัษระบบ

คุณธรรม฿นระบบราชการ ดยมีวัตถุประสงค คือพืไอสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จชิงรุก 
(Marketing Communications) ดย฿ชຌสืไอการตลาดปนครืไองมือสําคญั฿นการสริมสรຌางความรูຌ
ความขຌา฿จกีไยวกับการดํานินงานละผลการดํานินงานของ ก.พ.ค.  ฿หຌปนทีไประจักษละ
ชืไอมัไน฿นการผดุงความปนธรรม฿หຌกิดขึๅน฿นระบบราชการพลรือนสามัญของ ก.พ.ค. 
ดยมีจัดทําสืไอตาง โ ดังนีๅ

 2.1.1  สืไอสิไงพิมพประกอบดຌวย 
  - บทความ/ขาวสัๅน ลงหนังสือพิมพรายวันไมนຌอยกวา 28 ครัๅง
  - หนังสือรายงานประจําป 2554 ของ ก.พ.ค.จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 1,000 ลม
  - วารสารขาวกีไยวกับการพิทกัษระบบคุณธรรม ราย 1 ดอืน จาํนวน 1,000 ลม
  - ผนพับ/ปสตอร
 2.2.2 สืไอวิทยุขาวสัๅน/รายงานพิศษทางสถานีวิทยุหงประทศไทย (ขาวภาคบังคับ)

ประกอบดຌวย การจัด฿หຌ ก.พ.ค. / กรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือรຌองทุกข หรือจຌาหนຌาทีไ สพค. ฿หຌ
สัมภาษณ฿นรายการวิทยุทีไตรงกับกลุมปງาหมายของ ก.พ.ค. ไมนຌอยกวา 7 ครัๅง ครัๅงละไม
นຌอยกวา 5 นาที

 2.1.3 สืไอทรทศันประกอบดຌวยการจดั฿หຌ ก.พ.ค. / กรรมการวนิจิฉัยอทุธรณหรือรຌองทุกข 
หรือจຌาหนຌาทีไ สพค. ชีๅจงหรือ฿หຌสมัภาษณ฿นรายการ ทางทรทัศน ชน รายการสนทนา รายการ
สารคด ีรายการขาว  หรือรายการอืไน โ ทีไหมาะสม ไมนຌอยกวา 2 ครัๅง

 2.1.4 สืไออิลใกทรอนิกส  ประกอบดຌวยการบริหาร ตรวจสอบ สนอนะ หรือปรับปรุง
สืไออิลใกทรอนิกสของ ก.พ.ค. (http://mspc.ocsc.go.th) การจัดทํา ละบริหารจัดการ 
฿หຌมีการสริมสรຌางความรูຌกีไยวกับ ก.พ.ค. ผานสืไออิลใกทรอนิกสอืไน โ นอกหนือจาก
http://mspc.ocsc.go.th ชน การซืๅอพืๅนทีไพิศษ฿น Google พืไอ฿หຌปรากฏผลการคຌนหา 
กีไยวขຌองกับ ก.พ.ค. มีวใบไซต http://mspc.ocsc.go.th ขึๅนปนอันดับตຌน การจัด฿หຌมีปງาย
ฆษณา (Banner) หรือ รายการลือกบบผุดขึๅน (Pop-up) ฿นวใบไซตอืไน โ ทีไมีกลุมปງาหมาย
คลຌายคลึงกับกลุมปງาหมายของ ก.พ.ค.

 2.1.5 สริมสรຌางขีดความสามารถ฿นกลไกการสืไอสารของ ก.พ.ค. ดยจัดทําสารคดีสัๅน  
อธิบายอํานาจ หนຌาทีไ ละภารกิจของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ละความชืไอมยง
กับสํานักงาน ก.พ. ตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ความยาว
ไมนຌอยกวา 7 นาท ี(ภาษาไทยละอังกฤษ)
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2.2 การประชุมสัมมนา ครงการตามรอยบืๅองพระยุคลบาทครัๅงทีไ 1 มืไอวันทีไ 22 มิถุนายน 
2555 ครัๅงทีไ 2 มืไอวนัทีไ 11 กรกฎาคม 2555 ครัๅงทีไ 3 มืไอวนัทีไ 15 สงิหาคม 2555 ครัๅงทีไ 4 มืไอวัน
ทีไ 17 สิงหาคม 2555

2.3 การจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณพืไอขຌาราชการทีไดีละพลังของผนดินนืไอง฿นอกาส
พระราชพิธีมหามงคลฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึไงจัดขึๅน฿นวันศุกรทีไ 
2 ธันวาคม 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทํานียบรัฐบาล พืไอ฿หຌขຌาราชการสดงความมุงมัไนนวน
ทีไจะปนขຌาราชการทีไดี ดยการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ซึไงสํานักงาน ก.พ. ไดຌปนจຌาภาพ
จดังานมาอยางตอนืไองปนวลา 11 ป นบัตัๅงตป พ.ศ. 2543 ลຌว จนกระทัไงวนัทีไ 14 พฤศจกิายน 
2549 คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบตามขຌอสนอของสํานักงาน ก.พ. กําหนดปนนยบาย฿นการจัด
พิธีพืไอ฿หຌขຌาราชการไดຌถวายสัตยปฏิญาณ฿นการปนขຌาราชการทีไดีละปนพลังของผนดิน 
ปนการปลูกฝงอดุมการณพืไอชาต ิศาสน กษตัรยิ ฿นกลุมผูຌบริหาร ขຌาราชการ ละจຌาหนຌาทีไของรัฐ 
ดย฿หຌดํานินการปนประจําทุกป ฿นอกาสวาระฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัว นอกจากนีๅขຌาราชการสามารถรวมลงนามถวายสัตยปฏิญาณผานทางวใบไซตของ
สํานักงาน ก.พ. ทีไ www.ocsc.go.th ระหวางวันทีไ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2554 ไดຌอีก
ทางหนึไงดຌวย

2.4 ดํานินงานศึกษา วิคราะหองคความรูຌดຌานคุณธรรม จริยธรรมทีไกีไยวกับพฤติกรรม
การทํางานของขຌาราชการ พืไอกําหนดปนนวทางการพัฒนาจริยธรรมขัๅนสูง

2.5 จัดตรียมการรณรงค สงสริมสรຌางจิตสํานึก คานิยม คณุธรรม จริยธรรม ละวัฒนธรรม
องคกร฿หຌกับสวนราชการตาง โ

2.6 ดาํนนิการตดิตามผลการปฏบิตังิานดຌานการสงสรมิคณุธรรม จรยิธรรมดยฉพาะประดใน 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การรักษาจรรยา ละการสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติงาน

2.7 ประกาศ฿ชຌประมวลจริยธรรมขຌาราชการพลรือน พืไอ฿หຌขຌาราชการทัๅงหลายกิดสํานึก
ลึกซึๅงละทีไยงธรรม฿นหนຌาทีไ ผดุงกียรติละศักด่ิศรีขຌาราชการควรกความไวຌวาง฿จละชืไอมัไน
ของปวงชน ละดํารงตนปนบบอยางทีไดีงาม 

2.8 จดัตัๅงกลุมงานคุຌมครองจรยิธรรม฿นสวนราชการ ดาํนนิการผยพร ปลูกฝง สงสรมิ ยกยอง
ขຌาราชการทีไปนบบอยางทีไดี ละติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีๅอยาง
สมํไาสมอ พืไอสรຌางราชการ฿สสะอาด ดยมอบ฿หຌสวนราชการทุกหงจัดทําจรรยาขຌาราชการ
พลรือน 

2.9 ครืไองมอืวดัความปรง฿สละตรวจสอบไดຌของสวนราชการ สงสรมิ฿หຌสวนราชการไดຌจดัทาํ
ละประมินมาตรฐานความปรง฿สมาอยางตอนืไอง 
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2.10 สาํนกังาน ก.พ. รวมกบัมูลนธิปิระทศไทย฿สสะอาดจัดกิจกรรมครอบครัวผกูพนัพืไอไทย
฿สสะอาด ดย ดร.สุมธ ตันติวชกุล ประธานมูลนิธิฯ ละ รองลขาธิการ ก.พ. (นายชาญวิทย 
ไกรฤกษ) นําครอบครัวของประธานนักรียนชัๅน ม.6 จํานวน 25 รงรียน พรຌอมดຌวยขຌาราชการ 
HiPPS รุน฿หมจากสวนราชการตาง โ จํานวน 16 คน รวมกิจกรรม วันทีไ 24 - 25 ธันวาคม 2554 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

2.11 การสมัมนาประสานความรวมมือครอืขายคณุธรรม จริยธรรม พืไอสรมิสรຌางองคความรูຌ 
ละลกปลีไยนความคดิหในกีไยวกับการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม ละการประสานความรวมมือ
ระหวางครือขายภาครัฐ อกชน ละประชาสังคม มืไอวันทีไ 24 กรกฎาคม 2555 ณ รงรม
อชีย กรุงทพมหานคร

2.12 การสัมมนารืไอง “การสงสริมคุณธรรม จริยธรรม ฿นราชการพลรือน” ระหวางวันทีไ 3 
ถึง 7 กันยายน 2555 มีผูຌขຌารวมสัมมนาจากประทศสมาชิกอาซียน 10 ประทศ จํานวน 20 คน 
รวมประทศกาหล ีละผูຌขຌารวมสมัมนาจากครอืขายภาครัฐของประทศไทยรวมทัๅงสิๅน 50 คน

2.13 การจัดงาน “สานตอจริยธรรม นําความปรง฿สสูภาครัฐ” พืไอสงสริมละขับคลืไอน
คุณธรรม จริยธรรมขຌาราชการพลรือน ละการสรຌางความปรง฿สละตรวจสอบไดຌของ
สวนราชการ มืไอวันทีไ 29 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุร ีดยมีหัวหนຌาสวนราชการละหัวหนຌากลุมงานคุຌมครองจริยธรรม จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน
ดຌานบริหารงานบุคคลละการสงสริมคุณธรรม จริยธรรม ละการสรຌางความปรง฿ส 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการละขຌาราชการ ขຌารวมงานจํานวนประมาณ 500 คน

การเบิกจายเงินงบประมาณผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

สํานักงาน ก.พ. ไดຌรับจัดสรรงินงบประมาณผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
จํานวน 1,810,021,800 บาท ซึไง ณ วันทีไ 30 กันยายน 2555 สํานักงาน ก.พ. สามารถบิกจาย
งินงบประมาณไดຌ จํานวน 1,642,211,132 บาท คิดปนรຌอยละ 90.73
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 มืไอวันทีไ 18-19 ตุลาคม 2554 สํานักงาน ก.พ. ไดຌขຌารวมประชุม ก.พ. อาซียน (ASEAN Conference 
on Civil Service Matters : ACCSM) ครัๅงทีไ 16 ภาย฿ตຌหัวขຌอ “Transforming Public Service for Enhanced 
Performance”  ณ มืองมะละกา ประทศมาลซีย ดยมีวัตถุประสงคพืไอมุงนຌนความรวมมือระหวางหนวย
งานราชการ ระบบราชการ ละการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครฐั ดย฿นการประชมุดังกลาวรองลขาธกิาร ก.พ. 
(นายชาญวิทย ไกรฤกษ) หัวหนຌาคณะละผูຌทนสํานักงาน ก.พ. (ผชช. สุทธิลักษณ อืๅอจิตถาวร ละ 
ดร.มาฆะ ภูจนิดา)  ไดຌรายงานความคืบหนຌาการดาํนนิการตาม ACCSM Work Plan 2008 - 2015 การรายงานการ
ดาํนนิการ ของศูนยขຌอมูลฉพาะดຌานรืไอง  Leadership Development รวมทัๅงการนําสนอ Country Paper 
รืไอง “The Freedom of Association for Thai Civil Service to Form a trades Union” ละ Technical 
Paper รืไอง “Enhancing Civil Service’s transparency : Tools, System, and strategy” ดยการประชุม 
ก.พ. อาซียนดังกลาวปนการจัดประชุมระหวางสํานักงาน ก.พ. ของประทศสมาชิกอาซียนพืไอตรียมความ
พรຌอมของระบบราชการของประทศสมาชิกอาซียน฿นการขຌาสูประชาคมอาซียน฿นป พ.ศ. 2558 
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สํานักงาน ก.พ. จัดงาน “มหกรรมการศึกษาตอ
ตางประทศ” ฿นวันสารทีไ 21 ละวันอาทิตยทีไ 
22 มกราคม 2555 ทีไชัๅน 5 รอยัลพารากอน ฮอลล สยาม
พารากอน  งานค รัๅ งนีๅ ป  นการ ป ຂ ดช  องทาง
การศึกษากับสุดยอดมหาวิทยาลัยจากทัไวทุกมุมลก 
ดย ฿นงานประกอบด ຌ วยการจั ดสดงบู ธของ
มหาวิทยาลัยชัๅนนํา จํานวน 271 สถาบัน จาก 
19 ประทศทัไวลก ละกิจกรรมตาง โ บนวท ีพรຌอม
ทุนการศึกษาอีกมากมาย รวมทัๅงยังมีการปຂด฿หຌทดลอง
สอบภาษาอังกฤษ ละนะนวการศึกษาตอ฿นสาขา
ตาง โ ดยมีผูຌขຌารวมงานทัๅงหมด 22,330 คน 
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 งานวันขຌาราชการพลรือน สําหรับป 2555 ไดຌจัดขึๅนระหวางวันทีไ 30 มีนาคม – 1 มษายน 2555 
ณ สนามกีฬาหงชาติ ภาย฿ตຌหวัขຌอ “ราชการหัว฿จประชาชน” ดยมืไอวนัทีไ  30 มนีาคม 2555 รองนายกรัฐมนตรี 
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ไดຌปนประธานปຂดงานวันขຌาราชการพลรือน ซึไง฿นงานดังกลาวประกอบไปดຌวยกิจกรรม
มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการผยพรผลงานของสวนราชการ การตัๅงจุด฿หຌบริการประชาชนของสวนราชการ 
ปนตຌน ฿นสวนของสํานักงาน ก.พ. ไดຌมีการจัดสดงการจําลองการสอบภาคความรูຌความสามารถทัไวไป (ภาค ก) 
฿นรูปบบการสอบบบ Computer

 
 “ขຌาราชการรุน฿หมพบนายกฯ” มืไอวันพุธทีไ 11 กรกฎาคม 2555 วลา 15.00 – 16.00 น. ณ ทํานียบ
รฐับาล ดย ลขาธกิาร ก.พ. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ละ ดร.ชตุมิา หาญผชญิ (ผอ.ศนูยนกับริหารระดับสงู) 
ไดຌนําทีมขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ่สูง (HiPPs) ละนักรียนทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกําลังศึกษาอยู ณ 
สถาบันการศึกษา฿นประทศ (UIS - Undergraduate Intelligence Scholarship) จํานวน 30 คน จาก
สวนราชการตาง โ ขຌาพบนายกรัฐมนตร ีณ ทํานียบรัฐบาล พืไอรับฟงนวคิดละการถายทอดประสบการณ
ดຌานการบริหารจากผูຌบริหารระดับสงูของประทศ รวมทัๅงไดຌนาํสนอนวคิดละไดຌมีอกาสสรຌางบทบาท฿หมของ
การทํางาน฿นรูปบบ National Agenda - based ตลอดจนพืไอ฿หຌผูຌบริหารระดับสูงของประทศไดຌรูຌจักกลุม
กาํลงัคนคณุภาพ สามารถสรຌางคณุคาละ฿ชຌประยชนจากกลุมขຌาราชการคณุภาพรุน฿หมไดຌอยางมปีระสิทธภิาพ
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 ฿นวนัทีไ 22 สงิหาคม 2555 สาํนักงาน ก.พ. ทาํพธิีปຂดอาคารหลัง฿หม ณ อาคารลขทีไ 47/111 ถนนตวิานนท 
อําภอมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ดยสํานัก/ศูนยตาง โ ของสํานักงาน ก.พ. ไดຌมารวมกันปนหนึไงดียว
ยกวຌนพียงสํานักพิทักษระบบคุณธรรม ทีไยังคงตัๅงอยูสํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุลก ดย฿นงานนีๅ นายยงยุทธ 
วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย ไดຌปนประธาน฿นการปຂดงาน รวมกบันายสมีา 
สมีานนัท อดีตลขาธิการ ก.พ. (ปจจุบันดํารงตําหนงกรรมการ ก.พ.) ละลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะ
จิตรา) 
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มติคณะรัฐมนตรีี
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วันทีไ 10  เมษายน  2555  

เรืไอง การปรับปรุงคาตอบทนขาราชการละเจาหนาทีไของรัฐ
 คณะรัฐมนตรีหในชอบการปรับปรุงคาตอบทนขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรัฐ ตามทีไสํานักงาน ก.พ. 
สนอ ดังนีๅ
 1.  สวนของขຌาราชการพลรือนสามัญ
  (1) กําหนดอัตรางินดือนรกบรรจุ฿หຌบรรลุปງาหมายตามนยบายรัฐบาล฿นอีก 2 ปถัดไป 
ดย฿หຌอัตรางินดือนรกบรรจุขัๅนตํไาของวุฒิปริญญาตรี฿นปทีไ 2 ทากับ 15,000 บาท ปทีไ 1 ทากับ 13,300 บาท 
วุฒิ ปวส.  ปทีไ 2 ทากับ 11,500 บาท ปทีไ 1 ทากับ 10,200 บาท (วุฒิ ปวส. คงความตกตางของ
งินดือนกับวุฒิปริญญาตร)ี ละวุฒิ ปวช. ปทีไ 2 ทากับ 9,400 บาท ละปทีไ 1 ทากับ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช. 
คงความตกตางของงนิดอืนกับวุฒ ิปวส.) ละกาํหนดอตัรางนิดอืนรกบรรจขุัๅนตํไาของคณุวุฒอิืไน฿หຌสอดคลຌอง
กับอัตราความตกตางระหวางคุณวุฒิตาง โ ทีไกําหนดไวຌดิม
  (2) ปรับงินดือนชดชยผูຌไดຌรับผลกระทบ 2 ครัๅง ฿หຌมีผล฿ชຌบังคับพรຌอมกับการปรับอัตรา
งินดือนรกบรรจุ฿นปทีไ 1 ละปทีไ 2 ดยปรับงินดือนชดชย฿หຌครอบคลุมกลุมปງาหมายผูຌขຌารับราชการ
฿นตาํหนงระดบัรกบรรจกุอนวนัทีไอตัรางนิดอืนรกบรรจทุีไปรับ฿หมมผีล฿ชຌบงัคับอยางนຌอย 10 ป (มอีายรุาชการ
ตัๅงต 1 วัน ถึง 10 ป ดยประมาณ)
 2. สวนขຌาราชการประภทอืไนละจຌาหนຌาทีไของรัฐ
 พืไอ฿หຌการปรับอัตรางินดือนรกบรรจุตามคุณวุฒิละการปรับงินดือนชดชยผูຌไดຌรับผลกระทบของ
ขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรฐัทกุประภทบรรลวุตัถปุระสงค ปງาหมาย ละหลกัการดยีวกนั ดยมคีวามปนธรรม
ไมหลืไอมลํๅากัน ละ฿หຌมีผล฿ชຌบังคับภาย฿น 2 ป ฿นทํานองดียวกันจึงหในควร฿หຌฝຆายลขานุการคณะกรรมการ
บรหิารงานบคุคลของขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรฐัตละประภท นาํสนอคณะกรรมการทีไกีไยวขຌอง฿หຌความหในชอบ
฿นรายละอียดกอน ละนําสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ฿หຌ฿ชຌงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 - 2557 
กอนทีไจะดํานินการบังคับ฿ชຌตอไป
 ทัๅงนีๅ การปรับงินดือนรกบรรจุละการปรับงินดือนชดชยผูຌไดຌรับผลกระทบของขຌาราชการละ
จຌาหนຌาทีไของรัฐมีผล฿ชຌบังคับ฿นปทีไ 1 ตัๅงตวันทีไ 1 มกราคม 2556 ละปทีไ 2 ตัๅงตวันทีไ 1 มกราคม 2557

master.indd   108master.indd   108 22/8/2556   15:31:0022/8/2556   15:31:00



สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
Annual Report 2012 109

เรืไอง การปรับคาตอบทนรกบรรจุละการชดเชยผูเดรับผลกระทบ
ของพนักงานราชการ
 คณะรัฐมนตรีหในชอบงบประมาณ฿นการดํานินการปรับคาตอบทนรกบรรจุละการชดชยผูຌไดຌรับ
ผลกระทบของพนักงานราชการ ละงินพิไมการครองชีพชัไวคราว สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 
รวมทัๅงสิๅน จํานวน 6,634 ลຌานบาท ตามทีไคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สํานักงาน ก.พ. สนอ 

เรืไอง ขอเสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ 
(ครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
 คณะรัฐมนตรีหในชอบการดํานินมาตรการปรับปรุงอตัรากําลังของสวนราชการ (ครงการกษียณอายุ
กอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะกรรมการกําหนดปງาหมายละนยบายกําลังคนภาครัฐ 
(คปร.) ตามทีไสํานักงาน ก.พ. สนอ
 สาระสําคัญของเรืไอง
 คปร. รายงานวา ไดຌดํานินการตามมติคณะรัฐมนตร ีดย฿นการดํานินมาตรการฯ ฿น 4 ปทีไผานมาไดຌ
จดัทาํขຌอสนอมาตรการฯ ฿นตละป สนอคณะรัฐมนตรี฿หຌความหในชอบละไดຌดาํนินมาตรการฯ มาลຌว 4 ครัๅง 
คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 ทัๅงนีๅ มีผูຌขຌารวมมาตรการฯ ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 รวม 83,204 คน
 สําหรับการดํานินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (ครงการกษียณอายุกอนกําหนด) 
ปสุดทຌายของกรอบระยะวลาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว คปร. ฿นการประชุมมืไอวันทีไ 12 มีนาคม 2555 
ไดຌพิจารณา ละมีมติดังนีๅ
 1. หในชอบ฿หຌดาํนินมาตรการปรับปรุงอตัรากําลังของสวนราชการ (ครงการกษียณอายุกอนกําหนด) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการ ณ วันทีไ 1 ตุลาคม 2555) ซึไงปนปสุดทຌายของกรอบระยะวลา
ทีไกําหนดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ทัๅงนีๅ หากจะดํานินตามมาตรการดังกลาว฿นอนาคต จะตຌองมีการทบทวน 
ผลการดํานินการละกําหนดนวทางปฏิบัติทีไหมาะสมสนอคณะรัฐมนตรีพืไอพิจารณา
 2. หในชอบ฿หຌกําหนดประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลปน 4 กรณี ดังนีๅ
 กรณทีีไ 1 คณะรัฐมนตรีมีมต฿ิหຌสวนราชการปรับปลีไยนสถานภาพดยออกจากระบบราชการไมกาํหนด
จํานวนผูຌขຌารวมมาตรการฯ
 กรณีทีไ 2 สวนราชการประสงคจะยุบลิกบางภารกิจ ไมกําหนดจํานวนผูຌขຌารวมมาตรการฯ
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 กรณีทีไ 3 สวนราชการมีอัตรากําลังกิน กําหนดจํานวนผูຌขຌารวมมาตรการฯ ไมกินรຌอยละ 10 
ของกลุมปງาหมาย
 กรณีทีไ 4 สวนราชการทีไมีจํานวนขຌาราชการสูงอายุ (50 ปขึๅนไป) มากกวารຌอยละทีไกําหนด
 - สวนราชการมีจํานวนขຌาราชการสูงอาย ุ(50 ปขึๅนไป) ตัๅงตรຌอยละ 20 ขึๅนไป กําหนดกลุมปງาหมาย
ของผูຌรวมมาตรการฯ ไดຌไมกินรຌอยละ 5 ของกลุมปງาหมาย
 - สวนราชการมีจํานวนขຌาราชการสูงอายุ (50 ปขึๅนไป) ตัๅงตรຌอยละ 10 ตไมถึงรຌอยละ 20 กําหนด
กลุมปງาหมายของผูຌขຌารวมมาตรการฯ ไดຌไมกินรຌอยละ 3 ของกลุมปງาหมาย
 ดยกรณีทีไ 1 - 3 สวนราชการตຌองยุบลิกตําหนง สวนกรณีทีไ 4 ไมตຌองยุบลิกตําหนงของผูຌทีไออกจาก
ราชการตามมาตรการฯ
 สวนรายละอียดการดํานินมาตรการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฿หຌปนชนดียวกับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ละ฿หຌสวนราชการกําหนดหลักกณฑละงืไอนไข฿นการคัดกรองขຌาราชการทีไขຌารวมมาตรการฯ 
ตามความหมาะสม พืไอมิ฿หຌมีผลกระทบละกิดความสียหายกราชการ
 3. หในควร฿หຌผูຌมีงินไดຌทีไออกจากราชการตามมาตรการฯ ละไดຌรับสิทธิประยชนทีไปนงินกຌอน 
(งินชวยหลือผูຌซึไงออกจากราชการตามมาตรการฯ) ตัๅงตวันทีไ 1 มกราคม 2556 ไดຌรับการยกวຌนไมตຌองนํางิน
กຌอนดังกลาวมารวมคํานวณพืไอสียภาษีงินไดຌบุคคลธรรมดา ชนดียวกับผูຌทีไไดຌรับสิทธิประยชนทีไปนงินกຌอน
กอนวันทีไ 1 มกราคม 2556
 4. หในควร฿หຌกระทรวงศึกษาธิการกําหนดนวทางหรือผนการบริหารจัดการอัตรากําลัง พืไอ฿หຌ
การลาออกตามมาตรการฯ  ของขຌาราชการครูไมกระทบตอประสิทธิภาพละผลสัมฤทธ่ิของการศึกษา฿นภาพรวม 
รวมทัๅง฿หຌการรียนการสอนมีความตอนืไอง ทัๅงนีๅ ผูຌบังคับบัญชาผูຌมีอํานาจอนุญาตการลาออกจากราชการตาม
มาตรการฯ ตຌองคํานึงถึงผลกระทบทีไกิดขึๅนตอประสิทธิภาพการรียนการสอนประกอบ฿นการพิจารณาอนุญาต
฿หຌขຌาราชการครูออกจากราชการตามมาตรการฯ ดຌวย

วันทีไ 12 มิถุนายน 2555                                                                                                                                                 

เรืไอง การกําหนดตําหนงผูชวยปลัดกระทรวง (ตําหนงประเภทบริหาร ระดับตน)
 คณะรัฐมนตรีหในชอบ฿หຌ ก.พ. อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 
กําหนด฿หຌมีตําหนงผูຌชวยปลัดกระทรวง (ตําหนงประภทบริหาร ระดับตຌน) ดย฿ชຌบังคับไดຌตามกฎหมาย 
ตามทีไสาํนักงาน ก.พ. สนอละมอบหมาย฿หຌสาํนักงาน ก.พ.ร. รบัไปพิจารณาดํานนิการ หากมีการกຌไขกฎหมาย
วาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน ฿หຌกຌไขปรับปรุงความ฿นมาตรา 21 วรรคสอง วา฿หຌมีตําหนงผูຌชวยปลัด
กระทรวงปนผูຌชวยสัไงละปฏิบัติราชการทนปลัดกระทรวงดຌวย
 สาระสําคัญของเรืไอง
 สํานักงาน ก.พ. รายงานวา
 1. พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. 2534 ไดຌบัญญัติ฿หຌมีตําหนงผูຌชวยหัวหนຌา
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สวนราชการปนผูຌชวยสัไงละปฏบิตัดิຌวยกใไดຌ ละพระราชบัญญตัริะบยีบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 42 (9) 
บญัญัติกีไยวกับการกําหนดตําหนงระดับ 9 ไดຌก ตาํหนง (ข) ผูຌบรหิารระดับสูง฿นฐานะผูຌชวยหัวหนຌาสวนราชการ
ระดับกระทรวงหรือทบวง ผู ຌชวยหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะปนกรมละไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง
ตอยู฿นบงัคบับัญชาของนายกรฐัมนตร ีหรอืผูຌชวยหวัหนຌาสวนราชการทีไมฐีานะปน กรม ละมหีวัหนຌาสวนราชการ
รับผิดชอบ฿นการปฏิบัติราชการขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรี
 ก.พ. ไดຌกําหนด฿หຌมีตําหนงผูຌชวยหัวหนຌาสวนราชการ฿นกระทรวง ทบวง กรม ตามทีไกฎหมายกําหนด
฿หຌมไีดຌ ซึไงจะมีจาํนวนทา฿ดนัๅนปนไปตามหลกักณฑละวธิกีารทีไ ก.พ. กาํหนด ดยมีจาํนวนสูงสดุไมกิน 4 ตาํหนง 
ทัๅงนีๅ การกําหนดชืไอตําหนง฿นสายงานละระดับตําหนง มีทัๅงสายงานนักบริหาร (ตําหนงนักบริหาร ระดับ 9) 
ละสายงานหลักของสวนราชการ ชน จຌาหนຌาทีไวิคราะหงานบุคคล 9 จຌาหนຌาทีไวิคราะหงบประมาณ 9 ปนตຌน

วันทีไ 26 มิถุนายน 2555

เรืไอง รางกฎ ก.พ. วาดวยการ฿หขาราชการพลเรือนสามัญเดรับเงินประจําตําหนง 
(ฉบับทีไ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีหในชอบรางกฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญไดຌรับงินประจําตําหนง 
(ฉบับทีไ ..) พ.ศ. .... ตามทีไสํานักงาน ก.พ. สนอ ละ฿หຌดํานินการตอไปไดຌ

 ขอเทใจจริง
 สํานักงาน ก.พ. สนอวา
 1. ก.พ. ไดຌมมีติหในชอบ฿หຌกาํหนดสายงานละระดบัตาํหนงทีไมสีทิธไิดຌรบังินประจําตาํหนงพิไมติม 
จํานวน 7 สายงาน ไดຌก 1) สายงานวิชาการชางศิลปຊ ระดับทรงคุณวุฒิ 2) สายงานมัณฑนศิลปຊ ระดับทรงคุณวุฒิ 
3) สายงานจติรกรรม ระดับทรงคณุวฒุ ิ4) สายงานภสชักรรม ระดับทรงคณุวฒุ ิ5) สายงานพยาบาลวชิาชพี ระดับ
ทรงคุณวุฒิ 6) สายงานพทยผนไทย ระดับชํานาญการ ละระดับชํานาญการพิศษ 7) สายงานจิตวิทยาคลินิก 
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิศษ ละระดับชีไยวชาญ จึงจําปนตຌองกຌไขบัญชีกําหนด สายงานทีไมีสิทธิ
ไดຌรบังนิประจาํตาํหนงทຌายกฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรอืนสามญัไดຌรบังนิประจาํตาํหนง พ.ศ. 2551 
พืไอ฿หຌขຌาราชการผูຌดาํรงตําหนง฿นสายงานละระดับตาํหนงทีไกาํหนดพิไมติมดงักลาว ไดຌรบังินประจําตาํหนง
 2. ฿นคราวประชุม ก.พ. มืไอวันทีไ 30 มษายน 2555 ก.พ. ไดຌพิจารณารางกฎ ก.พ. วาดຌวย
การ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญไดຌรับงินประจําตําหนง (ฉบับทีไ ..) พ.ศ. .... ลຌวมีมติหในชอบ ละรองนายก
รัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ไดຌพิจารณาลຌวมีคําสัไง฿หຌนําสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา฿หຌความหในชอบตอไป
 สาระสําคัญของรางกฎ ก.พ.
 ปรับปรุงบัญชีทຌายกฎ ก.พ. ดยกําหนดสายงานละระดับตําหนงพืไอ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญ
มีสิทธิไดຌรับงินประจําตําหนงพิไมติม จํานวน 7 สายงาน 

master.indd   111master.indd   111 22/8/2556   15:31:0322/8/2556   15:31:03



สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
Annual Report 2012112

วันทีไ 30 กรกฎาคม 2555                                                                                                                                            

เรืไอง  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ป 2558 ครัๅงทีไ 1
 คณะรฐัมนตรรีบัทราบผลการประชมุชิงปฏบิตักิารการตรยีมความพรຌอมสูประชาคมอาซยีน ป 2558 
ครัๅงทีไ 1 ละมอบหมาย฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองรับขຌอสัไงการของนายกรัฐมนตรีไปดํานินการ ดย฿หຌสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติบูรณาการผลการดํานินงานของหนวยงานละรายงาน
ผลการดํานินการตอคณะรัฐมนตรี ตามทีไสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  
 สศช. สนอรืไอง ผลการประชุมชิงปฏิบัติการการตรียมความพรຌอมสูประชาคมอาซียน ป 2558 ครัๅงทีไ 1 
มืไอวันพฤหัสบดีทีไ 26 กรกฎาคม 2555 พืไอตรียมความพรຌอมของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการขຌาสูประชาคม
อาซียน  สรุปสาระสําคัญไดຌ ดังนีๅ 

 1. การนาํเสนอของหัวหนาสวนราชการ  
 การนําสนอของหัวหนຌาสวนราชการ จํานกหนวยงานตามภารกิจทีไสอดรับกับประชาคมอาซียน 
3 สาหลัก ไดຌก ประชาคมศรษฐกิจ ประชาคมสังคมละวัฒนธรรม ประชาคมการมืองละความมัไนคง ละ
ภารกิจของหนวยงานขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
 1.1 ประชาคมศรษฐกิจ
 1) หนวยงานดຌานศรษฐกิจ ประกอบดຌวย 8 กระทรวง ไดຌก กระทรวงการคลัง กระทรวงการทองทีไยว
ละกีฬา กระทรวงกษตรละสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
กระทรวงพาณิชย  กระทรวงพลังงาน ละกระทรวงอุตสาหกรรม 
   (1) ผลกระทบชิงลบทีไสําคัญ  ชน การขงขันทางการคຌา การลงทุน ละการทองทีไยวพิไมขึๅน 
กิดการยงชิงการ฿ชຌทรัพยากรภาย฿นประทศ ความสีไยงจากการปนปอนละพรระบาดของรคละมลงศัตรูพืช  
รคระบาดสัตว มาตรการอุปสรรคทางการคຌาทีไม฿ิชภาษีพิไมขึๅน กิดการขงขันพืไอปนศูนยกลางการขนสงของ
ภูมิภาคระหวางประทศสมาชิกอาซียนดຌวยกันอง 
   (2) ผลกระทบชิงบวกทีไสําคัญ ชน ตลาดมีขนาด฿หญละหลากหลายสามารถรองรับผลผลิต
ทีไมีคุณภาพตกตางกัน ไทยสามารถปนประทศผูຌนําดຌานมาตรฐานการผลิตละการจัดทํามาตรฐานอาซียน  
จะทํา฿หຌไทยมีวตัถุดบิจากประทศพืไอนบຌาน สามารถกระจายสินคຌาไปประทศนอกกลุมอาซียน การขຌาถงึหลง
พลังงานไฟฟງา กຍาซธรรมชาติ ละถานหินสะอาด฿นประทศพืไอนบຌานไดຌ฿นราคาทีไตํไาลง ละกระจายความสีไยง
ทีไมาของพลังงานไดຌมากขึๅน รวมทัๅง พิไมอกาส฿นการพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม฿หม โ จากการวิจัยละ
พัฒนารวมกัน฿นภูมิภาคอาซียน
   (3) ประดในรงดวนทีไตຌองดํานนิการ ชน กาํหนดมาตรการกฎระบยีบ พืไอปງองกนัสนิคຌาทีไไมมคีณุภาพ
หรือไมไดຌมาตรฐาน  ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดตຌนทุน ละพัฒนาคุณภาพผลผลิต ดยสงสริมการผลิตสินคຌา
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ทีไไดຌมาตรฐาน ละพิไมขีดความสามารถ฿นการบริหารจัดการหลังการกใบกีไยว ตรียมความพรຌอมกษตรกร
พืไอปรับตัว฿นการ฿ชຌทคนลยีละครืไองจักรกลทางการกษตรพืไอทดทนรงงานกษตรรงรัดครงการชืไอมยง
สຌนทางขนสง฿นประตูการคຌาทีไสําคัญของไทยกับประทศพืไอนบຌาน รวมทัๅงสຌนทางทีไจะสริมสรຌางศักยภาพ
ลจิสติกสภาย฿นประทศ ละสนับสนุนผูຌประกอบการไทย฿นการผลิตอุปกรณทคนลยีพลังงานทดทน
    
  1.2 ประชาคมสังคมละวัฒนธรรม
  1) หนวยงานดຌานสังคมละวัฒนธรรม ประกอบดຌวย 7 กระทรวง ไดຌก กระทรวงการพัฒนาสังคม
ละความมัไนคงของมนุษย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม กระทรวงรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี กระทรวงศึกษาธิการ ละกระทรวงสาธารณสุข
    (1) ผลกระทบชิงลบทีไสําคัญ ชน ขาดระบบการคุຌมครองทางสังคมสําหรับรงงานละบุตรของ
รงงานนอกระบบ ซึไงจะมีจํานวนมากขึๅน สตรี ดใกละยาวชน ละผูຌพิการบางกลุมยังขຌาไมถึงบริการของภาครัฐ ละ
ขาดอกาส฿นการพัฒนาศักยภาพพืไอตรียมความพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียน อาจกิดการไหลออกของรงงาน
บางสาขา ประชาชนมีความรูຌภาษาอังกฤษไมพียงพอทํา฿หຌขาดอกาส฿นการศึกษาตอละการจรจาธุรกิจระหวาง
ประทศ การขຌาถึงละบงปนผลประยชนของทรัพยากรธรรมชาติอยางไมปนธรรม การดัดปลงพันธุกรรม 
การขຌามาของชนิดพันธุตางถิไน ละการรัไวไหลของหลงพันธุกรรม
    (2) ผลกระทบชิงบวกทีไสาํคัญ ชน กิดความรวมมือระดับภูมิภาคอาซียน ฿นรืไองการสงสริม
ละคุຌมครองสิทธิ ดยฉพาะสตรี ดใก ยาวชน ผูຌสูงอาย ุละผูຌพิการ รวมทัๅงการสนับสนุนทางดຌานวิชาการละ
งบประมาณ ประทศไทยมีอกาสปนศูนยกลางดຌานการศกึษาสงู นืไองจากมขีຌอไดຌปรยีบ฿นชงิภมูศิาสตร ประทศ
สมาชิกอาซียนมีความขຌา฿จละความรวมมือกันมากขึๅน฿นการกຌไขปญหาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
ละมีอกาส฿นการสรຌางความรวมมือชืไอมยงขຌอมลูภมูสิารสนทศดຌานภัยพิบตัริะดบัอาซยีน พืไอรบัมอืสถานการณ
ฉุกฉิน
    (3) ประดในรงดวนทีไตຌองดํานินการ ชน พิไมประสิทธิภาพรงงาน พัฒนาฐานขຌอมูลรงงาน
ทัๅง฿นละนอกระบบ พัฒนาหลักสูตรการรียน พืไอรองรับนักรียน นักศึกษาตางชาติ รวมทัๅงจัดระบบ
การอนหนวยการรียน฿นทุกระดับการศึกษา การผลิตบุคลากร฿หຌตรงกับความตຌองการของตลาดรงงาน รง
สงสริมความรวมมือ฿นการจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมขຌามพรมดน฿นอาซียน รวมทัๅง
การพัฒนาละ฿ชຌประยชนจากวิทยาศาสตร ทคนลยีละนวัตกรรมพืไอการปรับตัวรองรับการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ ละศรษฐกิจสีขียว

  1.3 ประชาคมการมืองละความมัไนคง
  1) หนวยงานดຌานการมืองละความมัไนคง ประกอบดຌวย 4 กระทรวง ไดຌก กระทรวงกลาหม 
กระทรวงการตางประทศ กระทรวงมหาดไทย ละกระทรวงยุติธรรม
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    (1) ผลกระทบชิงลบทีไสําคัญ ชน กิดปญหาความมัไนคงละภัยคุกคามรูปบบ฿หม ชน ปญหา
ยาสพตดิขຌามชาต ิละการคຌามนุษย ปนตຌน การขยายตวัของมืองละการจดัการระบบสาธารณปูภค฿หຌพียงพอ 
ความหลืไอมลຌาํทางสงัคม การคลืไอนยຌายรงงานดยสรอีาจกอ฿หຌกดิผลกระทบตอความสงบสขุละความมัไนคง
ภาย฿นประทศ ปญหาจากกลุมกอการรຌายละอาชญากรรมขຌามชาติสวงประยชนจากการปຂดละคลืไอนยຌาย
สรี ทํา฿หຌการปງองกันละปราบปรามมีความยุงยากละซับซຌอน
    (2) ผลกระทบชิงบวกทีไสําคัญ ชน มีกลไกความรวมมือ฿นการสรຌางสันติภาพละกຌไขปญหา
ความขัดยຌงทีไมีประสิทธิภาพ การขยายตัวของการคຌาชายดนละศรษฐกิจฐานราก กิดความรวมมือ฿นระดับ
พืๅนทีไ฿นการพัฒนาตามนวชายดน ละกระตุຌน฿หຌทุกภาคสวนตรียมความพรຌอมละพัฒนาตามกรอบอาซียน
    (3) ประดในรงดวนทีไตຌองดาํนนิการ ชน สนบัสนนุนวคดิการจดัตัๅงกองกาํลังอาซยีน฿หຌกดิปน
รปูธรรม ดยตรยีมพรຌอมทัๅงกาํลงัพล งบประมาณ ละการบรหิารจดัการ การพิไมสมรรถนะ฿นการบรหิารจดัการ
พืๅนทีไ สงสริมความขຌา฿จละยอมรับ฿นระบอบการมืองการปกครองของประทศ฿นประชาคมอาซียน ตลอดจน
สนับสนุนการสรຌางครือขาย ละสงสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบรรทัดฐานพืไอสรຌางความรวมมือดຌานการปງองกัน
ทางการทหารละความมัไนคงอาซียน ดยฉพาะการกําหนดนวทางการจัดการพืๅนทีไชายดน
 
 1.4 บทบาทหนวยงานขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรี
 1) หนวยงานขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรี ประกอบดຌวย 3 หนวยงาน ไดຌก สาํนกันายกรัฐมนตรี สาํนกังาน
คณะกรรมการวิจัยหงชาติ ละสํานักงานตํารวจหงชาติ
    (1) ผลกระทบชิงลบทีไสําคัญ ชน ภารกิจ฿นการกําหนดนยบายละการขับคลืไอน ดຌาน
ศรษฐกิจ สังคม ละความมัไนคง มีความซับซຌอนละปริมาณงานพิไมขึๅน ความพรຌอมของบุคลากรดຌานภาษาละ
ความชีไยวชาญฉพาะดຌาน ขຌอจํากัดดຌานงบประมาณละกําลังคนจากภารกิจทีไพิไมขึๅน ครืไองมือละกลไก
พืๅนฐานของระบบราชการขาดความยืดหยุน ละคลองตัว ทํา฿หຌขาดความพรຌอม฿นการขຌาสูประชาคมอาซียน 
คานิยม วัฒนธรรม อาจสรຌางการไมยอมรับ มีทัศนคติชิงลบตอการปลีไยนปลงกฎหมาย ปจจุบันหลายฉบับ
ไมสอดคลຌองกับพันธกรณี
    (2) ผลกระทบชิงบวกทีไสําคัญ ชน ภาคราชการมีการลกปลีไยนประสบการณละความรูຌ
฿นการปฏบิตัริาชการกบัประทศ฿นกลุมอาซยีน พืไอปนนวทาง฿นการพฒันาการปฏบิตัริาชการ การดาํนนิงาน
ภาย฿ตຌความรวมมือตาง โ จะกอ฿หຌกิดสันติภาพละสถียรภาพ฿นภูมิภาคอาซียน
    (3) ประดในรงดวนทีไตຌองดํานินการ ชน ปรับครงสรຌางละบทบาทของสํานักนายกรัฐมนตรี
฿หຌปนหนวยยุทธศาสตรของประทศ จดัทาํผนมบทการขับคลืไอนประชาคมอาซียนพืไอปนนวทางการดํานนิการ
฿หຌกสวนราชการ ทัๅงการพฒันาครงสรຌางองคกรละกําลังคน฿นระบบราชการ การจดัสรรงบประมาณทีไหมาะสม
กับภารกิจ การปรับปรุงกฎหมาย ละกฎระบียบ
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 2. การดําเนินการ฿นระยะตอเป
 นายกรัฐมนตรไีดຌมบีญัชา฿หຌกาํหนดนวทางการดาํนนิการ฿นระยะตอไป รวม 6 รืไอง ดยมีกรอบวลา
฿นการดํานินการตละรืไอง ดังนีๅ
  2.1 มอบหมายหนวยงานทีไกีไยวขຌองสรุปผนงาน/ครงการหลักละจัดลําดับความสําคัญ พืไอบูรณา
การรวมกันระหวางหนวยงาน฿นตละ 3 สาหลัก ละวิคราะหภาพรวมความพรຌอม/ไมพรຌอม ละความไดຌปรียบ/
สียปรียบ฿นการขงขัน฿นตละดຌาน ฿หຌลຌวสรใจภาย฿น 3 สัปดาห ดังนีๅ
 1) ดຌานศรษฐกิจ มอบหมาย รองนายกรัฐมนตรีละรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน 
ณ ระนอง) ปนจຌาภาพหลัก
 2) ดຌานสังคมละวัฒนธรรม มอบหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคง
ของมนุษย ปนจຌาภาพหลัก
 3) ดຌานการมืองละความมัไนคง มอบหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ละรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประทศ ปนจຌาภาพหลัก
 2.2 มอบหมายกระทรวงคมนาคมปนหนวยงานหลัก฿นรืไองการชืไอมยง฿นภูมิภาคอาซียน ดย฿หຌ
หารือรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอวางผนพัฒนาศักยภาพการปนศูนยกลางอาซียนของไทย฿น 3 รืไอง 
ประกอบดຌวย
    (1) การขนสง 
    (2) การทองทีไยว รวมถึงการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมละสุขภาพ 
    (3) การสรຌางความจริญทางศรษฐกิจละสังคม ทัๅงนีๅ ฿หຌพิจารณา฿นประดในฉพาะควบคูกันไปดຌวย 
ชน รืไองการพัฒนาดานศุลกากร ดานตรวจคนขຌามือง ละการปรับปรุงกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ดยดํานินการ฿หຌลຌว
สรใจภาย฿น 3 สัปดาห
 2.3 มอบหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ละสํานักงานคณะกรรมการ
ขຌาราชการพลรือน ปนหนวยงานหลัก฿นรืไองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดยวางผนกําลงัคนทัๅงระบบ ครอบคลุม
ทรัพยากรมนษุย฿นภาครฐั ละภาคการผลติละบรกิาร ทัๅง฿นสวนของจาํนวนความตຌองการ ละการพฒันาทักษะ
ฝมือรงงาน ละภาษาทักษะดຌานภาษา ดยดํานินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿น 3 สัปดาห
 2.4 มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีละรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) 
ปนจຌาภาพหลัก ฿นการพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดละกลุมจังหวัดพืไอบูรณาการความพรຌอมของ 3 สา
หลัก ดย฿หຌความสําคัญกับพืๅนทีไจังหวัดชายดน ขตศรษฐกิจพิศษ ละพืๅนทีไทีไมีศักยภาพ฿นการติบต รวมทัๅง
การพัฒนาสินคຌาหนึไงตําบล หนึไงผลิตภัณฑ ทีไสามารถสรຌางมูลคาพิไม พืไอการสงออก ดยดํานินการ฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿น 5 สัปดาห
 2.5 มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีละรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) 
จัดประชุมชิงปฏิบัติการรวมกับภาคอกชน 5 สถาบัน ไดຌก สภาหอการคຌาหงประทศไทย สภาธุรกิจ ตลาดทุนไทย
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 2.6 มอบหมายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌอง รับผิดชอบการสนับสนุน
การขับคลืไอน 3 สาหลัก ดยฉพาะอยางยิไง฿นประดในดຌานทคนลยีสารสนทศสําหรับการปฏิบัติงาน
฿นภาครัฐละการศึกษา การจัดตัๅงศูนยบริการขຌอมูลละ฿หຌคําปรึกษา (Call Center) ทีไมีหลายภาษา จัดทํา
วใบไซตพืไอผยพรประชาสัมพันธ การสรຌางภาพลักษณละอัตลักษณทีไดดดนของประทศไทย การ฿หຌบริการ
ดຌานกฎหมาย พลังงานละไฟฟງาซึไงปนทัๅงสินคຌาละปจจัยสนับสนุน รวมทัๅงการวิจัยละพัฒนาดยดํานินการ
฿หຌลຌวสรใจภาย฿น 5 สัปดาห

วันทีไ 28 สิงหาคม 2555         
เรืไอง ขออนุมัติกําหนดอัตรากําลังขาราชการเพิไม
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบอัตรากําลังขຌาราชการพิไม฿หม จํานวน 130 อัตรา  พืไอปฏิบัติงาน
ตามภารกิจละปริมาณงานทีไพิไมขึๅน฿นปจจุบันของสํานักงานปງองกันละปราบปรามการฟอกงิน (ปปง.) ดย
ยกวຌนการดํานินการตามมติคณะรัฐมนตร ีมืไอวันทีไ 28 กันยายน 2553 รืไอง  มาตรการบริหารกําลังพลภาครัฐ 
(พ.ศ. 2552 – 2556)  
 ทัๅงนีๅ ฿หຌสํานักงาน ปปง. ตกลงกับสํานักงบประมาณพืไอจัดสรรงินงบประมาณสําหรับอัตรากําลัง
ขຌาราชการพิไม฿หมดຌวย ตามความหในของคณะกรรมการกําหนดปງาหมายละนยบายกําลังคนภาครัฐ 
สํานักงาน ก.พ. 
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รายงานการเงินของสํานักงาน ก.พ. 
� งบการงิน 
� ตຌนทุนผลผลิตละกิจกรรม  
� การวิคราะหงบการงิน  
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รายงานการเงินของสํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ. เดจัดทํารายงานการเงินบงเปน 3 สวน เดก
 1. งบการเงิน ประกอบดຌวย งบสดงฐานะการงิน งบรายไดຌละคา฿ชຌจาย รายงานรายไดຌผนดิน
ละหมายหตุประกอบงบการงิน  ปรียบทียบระหวางปงบประมาณ 2555 ละ 2554
  2. ตนทนุผลผลติละกจิกรรม สาํหรบัปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดยสดงตຌนทนุผลผลิตละกจิกรรม
ทีไคํานวณขึๅนตามหลักกณฑการคํานวณตຌนทุนผลผลิตของกรมบัญชีกลาง
 3. การวิเคราะหงบการเงิน  สดงการวิคราะห 2 รูปบบ คือ
  3.1 การหาอัตรายอสวนตามนวดิไงของรายการตละบรรทัดปนรຌอยละทียบกับยอดรวม
สินทรัพยปนฐานรຌอยสําหรับรายการ฿นงบสดงฐานะการงิน ละทียบกับยอดรวมรายไดຌปนฐานรຌอยสําหรับ
รายการ฿นงบรายไดຌละคา฿ชຌจาย
  3.2 การวิคราะหตามนวนอนหรือหานวนຌม ปนการสดง฿นรูปบบผนภูมิกราฟทง 
ดยสดงฉพาะรายการหลักจากงบการงิน
 ทัๅงนีๅ รายงานการงินของสํานักงาน ก.พ. สําหรับปงบประมาณ 2555 ละ 2554 สามารถสรุป
สาระสําคัญไดຌดังนีๅ
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งบการเงิน  
 ปรากฏวาปงบประมาณ 2555 สํานักงาน ก.พ. มีสินทรัพยรวม ณ วันทีไ 30 กันยายน 2555  จํานวน 
3,667,030.88 พันบาท บงปนสินทรัพยหมุนวียน 2,784,889.82 พันบาท คิดปนรຌอยละ 75.94 ละสินทรัพย
ไมหมุนวียน 882,141.06 พันบาท คิดปนรຌอยละ 24.06 มีหนีๅสินรวม 1,901,177.85 พันบาท คิดปนรຌอยละ 
51.85 ทํา฿หຌมีสินทรัพยสุทธิ 1,765,853.03 พันบาท คิดปนรຌอยละ 48.15 ดยมีรายไดຌจากงบประมาณทีไไดຌรับ
จัดสรรละรายไดຌจากหลงอืไนรวม 5,661,991.36 พันบาท บงปนรายไดຌจากงบประมาณผนดิน 
4,633,961.08 พันบาท คิดปนรຌอยละ 81.84 ละรายไดຌจากหลงอืไน 1,028,030.28 พันบาท 
คิดปนรຌอยละ 18.16 ละมีคา฿ชຌจาย฿นการดํานินงาน 5,893,587.75 พันบาท คิดปนรຌอยละ 104.09 ทํา฿หຌ
มีคา฿ชຌจายสูงกวารายไดຌ฿นการดํานินงาน 231,596.39 พันบาท คิดปนรຌอยละ 4.09
 
เมืไอเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2554 มีการเปลีไยนปลงทีไสําคัญดังนีๅ
 1. สินทรัพยมีจํานวนลดลง 586,048.41 พันบาท (4,253,079.29 – 3,667,030.88) คิดปน
รຌอยละ 13.78 นืไองจากการลดลงทีไสาํคญัของสินทรัพยหมุนวยีนจาํนวน 552,532.61 พนับาท (3,337,422.43 – 
2,784,889.82) ละสินทรัพยไมหมุนวียนจํานวน 33,515.80 พันบาท (915,656.86 – 882,141.06)
 2. หนีๅสินมีจํานวนลดลง 346,723.77 พันบาท (2,247,901.62 – 1,901,177.85) คิดปน
รຌอยละ 15.42 นืไองจากการลดลงทีไสําคัญของหนีๅสินหมุนวียนจํานวน 346,006.92 พันบาท (2,245,356.82 – 
1,899,349.90) ละหนีๅสินไมหมุนวียนจํานวน  716.85  พันบาท  (2,544.80 – 1,827.95)
 3. สินทรัพยสุทธมิีจํานวนลดลง  239,324.64 พันบาท  (2,005,177.67– 1,765,853.03)  คิดปน
รຌอยละ 11.94 นืไองจากการลดลงทีไสําคัญของรายไดຌสูง (ตํไา) กวาคา฿ชຌจายสะสมจํานวน 239,324.64 พันบาท
 4. รายเดทีไนาํมา฿ชຌ฿นการดํานนิงานลดลงจาํนวน 56,274.65 พนับาท (5,718,266.01 – 5,661,991.36) 
นืไองจากการลดลงทีไสาํคญัของรายไดຌจากหลงอืไนจาํนวน 142,213.38 พนับาท (1,170,243.66 – 1,028,030.28)  
ละการเพิไมขึๅนของรายไดຌจากงบประมาณประจําจํานวน 85,938.73 พันบาท  (4,548,022.35 – 4,633,961.08) 
ดยมีงินอุดหนุนนักรียน   
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ทุนรัฐบาลเพิไมขึๅนจํานวน 315,670.66 พันบาท (3,537,008.39 – 3,852,679.05) การลดลงของ
งบบุคลากรจํานวน 13,305.26 พันบาท (253,133.68 – 239,828.42) การลดลงของงบดํานินงานจํานวน 
24,260.64 พันบาท (221,164.12 – 196,903.48) การลดลงของงบลงทุนจํานวน 135,355.95 พันบาท
(184,466.31 – 49,110.36) การพิไมขึๅนของงบรายจายอืไนจํานวน 37,558.79 พันบาท (141,567.32 – 179,126.11) 
การลดลงของรายไดຌงินกูຌจากรัฐบาลจํานวน 78,364.53 พันบาท  
  5. คา฿ชจาย฿นการดํานินงานเพิไมขึๅนจํานวน  355,433.79 พันบาท (5,538,153.96 – 
5,893,587.75) นืไองจากการเพิไมขึๅนของคา฿ชຌจายบคุลากรจํานวน 10,508.49 พนับาท (298,796.38 – 309,304.87) 
การเพิไมขึๅนของคา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรมจํานวน 129,173.56 พันบาท (1,137,377.23 – 1,266,550.78) 
การเพิไมขึๅนของคาบําหนใจบํานาญจํานวน 10,370.42 พันบาท (108,523.29 – 118,893.71) การลดลง
ของคาวสัดุละคา฿ชຌสอยจํานวน 85,423.55 พันบาท (353,521.54 – 268,097.99)  การเพิไมขึๅนของงินอดุหนุน
นักรียนทุนรัฐบาลจํานวน 292,599.08 พันบาท (3,535,579.32 – 3,828,178.39) ละจากการลดลงของ
คา฿ชຌจายอืไนจํานวน 1,041.74 พันบาท (1,097.62 – 55.87)  
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การวิเคราะหงบการเงิน
 1. งบสดงฐานะการเงิน
 1.1 สดัสวนของงนิสดละรายการทยีบทางนิสดตอสนิทรัพยสทุธปิ 2555 ลดลงจากป 2554 จาํนวน 
2.64 % (77.67 – 75.03) ถຌาพิจารณาจากผนภูมิปรากฏวางินสดละรายการทียบทางินสดลดลงจํานวน 
551,967.47 พันบาท  นืไองจากมีการปลีไยนปลงงินสดละรายการทียบทางินสด  ดังนีๅ

                 หนวย  :   พันบาท

 
 1.2 สัดสวนทีไดิน อาคาร ละอุปกรณ (สุทธ)ิ ตอสินทรัพยสุทธิของป 2555 ลดลงจากป 2554 จํานวน 
2.60 % (20.49 – 23.09) ตถຌาพิจารณาตามผนภูมิปรากฏวาป 2555 ลดลงจากป 2554  จํานวน 24,955.73 พันบาท 
(871,581.16 – 846,625.43)  
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 1.3 สัดสวนหนีๅสินรวมป 2555 ลดลงจากป 2554 จํานวน 1.00 % (52.85 – 51.85) 
ตถຌาพิจารณาตามผนภูมิปรากฏวาป 2555 ลดลงจากป 2554 จํานวน 346,723.77 พันบาท 
(2,247,901.62 – 1,901,177.85) นืไองจากป 2555 มีการลดลงทีไสําคัญของหนีๅสินหมุนวียนจํานวน 
346,006.92 พันบาท (2,245,356.82 – 1,899,349.90) ดยทีไงินรับฝากนักรียนทุนรัฐบาลของทุนตาง โ 
ทีไฝากสํานักงาน ก.พ. ดูลลดลงจํานวน 351,492.05 พันบาท (2,203,560.27 – 1,852,068.22) ละมีหนีๅสิน
ไมหมุนวียนลดลงจํานวน 716.85 พันบาท (2,544.80 – 1,827.95)

2. งบรายเดละคา฿ชจาย
 2.1 สัดสวนของรายไดຌจากงบประมาณของรัฐบาลตอรายไดຌรวมป 2555 พิไมขึๅนจากป 2554 
จํานวน 2.31 % (79.53 – 81.84) ถຌาพิจารณาจากผนภูมิปรากฏวาพิไมขึๅนจํานวน 85,938.73 พันบาท 
(4,548,022.35 – 4,633,961.08) ดยมีงินอุดหนุนนักรียนทุนรัฐบาลเพิไมขึๅนจํานวน 315,670.66 พันบาท 
(3,537,008.39 – 3,852,679.05) การลดลงของงบบุคลากรจํานวน 13,305.26 พนับาท (253,133.68 – 239,828.42) 
การลดลงของงบดํานินงานจํานวน 24,260.64 พันบาท (221,164.12 – 196,903.48) การลดลงของ
งบลงทุนจํานวน 135,355.95 พันบาท (184,466.31 - 49,110.36) การเพิไมขึๅนของงบรายจายอืไนจํานวน 
37,558.78 พันบาท (141,567.32 – 179,126.11) การลดลงของรายไดຌงินกูຌจากรัฐบาลจํานวน 78,364.53 พันบาท
 2.2 สัดสวนรายไดຌจากหลงอืไนตอรายไดຌรวมป  2555 ลดลงจากป 2554 จํานวน 2.31 % (20.47 – 18.16) 
ถຌาพิจารณาจากผนภูมิปรากฏวาลดลงจํานวน 142,213.38 พันบาท (1,170,243.66 – 1,028,030.28)
 2.3 สัดสวนคา฿ชຌจายจากการดํานินงานตอรายไดຌรวมของป 2555  เพิไมขึๅนจากป 2554 จํานวน 7.24 % 
(96.85 – 104.09) ถຌาพิจารณาจากผนภูมิปรากฏวาเพิไมขึๅนจํานวน 355,433.79 พันบาท (5,538,153.96 – 
5,893,587.75)
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สํานักงาน  ก.พ.
หมายหตุประกอบงบการงิน

สําหรับปสิๅนสุดวันทีไ  30  กันยายน  2555 ละ 2554

หมายเหตุทีไ 1 สรุปนยบายการบัญชีทีไสําคัญ        

            1.1  หลักเกณฑ฿นการจัดทํางบการเงิน
   งบการงินนีๅจัดทําขึๅนตามกณฑคงคຌาง ซึไงปนไปตามขຌอกําหนด฿นหลักการละนยบายบัญชี
   สําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับทีไ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลังมืไอวันทีไ 6 มกราคม 2546
   การจัดประภทละการสดงรายการ฿นงบการงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางทีไ 
   กค 0423.2/ว 410 ลงวันทีไ  21 พฤศจิกายน 2551 รืไองรูปบบรายงานการงินของหนวยงาน
   ภาครัฐระดับกรมสําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2551
 1.2  หนวยงานทีไเสนอรายงาน         
   งบการงนินีๅปนการสดงภาพรวมของสาํนักงาน ก.พ. ซึไงไมมหีนวยงานระดับกรมภาย฿ตຌสงักัด
 1.3  ขอบเขตของขอมูล฿นรายงาน        
   รายการทีไปรากฎ฿นงบการงิน รวมถึงสินทรัพย หนีๅสิน รายไดຌ ละคา฿ชຌจาย ซึไงปนของรัฐบาล
   ฿นภาพรวม ต฿หຌหนวยงานปนผูຌรับผิดชอบ฿นการดูลรักษาละบริหารจัดการ฿หຌกรัฐบาล 
   ภาย฿ตຌอาํนาจหนຌาทีไตามกฎหมาย ละรวมถงึสินทรพัย หนีๅสนิ รายไดຌ ละคา฿ชຌจายซึไงปนของ
   หนวยงานทีไ฿ชຌพืไอประยชน฿นการดํานินงานของหนวยงานอง ไมวารายการดังกลาวจะ
   ปนรายการทีไกิดจากงิน฿นงบประมาณหรืองินนอกงบประมาณ  
            1.4  การรับรูรายเด           
                     -  รายไดຌจากงินงบประมาณ รับรูຌมืไอไดຌรับอนุมัติคําขอบิกงินจากกรมบัญชีกลาง  
   -  รายไดຌจากงินนอกงบประมาณ รับรูຌมืไอกิดรายไดຌ      
   -  รายไดຌผนดิน รับรูຌมืไอไดຌรับงิน        
   -   รายไดຌผนดินประภทภาษีสดง฿นงบการงินดຌวยยอดสุทธิจากการจายคืนภาษีลຌว  
   -  รายไดຌผนดินสดงปนรายการตางหากจากรายไดຌละคา฿ชຌจายจากกิจกรรมปกติของ
         หนวยงาน฿นงบรายไดຌละคา฿ชຌจาย       
 1.5  การสงเงินเปสํานักงาน฿นตางประเทศ     
   สํานักงาน ก.พ. บันทึกรายการดย฿ชຌอัตราลกปลีไยน ณ วันทีไสงงินคา฿ชຌจายทีไกิดขึๅน
   ฿นสํานักงานตางประทศกใถือตามอัตราลกปลีไยน ณ วันทีไสงงิน    
 1.6  วัสดุคงเหลือ           
   สดง฿นราคาทุนละตีราคาวัสดุคงหลือดยวิธีขຌากอนออกกอน    
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สํานักงาน  ก.พ.
หมายหตุประกอบงบการงิน (ตอ)

สําหรับปสิๅนสุดวันทีไ  30  กันยายน  2555 ละ 2554
 
 1.7  ทีไดิน  อาคาร  ละอุปกรณ       
                          -  ทีไดิน           
    1.  สํานักงาน ก.พ. ชาทีไดินธรณีสงฆ (วัดบญจมบพิตร) รวม 4 ฉนด คือ ลขทีไ 2366  
    2367 2368 ละ 2369 นืๅอที 5 -0 -11 ไร (2011 ตรว.) ระยะวลา 30 ป 
    ตัๅงตวันทีไ 28 กันยายน 2537 - 27 กันยายน 2567 สิทธิการชารับรูຌปนคา฿ชຌจาย  
    ดยวิธีสຌนตรงตามสัญญาชา ละสดงสิทธิการชา฿นราคาตามสัญญาชาหักสวนทีไ
    รับรูຌปนคา฿ชຌจายสะสม        
    2. กรมธนารักษไดຌอนุญาต฿หຌสํานักงาน ก.พ. ฿ชຌทีไดินทีไราชพัสดุ จังหวัดนนทบุรี 
    ปลงหมายลขทะบยีนทีไ  นบ. 92 - นบ. 96  นืๅอทีไประมาณ  50-0-75  ไร พืไอกอสรຌาง
    วิทยาลัยนักบริหาร สํานกังาน  ก.พ.      
    -  อาคารละสิไงปลกูสราง หมายถึง  อาคารละสิไงปลูกสรຌางตาง โ รวมทัๅงสวนปรบัปรุง
     อาคาร การตกตงหรือปรับปรุงตัวอาคารภายหลังทีไจัดสรຌางอาคารสรใจลຌว
     สดง฿นราคาทุนหักคาสืไอมราคาสะสม      
     -  อุปกรณ สดง฿นราคาทุนหักคาสืไอมราคาสะสมอุปกรณทีไไดຌมากอนป  2540 
     ไมนํามาบันทึกบัญชี ตบันทึกไวຌ฿นทะบียนคุมทรัพยสิน อุปกรณทีไไดຌมาตัๅงต
     ปงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกฉพาะทีไมีมูลคาตอหนวย ตัๅงต 30,000 บาท
     ขึๅนไป อุปกรณทีไไดຌมาตัๅงตปงบประมาณ 2546 ปนตຌนไป บันทึกฉพาะทีไมีมูลคา
     ตอหนวยตัๅงต  5,000 บาทขึๅนไป    
            1.8  สินทรัพยเมมีตัวตน         
                     สดง฿นราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม      
            1.9  คาเสืไอมราคาละคาตัดจําหนาย       
                   คาสืไอมราคาละคาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของอาคารละอุปกรณละสินทรัพยไมมี
   ตัวตน ดยวิธีสຌนตรงตามอายุการ฿ชຌงานดยประมาณของสินทรัพย ดังนีๅ   
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   อาคารถาวร        40  ป 
   สิไงปลูกสรຌาง         
         - ฿ชຌคอนกรีตสริมหลใกหรือครงหลใกปนสวนประกอบหลัก 20  ป 
         - ฿ชຌไมຌหรือวัสดุอืไน โ ปนสวนประกอบหลัก   15  ป 
   ครุภัณฑสํานักงาน       12  ป 
   ครุภัณฑไฟฟງาละวิทยุ      10  ป 
   ครุภัณฑฆษณาละผยพร     10  ป 
   ครุภัณฑยานพาหนะละขนสง     8  ป 
   ครุภัณฑคอมพิวตอร       5  ป 
   ปรกรมคอมพิวตอร       5  ป 
   ครุภัณฑงานบຌานงานครัว      5  ป 
   ครุภัณฑกีฬา        5  ป 
   ครุภัณฑการกษตร       5  ป 
   ครุภัณฑกอสรຌาง        5  ป 
   ครุภัณฑอืไน        12  ป 
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      ตนทุนผลผลิตละกิจกรรม
     ของสํานักงาน ก.พ.

   สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555

 ตนทุนผลผลิตละกิจกรรม สํานักงาน ก.พ. ไดຌจัดกใบขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการคํานวณตຌนทุนผลผลิตประจํา
ปงบประมาณ 2555 ละสรุปผลการคํานวณตຌนทุนผลผลิตละกิจกรรม ดังนีๅ
 1  ผนงาน ผลผลิตละกิจกรรมหลัก
  ปงบประมาณ 2555  สํานักงาน ก.พ. มี 1 ผนงาน ประกอบดຌวย 4 ผลผลิต 11 กิจกรรมหลัก ละ 
1 กิจกรรมสนับสนุน ดังนีๅ
 ผลผลิตทีไ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีไมีประสทิธิภาพ มี 6 กิจกรรมหลัก คือ
 1. การพัฒนาระบบงินดือน คาตอบทน สิไงจูง฿จ ละคุณภาพชีวิตจຌาหนຌาทีไของรัฐ
 2. การสงสริมความขຌมขใง฿นการมีสวนรวมของขຌาราชการพลรือน พืไอขับคลืไอนระบบราชการ
 3. การพัฒนาประสิทธิภาพละคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 4. การสงสริมพืไอพัฒนาขีดความสามารถ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌสวนราชการละจังหวัด
 5. การพัฒนาระบบละดํานินการสรรหาบุคคลขຌารับราชการ
 6. การพัฒนากฎหมายกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ผลผลิตทีไ 2 กําลังคนทีไมีคุณภาพละการพัฒนาทีไปนระบบ มี 2 กิจกรรมหลัก ละ 1 กิจกรรม
สนับสนุน คือ
 7. การตรียมกําลังคนคุณภาพขຌาสูระบบราชการ
 8. การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ
 9. การพัฒนาพืไอสรຌางความขຌมขใงภาย฿นสํานักงาน ก.พ. ปนกิจกรรมสนับสนุน
 ผลผลิตทีไ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿นตางประทศทีไมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล  มี  1  
กิจกรรมหลัก  คือ
 10. การบรหิารจัดการดูลนักรียนไทย฿นตางประทศ
 ผลผลติทีไ 4 มาตรฐานคุณธรรมละจริยธรรมทีไนาํไปสูวฒันธรรมการปฏิบตัริาชการทีไมุงนຌนประยชน
สวนรวม  มี  2  กิจกรรมหลัก  คือ
 11. การสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
 12. การพัฒนาพืไอสริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการดํานินการดຌานการพิทักษระบบคุณธรรม  ฿นระบบ
ขຌาราชการพลรือนสามัญ
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2  งบประมาณรายจาย
  ปงบประมาณ 2555 สาํนกังาน ก.พ. ไดຌรบังบประมาณ 1,810,021.- พนับาท ลดลงจากปงบประมาณ 
2554 ทีไไดຌรับงบประมาณรวม 1,865,819.- พันบาท จํานวน 55,798.- พันบาท ดังนีๅ

            หนวย  : พันบาท
           2555           2554           เพิไม (ลด)
2.1  งบบุคลากร         267,334    284,623  (17,289)
2.2  งบดํานินงาน     251,538    271,575   (20,037)
2.3  งบลงทุน       81,153         28,061   53,092
2.4  งบอุดหนุน (คา฿ชຌจาย฿นการศึกษาของนักรียนทุนรัฐบาล) 1,030,287  1,152,264          (121,977)
2.5  งบรายจายอืไน        179,709    129,296     50,413
           รวม            1,810,021  1,865,819           (55,798)

 
 3  ผลการดําเนินงานตามผลผลิตละตัวชีๅวัด
 ผลผลิตทีไ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีไมีประสิทธิภาพ
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
   �  จาํนวนกฎ ระบยีบ หลกักณฑ วธิกีาร กีไยวกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล ทีไไดຌรบัการพฒันา
ปรับปรุง ตัๅงปງาไวຌ 3 รืไอง ผลการดํานินการไดຌ 5 รืไอง
 ตัวชีๅวัดเชิงคุณภาพ
    �  ระดับความพึงพอ฿จของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด 
ตอการดํานินงานของสํานักงาน ก.พ. ตัๅงปງาไวຌรຌอยละ 80 ผลการดํานินการไดຌรຌอยละ 89.42

 ผลผลิตทีไ 2 กําลังคนทีไมีคุณภาพละการพัฒนาทีไปนระบบ
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
   � จํานวนสวนราชการทีไดํานินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขຌาราชการของสวนราชการ 
ทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขຌาราชการพลรือน  ตัๅงปງาไวຌ 134 สวนราชการ ผลการดํานินการไดຌ
137  สวนราชการ
 ตัวชีๅวัดเชิงคุณภาพ
   �  รຌอยละของสวนราชการทีไปฏบิตัติามยุทธศาสตรการพัฒนาขຌาราชการของสวนราชการ ตัๅงปງา
ไวຌรຌอยละ 80 ผลการดํานินการไดຌรຌอยละ  88.88
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 ผลผลิตทีไ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿นตางประทศ ทีไมีประสิทธิภาพ ละประสิทธิผล
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
   � จํานวนนักรียนไทยทีไอยู฿นความดูลของสํานักงาน ก.พ. ฿นตางประทศ ตัๅงปງาไวຌ 3,500 คน 
ผลการดํานินการไดຌ 4,289 คน
 ตัวชีๅวัดเชิงคุณภาพ
   � ระดับความพึงพอ฿จของนักรียนไทยทีไอยู฿นความดูลของสํานักงาน ก.พ. ตอการ฿หຌบริการ
ของสํานักงาน ก.พ. ตัๅงปງาไวຌรຌอยละ 80 ผลการดํานินการไดຌรຌอยละ 91.86 
 ผลผลติทีไ 4 มาตรฐานคุณธรรมละจริยธรรมทีไนาํไปสูวฒันธรรมการปฏิบตัริาชการทีไมุงนຌนประยชน
สวนรวม
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
    � จํานวนสวนราชการทีไไดຌรับการตรวจสอบวาไดຌปฏิบัติตามระบบคุณธรรม ตัๅงปງาไวຌ 
104 สวนราชการ ผลการดํานินการไดຌ 235 สวนราชการ
 ตัวชีๅวัดเชิงคุณภาพ
    � รຌอยละของจํานวนสวนราชการทีไนํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมไปสูการปฏิบัติอยางปน
รูปธรรม ตัๅงปງาไวຌรຌอยละ 80 ผลการดํานินการไดຌรຌอยละ 82.93

 4  ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมละตัวชีๅวัด
 กิจกรรมทีไ 1 การพัฒนาระบบงินดือน คาตอบทน สิไงจูง฿จ ละคุณภาพชีวิตจຌาหนຌาทีไของรัฐ
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
   � ระบบรงจูง฿จ งินดือน คาตอบทน คุณภาพชีวิต ทีไไดຌรับการพัฒนา ตัๅงปງาไว 2 ระบบ 
ผลการดํานินการไดຌ 3 ระบบ
 กิจกรรมทีไ 2 การสงสริมความขຌมขใง฿นการมีสวนรวมของขຌาราชการพลรือน พืไอขับคลืไอน 
ระบบราชการ
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
   � จํานวนสวนราชการทีไมีการจัดตัๅงสหภาพ ตัๅงปງาไวຌจํานวน 30 สวนราชการ นืไองจาก
พระราชกฤษฎีกาการรวมกลุมของขຌาราชการพลรือนสามัญอยูระหวางนําสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา฿หຌความ
หในชอบ จึงยังไมสามารถดํานินการจัดตัๅงสหภาพขຌาราชการไดຌ฿นขณะนีๅ
 กจิกรรมทีไ 3 การพัฒนาประสิทธภิาพละคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตวัชีๅวดัชิงปริมาณ
   � จํานวนรืไองทีไกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดຌรับการพัฒนาหรือปรับปรุง กຌไข  ตัๅงปງาไวຌ  
5 รืไอง ผลการดํานินการไดຌ  5 รืไอง
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 กิจกรรมทีไ 4 การสงสริมพืไอพัฒนาขีดความสามารถ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌสวนราชการ
ละจังหวัด
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
   � สวนราชการละจังหวัด ทีไไดຌรับการสงสริมพืไอพัฒนาขีดความสามารถ ตัๅงปງาไวຌ 
180 สวนราชการ ผลการดํานินการไดຌ 435 สวนราชการ
 กิจกรรมทีไ 5 การพัฒนาระบบละดํานินการสรรหาบุคคลขຌารับราชการ
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
    � จํานวนสวนราชการทีไสามารถดํานินการสรรหาบุคคลไดຌตามตຌองการตาผนทีไกําหนด 
ตัๅงปງาไวຌ 40 สวนราชการ  ผลการดํานินการไดຌ 131  สวนราชการ
 กิจกรรมทีไ 6 การพัฒนากฎหมายกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
    � จํานวนกฎหมาย กีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไไดຌรับการพัฒนา ตัๅงปງาไวຌ 3 รืไอง  
ผลการดํานินการไดຌ 3 รืไอง
 กิจกรรมทีไ 7 การตรียมกําลังคนคุณภาพขຌาสูระบบราชการ
 ตัวชีๅวัดเชิงปรมิาณ
    �  จาํนวนนักรียนทุนทีไไดຌรบัการจัดสรร ละ/หรอื ฝຄกอบรม รวมทัๅงทีไกาํลังศกึษา ฿นตางประทศ 
ตัๅงปງาไวຌ 1,197 คน ผลการดํานินการไดຌ 3,521 คน
 กิจกรรมทีไ 8 การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
    � จํานวนหลักสูตร/ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการพัฒนาขຌาราชการทีไไดຌรับการพัฒนา฿หຌหมาะสมยิไงขึๅน       
ตัๅงปງาไวຌ 3 หลกัสูตร ผลการดํานินการไดຌ 3 หลักสูตร
 กิจกรรมทีไ 9 การพัฒนาพืไอสรຌางความขຌมขใงภาย฿นสํานักงาน ก.พ. ปนกิจกรรมสนับสนุน
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
    � กิจกรรมการสนับสนุนพืไอสรຌางความขຌมขใง ตัๅงปງาไวຌ 10 กิจกรรม ผลการดํานินการ
ไดຌ 14 กิจกรรม 
 กิจกรรมทีไ 10 การบริหารจัดการดูลนักรียนไทย฿นตางประทศ
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
    � จํานวนนักรียนไทยทีไอยู฿นความดูลของสํานักงาน ก.พ. ฿นตางประทศ ตัๅงปງาไวຌ 
3,500 คน ผลการดํานินการได 4,289  คน
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 กิจกรรมทีไ 11 การสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
   � จํานวนสวนราชการทีไนํามาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ไปสูการปฏิบัติอยางปนรูปธรรม 
ตัๅงปງาไวຌ 119 สวนราชการ ผลการดํานินการไดຌ 123 สวนราชการ
 กจิกรรมทีไ 12 การพัฒนาพืไอสริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการดํานนิการพิทกัษระบบคุณธรรม฿นระบบ
ขຌาราชการพลรือนสามัญ
 ตัวชีๅวัดเชิงปริมาณ
   � จํานวนสวนราชการทีไไดຌรับการตรวจสอบวาไดຌปฏิบัติตามระบบคุณธรรม ตัๅงปງาไวຌ 
104 สวนราชการ ผลการดํานินการไดຌ 235 สวนราชการ
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สัมฤทธิผล
 นบัจากวนัทีไพระราชบญัญตัริะบียบขຌาราชการพลรอืน พ.ศ. 2551 มผีล฿ชຌบงัคับจนถงึวนันีๅ สาํนกังาน ก.พ. 
ไดຌดํานินการ฿นการผลักดันกฎหมายระดับรองปนจํานวนมาก ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌสวนราชการ฿ชຌปนนวทางละถือ
ปฏิบัติ฿นการดํานินการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌปนไปตามจตนารมณของพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 อยางทຌจริง 
 พรຌอมกนันีๅ สาํนกังาน ก.พ. กใไดຌรงรดั฿นการดาํนินการ฿นรืไองทีไสาํคัญ โ อาท ิการกาํหนดหลกักณฑ
ละงืไอนไขการกําหนดตําหนงพืไอ฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีความยืดหยุน คลองตวั พืไอ
ปนการผอนคลายสภาพการขาดคลนกําลังคนละพืไอ฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ละไดຌมีการจัดการการบริหารกําลังคน การจัดนวทางละครืไองมือพืไอประกอบการจัด
ทําผนปฏิบัติการรองรับการปลีไยนปลงครงสรຌางอายุของสวนราชการ การพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏบิตัริาชการ การติดตามการวางผนทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ การพัฒนาระบบละดํานินการสรรหาบุคคล
ขຌารับราชการ รวมทัๅง การพัฒนาระบบงินดือน คาตอบทน สิไงจูง฿จละคุณภาพชีวติจຌาหนຌาทีไของรัฐพืไอการ
พัฒนาระบบ กลไก คาตอบทนทีไปนธรรม พืไอสงสริมคุณภาพชีวิต ละการทํางานของจຌาหนຌาทีไของรัฐ ละ
ลดความตกตางระหวางคาตอบทนขຌาราชการกับการจายคาตอบทน฿นตลาดรงงานหรือภาคอกชน การ
สงสริมพืไอพัฒนาขีดความสามารถ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌสวนราชการละจังหวัด ละการดํานิน
การตรียมความพรຌอมราชการไทยสูประชาคมอาซียน฿นป พ.ศ. 2558  
 นอกจากนัๅน สาํนกังาน ก.พ. ยงัไดຌตระหนกัถงึการตรียมกาํลังคนคณุภาพขຌาสูระบบราชการ รวมไปถึง 
การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐดยการพัฒนาศักยภาพขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นหลักสูตรตาง โ 
ทีไมีความสําคัญตอบริบทของการปฏิบัติราชการ จากทีไไดຌกลาวมาลຌว ยังมีอีกหลายรืไองทีไสําคัญ฿นฐานะทีไ
สาํนักงาน ก.พ. ปนองคกรกลาง฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน อาทิ การพัฒนาพืไอสริม
สรຌางประสทิธภิาพ฿นการดาํนนิการดຌานการพทิกัระบบคณุธรรม฿นระบบราชการพลรอืน การจดัครงการสรมิ
สรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
 สุดทຌายนีๅ สํานักงาน ก.พ. ยังคงมุงมัไนทีไจะพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ
กําลังคนภาครัฐ฿หຌปฏิบัติงานไดຌอยางมืออาชีพ ละรักษามาตรฐานระบบคุณธรรมละความถูกตຌองปนธรรม 
พืไอประยชนกระบบราชการ ละพืไอ฿หຌประชาชนชืไอมัไน฿นการปฏิบัติงานของสวนราชการตอไป
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นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
ลขาธิการ ก.พ. 
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ประชาชนมัไน฿จ ขาราชการเทย มืออาชีพ
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