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คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เป็นองค์คณะบุคคล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ทำ�หน้าที่เสนอแนะ ให้คำ�ปรึกษาคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย และ
มาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมถึงการพิจารณากำ�หนดนโยบาย ออกระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
บทบาทของ ก.พ. มีความสำ�คัญยิง่ ต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม ด้วยการพิจารณา และดำ�เนินการ
เพื่อให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่ดี มีความรู้ความสามารถสูง เหมาะสมกับงาน และโดยประหยัด
รวมถึงการรักษาขวัญ และส่งเสริมกำ�ลังใจในการทำ�งานของข้าราชการ ถือเป็นการเตรียมกำ�ลังคนภาครัฐ
ให้มคี วามพร้อมและสามารถผลักดันนโยบายของรัฐให้สมั ฤทธิผล ตามเป้าประสงค์อนั จะช่วยให้ประเทศชาติ
ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
ก.พ. ประกอบด้วยคณะกรรมการโดยตำ�แหน่ง คือ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายก
รัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ เลขาธิการคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ จากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการ
บริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย จำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน มีเลขาธิการ ก.พ. เป็น
กรรมการและเลขานุการ
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อำ�นาจหน้าที่ของ ก.พ.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะและให้ค�ำ ปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทนการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการ
วางแผนกำ�ลังคนและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินการ
2. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำ�ตำ�แหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ
สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำ�หรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน ให้เหมาะสม
3. กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
พลเรือน เพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินการ
4. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำ�ลังของส่วนราชการ
5. ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รวมตลอดทั้งการให้คำ�แนะนำ�หรือวางแนวทางในการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
6. ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งกำ�หนด
แนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา มติของ ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
7. กำ�กับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ในกระทรวง และกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรม และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัง้
ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ในการนี้ให้มีอำ�นาจเรียกเอกสาร และหลักฐานจาก
ส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอำ�นาจ
ออกระเบียบให้กระทรวงและกรม รายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ที่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.
8. กำ�หนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผูร้ บั ทุนทีส่ ำ�เร็จการศึกษา
แล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ

6

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

9. ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกีย่ วกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือ
บุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาลและนักเรียนทุนส่วนตัวทีอ่ ยูใ่ นความดูแล
ของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่าย ในการดูแลจัดการการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินชดเชย
ค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา เป็นเงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานอำ�นวยบริการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
10. กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒขิ องผูไ้ ด้รบั ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำ�หนดอัตรา
เงินเดือน หรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำ�แหน่ง และประเภทตำ�แหน่งสำ�หรับคุณวุฒิดังกล่าว
11. กำ � หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มในการปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตาม
พระราชบัญญัตินี้
12. พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติ และแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด และ
การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น การออกกฎ ก.พ. ตาม (5)
ในกรณีทเี่ ห็นสมควรให้ส�ำ นักงาน ก.พ. หารือกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ด้วย
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คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
กรรมการโดยตำ�แหน่ง
นายกรัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการ ก.พ.

ประธาน ก.พ.
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 - 13 สิงหาคม 2557
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นายประมนต์ สุธีวงศ์
นายประวีณ ณ นคร
คุณพรทิพย์ จาละ
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสีมา สีมานันท์
นายอำ�พน กิตติอำ�พน
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.)

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ก.พ. ได้อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการวิสามัญต่าง ๆ เพื่อทำ�การแทนและรับผิดชอบภารกิจ
ตามบทบาทหน้าที่ของ ก.พ. ดังนี้
1. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ
2. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
3. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจำ�แนกตำ�แหน่งและค่าตอบแทน
4. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
6. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกำ�ลังคนภาครัฐ
7. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคนภาครัฐ
8. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล
9. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทวิชาการ
10. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด
11. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ
12. คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
9
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อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ
มีหน้าที่ทำ�การแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย กฎ ก.พ. ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ
การแก้ไขทะเบียนประวัติข้าราชการ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. คุณพรทิพย์ จาละ
2. เลขาธิการ ก.พ.
(นายพันธุ์เรือง พันธุ์หงส์ รองเลขาธิการ ก.พ. ผู้รับมอบอำ�นาจ)
3. ปลัดกระทรวงการคลัง
4. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์
5. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
6. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
7. คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์
8. นายประวีณ ณ นคร
9. นายพินิต อารยะศิริ
10. นายสำ�ราญ ถาวรายุศม์
11. นายอัชพร จารุจินดา
12. ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย สำ�นักงาน ก.พ.
(นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์)
13. นางสาววรญา เกษมพุทธคุณ
14. นายสิทธิพงษ์ ธนาศุภวัฒน์
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ประธาน อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ. และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับวินยั และการออกจากราชการ
มีหน้าที่ทำ�การแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน การยกเว้นให้ผทู้ มี่ ลี กั ษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
การควบคุมกำ�กับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ และ
กิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายประวีณ ณ นคร
ประธาน อ.ก.พ.
2. เลขาธิการ ก.พ.
อ.ก.พ.
(นายพันธุ์เรือง พันธุ์หงส์ รองเลขาธิการ ก.พ. ผู้รับมอบอำ�นาจ)
3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อ.ก.พ.
4. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ.ก.พ.
5. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อ.ก.พ.
6. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
อ.ก.พ.
7. นายชนะ อินสว่าง
อ.ก.พ.
8. นายณรงค์ โชควัฒนา
อ.ก.พ.
9. พลตำ�รวจตรี ปัญญา เอ่งฉ้วน
อ.ก.พ.
10. คุณพรทิพย์ จาละ
อ.ก.พ.
11. นายวชิระ เพ็งจันทร์
อ.ก.พ.
12. นายสุนทร มณีสวัสดิ์
อ.ก.พ.
13. นายสุวรรณ ชนะสงคราม
อ.ก.พ.
14. นางสาวอรพินทร์ ชูชม
อ.ก.พ.
15. ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานวินัย สำ�นักงาน ก.พ.
อ.ก.พ. และเลขานุการ
(นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี)
16. นางจารุวรรณ คุณธรณ์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
17. นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจำ�แนกตำ�แหน่ง
และค่าตอบแทน
มีหน้าทีท่ �ำ การแทน ก.พ. ในเรือ่ งเกีย่ วกับนโยบาย ทิศทาง มาตรฐานหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการกำ�หนด
ตำ�แหน่ง การกำ�หนดกรอบอัตรากำ�ลัง ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล
ตลอดจนตรวจสอบติดตามการบริหารตำ�แหน่งของส่วนราชการ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายสมภพ อมาตยกุล
ประธาน อ.ก.พ.
เลขาธิการ ก.พ.
อ.ก.พ.
นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
อ.ก.พ.
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
อ.ก.พ.
นางทวีลาภ จันทนะเสวี
อ.ก.พ.
นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์
อ.ก.พ.
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
อ.ก.พ.
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
อ.ก.พ.
นายสมนึก พิมลเสถียร
อ.ก.พ.
นายสาธิต รังคสิริ
อ.ก.พ.
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อ.ก.พ.
นายสุพรรณ ศรีธรรมมา
อ.ก.พ.
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
อ.ก.พ.
รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำ�นักงาน ก.พ.
อ.ก.พ.
ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
(นายเจษฎา ประกอบทรัพย์ รองเลขาธิการ ก.พ.)
15. ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาระบบจำ�แนกตำ�แหน่งและค่าตอบแทน
อ.ก.พ. และเลขานุการ
สำ�นักงาน ก.พ. (นายชนะชาติ พลพงศ์)
16. ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำ�นักงาน ก.พ.
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ)
17. ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบและประเมินผลกำ�ลังคน สำ�นักงาน ก.พ.
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
(นางศรีสมร กสิศิลป์)
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อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่ทำ�การแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำ�หนดนโยบาย ทิศทาง การสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สนับสนุน ให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�และแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วน ราชการต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัว สามารถใช้ก�ำ ลังคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ระบบราชการทัง้ ในส่วนกลาง ภูมภิ าค ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้ก�ำ ลังคนของ
ส่วนราชการ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายพงศ์โพยม วาศภูติ
2. เลขาธิการ ก.พ.
(นายเจษฎา ประกอบทรัพย์ รองเลขาธิการ ก.พ. ผู้รับมอบอำ�นาจ)
3. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์
4. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
5. นางชูจิรา กองแก้ว
6. นายนคร ศิลปอาชา
7. นายนิวัตร นาคะเวช
8. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
9. นายมนัส แจ่มเวหา
10. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
11. นายศุภรัชต์ โชติกญาณ
12. นายสุธี มากบุญ
13. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา
14. รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำ�นักงาน ก.พ.
ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
(นายภาณุ สังขะวร รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ)

ประธาน อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
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15. ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบและประเมินผลกำ�ลังคน สำ�นักงาน ก.พ. อ.ก.พ. และเลขานุการ
(นางศรีสมร กสิศิลป์)
16. ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  สำ�นักงาน ก.พ.
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ)
17. ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาระบบจำ�แนกตำ�แหน่งและค่าตอบแทน
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
สำ�นักงาน ก.พ. (นายชนะชาติ พลพงศ์)
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อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่ทำ�การแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กำ�หนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�เกีย่ วกับ
การพัฒนาระบบข้อมูลเพือ่ การบริหารกำ�ลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ระบบราชการ
และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายประมนต์ สุธีวงศ์
เลขาธิการ ก.พ.
นางจริยา เจียมวิจิตร
นายจีรเดช อู่สวัสดิ์
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
นายปรีชา วัชราภัย
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
นางเพ็ญจา อ่อนชิต
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
นายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
นายสมชาย เสียงหลาย
นายสุรพล กาญจนะจิตรา
นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำ�นักงาน ก.พ.
ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.)

ประธาน อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
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15. ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำ�นักงาน ก.พ. อ.ก.พ. และเลขานุการ
(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ)
16. ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาระบบจำ�แนกตำ�แหน่งและค่าตอบแทน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
สำ�นักงาน ก.พ. (นายชนะชาติ พลพงศ์)
17. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบและประเมินผลกำ�ลังคน สำ�นักงาน ก.พ.
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(นางศรีสมร กสิศิลป์)
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สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกำ�ลังคนภาครัฐ
มีหน้าที่ทำ�การแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบ
การบริหารกำ�ลังคนคุณภาพของราชการ โดยรวมถึงการจัดสรรทุนรัฐบาลและทุนเล่าเรียนหลวง และ
การจัดสรรผู้รับทุนดังกล่าวเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐต่าง ๆ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โครงการผู้นำ�คลื่นลูกใหม่ในราชการไทยระบบนักบริหาร
ระดับสูง และกิจการอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอำ�พน กิตติอำ�พน
ประธาน อ.ก.พ.
2. เลขาธิการ ก.พ.
อ.ก.พ.
(นางสาวรังสิมา จารุภา รองเลขาธิการ ก.พ. ผู้รับมอบอำ�นาจ)
3. นายการุณ กิตติสถาพร
อ.ก.พ.
4. นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช
อ.ก.พ.
5. นายเจษฎา แสงสุพรรณ
อ.ก.พ.
6. นางชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ
อ.ก.พ.
7. นายธงทอง จันทรางศุ
อ.ก.พ.
8. นายประมนต์ สุธีวงศ์
อ.ก.พ.
9. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
อ.ก.พ.
10. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล
อ.ก.พ.
11. นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร
อ.ก.พ.
12. นายหริส สูตะบุตร
อ.ก.พ.
13. นายอภิชัย มงคล
อ.ก.พ.
14. รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการสำ�นักงาน ก.พ.
อ.ก.พ.
ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
(นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี รักษาการในตำ�แหน่งทีป่ รึกษาระบบราชการ)
15. ผู้อำ�นวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง สำ�นักงาน ก.พ.
อ.ก.พ. และเลขานุการ
(นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ)
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16. ผู้อำ�นวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำ�นักงาน ก.พ.
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางชุติมา สวัสดี)
17. ผู้อำ�นวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
สำ�นักงาน ก.พ.
(นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี รักษาการในตำ�แหน่งทีป่ รึกษาระบบราชการ)
18. ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำ�นักงาน ก.พ.
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
(นางชุติมา หาญเผชิญ)
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สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพ
กำ�ลังคนภาครัฐ
มีหน้าที่ทำ�การแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�
ด้านการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ข้าราชการพลเรือนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกำ�ลังใจในการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำ�หนดและกิจการอื่นตามที่
ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
2. เลขาธิการ ก.พ.
(นางสาวรังสิมา จารุภา รองเลขาธิการ ก.พ. ผู้รับมอบอำ�นาจ)
3. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
4. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
5. นายปรัชญา เวสารัชช์
6. นางปัทมาวลัย รัตนพล
7. นายอภิชัย มงคล
8. นางสาวศิริยุพา รุ่งเริงสุข
9. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
10. นายสีมา สีมานันท์
11. นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
12. นายอิสินธร สอนไว
13. นายเอนก เกษมสุข
14. รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำ�นักงาน ก.พ.
ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
(นายเจษฎา ประกอบทรัพย์ ที่ปรึกษาระบบราชการ)

ประธาน อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
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15. ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำ�นักงาน ก.พ.
(นางชุติมา หาญเผชิญ)
16. นางสาวรพีพร มณีพงษ์
17. นางสาวพัชรา คุ้มเสถียร

20

อ.ก.พ. และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับการสร้างระบบและมาตรฐาน
การสรรหาทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่ทำ�การแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือน การกำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรฐานและวิธกี ารในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ตามแนวพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใหม่
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลและทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
การบริหาร กำ�กับดูแล ติดตาม และให้ความช่วยเหลือการศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศของบุคลากร
ภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัว ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.
รวมทั้งการพิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สำ�เร็จการศึกษา ฝึกอบรม เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือน กำ�หนดเงินเดือนที่จะได้รับ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา
2. เลขาธิการ ก.พ.
(นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์  รองเลขาธิการ ก.พ.  ผู้รับมอบอำ�นาจ)
3. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
4. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
7. นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล
8. นายนินนาท  โอฬารวรวุฒิ
9. นายปรัชญา  เวสารัชช์
10. นางสาวมัณฑนา  ปิยะมาดา
11. นายสงบ  ลักษณะ
12. นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์
13. นายสุทธิพร  ปทุมเทวาภิบาล
14. รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำ�นักงาน ก.พ.
ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
(นางสาวนงนารถ  เพชรสม  ที่ปรึกษาระบบราชการ)

ประธาน อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.

21

รายงานประจำ�ปี 2557

15. ผู้อำ�นวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำ�นักงาน ก.พ.
อ.ก.พ. และเลขานุการ
(นางชุติมา สวัสดี)
16. ผู้อำ�นวยการศูนย์จัดการศึกษาในประเทศและบริหารความรู้
ผู้ช่วยเลขานุการ
สำ�นักงาน ก.พ.
(นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี รักษาการในตำ�แหน่งทีป่ รึกษาระบบราชการ)
17. ผู้อำ�นวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง สำ�นักงาน ก.พ.
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสุลักขณา ธรรมานุสติ)

22

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับการประเมินบุคคลเพือ่ แต่งตัง้
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทวิชาการ
มีหน้าทีท่ �ำ การแทน ก.พ. ในการพิจารณาคุณสมบัตแิ ละประเมินผลงานของบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ ให้ด�ำ รง
ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ �ำ หนดไว้ รวมทัง้ การพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำ�หน้าที่ช่วย อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประเภทวิชาการ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวิลาศ สิงหวิสัย
ประธาน อ.ก.พ.
2. เลขาธิการ ก.พ.
อ.ก.พ.
(นายเจษฎา ประกอบทรัพย์  รองเลขาธิการ ก.พ.  ผู้รับมอบอ�ำนาจ)
3. นายเดชา บุญค�้ำ 
อ.ก.พ.
4. นายบริบูรณ์ สมฤทธิ์
อ.ก.พ.
5. นางประภา ลิ้มประสูตร
อ.ก.พ.
6. นายปริญญา สากิยลักษณ์
อ.ก.พ.
7. นายปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
อ.ก.พ.
8. คุณพรทิพย์ จาละ
อ.ก.พ.
9. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
อ.ก.พ.
10. นายสงคราม ทรัพย์เจริญ
อ.ก.พ.
11. นายสุชาติ มงคลพันธุ์
อ.ก.พ.
12. นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ
อ.ก.พ.
13. นางสาวอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์
อ.ก.พ.
14. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
อ.ก.พ.
15. ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักตรวจสอบและประเมินผลก�ำลังคน ส�ำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ. และเลขานุการ
(นางศรีสมร กสิศิลป์)
16. นางอัจฉรา ภูริคุปต์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
17. นายถวิล บุญสวัสดิ์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรม
เพื่อราชการใสสะอาด
มีหน้าที่ทำ�การแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำ�ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน
จัดยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาในภาครัฐ กำ�หนดแนวทางการส่งเสริมจริยธรรม
จรรยา และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสำ�หรับบุคลากรภาครัฐ สร้างความร่วมมือ ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรณรงค์สร้างความตระหนักในค่านิยมสร้างสรรค์ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมคุณธรรม และจรรยา เพื่อราชการใสสะอาด ตลอดจนป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ จัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรม ป้องกันการทุจริตในสังคมไทย รวมทั้ง
กำ�หนดมาตรการผลักดันการดำ�เนินการให้บรรลุผลสำ�เร็จตามยุทธศาสตร์ดงั กล่าว และให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�
เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตสำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกประเภท
และระดับ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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นายสีมา สีมานันท์
เลขาธิการ ก.พ.
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการศูนย์คุณธรรม
นายจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์
นางจุรี วิจิตรวาทการ
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูล
นายธงชัย ณ นคร
นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธาน อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

14. รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำ�นักงาน ก.พ.
ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
(นางสาวรังสิมา จารุภา ที่ปรึกษาระบบราชการ)
15. ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  สำ�นักงาน ก.พ.
(นางชุติมา หาญเผชิญ)
16. นางจิตรา ปานอ่อน

อ.ก.พ.

อ.ก.พ. และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน
นักกฎหมายภาครัฐ
มีหน้าที่ทำ�การแทน ก.พ. เกี่ยวกับการพิจารณา กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองคุณสมบัติและ
สร้างมาตรฐานคุณภาพสำ�หรับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนิติกรที่จะได้รับเงินเพิ่ม พิจารณาให้การรับรองผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งนิติกรที่จะได้รับเงินเพิ่ม แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ�หน้าที่ช่วย อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ และ
กิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
2. เลขาธิการ ก.พ.
(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ผู้รับมอบอำ�นาจ)
3. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
4. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
6. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
7. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
8. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
9. นายสมคิด เลิศไพฑรูย์
10. นายสราวุธ เบญจกุล
11. นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์
12. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบและประเมินผลกำ�ลังคน
สำ�นักงาน ก.พ. (นางศรีสมร กสิศิลป์)
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ประธาน อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ. และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
มีหน้าที่ตรวจสุขภาพและอนามัยของนักเรียนและข้าราชการซึ่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และ
กิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการ
2. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. อธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรรมการ
4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ
6. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
7. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ
8. ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ
9. ผู้อำ�นวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กรรมการ
10. ผู้อำ�นวยการสถาบันกัลยาราชนครินทร์
กรรมการ
11. ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
กรรมการ
12. หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ป้องกันและสังคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
13. ผู้อำ�นวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
ผู้ช่วยเลขานุการ
สำ�นักงาน ก.พ.
(นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี รักษาการในตำ�แหน่งทีป่ รึกษาระบบราชการ)
14. ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล 3 และข้าราชการลาศึกษาฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สำ�นักงาน ก.พ.
(นางสาวสุภาพรรณ  สุขสวัสดิ์)
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สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ สำ�นักงาน ก.พ. เป็น
ส่วนราชการในสังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผูบ้ งั คับบัญชา
สูงสุด  การบริหารราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
สำ�นักงาน ก.พ. ทำ�หน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และเป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน สนับสนุนภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้แก่ส่วนราชการและจังหวัด ตลอดจนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ
พลเรือน เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพงาน สภาพแวดล้อมการทำ�งานและ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี สามารถปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพบนหลักคุณธรรม จริยธรรม
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
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โครงสร้างของสำ�นักงาน ก.พ.
สำ�นักงาน ก.พ. = 615
เลขาธิการ ก.พ.
ส่วนกลาง = 51
- รองเลขาธิการ ก.พ.
- ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.
- ที่ปรึกษาระบบราชการ
- ที่ปรึกษากฎหมาย/นิติกร ชช.
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มช่วยอำ�นวยการ
- ศูนย์สร้างความเข้มแข็งฯ

สำ�นักงานเลขาธิการ = 113 ศูนย์จดั การศึกษาในต่างประเทศ
และบริหารความรู้ = 30
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
(ผู้อำ�นวยการสูง)

ผู้อำ�นวยการศูนย์
(ผู้อำ�นวยการสูง)

สำ�นักตรวจสอบและ
สำ�นักพัฒนาระบบจำ�แนก
ประเมินผลกำ�ลังคน = 48 ตำ�แหน่งและค่าตอบแทน = 67
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
(ผู้อำ�นวยการสูง)

ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
(ผู้อำ�นวยการสูง)

สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน = 68
ผู้อำ�นวยการสถาบัน
(ผู้อำ�นวยการสูง)
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร = 22
ผู้อำ�นวยการศูนย์
(ผู้อำ�นวยการสูง)

- ศูนย์บริหารการรวมกลุม่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการทุจริต

ศูนย์นกั บริหารระดับสูง = 17 ศูนย์สรรหาและเลือกสรร = 60
ผู้อำ�นวยการศูนย์
(ผู้อำ�นวยการสูง)

สำ�นักพิทักษ์
สำ�นักมาตรฐานวินยั = 26
ระบบคุณธรรม = 49
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
(ผูอ้ �ำ นวยการสูงเฉพาะด้าน) (ผูอ้ �ำ นวยการสูงเฉพาะด้าน)
(นิตกิ าร)
(นิตกิ าร)

สำ�นักกฎหมาย = 18

ผู้อำ�นวยการศูนย์
(ผู้อำ�นวยการสูง)

สำ�นักวิจยั และพัฒนา
ระบบงานบุคคล = 39
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
(ผู้อำ�นวยการสูง)

สำ�นักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 6 ประเทศ = 7

ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
- อัครราชทูต (ผู้อำ�นวยการสูง) = 2 (อเมริกา/อังกฤษ)
(ผูอ้ �ำ นวยการสูงเฉพาะด้าน) - อัครราชทูตที่ปรึกษา (ผู้อำ�นวยการต้น) = 3
(นิตกิ าร)
(ออสเตรเลีย/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส)
- นักทรัพยากรบุคคล ชพ. = 2 (อเมริกา/เยอรมนี)

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

คณะผูบ้ ริหาร

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
เลขาธิการ ก.พ.
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นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
รองเลขาธิการ ก.พ.
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นายพันธุ์เรือง พันธุหงส์
รองเลขาธิการ ก.พ.
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นายเจษฎา ประกอบทรัพย์
รองเลขาธิการ ก.พ.
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นางสาวรังสิมา จารุภา
รองเลขาธิการ ก.พ.
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หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.
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นางสาวนงนารถ เพชรสม
ที่ปรึกษาระบบราชการ
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นางชุติมา หาญเผชิญ
ที่ปรึกษาระบบราชการ
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นายภาณุ สังขะวร
ที่ปรึกษาระบบราชการ
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นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
ที่ปรึกษาระบบราชการ
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นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี
ที่ปรึกษาระบบราชการ
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สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อำ�นาจหน้าทีข่ องสำ�นักงาน ก.พ.
การดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ. เป็นไปตามมาตรา 13 ในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551  ดังนี้
1. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดำ�เนินการตามที่ ก.พ.
หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย
2. เสนอแนะและให้คำ�ปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
3. พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
4. ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
5. ดำ�เนินการเกี่ยวกับแผนกำ�ลังคนของข้าราชการพลเรือน
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
7. จัดทำ�ยุทธศาสตร์ ประสานและดำ�เนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน
8. ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ� และดำ�เนินการเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการและ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำ�หรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
9. ดำ�เนินการเกีย่ วกับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ.
10. ดำ�เนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนทุนตามข้อบังคับหรือระเบียบของ ก.พ.
11. ดำ�เนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำ�หนดอัตรา
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำ�แหน่งและประเภทตำ�แหน่งสำ�หรับคุณวุฒิดังกล่าว
12. ดำ�เนินการเกีย่ วกับการรักษาทะเบียนประวัติ และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน
13. จัดทำ�รายงานประจำ�ปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอต่อ ก.พ.
และคณะรัฐมนตรี
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย
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วิสยั ทัศน์
เป็นผูน้ �ำ เชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม
เพื่อประสิทธิผลของราชการ

พันธกิจ
1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ เป็นพลังขับเคลือ่ นการบริหารกำ�ลังคนภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพ
2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน
3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
2. การพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคนภาครัฐให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง
3. รักษามาตรฐานตามระบบคุณธรรมและความถูกต้อง เป็นธรรม
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้
5. การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำ�เนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
3. บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ
4. ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ความรู้ และทักษะทีจ่ �ำ เป็นในการปฏิบตั งิ าน
5. ข้าราชการมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ผลผลิต/โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
กำ�ลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำ�ไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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อัตรากำ�ลัง
จำ�นวนข้าราชการพลเรือน จำ�แนกตามระดับ
ระดับ

ข้าราชการชาย

จำ�นวน (คน) ร้อยละ จำ�นวน (คน) ร้อยละ

รวม
จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

บริหารสูง

1

0.19

4

0.75

5

0.94

บริหารต้น

0

0.00

1

0.19

0

0.19

อำ�นวยการสูง

8

1.51

2

0.38

10

1.89

อำ�นวยการต้น

3

0.57

0

0.00

3

0.57

ทรงคุณวุฒิ

3

0.57

2

0.38

5

0.94

เชี่ยวชาญ

17

3.21

6

1.13

23

4.34

ชำ�นาญการพิเศษ

117

22.08

38

7.17

155

29.25

ชำ�นาญการ

71

13.40

27

5.09

98

18.49

ปฏิบัติการ

71

13.40

25

4.72

96

18.11

อาวุโส

0

0.00

1

0.19

1

0.19

ชำ�นาญงาน

63

11.89

14

2.64

77

14.52

ปฏิบัติงาน

42

7.92

14

2.64

56

10.57

396

74.72

134

25.28

530

100.00

รวม
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จำ�นวนข้าราชการพลเรือน จำ�แนกตามระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ข้าราชการหญิง

ข้าราชการชาย

รวม

จำ�นวน (คน) ร้อยละ จำ�นวน (คน) ร้อยละ จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

ต�่ำกว่าปริญญาตรี

63

11.89

19

3.58

82

15.47

ปริญญาตรี

135

25.47

38

7.17

173

32.64

ปริญญาโท

193

36.42

73

13.77

266

50.19

ปริญญาเอก

5

0.94

4

0.75

9

1.70

396

74.72

134

25.28

530

100.00

รวม

จำ�นวนลูกจ้างประจำ�
ตำ�แหน่ง

ลูกจ้างประจำ�หญิง

ลูกจ้างประจำ�ชาย

รวม

จำ�นวน (คน) ร้อยละ จำ�นวน (คน) ร้อยละ จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

พนักงานขับรถยนต์

0

0

12

38.71

12

38.71

พนักงานสถานที่

1

3.23

1

3.23

2

6.45

พนักงานบริการ

9

29.03

7

22.58

16

51.61

พนักงานพิมพ์

1

3.23

0

0

1

3.23

รวม

11

35.48

20

64.52

31

100.00

จำ�นวนพนักงานราชการ
ตำ�แหน่ง

พนักงานราชการหญิง

พนักงานราชการชาย

รวม

จำ�นวน (คน) ร้อยละ จำ�นวน (คน) ร้อยละ จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

4

30.77

1

7.69

5

38.46

นักจัดการงานทั่วไป

3

23.08

0

0.00

3

23.08

นักคอมพิวเตอร์

1

7.69

0

0.00

1

7.69

พนักงานธุรการ

4

30.77

0

0.00

4

30.77

รวม

12

92.31

1

7.69

13

100.00
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สรุปผลการปฏิบตั งิ านของสำ�นักงาน ก.พ.
ตามตัวชีว้ ดั ในคำ�รับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การปฏิบัติราชการของสำ�นักงาน ก.พ. เป็นไปตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งเลขาธิการ ก.พ.
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) ในฐานะผู้บริหารองค์กรได้ร่วมลงนามร่วมกับรองหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ (พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ในฐานะผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ ยืนยัน
ทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในเอกสารคำ�รับรองการปฏิบตั ริ าชการประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลการปฏิบัติงานของสำ�นักงาน ก.พ. ตลอดปีที่ผ่านมาบรรลุเป้าประสงค์ในทุกมิติ ทั้งมิติภายนอก
และมิติภายใน ซึ่งสำ�นักงาน ก.พ. มีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวม 4.6713 จากคะแนนเต็ม 5
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ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรอง
การปฏิบัติราชการ สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำ�นักนายกรัฐมนตรี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ หน่วย น�้ำหนัก
ราชการ
วัด (ร้อยละ) 1

เกณฑ์การให้คะแนน
2

3

4

ผลการดำ�เนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน ค่าคะแนน หมายเหตุ
ดำ�เนินงาน ทีไ่ ด้ ถ่วงน�ำ้ หนัก

มิติภายนอก

70.00

4.7449

การประเมินประสิทธิผล

60.00

4.7024

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัด
ภารกิจหลักของกระทรวง
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/
ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวง
ที่มเี ป้าหมายร่วมกัน (Joint
KIPs) และตัวชีว้ ดั ภารกิจหลัก
ของกรม หรือเทียบเท่า

60.00

4.7024

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับ
ความสำ�เร็จในการพัฒนา
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
กำ�ลังคนภาครัฐ
(Government Manpower ระดับ 15.00
Information System:
GMIS) เพื่อใช้ประโยชน์
ในการวางแผนกำ�ลังคน
ภาครัฐระดับประเทศ

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.7500

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับ
ความสำ�เร็จของการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร
ภาครัฐในบริบทอาเซียน ระดับ 15.00
ที่เป็นความต้องการร่วม
(Common Needs)
ของกระทรวง

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.7500

ตัวชีว้ ดั ที่ 1.3 ร้อยละของ
บุคลากรภาครัฐทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาให้มคี วามรู้ ทักษะ
หรือสมรรถนะด้านการ
เตรียมพร้อมเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน (e-Leaning) ได้
นำ�ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

15.00

5.0000

49

รายงานประจำ�ปี 2557

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ หน่วย น�้ำหนัก
ราชการ
วัด (ร้อยละ) 1

เกณฑ์การให้คะแนน
2

3

4

ผลการดำ�เนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน ค่าคะแนน หมายเหตุ
ดำ�เนินงาน ทีไ่ ด้ ถ่วงน�ำ้ หนัก

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละ
ของบุคลากรที่คาดว่าจะได้
นำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 2.50 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 94.9600
หลักสูตร AEC01
การเจรจาต่อรอง

5.0000

0.1250

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละ
ของบุคลากรที่คาดว่าจะได้
นำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 2.50 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 91.9700
หลักสูตร AEC02 การทำ�
ข้อตกลง

5.0000

0.1250

ตัวชีว้ ดั ที่ 1.3.3 ร้อยละของ
บุคลากรทีค่ าดว่าจะได้น�ำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
หลักสูตร AEC03 การทำ� ร้อยละ 2.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 93.1100
บันทึกการประชุมระหว่าง
ประเทศ

5.0000

0.1000

ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 ร้อยละ
ของบุคลากรที่คาดว่าจะได้
นำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 4.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 95.1100
หลักสูตร AEC04 การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวฒั นธรรม

5.0000

0.2000

5.0000

0.2000

ตัวชีว้ ดั ที่ 1.3.5 ร้อยละของ
บุคลากรทีค่ าดว่าจะได้น�ำ
ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
หลักสูตร AEC05 ความรู้ ร้อยละ 4.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 95.7800
ทัว่ ไปเกีย่ วกับอาเซียน
สำ�หรับข้าราชการ
ตัวชีว้ ดั ที่ 1.4 จำ�นวนข้อ
หารือทีส่ ามารถตอบได้แล้ว
15.00
เสร็จในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ข้อหารือ จำ�นวน 7.50 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.0000
คงค้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ข้อหารือ
จำ�นวน 7.50 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 76.1900
ในปีงบประมาณ
10.00
การประเมินคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพ
การให้บริการประชาชน
(Service Level
Agreement: SLA)
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ระดับ 10.00

1

2

3

4

5

5.0000

3.8095
5.0000

0.3750

2.6190

0.1964

5.0000
5.0000

0.5000
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ หน่วย น�้ำหนัก
ราชการ
วัด (ร้อยละ) 1
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ตัวชีว้ ดั ที่ 3.2 การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัด
พลังงาน
ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ
การพัฒนาองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนา
สมรรถนะองค์การ
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ
และวัฒนธรรมองค์การ)
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับ
ความสำ�เร็จของการ
จัดทำ�รายงานลักษณะ
สำ�คัญขององค์การ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับ
ความสำ�เร็จของ
การพัฒนาองค์การ
ตัวชีว้ ดั ที่ 7 การสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการ
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
2

3

4

ผลการดำ�เนินงาน
5

ผลการ ค่าคะแนน ค่าคะแนน หมายเหตุ
ดำ�เนินงาน ทีไ่ ด้ ถ่วงน�ำ้ หนัก

30.00
20.00

4.4996
4.2494

5.00

4.4595

ร้อยละ 2.50 70.00 73.00 76.00 79.00 82.00 86.0718

5.0000

0.1250

**

ร้อยละ 2.50 87.00 89.00 91.00 93.00 95.00 92.8380

3.9190

0.0980

**

ระดับ

5.00

1

2

3

4

5

3.8380

3.8380

0.1919

ระดับ 10.00

1

2

3

4

5

4.3500

4.3500

0.4350

10.00

5.0000

5.00

5.0000

ระดับ

1.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.0500

ระดับ

4.00

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2000

5.0000

5.0000

0.2500

5.00
100.00
คะแนนที่ได้

4.6713
4.6713

หมายเหตุ: * หมายถึง ตัวชี้วัดระดับกระทรวงตัวนี้ ไม่วัดผลการปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการนี้
* หมายถึง รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เป็นไปตามผลการพิจารณาคำ�ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดนี้
* หมายถึง มีการปรับลดค่าคะแนนที่ได้ในภาพรวม กรณีที่ส่วนราชการมีการรายงานผล c-SAR
รอบ 12 เดือน ล่าช้ากว่ากำ�หนด จะปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน
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ผลงานของสำ�นักงาน ก.พ.
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สำ�นักงาน ก.พ. ได้ดำ�เนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 25552558) และแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานโดยได้รับความเห็นชอบจากรองหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ (พลตำ�รวจเอก อดุลย์
แสงสิ ง แก้ ว ) ทั้ ง นี้ ได้ กำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ตอบสนองเป้ า ประสงค์ ข อง
แนวนโยบายดังกล่าว รวม 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ท่ี 1		: การเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2		: การพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคนภาครัฐให้ปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มืออาชีพ  เพือ่ สนองตอบต่อความต้องการของผูร้ บั บริการ
อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3		: รักษามาตรฐานตามระบบคุณธรรมและความถูกต้อง
เป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4		: การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และศั ก ยภาพข้ า ราชการใน
จังหวัดชายแดนใต้
ยุทธศาสตร์ท่ี 5		: การพั ฒ นาข้ า ราชการเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน
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สรุปผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของสำ�นักงาน ก.พ.
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
		 ชายแดนภาคใต้
สำ�นักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ�ในภูมิภาคที่เป็นศูนย์เครือข่ายของสำ�นักงาน ก.พ.
จัดกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สำ�นักงาน ก.พ. กำ�หนด ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ�
ร่วมกัน ใช้ระยะเวลารุ่นละ 6 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กิจกรรมสร้างเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ กิจกรรมศึกษาดูงาน
และกิจกรรมการแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน ก.พ. ร่วมกำ�กับการดำ�เนินการ
และประเมินผลการจัดกิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ดำ�เนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมรวม 20 รุ่น จำ�นวน 1,949 คน
และจัดเพิม่ เติม 1 รุน่ อีกจำ�นวน 50 คน มีผเู้ ข้าร่วมโครงการรวม 1,999 คน จำ�แนกตามประเภทข้าราชการ
ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำ�นวน 750 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำ�นวน
1,077 คน และข้าราชการตำ�รวจ จำ�นวน 172 คน หรือจำ�แนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี
จำ�นวน 645 คน จังหวัดยะลา จำ�นวน 541 คน จังหวัดนราธิวาส จำ�นวน 685 คน และจังหวัดสงขลา
จำ�นวน 128 คน ทั้งนี้ สรุปภาพรวมการดำ�เนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2557 สำ�นักงาน ก.พ. ดำ�เนิน
โครงการมาแล้วทั้งสิ้น 209 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 20,798 คน

* เรียบเรียงตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐยบาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
		 (ASEAN Executive Management Program)
สำ � นั ก งาน ก.พ. ร่ ว มกั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
SASIN Institute for Global Affairs (SIGA) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาและขยายผลจากความสำ�เร็จ
ของการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงอาเซียน (ASEAN Executive Management Programme)
ที่เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนภายในประเทศ เป็นการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมสำ�หรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN-centric Programme)
ซึง่ มุง่ เน้นการให้ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ �ำ เป็น ในการเสริมสร้างความรู้ มุมมองทัศนคติใหม่ ๆ และ
ความเข้าใจเชิงลึก (Knowledge&Insight) เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อร่วมวางแผนอนาคต (Scenario
Building) และกำ�หนดทิศทางทีเ่ ป็นจุดยืนร่วมกันบนผลประโยชน์รว่ มกันของภูมภิ าค (Regional Interest)
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อร่วมเป็นภาคีสำ�หรับการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการขับเคลือ่ นการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
สำ�นักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันวิจยั และให้ค�ำ ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตร
และจัดฝึกอบรมให้กับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการ จำ�นวน 5 รุ่น โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม
ตามความรับผิดชอบของส่วนราชการในประชาคมอาเซียนย่อยทั้ง 3 ด้าน (APSC, AEC และ ASCC)
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจบทบาทภารกิจของส่วนราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
มีความพร้อมในการเป็นวิทยากรตัวคูณเผยแพร่องค์ความรูใ้ ห้สว่ นราชการ โดยจัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การเพื่อถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานและจัดทำ�สรุปผลการดำ�เนินการ จัดงาน Show and Share
Before ASEAN 2015 Seminar มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 267 คน

3. โครงการบริหารแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน
สำ�นักงาน ก.พ. ร่วมกับบริษทั เอพีเอ็ม กรุป๊ โซลูชนั่ ศึกษาหาความต้องการร่วมด้านการพัฒนาบุคลากร
ในบริบทอาเซียน (Core Competency) ตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 25 แห่ง
ในระดับกระทรวงและองค์กรกลาง โดยจัด Focus Group จำ�นวน 9 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2557
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รวมจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Focus Group ทั้งสิ้น 280 คน ทำ�ให้ได้แนวทางการพัฒนาที่จำ�เป็น
สำ�หรับกระบวนทัศน์การทำ�งานของบุคลากรภาครัฐไทยในบริบทอาเซียน 5 ด้าน 20 ศักยภาพ และ
ได้ร่างหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียนสำ�หรับบุคลากรภาครัฐระดับชำ�นาญการ
ขึ้นไป จำ�นวน 17 หลักสูตร แบ่งเป็น
1) หลักสูตรที่ควรเข้าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (ASEAN Gateway) จำ�นวน 1 หลักสูตร
2) หลักสูตรตามภารกิจประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จำ�นวน 4 หลักสูตร ได้แก่
APSC Network/APSC Legal/APSC Holistic/APSC Communication
3) หลักสูตรตามภารกิจประชาคมเศรษฐกิจ จำ�นวน 8 หลักสูตร ได้แก่ AEC Value Chain/
AEC Legal/AEC Conflict Management/AEC Network/AEC Planning/AEC
Communication/AEC Influencing/AEC Holistic
4) หลักสูตรตามภารกิจประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จำ�นวน 4 หลักสูตร ได้แก่
ASCC Network/ASCC Planning Strategically/ASCC Communication/ASCC Legal
ในปีงบประมาณ 2557 สำ�นักงาน ก.พ. ได้นำ�หลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นดังกล่าวมาจัดฝึกอบรมนำ�ร่อง
ให้แก่บคุ ลากรภาครัฐระดับชำ�นาญการขึน้ ไป รวม 10 หลักสูตร และจะจัดต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รวม 7 หลักสูตร

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐใน
ส่วนภูมภิ าค
สำ�นักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 77 จังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการ บทบาท และภารกิจของจังหวัด โดยได้
ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำ�หลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ทำ�ให้ได้หลักสูตรการฝึกอบรม
ทีห่ ลากหลาย โดยมีโครงสร้างหลักสูตรหลัก ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชา 1 การสร้างศักยภาพ
ในงานราชการส่วนภูมิภาค หมวดวิชา 2 จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน หมวดวิชา 3
ทักษะการขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียน และได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนำ�ร่องในช่วงเดือนสิงหาคม
2557 รวม 9 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ดังนี้
1) หลักสูตรสำ�หรับชายแดนภาคใต้ (สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี) ณ จังหวัดสงขลา
2) หลั ก สู ต รสำ � หรั บ ชายแดนภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ บุ รี รั ม ย์ )
ณ จังหวัดศรีสะเกษ

56

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3) หลักสูตรสำ�หรับจังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก)
ณ จังหวัดเชียงราย
4) หลักสูตรสำ�หรับจังหวัดชายแดนภาคเหนือติดประเทศลาว (น่าน พะเยา อุตรดิตถ์)
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
5) หลั ก สู ต รสำ � หรั บ จั ง หวั ด ชายแดนภาคตะวั น ตก (ประจวบคี รี ขั น ธ์ ระนอง ชุ ม พร)
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6) หลักสูตรสำ�หรับชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครพนม มุกดาหาร อำ�นาจเจริญ
อุบลราชธานี) ณ จังหวัดอุบลราชธานี
7) หลักสูตรสำ�หรับจังหวัดชายแดนภาคตะวันตก (กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี) ณ จังหวัด
เพชรบุรี
8) หลักสูตรสำ�หรับจังหวัดชายแดนภาคตะวันตก (ตราด จันทบุรี สระแก้ว) ณ จังหวัดจันทบุรี
9) หลักสูตรสำ�หรับจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย เลย บึงกาฬ)
ณ จังหวัดหนองคาย

5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพือ่ นบ้านสำ�หรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมภิ าค
สำ�นักงาน ก.พ. ได้ดำ�เนินการรับสมัครผู้อบรมผ่านระบบออนไลน์ และร่วมกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยทักษิณ ดำ�เนินการฝึกอบรมทักษะภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน หลักสูตรละ 5 วัน ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดฝึกอบรมภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ภาษา
เมียนมา จำ�นวน 21 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จำ�นวน 368 คน
2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดฝึกอบรมภาษาเมียนมา จำ�นวน 4 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม
จำ�นวน 81 คน
3) มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาบาฮาซามาเลเซีย จำ�นวน 2 ครั้ง มีผู้เข้ารับ
การอบรมจำ�นวน 59 คน

6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพือ่ นบ้านสำ�หรับข้าราชการส่วนกลาง
สำ � นั ก งาน ก.พ. ร่ ว มกั บ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
จัดฝึกอบรมสำ�หรับข้าราชการในส่วนราชการที่จำ �เป็นต้องใช้ทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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สำ�นักงานประกันสังคม กรมคุมประพฤติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมราชทัณฑ์
รวม 8 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 181 คน ดังนี้
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย จำ�นวน 2 ครั้ง มีผู้เข้ารับ
การอบรมจำ�นวน 58 คน
2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดฝึกอบรมภาษาลาว ภาษาเมียนมา ภาษาเขมร ภาษา
เวียดนาม จำ�นวน 6 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมจำ�นวน 123 คน

7. โครงการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้ “อาเซียน กูร”ู (Learning Package)
สำ�นักงาน ก.พ. ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำ�สื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบชุดการเรียนรู้ Book CD-Rom และ e-book เรื่องระบบราชการใน
10 ประเทศอาเซียน คำ�ศัพท์ในการติดต่อราชการและการประชุม และ ASEAN Do and Don’t
รวม 16,200 ชุด

8. โครงการพัฒนาบทเรียนอาเซียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
สำ�นักงาน ก.พ. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 14 วิชา ได้แก่ 1) ความมั่นคงชายแดน 2) เศรษฐกิจชายแดน 3) บทบาทเชิงรุก
ของข้าราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4) การทำ�งานในบริบทวัฒนธรรม
ข้ า มชาติ 5) สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น 6) ประเทศไทยในบริ บ ทนานาชาติ
7) การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ 8) ทัศนคติเชิงบวกกับการทำ�งานยุคอาเซียน 9) ภาษาลาว
10) ภาษาเขมร 11) ภาษาเวียดนาม 12) ภาษาเมียนมา 13) ภาษามลายู 14) รู้ไว้ก่อนไปอินโดนีเซีย

9. โครงการพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน
สำ�นักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำ�สื่อวีดิทัศน์ภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในวงกว้าง

10. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐและอาเซียน
สำ�นักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล ARC ด้าน
Leadership Development/HRD Papers/Training programs

11. โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมหลักสูตรผูน้ �ำ คลืน่ ลูกใหม่ในภูมภิ าคอาเซียน
ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการอบรมรวม 39 คน
เป็นข้าราชการจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำ�นวน 29 คน และข้าราชการไทย จำ�นวน 10 คน เป็น
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การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นท้าทายสำ�หรับภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

12. โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาผูน้ �ำ ภาครัฐ ไทย-สปป.ลาว
ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศไทย และ สปป.ลาว มีจำ�นวนผู้เข้ารับ
การอบรมรวมทั้งสิ้น 35 คน เป็นข้าราชการจาก สปป. ลาว จำ�นวน 25 คน และข้าราชการไทย
จำ�นวน 10 คน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในฐานะที่ประเทศไทยเป็น ARC: ASEAN
Resources Center ด้าน Leadership Development รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ไทย-สปป.ลาว ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำ�งาน สร้างเครือข่ายในการทำ�งานร่วมกันในอนาคต
และเป็นการฝึกฝนข้าราชการรุ่นใหม่ของสำ�นักงาน ก.พ. ให้แสดงความเป็นมืออาชีพและศักยภาพใน
การเป็นวิทยากร

13. การจัดทำ�เอกสารเผยแพร่เกีย่ วกับการดำ�เนินการทางวินยั
แปลเอกสารเกี่ยวกับการดำ�เนินการทางวินัยเป็นภาษาอังกฤษ และผลิตเอกสารเผยแพร่
จำ�นวน 200 เล่ม เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการต่าง ๆ

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรภาครัฐเพือ่ เตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับทวิภาคีและ
ระดับนานาชาติของกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน
1) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบตั งิ านด้านการต่างประเทศอย่างมืออาชีพ” เพือ่ เพิม่ พูน
ความรู้ ประสบการณ์ด้านการต่างประเทศให้ข้าราชการสำ�นักงาน ก.พ.
2) ขยายความร่วมมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ โดยลงนามความตกลงร่วมกัน
ทีจ่ ะพัฒนาและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในรูปแบบของ Dialogue Partner
กับสถาบันการบริหารนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. การประชุม การฝึกอบรม/พัฒนา การศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน และอาเซียนพลัส
เป็นการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การบริหารราชการและข้าราชการ   รวมถึง การได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส เพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับการศึกษาวิจัยและจัดทำ�ข้อเสนอพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศไทย ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)

ระบบวินัยข้าราชการและการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
การสรรหา/เลือกสรรและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระบบการเกษียณอายุและการให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำ�งานในภาครัฐ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ระบบเว็บไซต์ภาครัฐ ณ ประเทศญี่ปุ่น
โครงสร้างระบบค่าตอบแทน กระบวนการกำ�หนดค่าตอบแทน การปรับปรุงในช่วงทีผ่ า่ นมา
และอนาคต ณ ประเทศมาเลเซีย
6) ระบบการพัฒนาหลักสูตร Case Study (International Case Study Conference)
ณ ประเทศมาเลเซีย
7) ระบบงานบริหารงานบุคคลและองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้)
8) แนวทางการพัฒนาการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพ
ของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการพัฒนาระบบเงินเดือนค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเดือน เงินประจำ�ตำ�แหน่ง และเงินเพิ่มสำ�หรับ
ตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษ โดยสรุป ดังนี้
1.1 หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒิ
กรณี อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน มีข้อเสนอการปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
1.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข กรณีผู้ที่มิได้รับ
การจ้างให้ปฏิบตั งิ านเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชัว่ คราวจนถึงวันก่อนได้รบั การบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญฯ เนื่องจากวันก่อนวันบรรจุเข้ารับราชการ
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ
1.3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม) กรณี
กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ ก.พ. พิจารณาอนุมัติให้ (1) ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการก่อน
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ซึ่งเคยเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว และ (2) ผู้ที่เคย
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญในโอกาสต่อไป เป็นผู้ที่จะได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการ
ได้รับเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน การนับระยะเวลาและการนำ�ผลการปฏิบัติงานมาใช้
เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำ�หนด
1.4 การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข กรณี
การกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการกำ�หนดให้ได้รับการ
ปรับเงินเดือน
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1.5 การเลือ่ นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีระยะเวลา
การปฏิบัติราชการตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน
1.6 การพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการในกระทรวงสาธารณสุข กรณีเว้นช่วงการบรรจุ เพือ่ กำ�หนดแนวทางการพิจารณา
ให้ผู้มีการเว้นช่วงการบรรจุซึ่งบรรจุในระยะแรกของการนำ�หลักเกณฑ์ไปใช้บังคับ ได้รับ
การพิจารณาสิทธิประโยชน์เป็นการเฉพาะราย และขออนุมัติให้ข้าราชการกรมอนามัย
จำ�นวน 6 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติตามแนวทางข้างต้นได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์
ตามหนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556
1.7 การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) เกี่ยวกับการนำ�ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข เพื่อกำ�หนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุไปใช้ในส่วนราชการ
1.8 การกำ�หนดเงินเพิม่ พิเศษสำ�หรับตำ�แหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
1.9 การดำ�เนินงานด้านเงินเพิ่มตามมาตรา 38
				• จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาผลงานของผู้ขอรับ
คัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำ�แหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
			 • จัดประชุมร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง และสำ�นักงาน ก.พ.
เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำ�เนินการทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้รับและ
การจ่ายเงินเพิ่มสำ�หรับข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ประจำ�อยู่
ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)
2. การดำ�เนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและคำ�สั่งนายกรัฐมนตรี
จัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร
และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทัง้ หมด โดยได้พจิ ารณาประเด็นสำ�คัญคือ 1) บริบทค่าตอบแทน
ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 2) การปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการระดับชาติฯ และ 4) การเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ระดับชาติฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
3. การเตรียมการเพื่อจัดทำ�ข้อเสนอการปรับปรุงค่าตอบแทน โดยจัดประชุมร่วมระหว่างกรม
เสมียนตรา สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพือ่ หารือแนวทางดำ�เนินการ
เรื่องค่าตอบแทนตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นควรให้มีการพิจารณา เพื่อให้เกิด
63

รายงานประจำ�ปี 2557

ความเป็นธรรมระหว่างประเภทข้าราชการ รวมทั้ง จัดเตรียมข้อมูล รายละเอียด และประชุมหารือ
เรื่องการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  17 หน่วยงาน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ�หนังสือตอบคำ�ขอ/ข้อหารือ/ความเห็นส่วนราชการ จำ�นวน
48 เรื่อง และหนังสือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ คสช. จำ�นวน 23 เรื่อง
5. การพัฒนาและวางระบบกลไกเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ สวัสดิการ
และการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
5.1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการทำ�งานและกลไก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.2 สำ � รวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ข้ า ราชการในมิ ติ
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำ�งาน เป็นมิติหนึ่งใน 5 มิติ ของกรอบ
มาตรฐานความสำ�เร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 (Employee Survey) ผ่านระบบออนไลน์ จำ�นวน 17 ข้อ รวมทั้ง
ประมวลผลการสำ�รวจเบื้องต้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ�ประเด็นการสัมมนาระดมความคิดเห็น
5.3 ปรับปรุงร่างคู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
5.4 จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เพือ่ พิจารณาเรือ่ งการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
ในที่ราชพัสดุ
5.5 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนส่วนราชการในการพัฒนาระบบ
คุณภาพชีวติ เพือ่ การพัฒนาและวางระบบกลไกเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สวัสดิการและการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
6. การพัฒนาความรูข้ องผูร้ บั ผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการส่งเสริมส่วนราชการ
ในการดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
6.1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ จัดทำ�แนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และการ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์
6.2 จัดสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการความรู้เรื่องการจัดการด้านการเงินส่วนบุคคล เพื่อพัฒนา
ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านเศรษฐกิจ จำ�นวน 3 ครัง้ และจัดประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการสำ�นักงาน ก.พ. มีผู้เข้าร่วม 24 คน
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กิจกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของข้าราชการพลเรือน
เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ
1. เตรียมข้อมูลสำ�หรับการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีหรือกลไกตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำ�หนด
2. เข้าร่วมชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 9) จำ�นวน 2 ครั้ง กรณีการ
จำ�กัดเสรีภาพของผู้ปฏิบัติงานบางสายงานในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการ

กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
1. การพัฒนาระบบตำ�แหน่งและการบริหารกำ�ลังคนภาครัฐ
1.1 การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ
1) จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการการกำ � หนดตำ � แหน่ ง ระดั บ สู ง จำ � นวน 5 ครั้ ง
กลุม่ เป้าหมาย คือ ข้าราชการ สำ�นักงาน ก.พ. จำ�นวน 50 คน ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก/กอง
ทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการเจ้าหน้าทีข่ องส่วนราชการ จำ�นวน 180 คน ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ
คณะกรรมการการกำ�หนดตำ�แหน่งระดับสูงของส่วนราชการ จำ�นวน 130 คน และ
ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ จำ�นวน 240 คน
2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการเกี่ยวกับระบบตำ�แหน่ง
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำ�นวน 36 คน จาก 36 ส่วนราชการ และจัดประชุมสัมมนา
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายบริหารสำ�นักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการกำ�หนดตำ�แหน่ง
1.2 การส่งเสริมการวางแผนและการบริหารกำ�ลังคนภาครัฐในส่วนราชการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่
ส่ ว นราชการในการดำ � เนิ น การตามมาตรการบริ ห ารและพั ฒ นากำ � ลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2557-2561) แก่นกั ทรัพยากรบุคคล สำ�นักงาน ก.พ. และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�เกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตรากำ�ลัง
และวางแผนกำ�ลัง จำ�นวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมคือข้าราชการสำ�นักงาน ก.พ. จำ�นวน 50 คน
และข้าราชการจากส่วนราชการ จำ�นวน 160 คน
1.3 การวางแผนบริหารกำ�ลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการให้ คำ � ปรึ ก ษาแนะนำ �
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1.4

1.5

1.6

1.7
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ส่วนราชการเกี่ยวกับการบริหารกำ�ลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำ�นวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมคือข้าราชการสำ�นักงาน ก.พ. จำ�นวน
50 คน และข้าราชการจากส่วนราชการ จำ�นวน 160 คน
การติดตามประเมินผลระบบพนักงานราชการ
สำ�รวจและประมวลความคิดเห็นของส่วนราชการต่อการนำ�ระบบพนักงานราชการไปใช้
โดยการสำ�รวจออนไลน์ และประมวลความคิดเห็นโดยวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของ
ส่วนราชการต่อระบบพนักงานราชการรายประเด็น เพื่อประกอบการจัดทำ�ข้อเสนอ
ปรับปรุงระบบพนักงานราชการหรือแนวทางดำ�เนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การดำ�เนินการของคณะกรรมการกำ�หนดเป้าหมายและนโยบายกำ�ลังคนภาครัฐ (คปร.)
จัดทำ�รายละเอียดแนวทางการดำ�เนินการตามมาตรการปกติในมาตรการบริหารและพัฒนา
กำ�ลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) และประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการนำ�
มาตรการบริหารและพัฒนากำ�ลังคนภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ เข้าร่วมจำ�นวน 350 คน จัดทำ�เอกสารมาตรการบริหารและพัฒนากำ�ลังคน
ภาครัฐ จำ�นวน 900 เล่ม
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำ�หนดตำ�แหน่งและการบริหารกำ�ลังคนภาครัฐ
จัดทำ�เอกสารประเมินสถานภาพของส่วนราชการ และคู่มือหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การกำ�หนดตำ�แหน่งตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 รวมทั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำ�หนดตำ�แหน่ง/
การบริหารกำ�ลังคนเพื่อหาข้อมูลความจำ�เป็นสำ�หรับการพัฒนาประกอบการจัดทำ�
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
การกำ�หนดตำ�แหน่งระดับสูง และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประชุม
สัมมนาเพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายบริหารสำ�นักงาน ก.พ. เกีย่ วกับการกำ�หนดตำ�แหน่ง
ตามมาตรา 47
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำ�หนดตำ�แหน่ง พัฒนาเครื่องมือ กลไกสำ�หรับการกำ�หนด
ตำ�แหน่ง
ปรับปรุงมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งในสายงานปฏิบัติงานช่างหล่อ โดยเพิ่มเติมระดับ
อาวุโส/ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการ สายงานอำ�นวยการเฉพาะด้าน/ตำ�แหน่งประเภท
ทั่ ว ไป ระดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ/หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการกำ � หนดตำ � แหน่ ง กงสุ ล ใหญ่
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(นักบริหารการทูต ระดับต้น) เป็นตำ�แหน่งกงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับสูง)
กำ�หนดตำ�แหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
และแนวทางการดำ�เนินการ กรณี อ.ก.พ. สำ�นักนายกรัฐมนตรี มีมติให้ยกเลิกคำ�สั่ง
ลงโทษข้าราชการ และสั่งให้กลับเข้ารับราชการ

2. การส่งเสริมการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2.1 ติดตามประเมินผลการนำ�แนวทางการจัดทำ�แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพไปใช้ใน
ส่วนราชการ โดยใช้แบบสอบถาม และประมวลผลเพื่อการปรับปรุง พัฒนาแนวทาง
การจัดทำ�แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในส่วนราชการในระยะต่อไป
2.2 ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�  บรรยายให้ความรู้ และส่งเสริมการดำ�เนินการในส่วนราชการ
ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กรมการค้าต่างประเทศ กรมสุขภาพจิต กรมการบินพลเรือน สำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง
จัดสัมมนาเครือข่ายส่วนราชการที่จัดทำ�เส้นทางและวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมจำ�นวน 33 คน
2.3 จัดทำ�หนังสือ “การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ” รายงานผลการจัดสัมมนา
				
“ประสบการณ์การจัดทำ�แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพในส่วนราชการ”
และรายงานการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพไปสู่การปฏิบัติ
ในส่วนราชการ

3. การศึกษาวิจยั เพือ่ ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : การปรับปรุงระบบเกษียณ
อายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ (Retirement System)
ศึกษาข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลให้
ต้องมีการพิจารณาขยายอายุเกษียณ ข้อมูลด้านกำ�ลังคนแยกตามลักษณะงาน และข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย
ของข้าราชการ ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนส่วนราชการและผูแ้ ทนหน่วยงาน
เอกชน และจัดทำ�ข้อเสนอการปรับปรุงระบบเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญเพือ่ รองรับ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และแนวโน้มการขาดแคลนกำ�ลังคนในอนาคต

4. การเตรียมกำ�ลังคนเพือ่ รองรับการสูญเสียจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอายุและความ
หลากหลาย
4.1 ศึกษาข้อมูลสายงานหลักของส่วนราชการที่มีแนวโน้มขาดแคลนข้าราชการ จากระบบ
GPIS เพื่อกำ�หนดตำ�แหน่งในสายงานที่จะให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบ 60 ปี รับราชการ
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ต่อไป ข้อมูลการขาดแคลนข้าราชการในสายงานหลักของส่วนราชการต่าง ๆ (5-10 ปี)
บทความและผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศเกี่ยวกับการบริหารความ
หลากหลายของบุคลากรในองค์กร Best Practice เกี่ยวกับการบริหารความหลากหลาย
ของบุคลากรในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ และในต่างประเทศ
4.2 สำ�รวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสำ�รวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำ�หนดอายุที่เหมาะสม
ที่ควรให้เกษียณอายุตามประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง
การกำ�หนดอายุที่เหมาะสมที่ควรให้เกษียณอายุตามประเภทหรือลักษณะงานต่าง ๆ
ลักษณะงานด้านศิลปวัฒนธรรม และลักษณะงานด้านการเกษตร ประชุมสัมมนาเรื่อง
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มคนต่างช่วงอายุ แนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เหมาะสมสำ�หรับบุคคลที่มีความแตกต่างในเรื่องรุ่น/อายุ (Generation)
4.3 จัดทำ�สรุปผลการศึกษา แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ หมาะสมสำ�หรับข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่มีความหลากหลาย/แตกต่างในเรื่องอายุ/รุ่น Diversity Management
(Generation)

5. การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการทำ�งานของภาครัฐ
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มและทิศทางการเคลื่อนย้าย
กำ�ลังคน เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงการบรรจุกำ�ลังคนคุณภาพจากภายนอกระบบราชการ
ประกอบด้วย การทบทวนหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำ�นาญงานสูง
เข้ารับราชการ (Lateral Entry) และการทบทวนหลักเกณฑ์การบรรจุกลับบุคคลผู้เคยเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ รวมทั้ง สำ�รวจความคิดเห็นส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง และจัดทำ�รายงานการศึกษา
แนวโน้มและทิศทางการเคลื่อนย้ายกำ�ลังคน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายกำ�ลังคนในราชการ
พลเรือน และเงื่อนไขที่จูงใจบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถจากภายนอกระบบราชการ จัดทำ�ข้อเสนอ
รูปแบบการให้ข้าราชการออกไปเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์การทำ�งานในภาคส่วนอื่น

6. การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
6.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรม หลักสูตรการติดตามและสอนงานสำ�หรับการบริหาร
ผลงานของผู้บังคับบัญชา: Coaching for Performance Management และ หลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพการติดตามและสอนงานสำ�หรับการบริหารผลงานของผูบ้ งั คับบัญชา
สำ�หรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น (Line Manager) รวมทั้ง จัดการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ
หลักสูตรการติดตามและสอนงานสำ�หรับการบริหารผลงานของผู้บังคับบัญชา
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6.2 จัดทำ�หนังสือคู่มือ “คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน”/หนังสือ ถาม-ตอบ เรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ 2/หนังสือคู่มือ “PM ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
				 จากส่วนราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (PMS Best Practices)” และวีดิทัศน์ เรื่อง
การติ ด ตามและสอนงานสำ � หรั บ การบริ ห ารผลงานของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา: Coaching
for Performance Management เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่องค์ความรู้

7. การพัฒนา ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล
7.1 สำ�รวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนประจำ�ปี พ.ศ. 2557 ผ่านระบบออนไลน์
7.2 ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�  ในการจัดทำ�แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำ�ปี
พ.ศ. 2558-2559 แก่ส่วนราชการและจังหวัด คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พั น ธุ์ พื ช กรมการบิ น พลเรื อ น สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แวร์ แ ห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน) สำ�นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำ�นักงานสภาเกษตร
แห่งชาติ และจังหวัดตรัง
7.3 จัดทำ�รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 และรายงานการสำ�รวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 ผ่านระบบออนไลน์
ฉบับสมบูรณ์

8. การพัฒนาระบบวิธีการทำ�งานที่ให้อิสระแก่ผู้ปฏิบัติงานในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
8.1 ศึกษาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม/แบบปฏิบัติที่ดีด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำ�งานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดมความคิดเห็น เพือ่ วิเคราะห์และกำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
การดำ�เนินงาน เพื่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และนำ�ไปสู่
การปรับปรุงระบบและวิธีการทำ�งานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำ�งาน
8.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
				 การบริหารผลการปฏิบัติงาน: PM Work Smart” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการจัดทำ�กรอบแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ และการปรับปรุงระบบและวิธีการทำ�งานเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมจำ�นวน 412 คน
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9. การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ
9.1 จัดทำ�ฐานข้อมูลทางทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้อมูลผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประเภทบริหาร ประเภทอำ�นวยการ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
และประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
9.2 จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ค วามรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง
				
“เหตุแห่งการร้องทุกข์และการฟ้องคดีของการบรรจุและแต่งตั้ง” ให้กับนักทรัพยากร
บุคคลภาครัฐในส่วนราชการต่าง ๆ/โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
และการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก ในภูมิภาคต่าง ๆ รวม 4 ครั้ง
9.3 จัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดำ�รงตำ�แหน่งวิชาการ สายงานต่าง ๆ ได้แก่ สายงานวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สายงานแพทย์ สายงานสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
สายงานเภสัชศาสตร์
9.4 จัดการประชุม อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคล ในระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 10 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเมินบุคคล มีผู้ผ่านการประเมิน
รวม 404 ราย และผู้ไม่ผ่านการประเมิน รวม 109 ราย

กิจกรรมการส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ส่วนราชการและจังหวัด
1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ การวางแผนและการกำ�หนดตัวชีว้ ดั งาน การกำ�หนดตัวชีว้ ดั รายบุคคล
และการบริหารผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสัมมนาในส่วนภูมิภาค รวม 13 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน
2. ศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นองค์ความรูแ้ ละทีม่ คี วามเป็นสากล
โดยนำ�องค์ความรู้เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และเป็นการนำ�ร่ององค์ความรู้ที่จะนำ�มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการจัดงานการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำ�นักงาน ก.พ. ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
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กิจกรรมการพัฒนาระบบและดำ�เนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
1. สร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินบุคคล โดยการจัดทำ�ข้อสอบและแบบทดสอบ จำ�นวน
3,064 ข้อ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบข้อสอบและเกณฑ์การตัดสินข้อสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปสำ�หรับตำ�แหน่งแรกบรรจุตามประเภทตำ�แหน่ง
2. จัดทำ�ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำ�หรับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สำ�หรับผู้ที่สนใจ
ได้มีโอกาสทดลองทำ�แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป
3. จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตาม ว17/2556 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และการอนุมตั คิ ดั เลือกจากบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ ตาม ว18/2556
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และจัดทำ�คู่มือ “การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ”
4. จั ด กิ จ กรรมการประกวดคลิ ป วิ ดี โ อเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ สำ � นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
ตามแผนการสรรหาเชิงรุก และจัดกิจกรรมขยายผลการสรรหาเชิงรุก (Show and Share Case Study)
โดยการนำ�เสนอส่วนราชการต้นแบบการสรรหาเชิงรุก มีส่วนราชการนำ�ร่อง 2 ส่วนราชการ คือ กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้ง วิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก
การดำ�เนินการในส่วนราชการนำ�ร่อง เพื่อจัดทำ�แนวทางการดำ�เนินการสรรหาเชิงรุกประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 โดยวางแผนขยายผลร่วมกับส่วนราชการ อย่างน้อย 5 ส่วนราชการ
5. จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ละเตรียมพร้อมในการทำ�งานแก่นกั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำ�นวน 121 คน
6. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิและระบบการรับรองคุณวุฒิทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Accreditation)
6.1 จัดทำ�แนวทางการพิจารณารับรองคุณวุฒิในประเทศและต่างประเทศ และจัดสัมมนา
เพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าว รวมทั้งจัดสัมมนาชี้แจงเรื่องการพิจารณารับรองคุณวุฒิให้กับ
ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนราชการเข้าร่วมสัมมนา 84 ส่วนราชการ
6.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ e-Accreditation โดยการบันทึกข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ
ปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาในประเทศ และทดสอบระบบ
การรับรองคุณวุฒิทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6.3 จัดทำ�หนังสือเรื่อง ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง (เล่ม 2)

กิจกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ปรั บ ปรุ ง และตรวจร่ า งหรื อ ยกร่ า งกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้
1.1 หนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
1.2 หนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติ
คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1.3 หนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 19 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกำ�หนด
อัตราเงินเดือนสำ�หรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
1.4 หนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว1 ลงวันที่ 13 มกราคม 2557 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
2. จัดทำ�เอกสารเผยแพร่ ประกอบด้วย 1) “คู่มือห้าสิบหกคำ�เฉลยความสงสัยเกี่ยวกับระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน” 2) คู่มือคำ�อธิบาย จำ�นวน 7 เรื่อง ได้แก่ คู่มือการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน
ตาม พ.ร.บ. 2535 คู่มือปรัชญาและแนวคิดหลักเกี่ยวกับจริยธรรม คู่มือปรัชญาและแนวคิดหลักเกี่ยวกับ
การรักษาวินัย คู่มือ การพิทักษ์ระบบคุณธรรมสำ�หรับข้าราชการพลเรือน คู่มือการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สำ�หรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร คู่มือแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คู่มือ
ผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 3) คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำ�ผิดวินัย (ว 43 /2553)
4) คู่มือตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2555)
3. พัฒนาความรู้และจัดอบรมสัมมนาบุคลากรและนิติกรเพื่อเพิ่มพูนความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและเสริมสร้าง
สมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 2) การสัมมนาเตรียมความพร้อมและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. ... และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” 3) การสัมมนา

72

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เรื่อง “การเพิ่มทักษะและศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านการดำ�เนินการทางวินัยและการปฏิบัติ
งานของฝ่ายสนับสนุน”
4. ศึกษาสาเหตุและป้องกันการกระทำ�ผิดวินัย : กรณีการกระทำ�ผิดระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของการกระทำ�ผิดวินัยตามขอบเขตที่ศึกษา
จากสำ � นวนการสอบสวนที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาดำ � เนิ น การทางวิ นั ย เสร็ จ ในช่ ว งปี พ.ศ. 2551-2555
ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุ ติ ธ รรม
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ไม่น้อยกว่า 60 เรื่อง และ
ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง
5. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาวินัยข้าราชการและติดตามประเมินผลการรักษาวินัยของ
ผู้บังคับบัญชา
5.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การเสริมสร้างศักยภาพผูบ้ งั คับบัญชาในการรักษาวินยั
				 ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรักษาวินัยของผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา โดยมีข้าราชการระดับ ผอ.สำ�นัก และหัวหน้ากลุ่มงาน ภายในสำ�นักงาน
ก.พ. เข้าร่วมจำ�นวน 30 คน และจัดสัมมนา เรื่องกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย
พ.ศ. 2556 และการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการ
กระทำ�ผิดวินัยแก่ส่วนราชการ จำ�นวน 7 ครั้ง
5.2 จั ด ทำ � หนั ง สื อ “คู่ มื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในการรั ก ษาวิ นั ย ของผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา”
ประกอบด้วยการจัดทำ�หนังสือคู่มือ 2 เล่ม คือ 1) คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัย
ของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมแผนการสอนและสไลด์บรรยายประกอบคู่มือ และ 2)
คู่มือการดำ�เนินการทางวินัย

73

รายงานประจำ�ปี 2557

74

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคนภาครัฐให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ เพือ่ สนองตอบต่อความต้องการของผูร้ บั บริการอย่างทัว่ ถึง
ผลผลิต : กำ�ลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ
กิจกรรมการเตรียมกำ�ลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ
1. การบริหารจัดการกำ�ลังคนภาครัฐเพื่ออนาคต
1.1 งานดูแลจัดการศึกษาและบริหารจัดการศึกษา
1) งานเตรียมความพร้อมก่อนสมัครสถานศึกษา โดยจัดโครงการจัดหาสถานศึกษา
(Placement) ให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อให้ผู้รับทุนรัฐบาลได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาและได้พบกับสถานศึกษาในแต่ละประเทศโดยตรง มีผู้เข้าร่วม
โครงการ คือ นักเรียนทุน 246 คน และสถาบันการศึกษา 102 สถาบัน จาก 8 ประเทศ
รวมทั้ ง จั ด การอบรมปฐมนิ เ ทศนั ก เรี ย นทุ น รั ฐ บาลก่ อ นสมั ค รสถานศึ ก ษา
(Pre-admission Orientation) มีนักเรียนทุนเข้าร่วมอบรม จำ�นวน 130 คน
ดำ�เนินกิจกรรมออกบูธนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ ณ โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ เพื่อแนะแนวและให้คำ�ปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศ และ “สัมมนา
						 นักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำ�ลังศึกษาในสถาบันการศึกษา
						 ในประเทศ (UIS)” เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเข้ารับราชการ และการเตรียมตัวก่อน
สมัครสถานศึกษาในต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 50 คน
2) งานเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ก่อนเดินทาง
ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลมีความพร้อมในการไปศึกษาใน
ต่างประเทศ/อบรมผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ ก่อนเดินทาง
ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (Pre-Departure Orientation) ประจำ�ปี 2557/กิจกรรม
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุน ODOS รุ่นที่ 4/อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน
ทุน ODOS ที่จะไปศึกษา ณ เนเธอร์แลนด์/อบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำ�ปี 2557/จัดสัมมนาปลูกจิตสำ�นึกรักบ้านเกิด
ให้แก่นกั เรียนทุนรัฐบาล “กิจกรรมค่ายต่อแสง ต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ ปีท่ี 6”
3) งานเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของ ศกศ. โดยจัดอบรมการนำ�เสนอ
ผลงานมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 อบรม “เทคนิค
						 การให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�” และอบรม “การคิดเชิงระบบ”
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1.2 งานพัฒนานโยบายและมาตรฐานการดูแลจัดการศึกษา โดยจัดสัมมนา เรื่องทบทวน
หลัก เกณฑ์และแนวปฏิบัติเ กี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐ บาล เพื่อปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนเล่าเรียนหลวง
ให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงระบบทุนรัฐบาล และสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม/จัดโครงการปรับปรุงระบบการดูแ ลข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการ วิจัย และดูงานในประเทศและต่างประเทศ และทบทวนระบบการรับฝาก
นักเรียนทุนของหน่วยงานทีฝ่ ากอยูใ่ นความดูแลของ ก.พ. เป็นการปรับปรุงระบบการดูแล
ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรมฯ ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และทบทวน
การรับฝากนักเรียนทุนจากหน่วยทุนฝากให้เหมาะสมตามสภาพการณ์ปัจจุบัน/สัมมนา
ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน/สัมมนาการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ส่วนราชการในการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล/จัดกิจกรรมแสดงผลงานวิจยั นักเรียนทุนรัฐบาล:
งานวิจัยก้าวไกล นำ�ไทยสู่สากล/จัดประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาในการดำ�เนินงาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และ
ปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.3 งานระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา ทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาใน
ต่างประเทศ ทดสอบการนำ�เข้าข้อมูล ดำ�เนินการลงข้อมูลพืน้ ฐานของระบบ ซึง่ ประกอบด้วย
ข้อมูลจังหวัด อำ�เภอ/เขต ตำ�บล/แขวง ข้อมูลประเทศ/เมือง/รัฐ ข้อมูลกลุ่มสาขาวิชา/
สาขาวิชา ข้อมูลสถานศึกษา และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลพื้นฐาน
จำ�นวน 738 ราย
1.4 สรุปจำ�นวนนักเรียนในความรับผิดชอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย
1) นั ก เรี ย นทุ น ฝ่ า ยพลเรื อ นในต่ า งประเทศ ในความดู แ ลของ ก.พ. ที่ กำ � ลั ง ศึ ก ษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน รวม 40 ประเทศ จำ�นวน 4,101 คน และ 2) นักเรียน
ทุนรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ. ในประเทศต่าง ๆ จำ�นวน 3,141 คน 3) ข้าราชการ
ลาศึกษาในต่างประเทศ จำ�นวน 379 คน
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2. การเตรียมกำ�ลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ
2.1 การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
1) ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบ ระบบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ   และ
ดำ�เนินการสอบเพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป ประจำ�ปี 2557 จำ�นวน 4 ระดับวุฒิ
ใน 12 ศูนย์สอบ โดยมีผู้สมัครสอบรวม 363,505 คน
2) วิเคราะห์ขอ้ สอบภาค ก. ประจำ�ปี 2556 จำ�นวน 20 ชุด และจัดทำ�รายงานผลวิเคราะห์
ข้อสอบภาค ก. ประจำ�ปี 2556 จำ�นวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา จำ�นวน 16 ชุด
2.2 การสอบและประเมินบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   จัดทำ�สรุปข้อเสนอแนะและ
แผนการดำ�เนินงานเพื่อรองรับการสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ ปรับปรุง
โปรแกรมการสอบให้รองรับการสอบเพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ใหม่
จัดทำ�ฐานข้อมูลบัตรประจำ�ตัวสอบผู้สอบผ่านภาค ก. ประจำ�ปี 2556 และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการจัดเก็บชุดข้อสอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามหลักวิชาการวัดและประมวลผล โดยการ
คัดแยกและจัดพิมพ์ชุดข้อสอบที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการวัดและประมวลผล และ
จัดพิมพ์ชุดข้อสอบ 2 วิชา ประกอบด้วย วิชาความสามารถทั่วไป 5 รหัสเนื้อหา จำ�นวน
1,024 ข้อ วิชาภาษาไทย 6 รหัสเนื้อหา จำ�นวน 893 ข้อ เพื่อเตรียมการรองรับการสอบ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
2.3 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
1) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนประเภทต่าง ๆ
				 • ทุนระดับมัธยมศึกษา จำ�นวน 7 ประเภททุน 35 หน่วยทุน 43 ทุน : 1) ทุนรัฐบาล
ก.พ. (มัธยมศึกษาตอนต้น) 1 หน่วย  2 ทุน มีผู้ได้รับทุน 1 คน 2) ทุนเล่าเรียนหลวง  
3 หน่วย 9 ทุน มีผู้ได้รับทุน 9 ทุน  3) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 หน่วย 18 ทุน มีผู้ได้รับทุน 16 คน 4) ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 6 หน่วย
6 ทุน มีผู้ได้รับทุน 3 คน 5) ทุน ปตท.สผ. 2 หน่วย 4 ทุน มีผู้ได้รับทุน 4 คน
6) ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2 หน่วย 3 ทุน มีผู้ได้รับทุน 3 คน มีผู้ได้รับทุน
3 คน และ 7) ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 1 หน่วย 1 ทุน (ไม่มีผู้ได้รับทุน)
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						• ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา จำ�นวน 4 ประเภททุน 138 หน่วยทุน : 1) ทุนรัฐบาล
ก.พ.  56 ทุน 2) ทุนไทยพัฒน์ 20 ทุน 3) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 ทุน และ 4) ทุนไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 ทุน
						• ทุนเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงสู่ระบบราชการ (Undergraduate Intelligence
Scholarship Program: UIS) จำ�นวน 89 ทุน
						• ทุนพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และทุนอื่น ๆ ได้แก่
ทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ที่ จั ด สรรให้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และในประเทศ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของ
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ทุน United World Colleges
(UWC) ทุ น สำ � หรั บ การเตรี ย มราชการไทยสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ทุ น สำ � หรั บ
การเตรียมผู้บริหารระดับสูง ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (มหาวิทยาลัย
ซีอานเจียวทง) และทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนั ยาง)
2.4 การสนับสนุนส่วนราชการด้านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้ส่วนราชการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลได้ตรงตามความต้องการ โดยสนับสนุนด้านข้อมูล เครื่องมือ และการให้
คำ�ปรึกษาแนะนำ�  ได้แก่ การพิจารณารับรองหลักสูตรจากสถานศึกษาภายในประเทศ
จำ�นวน 3,188 หลักสูตร การให้บริการเครื่องมือประเมินบุคคลแบบประเมินค่านิยม
พื้นฐาน 5 ส่วนราชการ จำ�นวน 36 คน การให้บริการแบบวัดคุณลักษณะบุคคล
1 ส่วนราชการ จำ�นวน 32 คน การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�  จำ�นวน 79 ส่วนราชการ
การประมวลผลสอบ 4 ส่วนราชการ จำ�นวน 240 ราย การตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร อาทิ การอนุมัติคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำ�แหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ เป็นกรณีพิเศษ

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคนภาครัฐ
1. ระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล
1.1 ประสานงานกับสถาบันการศึกษาในประเทศ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ�
กรอบการฝึกอบรมเป็นกลุ่ม สำ�หรับพัฒนาข้าราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1.2 ประสานและจัดหลักสูตรเตรียมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน (ข้าราชการประเภท
อำ�นวยการและประเภทวิชาการ ระดับชำ�นาญการพิเศษขึ้นไป) ณ ประเทศไทย สิงคโปร์
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และเมียนมา โดยมีผู้รับทุนเป็นข้าราชการประเภทอำ�นวยการ จำ�นวน 3 ราย และ
ข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำ�นาญการพิเศษ จำ�นวน 8 ราย
1.3 ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุค ลากรด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีระหว่ า ง
สำ�นักงาน ก.พ. กับ University of Chinese Academy of Science (UCAS)
โดยจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสำ�นักงาน ก.พ. กับ UCAS เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับทุนรัฐบาลไทย มีโอกาสเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มความ
ร่วมมือด้านการเรียนภาษาจีน และการแลกเปลี่ยนความรู้และการวิจัยระหว่างนักศึกษา
ไทย-จีน
1.4 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการทุนรัฐบาลด้วยการเตรียมกำ�ลังคน
คุณภาพด้วยทุนรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ รวม 215 คน
และจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ “มุมมองมุมคิด-Leadership & Change” 300 เล่ม

2. การพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคนภาครัฐ
2.1 ระบบบริหารกำ�ลังคนภาครัฐ
1) สัมมนาเครือข่ายข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน 165 คน
ประกอบด้วยกิจกรรมหัวข้อ “การปรับทัศนคติและการระดมความคิด” หัวข้อ
						“เสริมสร้างความเป็นผู้นำ�และการตัดสินใจภายใต้สภาวะกดดัน” กิจกรรมกลุ่ม
หัวข้อ “เสริมสร้างเครือข่าย HiPPS” การบรรยายในหัวข้อ “จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ
						 (NY Smart Province)”
2) การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 9 หลักสูตร “เสริมสร้างคุณลักษณะ
						 ส่วนบุคคลและทักษะการทำ�งานสำ�หรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” จำ�นวน
90 คน และศึกษาดูงานประเทศสมาชิกอาเซียน (Regional Exposure Visits
to ASEAN Countries) ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำ�นวน
30 คน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำ�นวน 32 คน ราชอาณาจักรกัมพูชา
จำ�นวน 28 คน
       3) ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
โดยมีการพัฒนาตามกรอบกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 จำ�นวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
จำ�นวน 64 คน
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2.2 ระบบนักบริหารระดับสูง
ดำ�เนินการเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะทางการบริหารเพื่อประกอบการคัดเลือกและ
แต่งตัง้ บุคคลตาม ว9/2544 จำ�นวน 242 คน จัดทำ�บัญชีคะแนน และรหัสบุคคลประกอบ
การประชุมคัดเลือกฯ จำ�นวน 17 ส่วนราชการ 76 บัญชี
2.3 การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกำ�ลังคนคุณภาพเพื่อความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการ
ประชุมเพื่อชี้แจงผลการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารกำ�ลังคนคุณภาพ
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน ก.พ. และ
ข้าราชการที่สนใจ

3. การฝึกอบรมปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด
    ดำ�เนินการฝึกอบรมระยะสั้น จำ�นวน 8 หลักสูตร ภายใต้ชื่อ “ค่ายยกระดับผู้บริหารระดับสูง”
มีปลัดกระทรวง/อธิบดี หรือรองปลัดกระทรวง/รองอธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน 104 คน จาก 103 ส่วนราชการ/จังหวัด จัดกิจกรรมการเสวนาและการสร้างเครือข่ายนักบริหาร
โดยมีปลัดกระทรวง/อธิบดี หรือรองปลัดกระทรวง/รองอธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน 345 คน จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 4 ครั้ง ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีปลัดกระทรวง/อธิบดี หรือรองปลัดกระทรวง/รองอธิบดี และผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน 51 คน จัดเก็บองค์ความรู้ของโครงการอย่างเป็นระบบ (Knowledge
Management) ซึง่ ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ เอกสารองค์ความรูท้ เี่ กิดขึน้ จากทุกกิจกรรมในโครงการ
และเอกสารองค์ความรู้สำ�หรับการต่อยอดหลังสิ้นสุดโครงการ

4. การพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคนภาครัฐ
4.1 การสร้างและพัฒนาผู้นำ�
1) โครงการพัฒนาผูน้ �ำ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ “หลักสูตรพัฒนานักบริหาร
						 ระดับสูง: ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)” จำ�นวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 79
มีผู้เข้ารับการอบรมจำ�นวน 120 คน และรุ่นที่ 80 มีผู้เข้ารับการอบรมจำ�นวน
113 คน
2) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 6 มีผู้เข้า
รับการอบรมจำ�นวน 36 คน
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3) โครงการพัฒนาผู้นำ�คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย: ดำ�เนินการอบรมผู้นำ�คลื่นลูกใหม่
รวม 2 รุ่น รุ่นที่ 18-19 จำ�นวนรุ่นละ 30 คน
4.2 การวางระบบและพัฒนากลไกการพัฒนาข้าราชการด้วยวิธีการเรียนรู้ทางไกลและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มบทเรียนใหม่เพื่อการพัฒนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริหารกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ในหน่วยงานเทคนิคการนำ�เสนอ การสร้างเครือข่าย (Networking)
และพันธมิตร (Partner) บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวง ระบบบริหาร
กำ�ลังคนคุณภาพ ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การจัดทำ�แผน
พัฒนารายบุคคล ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning และชุดการเรียน
ทางไกล โดยส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ รวม
3,200 แห่งด้วย
4.3 การสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)
1) พัฒนาทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�หน้าที่เป็นวิทยากรของหลักสูตรนักทรัพยากร
บุคคลมืออาชีพ (HR Professional) สร้างวิทยากรตัวคูณ โดยจัดดำ�เนินการหลักสูตร
Targeted Selection Interviewer มีวิทยากรที่เข้ารับการฝึกอบรมจำ�นวน 12 คน
สร้างมาตรฐานวิทยากรโดยจัดการฝึกอบรมเรื่อง Using Interaction Skills to set
and review performance (public workshop) ให้กับวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ จำ�นวน 20 คน
2) จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  หมวดวิชาความรู้พื้นฐานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล หมวดวิชาการบรรจุและแต่งตัง้ หมวดวิชาการบริหารผลงาน
หมวดวิชาการสรรหาและเลือกสรร หมวดวิชาการบริหารกำ�ลังคนคุณภาพ หมวด
วิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล: แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หมวดวิชา DPIS
หมวดวิชาวินยั และจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมวดวิชาการจัดทำ�
กรอบการสั่ ง สมประสบการณ์ ร ายบุ ค คล มี ผู้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาในโครงการสร้ า ง
ความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพแล้ว จำ�นวน 697 คน ผู้สังเกตการณ์
จำ�นวน 62 คน และวิทยากรตัวคูณที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จำ�นวน 47 คน

81

รายงานประจำ�ปี 2557

4.4 การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ดำ�เนินการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรม 85 คน
4.5 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำ�เนินการพัฒนาข้าราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของ
ส่วนราชการ (Show and Share) จัดสัมมนาเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐต่าง ๆ จัดสัมมนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และจัดทำ�หนังสือนโยบาย ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรภาครัฐ และคู่มือตัวแบบวิธีการวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการสำ�หรับส่วนราชการ และหนังสือวิชาการประจำ�ปี 2557 ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.6 การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
จัดฝึกอบรมตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำ�หนด มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 1,269 คน
4.7 จัดอบรมหลักสูตรการดำ�เนินการทางวินัยแก่บุคลากรที่ทำ�งานด้านวินัยและนิติกรของ
แต่ละส่วนราชการ จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 197 คน และจัดอบรมหลักสูตร
การพั ฒ นาและเพิ่ ม ทั ก ษะนิ ติ ก รด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ กั บ นิ ติ ก รระดั บ
ปฏิบัติการของส่วนราชการ มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 110 คน

กิจกรรมการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำ�นักงาน ก.พ.
1. งานการเจ้าหน้าที่
1.1 การพัฒนาแผนกำ�ลังคนและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำ�นักงาน ก.พ.
จัดทำ�แผนกำ�ลังคนและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำ�นักงาน ก.พ. เพื่อการเตรียม
ความพร้อมด้านกำ�ลังคนอย่างเหมาะสม อาทิ แผนสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผนอัตรากำ�ลัง และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งดำ�เนินงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

82

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1.2 การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน ก.พ.
พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงาน ก.พ. ปรับกระบวนทัศน์ให้มีวัฒนธรรม
และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ ยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง เสริมสร้างเครือข่ายราชการใสสะอาด พัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงาน ก.พ.
1.3 การประชุมสัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ
1) ผูบ้ ริหารสำ�นักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำ�ปีดา้ นการบริหารทรัพยากร
บุคคล เรื่อง “SHRM Annual Conference and Exposition” จัดโดยสมาคม
การบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2) ผู้บริหารและข้าราชการสำ�นักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ “IPMA-HR International Training
						 Conference&Expo” จั ด โดยสมาคมการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ นานาชาติ
(International Public Management Association for Human Resource: IPMA-HR)  
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติรูปแบบใหม่
เกีย่ วกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคราชการพลเรือนของประเทศไทย
ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิก

2. งานคลัง
บริหารจัดการด้านการงบประมาณ การเงิน บัญชี ของสำ�นักงาน ก.พ. การเงินและบัญชีของเงิน
กองทุน มูลนิธิในความดูแลของสำ�นักงาน ก.พ. รวมถึงการเงินและบัญชีของนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียน
ทุนอื่น ๆ และทุนส่วนตัว

3. งานบริหารทรัพย์สิน
พัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพย์สนิ และระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพย์สนิ ซึง่ รวมถึงระบบ
ทะเบียนและฐานข้อมูลของทรัพย์สนิ จัดหาทรัพย์สนิ ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน และมีการ
บริหารจัดการให้เกิดการใช้ทรัพย์สินที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเกิดความคุ้มค่า

4. การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภายในสำ�นักงาน ก.พ.
จัดทำ�คำ�รับรองการปฏิบตั ริ าชการของสำ�นักงาน ก.พ. และสนับสนุนการบริหารผลการปฏิบตั งิ านของ
ฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำ�นักงาน ก.พ. และเป้าหมายการปฏิบตั ริ าชการตามคำ�รับรอง
การปฏิบตั ริ าชการ เสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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5. การจัดทำ�แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์
จัดทำ�แผนปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำ�นักงาน ก.พ. ติดตามและ
รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารของสำ�นักงาน ก.พ. ต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฝ่ายกิจการพิเศษ รัฐบาล และสำ�นักงบประมาณ ประมวลข้อมูลผลการดำ�เนินงานตามแผนเพื่อเป็นเครื่อง
มือวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำ�นักงาน ก.พ. รวมทั้ง จัดทำ�แผนงาน งบประมาณ คำ�ขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

6. งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และงานจัดเก็บเอกสารกลาง
ดำ�เนินการรับ-ส่งหนังสือด้วยการ Scan เรือ่ งส่งหน่วยงานภายใน จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โดยการคัดแยกหมวดหมู่เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์จัดเก็บเอกสารกลางให้มีความ
ทันสมัย สามารถรองรับเอกสารที่รอการทำ�ลาย จัดฝึกอบรมข้าราชการให้มีความรู้ความสามารถตาม
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยในบริหารจัดการ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แบบมีชีวิตทางด้าน HR และการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำ�นักงาน ก.พ.
บันทึกฐานข้อมูลหนังสือทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (HR) การบริหารการจัดการ
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญสำ�นักงาน ก.พ. และเอกสารวิจัยส่วนบุคคล จัดกิจกรรม
ที่สนับสนุนการส่งเสริมความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (HR) การบริหารจัดการ และ
ภาษาต่างประเทศ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายภายใน ให้บริการสืบค้นจากระบบฐานข้อมูลหนังสือตาม
ความต้องการของข้าราชการ

8. งานโรงพิมพ์
สนับสนุนงานพิมพ์หนังสือ คู่มือ เอกสารต่าง ๆ ของสำ�นักงาน ก.พ. และพัฒนาระบบงานพิมพ์
ให้ทันสมัย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำ�งาน

9. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาระบบสารสนเทศกำ�ลังคนภาครัฐ ให้มีข้อมูลกำ�ลังคนภาครัฐที่มีความถูกต้อง ติดตาม
ประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel
Information System: DPIS) Version 5.0 ของส่วนราชการและจังหวัด ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�  และ
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม DPIS Version 5.0 รวมทั้ง สนับสนุน แก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสำ�นักงาน ก.พ.
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10. การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสำ�นักงาน ก.พ.
   ดำ�เนินการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ (มติชน
รายวัน คอลัมน์ “นายพิษณุโลก” “คำ�บริหารคน HR-Vocabulary” ประชาชาติธุรกิจรายสัปดาห์
คอลัมน์ “HR World” มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ “กระแสคนกระแสโลก” มติชนรายวัน คอลัมน์
“คำ�บริหารคน” (HR-Vocabulary) สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ Fan page OCSC และ website สำ�นักงาน ก.พ.

11. งานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
จัดทำ�วิดีทัศน์แนะนำ�สำ�นักงาน ก.พ. เป็นภาษาอังกฤษ จัดทำ�คู่มือมาตรฐานการรับรอง
ข้าราชการและคณะศึกษาดูงานต่างประเทศของสำ�นักงาน ก.พ. รวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลการดำ�เนินการ
กิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาดูงานของสำ�นักงาน ก.พ. โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำ�นักงาน ก.พ.

12. งานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบด้านต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี และรายงานผลการตรวจสอบพร้อม
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ

13. การจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
จัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า จำ�นวน 2 ครั้ง โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานตามภารกิจของ
ส่วนราชการ บูรณาการงาน และประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ

14. การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น สำ�นักนายกรัฐมนตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน (วันที่ 1 เมษายน
ของทุกปี) และมอบให้ส่วนราชการต้นสังกัดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นในสังกัด โดยขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
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ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กิจกรรมการบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ
การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานสำ�หรับนักเรียนทุน
ของรัฐบาล นักเรียนทุนอืน่ และบุคลากรภาครัฐทีล่ าศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ ประสานงาน
และจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในฝ่าย
พลเรือน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภาครัฐ นักเรียนไทยในต่างประเทศ
และสำ�นักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบราชการไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศกลับมา
รับราชการหรือทำ�งานในประเทศไทย และดูแล ติดตามความปลอดภัยของนักเรียนไทยโดยทั่วไป และ
ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์รนุ แรงต่าง ๆ ในต่างประเทศ อาทิ สงคราม เหตุจลาจล  แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด

ยุทธศาสตร์การรักษามาตรฐานตามระบบ
คุณธรรมและความถูกต้อง เป็นธรรม
ผลผลิต:		 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำ�ไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการ
				 ที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม
กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
1.1 การขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งทางจริยธรรม และเครือข่ายจริยธรรม
1) สัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำ�หรับส่วนราชการ
ต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
2) จัดพิมพ์จดหมายข่าว “เส้นทางการส่งเสริมจริยธรรม” เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556
จำ�นวน 600 ฉบับ
1.2 การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และค่านิยมในการเป็นข้าราชการที่ดี
1) การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีพลังของแผ่นดิน เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมพิธีจำ�นวน 735 คน
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ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ข้าราชการพลเรือนสามัญผูด้ ำ�รงตำ�แหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นและระดับสูง ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการระดับสูง และข้าราชการทหาร
ตำ�รวจ และผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจระดับหัวหน้าหน่วยงาน
โดยข้าราชการทุกหมู่เหล่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา ข้าราชการ
การเมือง องค์กร/หมู่คณะ และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ทางเว็บไซต์สำ�นักงาน ก.พ. จำ�นวน 150,379 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557)
2) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัด
อบรมจำ�นวน 5 ครั้ง
3) การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของ
						 ส่วนราชการ” เพื่อชี้แจงแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายระหว่างกรม จำ�นวน 2 รุน่ จัดสัมมนา “ความโปร่งใสกับคุณธรรมจริยธรรม”
รวบรวมผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ จำ�นวน 129 กรม
ศึกษาและปรับปรุงตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส ให้คำ�ปรึกษาในการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสกับส่วนราชการต่าง  ๆ จำ�นวน 15 ส่วนราชการ และประชุม
เรื่องการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสร่วมกับสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
1.3 การประเมินและติดตามผลการปฏิบตั ติ ามจริยธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
จัดทำ�แบบประเมินผลการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพือ่ ประเมินผล
การดำ�เนินงานของส่วนราชการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

2. การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึก เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
2.1 สัมภาษณ์ข้าราชการต้นแบบ จำ�นวน 5 คน และจัดทำ�วีดิทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์
ส่งเสริมจริยธรรม เผยแพร่วารสารจำ�ขึ้นใจฉบับที่ 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
จัดกิจกรรม Road show เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับส่วนราชการ
จำ�นวน 8 ส่วนราชการ  
2.2   จัดงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส วันที่ 19 สิงหาคม 2557 มีการมอบรางวัล
ให้สว่ นราชการต้นแบบ จำ�นวน 4 ส่วนราชการ ส่วนราชการทีไ่ ด้รบั รางวัลประเมินมาตรฐาน
88

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ความโปร่งใส 65 ส่วนราชการ และข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน จำ�นวน 208 คน รวมจำ�นวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 480 คน
2.3 จัดทำ�แบบประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมข้าราชการ และจัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนา
				 แบบประเมินจริยธรรม” เพือ่ รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการสำ�หรับ
การพัฒนากรอบการประเมินจริยธรรมของข้าราชการในแต่ละประเภทตำ�แหน่ง
2.4 พัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน โดยจัดทำ�แบบสอบถามเพื่อหา Training Needs ของการพัฒนาหลักสูตร
จัดหลักสูตรการเป็นที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำ�หรับหัวหน้ากลุ่มงาน
คุม้ ครองจริยธรรม และหลักสูตรการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล
สำ�หรับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรม
เชิงจริยธรรมในองค์กร” (Ethical DNA) จำ�นวน 2 รุ่น ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม หน่วยงานการเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสจากส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 190 คน

กิจกรรมการพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำ�เนินการด้านการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
ในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ
1. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำ�เนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ในระบบราชการพลเรือนสามัญ
เสริมสร้างความเข้มแข็งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.) โดยจัดการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างกลุ่ม ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์ (กวฉ.) และข้าราชการสำ�นักงาน ก.พ. จำ�นวน 2 ครั้ง ครั้งละ 60 คน จัดการฝึกอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำ�นวน 2 ครั้ง ครั้งละ 100 คน และเสวนาเกี่ยวกับระบบพิทักษ์คุณธรรม
ระหว่าง ก.พ.ค. กับส่วนราชการต่าง ๆ และจัดฝึกอบรมหัวข้อ “การพิจารณาร่างระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของ ก.พ.ค. และกรรมการวินิจฉัย (กวฉ.) พ.ศ. ....”  และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อการปรับปรุงกระบวนงานการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม
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2. การบริหารจัดการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
จัดประชุม ก.พ.ค. จำ�นวน 45 ครั้ง ประชุม กวฉ. จำ�นวน 211 ครั้ง และดำ�เนินการเพื่อคัดเลือก
กรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ชุดเดิมที่ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง จำ�นวน 6 ราย

3. การพัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายใหม่ จำ�นวน 3 ครั้ง
จัดประชุมระดมสมองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาเครือข่ายเดิม จำ�นวน 1 ครั้ง
และจัดกิจกรรมตามผลการประชุมระดมสมอง เพื่อขยายเครือข่ายระดับจังหวัด เป้าหมายจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. การเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำ�เนินงานด้านการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในระบบราชการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางบทความด้านการดำ�เนินการเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ และเผยแพร่
ในคอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” หนังสือพิมพ์มติชนรายวันทุกวันอังคาร จำ�นวน 52 ครั้ง จัดทำ�หนังสือ
สรุปรวมผลงาน ก.พ.ค. ในรอบวาระ 6 ปี   จำ�นวน 1,500 เล่ม หนังสือ “รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์  ร้องทุกข์และการคุม้ ครองระบบคุณธรรมของ ก.พ.ค.” ฉบับปรับปรุง จำ�นวน
1,000 เล่ม หนังสือ “ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม” เล่ม 4 จำ�นวน 2,000 เล่ม หนังสือรวมบทความ
คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” เล่ม 2 จำ�นวน 2,000 เล่ม และหนังสือรายงานประจำ�ปี 2556 ของ ก.พ.ค.
จำ�นวน 1,000 เล่ม
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กิจกรรมสำ�คัญของ
สำ�นักงาน ก.พ. ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

• เอกอัครราชทูตฟิลปิ ปินส์เยีย่ มคารวะเลขาธิการ ก.พ.
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. ให้การต้อนรับ Mrs. Jocelyn
S. Batoon-Garcia เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำ�นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ประจำ�ประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เข้ารับตำ�แหน่ง
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ สำ�นักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
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• มหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต
สำ�นักงาน ก.พ. จัดมหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต หรือ OCSC International Education Expo
2013 โดยเชิญสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศจำ�นวนกว่า 300 แห่ง มาให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่ผู้สนใจ
ทีจ่ ะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากนักเรียน นิสติ นักศึกษา และผูป้ กครองอย่างล้นหลาม
เช่นเคย เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน
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• ไทย-นิวซีแลนด์ กับความร่วมมือทางการศึกษา
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. ลงนามร่วมกับ Deputy Vice-Chancellor; Professor
Alister Jones, University of Waikato ในหนังสือแสดงเจตจำ�นง (Letter of Intent) ว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการศึกษา โดยมี Mr. John Key นายกรัฐมนตรีนวิ ซีแลนด์ และนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีของไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
วัตถุประสงค์ในการลงนามครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้ง 2 ประเทศ และเพิ่มโอกาส
ให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลและบุคลากรภาครัฐของไทยให้มีทางเลือกในการเข้าศึกษาในสถาบันชั้นนำ�ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อนำ�ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกลับมาพัฒนาประเทศไทยต่อไป
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• “รู้-คิด-ดู-ทำ� 2557”
สำ�นักงาน ก.พ. โดยศูนย์นักบริหารระดับสูง ได้ดำ�เนินโครงการเพื่อยกระดับขีดสมรรถนะด้าน
การบริหารจัดการแบบบูรณาการให้กับผู้บริหารระดับสูงมาตั้งแต่ปี 2555 และต่อเนื่องมาถึงปี 2557
ภายใต้ชื่อ “รู้-คิด-ดู-ทำ�  2557” มีระยะเวลาดำ�เนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2557 โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง/กรม/จังหวัด เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักทาง
การบริหาร (ภาวะผู้นำ� การคิด และการบริหารจัดการ) และเปิดเวทีให้ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และหาแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและประเทศชาติ
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• การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
ศูนย์สร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและท้องถิ่น (ศท.) ในปีงบประมาณ
2557 (ไตรมาส 1-ไตรมาส 2) ได้ด�ำ เนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน”
สำ�หรับหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 11 ครั้ง จัดดำ�เนินการหลักสูตรในลักษณะ
2 วัน ในภูมิภาคครอบคลุม 39 จังหวัดทั่วประเทศ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556-มีนาคม 2557
รวมจำ�นวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 1,464 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ
เกีย่ วกับความเชือ่ มโยงระหว่างการขับเคลือ่ นเป้าหมายและผลงานขององค์กร การวางแผนและการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดผลงาน การกำ�หนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ให้สามารถดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเป็นองค์ประธาน
ในพิธีลงนาม MOU ระหว่างสำ�นักงาน ก.พ. กับ UCAS
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณ
ในการเสด็จพระราชดำ�เนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสำ�นักงาน ก.พ. กับ University of Chinese Academy
of Sciences (UCAS) วัตถุประสงค์ของ MOU ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับทุนรัฐบาลไทยมีโอกาส
เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ University of
Chinese Academy of Sciences (UCAS) ซึ่งเป็นบัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำ�ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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• “การนำ�มาตรการบริหารและพัฒนากำ�ลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. 2557-2561) ไปสู่การปฏิบัติ”
สำ�นักงาน ก.พ. ภายใต้ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำ�ลังคนภาครัฐ ดำ�เนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ร่วมคณะกรรมการกำ�หนดเป้าหมายและนโยบายกำ�ลังคนภาครัฐ (คปร.) จัดการประชุมชี้แจง “การนำ�
มาตรการบริหารและพัฒนากำ�ลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ไปสู่การปฏิบัติ” ให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ
ทุกกระทรวง กรม และองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และข้าราชการตำ�รวจ) จำ�นวน 353 คน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช
คอนเวนชั่น โดยมี รกพ. เจษฎา ประกอบทรัพย์ เป็นประธาน
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• สำ�นักงาน ก.พ. กำ�หนดหลักเกณฑ์การสอบภาค ก. ใหม่
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในปี พ.ศ. 2557 นี้ สำ�นักงาน ก.พ. ได้กำ�หนด
หลักเกณฑ์ใหม่ โดยเพิ่มการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษลงในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ซึ่งส่งผล
ให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการติดต่อ หรือทำ�งานระหว่างภาครัฐและเอกชน จึงเป็น
การดำ�เนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถศึกษา
ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th หรือ job.ocsc.go.th
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• ไทย-จีน ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2557 นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นำ�คณะ
ข้าราชการเดินทางไปยังสถาบันการบริหารนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ด้านการต่างประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับทวิภาคีและระดับนานาชาติ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่มประเทศที่มีความเชื่อมโยง
กับประเทศสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับต่างประเทศ ซึ่งลงนามในความตกลงร่วมกันกับ นายหวัง กั๋วผิง (Prof. Wang
Gouping) ประธานบริหารของสถาบันการบริหารนครเซี่ยงไฮ้ โดยมีนางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่
ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมเป็นสักขีพยานที่จะพัฒนาและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในรูปแบบ
ของ Dialogue Partner ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาวิจัย การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่อาจมีขึ้นในอนาคต
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• บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างสำ�นักงาน ก.พ. ของไทย
และสาธาณรัฐคาซัคสถาน
สำ�นักงาน ก.พ. ของไทยและสาธารณรัฐคาซัคสถานได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2557 ณ กรุ ง อั ส ตานา สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน โดยนายวิ สู ต ร ประสิ ท ธิ์ ศิ ริ ว งศ์
รองเลขาธิการ ก.พ. ลงนามร่วมกับนายอลี โคเมคบาเยฟ (Mr. Ali Komekbayev) รองประธาน ก.พ.
แห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน สักขีพยานของทั้งสองฝ่ายที่ร่วมอยู่ในพิธีลงนามดังกล่าว ประกอบด้วย
นายชาญ จุลมนต์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัสตานา และนายอลีข่าน เอ็ม. ไบเมนอฟ (Mr. Alikhan
M. Baimenov) ประธาน ก.พ. แห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน
การลงนามในความร่วมมือกับสาธารณรัฐคาซัคสถานในครั้งนี้ เกิดจากความประสงค์ของฝ่าย
ต่างประเทศทีจ่ ะเข้ามาเป็นพันธมิตรกับสำ�นักงาน ก.พ. ของไทย เพือ่ ร่วมมือกันยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของสำ�นักงาน ก.พ. และโอกาสที่จะขยายความร่วมมือ
ในการทำ�งานร่วมกัน จึงถือเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ขี องของสำ�นักงาน ก.พ. ทีจ่ ะขยายบทบาทของสำ�นักงาน ก.พ.
ไปยังภูมิภาคเอเชียกลาง และรวมไปถึงเวทีระดับนานาชาติให้กว้างขึ้น
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• การสัมมนาและแสดงผลงานการบูรณาการ
ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
สำ�นักงาน ก.พ. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดั กิจกรรม
สัมมนา และแสดงผลงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน “รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Know the ASEAN Ways, Play the
ASEAN Roles” เมือ่ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวรังสิมา จารุภา รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในพิธีเปิด
ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการ
บริหารจัดการในภาครัฐ และบทบาทของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนั้นแล้ว จะเป็นการนำ�เสนอผลงานจากผู้เข้ารับ
การอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รุ่นที่ 5-9 รวมถึงการนำ�เสนอผลงานต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ในครัง้ นีป้ ระมาณ 300 คน
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• กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
การเสริมสร้างพัฒนามิให้ข้าราชการกระทำ�ผิดวินัย
และป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำ�ผิดวินัย
สื บ เนื่ อ งจากที่ ก ฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยการดำ � เนิ น การทางวิ นัย พ.ศ. 2556 มี ผ ลใช้ บัง คั บ เมื่อ วั น ที่
25 กุมภาพันธ์ 2557 และในเรื่องการเสริมสร้างพัฒนามิให้ข้าราชการกระทำ�ผิดวินัยและป้องกันมิให้
ข้าราชการกระทำ�ผิดวินัย ได้มีหนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 12 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำ�ชับให้ผ้บู ังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กำ�หนดให้
ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการรักษาวินยั ของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด  
สำ�นักงาน ก.พ. โดยสำ�นักมาตรฐานวินัย จึงได้ดำ�เนินการจัดสัมมนา เรื่อง “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และการเสริมสร้างพัฒนามิให้ข้าราชการกระทำ�ผิดวินัยและป้องกัน
มิให้ข้าราชการกระทำ�ผิดวินัย” เพื่อให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการรักษาวินัยทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย
และป้องกันมิให้เกิดการกระทำ�ผิดวินัย รวมถึงการทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการ
ทางวินัย พ.ศ. 2556 โดยจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำ�นวนทั้งหมด 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือน
เมษายน-เดื อนสิง หาคม 2557 ได้แก่ จัง หวัด นนทบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี
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• งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา
มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมูลนิธิฯ ได้จัดทำ�โครงการคัดเลือกนักบริหารงานบุคคลดีเด่นและ
หน่วยงานบริหารงานบุคคลดีเด่น เป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลหน่วยงานบริหารงานบุคคลดีเด่น 3 หน่วยงาน
ได้แก่ 1. กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 2. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ
3. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ได้รับทุนการศึกษาวิจัยด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “สมรรถนะของข้าราชการกรมอาเซียนในความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย” ของ นายกิติคุณ ตั้งคำ�  เรื่อง “ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในภาคตะวันออก เพือ่ เข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน” โดย น.ส.ชนัญญา มาพุทธ และ
เรื่อง “การนำ�ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System: HiPPS)”
ของ นายณัฐวุฒิ คงชุม
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วันที่ 15 ตุลาคม 2556
เรื่อง มาตรการบริหาร
และพัฒนากำ�ลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. 2557-2561)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
1. เห็ น ชอบตามมติ ค ณะกรรมการก�ำหนดเป้ า หมายและนโยบาย
ก�ำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2556 ตามที่ คปร. เสนอ ดังนี้
1.1 เห็ น ชอบมาตรการบริ ห ารและพั ฒ นาก�ำลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2557-2561) ประกอบด้วย มาตรการบริหารจัดการ
อัตราก�ำลังปกติ มาตรการบริห ารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
และแนวทางการน�ำมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
1.2 ให้ คปร. ส�ำนักงาน ก.พ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ส�ำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ ร่วมกับส่วนราชการด�ำเนินการ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้มกี ารน�ำมาตรการบริหารและพัฒนา
ก�ำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ไปปฏิบัติให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม
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2. ให้ คปร. รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน ก.พ. ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�ำนักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรพิจารณา
ความเหมาะสมในการจั ด สรรอั ต ราก�ำลั ง คื น ให้ กั บ ส่ ว นราชการที่ มี ภ ารกิ จ ตามนโยบายส�ำคั ญ ของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ และมีภารกิจเพิ่มขึ้น การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการคืนทั้งหมด เพื่อรองรับกับภารกิจของหน่วยงานในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เพิ่ม
มากขึ้น การพัฒนาข้าราชการร้อยละ 100 ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามแผนพัฒนา
บุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนา
และในการด�ำเนินมาตรการบริหารและพัฒนาก�ำลังคนภาครัฐฯ ควรครอบคลุมพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เช่นเดียวกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ�ำ การท�ำความเข้าใจ
กับผูบ้ ริหารและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกส่วนราชการในราชการบริหารฝ่ายพลเรือนให้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
และความจ�ำเป็นของการด�ำเนินการ การพัฒนาเครื่องมือ กลไก หรือคู่มือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
เพือ่ ให้สว่ นราชการสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม การให้ความส�ำคัญกับการวางกรอบหลักเกณฑ์
การพิจารณาเพิ่มอัตราตั้งใหม่ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังของประเทศในระยะยาว เพื่อให้มีความยั่งยืน
และคุ้มค่าด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การวางระบบหรือกลไกที่สามารถบริหารและพัฒนาก�ำลังคน
ภาครัฐทัง้ ระบบให้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ การขยายขอบเขตการด�ำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุม
ก�ำลังคนภาครัฐทุกประเภท (ทั้งในฝ่ายพลเรือนและทหาร) รวมทั้งการจัดท�ำแนวทางในการส่งเสริมและ/
หรือมาตรการสร้างแรงจูงใจอย่างชัดเจน เพื่อให้การถ่ายโอนบุคลากรไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น ไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
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3. ให้ คปร. และส�ำนักงาน ก.พ. รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป
3.1 เนื่องจากแนวทางการบริหารและการพัฒนาก�ำลังคนภาครัฐทั้งระบบ ทั้งที่สังกัดหน่วยงาน
ภายใต้ฝ่ายบริหารและสังกัดองค์กรต่าง ๆ ที่มิได้อยู่ภายใต้ฝ่ายบริหารยังมีความเหลื่อมล�้ำ 
และไม่ไ ด้มีก ารบูรณาการการท�ำงานให้เป็นไปในทิศ ทางเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิ ด
การบูรณาการในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม ควรให้ คปร. รับไป
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาก�ำลังคนภาครัฐ
เพื่อด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว
3.2 ในกระบวนการสรรหาและพัฒนาก�ำลังคนในภาคราชการ ควรค�ำนึงถึงการเสริมสร้าง
บรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ก ระตุ ้ น ให้ ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ได้ มี โ อกาสแสดง
ศั ก ยภาพและได้ รั บ การยอมรั บ รวมทั้ ง ควรมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานเพื่อให้มีศักยภาพที่หลากหลายมากขึ้น (Multi Skill) ทั้งนี้ ในกระบวนการ
สรรหาและพัฒนาก�ำลังคนในภาคราชการควรมีการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหา เพื่อให้ได้ก�ำลังคนที่มีทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติที่เหมาะสมและมี
ใจรักในงานบริการ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการ
แนวใหม่ ควรให้ส�ำนักงาน ก.พ. รับไปพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การสรรหาก�ำลังคน
เข้าสู่ระบบราชการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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รายงานการเงิน
ของสำ�นักงาน ก.พ.
ส�ำนักงาน ก.พ. ได้จัดท�ำรายงานการเงินแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. งบการเงิ น ประกอบด้ ว ย งบแสดงฐานะการเงิ น งบรายได้
และค่าใช้จ่าย รายงานรายได้แผ่นดินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
2. การวิเคราะห์งบการเงิน แสดงการวิเคราะห์  2  รูปแบบคือ
2.1 การหาอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งของรายการแต่ละบรรทัด
เป็นร้อยละเทียบกับยอดรวมสินทรัพย์เป็นฐานร้อยส�ำหรับ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน  และเทียบกับยอดรวมรายได้
เป็นฐานร้อยส�ำหรับรายการในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
2.2 การวิเคราะห์ตามแนวนอนหรือหาแนวโน้ม เป็นการแสดงใน
รูปแบบแผนภูมิกราฟแท่ง โดยแสดงเฉพาะรายการหลักจาก
งบการเงิน
3. ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยแสดงต้ น ทุ น ผลผลิ ต และกิ จ กรรมที่ ค�ำนวณขึ้ น ตามหลั ก เกณฑ์ ก าร
ค�ำนวณต้นทุนผลผลิตของกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้รายงานการเงินของส�ำนักงาน ก.พ. ส�ำหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

111

รายงานประจำ�ปี 2557

1. งบการเงิน
ปรากฏว่าปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักงาน ก.พ. มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จ�ำนวน
5,755,753.21 พันบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 4,859,475.42 พันบาท คิดเป็นร้อยละ 84.43
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 896,277.79 พันบาท คิดเป็นร้อยละ 15.57 มีหนี้สินรวม 3,409,837.28
พันบาท คิดเป็นร้อยละ 59.24 ท�ำให้มีสินทรัพย์สุทธิ 2,345,915.93 พันบาท คิดเป็นร้อยละ 40.76 โดย
มีรายได้จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายได้จากแหล่งอื่นรวม 5,837,177.28 พันบาท แบ่งเป็น
รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน 5,827,081.32 พันบาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 และรายได้จากแหล่งอื่น
10,095.96 พันบาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 และมีคา่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน 5,559,114.83 พันบาท คิดเป็น
ร้อยละ 95.24 ท�ำให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน 278,062.45 พันบาท คิดเป็นร้อยละ 4.76

เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2556 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญดังนี้
1.1 สินทรัพย์มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 1,095,893.99 พันบาท (4,659,859.22-5,755,753.21) คิดเป็น
ร้อยละ 23.52 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นที่ส�ำคัญของสินทรัพย์หมุนเวียน จ�ำนวน 1,065,814.33
พันบาท (3,793,661.09-4,859,475.42) และการเพิ่มขึ้นที่ส�ำคัญของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
จ�ำนวน 30,079.66 พันบาท (866,198.13-896,277.79)
1.2 หนีส้ นิ มีจ�ำนวนเพิม่ ขึน้ 817,865.69 พันบาท (2,591,971.59-3,409,837.28) คิดเป็นร้อยละ
31.55 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นที่ส�ำคัญของหนี้สินหมุนเวียนจ�ำนวน 817,810.34 พันบาท
(2,590,118.60-3,407,928.94) และการเพิ่มขึ้นที่ส�ำคัญของหนี้สินไม่หมุนเวียนจ�ำนวน
55.36 พันบาท (1,852.99-1,908.34)
1.3 สินทรัพย์สุทธิมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 278,028.30 พันบาท (2,067,887.63-2,345,915.93)
คิดเป็นร้อยละ 13.44 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นที่ส�ำคัญของรายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
จ�ำนวน 278,028.30 พันบาท
1.4 รายได้ที่น�ำมาใช้ในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 492,374.90 พันบาท (5,344,802.385,837,177.28) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นที่ส�ำคัญของรายได้จากงบประมาณประจ�ำจ�ำนวน
512,020.79 พันบาท  (5,315,060.53-5,827,081.32)  โดยมีเงินอุดหนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
		
เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 472,447.02 พันบาท (4,347,441.80-4,819,888.82) การเพิ่มขึ้นของ
งบบุ ค ลากรจ�ำนวน 9,890.47 พั น บาท (242,800.47-252,690.94) การลดลงของ
งบด�ำเนินงานจ�ำนวน 10,430.52 พันบาท (251,427.89-240,997.37) การเพิ่มขึ้นของ
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งบลงทุนจ�ำนวน 37,174.99 พันบาท (55,832.79-93,07.78) การเพิ่มขึ้นของงบรายจ่ายอื่น
จ�ำนวน 1,456.50 พันบาท (277,194.18-278,650.68) และการลดลงของรายได้จาก
แหล่งอื่นจ�ำนวน 19,645.89 พันบาท (29,741.85-10,095.96)  
1.5 ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 518,190.07 พันบาท (5,040,924.76-5,559,114.83)
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากรจ�ำนวน 11,769.26 พันบาท (310,425.17322,194.43) การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฝึ ก อบรมจ�ำนวน 9,077.08 พั น บาท
(71,031.38-80,108.46) การเพิ่มขึ้นของค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญจ�ำนวน 5,992.03 พันบาท
(127,978.17-133,970.20) การลดลงของค่าวัสดุและค่าใช้สอยจ�ำนวน 53,057.72 พันบาท
(539,724.77-486,667.05) การเพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น อุ ด หนุ น นั ก เรี ย นทุ น รั ฐ บาลจ�ำนวน
556,444.59 พันบาท (3,881,613.54-4,438,058.13) และจากการลดลงของค่าใช้จ่ายอื่น
จ�ำนวน 3,661.04 พันบาท (3,804.60-143.56)
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2. การวิเคราะห์งบการเงิน
		 2.1 งบแสดงฐานะการเงิน
1. สัดส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อสินทรัพย์สุทธิปี 2557 เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 จำ�นวน 3.05% (81.06-84.11) ถ้าพิจารณาจากแผนภูมิปรากฏว่าเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำ�นวน 1,063,919.55 พันบาท เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ดังนี้
หน่วย  :   พันบาท
2557

2556

4,825,173.01

3,756,175.33

1,068,997.68

เงินฝากคลัง

14,203.18

19,631.31

(5,428.13)

เงินทดรองราชการ

1,784.08

1,434.08

350.00

4,841,160.27

3,777,240.72

1,063,919.55

เงินฝากสถาบันการเงิน

รวม

เพิ่ม (ลด)

2. สัดส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ต่อสินทรัพย์สุทธิของปี 2557 เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 จำ�นวน 2.90% (18.01-15.11) แต่ถ้าพิจารณาตามแผนภูมิปรากฏว่า
ปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จำ�นวน 30,397.58 พันบาท (839,424.18-869,821.76)  
3. สัดส่วนหนี้สินรวมปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำ�นวน 3.62% (55.62-59.24)
แต่ถา้ พิจารณาตามแผนภูมปิ รากฏว่าปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จำ�นวน 817,865.69
พันบาท (2,591,971.59-3,409,837.28) เนื่องจากปี 2557 มีการเพิ่มขึ้นที่สำ�คัญ
ของหนี้สินหมุนเวียนจำ�นวน 817,810.34 พันบาท (2,590,118.60-3,407,928.94)
โดยที่เงินรับฝากนักเรียนทุนรัฐบาลของทุนต่าง ๆ ที่ฝากสำ�นักงาน ก.พ. ดูแลเพิ่มขึ้น
จำ�นวน 819,444.79 พันบาท (2,548,454.70-3,367,899.49) และมีห นี้สิน
ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำ�นวน 51.35 พันบาท (1,852.99-1,908.34)
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2.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย
1. สั ด ส่ ว นของรายได้ จ ากงบประมาณของรั ฐ บาลต่ อ รายได้ ร วมปี 2557 เพิ่ ม ขึ้ น
จากปี 2556 จำ�นวน 0.39% (99.44-99.83) ถ้าพิจารณาจากแผนภูมิปรากฏว่า
				เพิ่มขึ้นจำ�นวน 512,020.79 พันบาท (5,315,060.53-5,827,081.32) โดยมีเงิน
อุดหนุนนักเรียนทุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นจำ�นวน 472,447.02 พันบาท (4,347,441.804,819,888.82) การเพิ่มขึ้นของงบบุคลากรจำ�นวน 9,890.47 พันบาท (242,800.47252,690.94) การลดลงของงบดำ�เนินงานจำ�นวน 10,430.52 พันบาท (251,427.89240,997.37) การเพิ่มขึ้นของงบลงทุนจำ�นวน 37,174.99 พันบาท (55,832.7993,007.78) การเพิ่มขึ้นของงบรายจ่ายอื่นจำ�นวน 1,456.50 พันบาท (277,194.18278,650.68)
2. สัดส่วนรายได้จากแหล่งอื่นต่อรายได้รวมปี 2557 ลดลงจากปี 2556 จำ�นวน 0.39%  
(0.56-0.17) ถ้าพิจารณาจากแผนภูมิปรากฏว่าลดลงจำ�นวน 19,645.89 พันบาท
(29,741.85-10,095.96)
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานต่อรายได้รวมของปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556
จำ�นวน 0.93% (94.31-95.24) พิจารณาจากแผนภูมิปรากฏว่าเพิ่มขึ้นจำ�นวน
518,190.07 พันบาท (5,040,924.76-5,559,114.83)
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3. ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม ส�ำนักงาน ก.พ. ได้จดั เก็บข้อมูลทีใ่ ช้ในการค�ำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 และสรุปผลการค�ำนวณต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม ดังนี้
1) แผนงาน ผลผลิตและกิจกรรมหลัก
ปีงบประมาณ 2557 สำ�นักงาน ก.พ. มี 3 แผนงาน ประกอบด้วย 6 ผลผลิต 15 กิจกรรมหลัก
และ 1 กิจกรรมสนับสนุน ดังนี้
			แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
			ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มี 6 กิจกรรมหลัก คือ
1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. การส่งเสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของข้าราชการพลเรือน เพื่อขับเคลื่อน
ระบบราชการ
3. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
4. การส่งเสริมเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สว่ นราชการ
และจังหวัด
5. การพัฒนาระบบและดำ�เนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
6. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
			ผลผลิตที่ 2 กำ�ลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ มี 2 กิจกรรมหลัก และ
1 กิจกรรมสนับสนุน คือ
7. การเตรียมกำ�ลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ
8. การพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคนภาครัฐ
9. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำ�นักงาน ก.พ. เป็นกิจกรรมสนับสนุน
			ผลผลิตที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มี 1 กิจกรรมหลัก  คือ
10. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ
			 ผลผลิตที่ 4 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำ�ไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่
มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม มี 2 กิจกรรมหลัก  คือ
11. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
12. การพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำ�เนินการด้านการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
ในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ
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			 แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
			ผลผลิตที่ 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มี 1 กิจกรรมหลัก คือ
13. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
			 แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
			ผลผลิตที่ 6 การพั ฒ นาข้ า ราชการเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
มี 2 กิจกรรมหลัก คือ
14. โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
15. โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรภาครัฐเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
		 2) งบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2557 สำ�นักงาน ก.พ. ได้รับงบประมาณ 2,170,082. พันบาท เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2556 ที่ได้รับงบประมาณรวม 2,098,653 พันบาท  จำ�นวน 71,429
พันบาท ดังนี้
หน่วย  : พันบาท
2557

2556

เพิม่ (ลด)

2.1  งบบุคลากร

   282,203

277,715   

4,488

2.2  งบดำ�เนินงาน

284,878

285,457

(579)

2.3  งบลงทุน

128,031

44,070

83,961

2.4  งบอุดหนุน
(ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล)

1,142,186

1,202,485

(60,299)

2.5  งบรายจ่ายอืน่

332,784

288,926

43,858

2,170,082

2,098,653

71,429

รวม
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		 3)
			
			
			

ผลการดำ�เนินงานตามผลผลิตและตัวชี้วัด
แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง ตั้งเป้าไว้  5 เรื่อง ผลการดำ�เนินการได้ 5 เรื่อง
			ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
ต่อการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ. ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 84 ผลการดำ�เนินการได้
ร้อยละ 95.54
		 ผลผลิตที่ 2 กำ�ลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ
			ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ � นวนส่ ว นราชการที่ ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาข้ า ราชการของ
ส่วนราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ตั้งเป้าไว้
126 ส่วนราชการ ผลการดำ�เนินการได้ 134 ส่วนราชการ
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			ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ร้อยละของส่วนราชการทีป่ ฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ
ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 90 ผลการดำ�เนินการได้ร้อยละ 90.51
			ผลผลิตที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
		 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำ�นักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ ตั้งเป้าไว้
4,000 คน ผลการดำ�เนินการได้ 4,101 คน
		 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ระดับความพึงพอใจของนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำ�นักงาน ก.พ. ต่อการให้
บริการของสำ�นักงาน ก.พ. ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 80 ผลการดำ�เนินการได้ร้อยละ 95.33
			ผลผลิตที่ 4 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำ�ไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่
มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม
			ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนส่วนราชการที่ได้รับการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระบบคุณธรรม ตั้งเป้าไว้
135 ส่วนราชการ ผลการดำ�เนินการได้ 142 ส่วนราชการ
			ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ร้อยละของจำ�นวนส่วนราชการที่นำ�มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 90 ผลการดำ�เนินการได้ร้อยละ 100
			 แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
			ผลผลิตที่ 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
			ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะ
ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งเป้าไว้ 1,940 คน ผลการดำ�เนินการได้ 1,999 คน
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			ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ความรู้ และทักษะที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 85 ผลการ
ดำ�เนินการได้ร้อยละ 99.20
			 แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
			ผลผลิตที่ 6 การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
			ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนกิจกรรมทีใ่ ช้ในการพัฒนาข้าราชการเพือ่ การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ตัง้ เป้าไว้
4 กิจกรรม ผลการดำ�เนินการได้ 4 กิจกรรม
			ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ระดั บ ความพึ ง พอใจของข้ า ราชการต่ อ การพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จำ � เป็ น ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 85 ผลการ
ดำ�เนินการได้ร้อยละ 85
		 4) ผลการดำ�เนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัด
			กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิง่ จูงใจ และคุณภาพชีวติ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ
		 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• ระบบแรงจูงใจ เงินเดือน ค่าตอบแทน คุณภาพชีวิต ที่ได้รับการพัฒนา ตั้งเป้าไว้
2 ระบบ ผลการดำ�เนินการได้ 2 ระบบ
			กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของข้าราชการพลเรือน เพื่อ
ขับเคลื่อนระบบราชการ
		 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• นับจากส่วนราชการที่มีการจัดตั้งสหภาพ แต่เนื่องจากในขณะนี้พระราชกฤษฎีกา
การรวมกลุม่ ของข้าราชการพลเรือนสามัญอยูร่ ะหว่างนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
ให้ความเห็นชอบจึงยังไม่สามารถดำ�เนินการจัดตั้งสหภาพข้าราชการได้
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			กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
			ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รบั การพัฒนาหรือปรับปรุง แก้ไข
ตั้งเป้าไว้ 7 เรื่อง ผลการดำ�เนินการได้ 7 เรื่อง
			กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
ส่วนราชการและจังหวัด
			ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• ส่วนราชการและจังหวัด ที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ตั้งเป้าไว้
150 ส่วนราชการ ผลการดำ�เนินการได้ 150 ส่วนราชการ
		 กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาระบบและดำ�เนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
			ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนส่วนราชการทีส่ ามารถดำ�เนินการสรรหาบุคคลได้ตามต้องการตามแผนทีก่ ำ�หนด
ตั้งเป้าไว้ 89 ส่วนราชการ ผลการดำ�เนินการได้ 93 ส่วนราชการ
			กิจกรรมที่ 6 การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
			ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ตั้งเป้าไว้
5 เรื่อง ผลการดำ�เนินการได้ 7 เรื่อง
			กิจกรรมที่ 7 การเตรียมกำ�ลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ
		 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนนักเรียนทุนที่ได้รับการจัดสรรไปศึกษา และ/หรือ ฝึกอบรม รวมทั้งที่กำ�ลัง
ศึกษาในต่างประเทศ ตั้งเป้าไว้ 1,147 คน ผลการดำ�เนินการได้ 1,227 คน
			กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคนภาครัฐ
		 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนหลักสูตร/เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการพัฒนาข้าราชการทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ตั้งเป้าไว้ 5 หลักสูตร ผลการดำ�เนินการได้ 6 หลักสูตร
			กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาเพือ่ สร้างความเข้มแข็งภายในสำ�นักงาน ก.พ. เป็นกิจกรรมสนับสนุน
		 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• กิจกรรมการสนับสนุนเพือ่ สร้างความเข้มแข็ง ตัง้ เป้าไว้ 10 กิจกรรม ผลการดำ�เนินการ
ได้ 18 กิจกรรม
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			กิจกรรมที่ 10 การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ
			 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำ�นักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ ตั้งเป้าไว้
4,000 คน ผลการดำ�เนินการได้ 4,101 คน
			กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
			 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนส่วนราชการที่นำ�มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ตั้งเป้าไว้ 203 ส่วนราชการ ผลการดำ�เนินการได้ 214 ส่วนราชการ
			 กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำ�เนินการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ
			 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนส่วนราชการที่ได้รับการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระบบคุณธรรม ตั้งเป้าไว้
120 ส่วนราชการ ผลการดำ�เนินการได้ 142 ส่วนราชการ
			 กิจกรรมที่ 13 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
			 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทเ่ี ข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งเป้าไว้ 1,940 คน ผลการดำ�เนินการได้ 1,999 คน
			 กิจกรรมที่ 14 โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
			ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนหลักสูตรทีใ่ ช้ในการพัฒนาข้าราชการเพือ่ การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ตัง้ เป้าไว้
4 หลักสูตร ผลการดำ�เนินการได้ 12 หลักสูตร
			 กิจกรรมที่ 15 โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
			 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำ�นวนกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรภาครัฐ ตั้งเป้าไว้ 1 กิจกรรม
ผลการดำ�เนินการได้ 1 กิจกรรม
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สำ�นักงาน ก.พ.
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
(หน่วย : บาท)
2556

สินทรัพย์
หมายเหตุ
2557
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2
4,841,160,266.38
3,777,240,717.87
ลูกหนี้ระยะสั้น
495,900.00
977,804.00
รายได้ค้างรับ
4,759,905.58
4,535,570.93
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    13,059,350.00
10,907,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 		 4,859,475,421.96 3,793,661,092.80
		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 					
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
3
869,821,762.80
839,424,181.79
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
4
26,456,026.06
26,773,944.31
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 		
896,277,788.86
866,198,126.10
รวมสินทรัพย์ 		 5,755,753,210.82 4,659,859,218.90
							
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำ�นักงาน ก.พ.
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
หนี้สิน		

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)
2557		
2556

หนี้สินหมุนเวียน 					
เจ้าหนี้ระยะสั้น
12,363,083.76
22,178,936.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
6,413,494.44
4,822,701.42
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
3,650,309.22
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 5
13,059,350.00
10,907,000.00
เงินรับฝากระยะสั้น
6
3,367,899,494.11 2,548,454,701.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4,543,208.15
3,755,264.00
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน 		 3,407,928,939.68 2,590,118,602.86
						
หนี้สินไม่หมุนเวียน 					
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
124,263.57
418,906.98
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
1,784,079.60
1,434,079.60
		รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 		
1,908,343.17
1,852,986.58
		 รวมหนี้สิน 		 3,409,837,282.85 2,591,971,589.44
สินทรัพย์สุทธิ 		 2,345,915,927.97 2,067,887,629.46
สินทรัพย์สุทธิ 					
ทุน
488,193,743.29
488,193,743.29
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
7
1,857,722,184.68 1,579,693,886.17
		 รวมสินทรัพย์สุทธิ 		 2,345,915,927.97 2,067,887,629.46
						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำ�นักงาน ก.พ.
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
รายได้จาการดำ�เนินงาน

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)
2557		
2556

รายได้จากรัฐบาล 					
รายได้จากงบประมาณ
8
5,827,081,323.76 5,315,060,533.45
		 รวมรายได้จากรัฐบาล 		
5,827,081,323.76 5,315,060,533.45
		
รายได้จากแหล่งอื่น
		 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
9,234,412.20
27,833,785.71
รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค
336,343.41
295,051.53
รายได้อื่น
525,203.38
1,613,013.01
		 รวมรายได้จากแหล่งอื่น 		
10,095,958.99
29,741,850.25
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน 		
5,837,177,282.75 5,344,802,383.70
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
9
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
10
ค่าสาธารณูปโภค
11
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น  
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน 		
รายได้สงู (ตำ�่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงาน		

322,194,433.83
133,970,200.50
80,108,460.66
12,741,592.24
486,667,047.84
25,585,367.98
59,646,034.70
4,438,058,134.39
143,561.45
5,559,114,833.59
278,062,449.16

310,425,176.08
127,978,169.26
71,031,377.01
11,883,171.27
539,724,773.97
29,954,420.91
64,509,520.32
3,881,613,543.00
3,804,608.55
5,040,924,760.37
303,877,623.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
125

รายงานประจำ�ปี 2557

สำ�นักงาน ก.พ.
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
			
รายได้/ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
		รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ 		
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 		

หมายเหตุ

34,150.65
34,150.65
278,028,298.51
278,028,298.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557		
2556
1,536.82
1,536.82 		
303,876,086.51
303,876,086.51
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สำ�นักงาน ก.พ.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามเกณฑ์คงค้าง ซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนดในหลักการและนโยบายบัญชี
สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2546
การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐ
1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินนีเ้ ป็นการแสดงภาพรวมของสำ�นักงาน ก.พ. ซึง่ ไม่มหี น่วยงานระดับกรมภายใต้สงั กัด
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1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการทีป่ รากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ย ซึง่ เป็นของรัฐบาล
ในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รฐั บาล
ภายใต้อำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น
ของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าว
จะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
1.4 การรับรู้รายได้
• รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำ�ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
• รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
• รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
1.5 การส่งเงินไปสำ�นักงานในต่างประเทศ
สำ�นักงาน ก.พ. บันทึกรายการโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ส่งเงิน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
สำ�นักงานต่างประเทศก็ถือตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ส่งเงิน
1.6 วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
1.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
• ที่ดิน
1. สำ�นักงาน ก.พ. เช่าที่ดินธรณีสงฆ์ (วัดเบญจมบพิตร) รวม 4 โฉนด คือ เลขที่ 2366
2367 2368 และ 2369 เนื้อที่ 5-0-11 ไร่ (2011 ตร.ว.) ระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่
28 กันยายน 2537-27 กันยายน 2567 สิทธิการเช่ารับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยโดยวิธเี ส้นตรงตาม
สัญญาเช่า และแสดงสิทธิการเช่าในราคาตามสัญญาเช่าหักส่วนทีร่ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยสะสม
2. กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้สำ�นักงาน ก.พ. ใช้ที่ดินที่ราชพัสดุ จังหวัดนนทบุรี แปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ นบ. 92-นบ. 96 เนือ้ ทีป่ ระมาณ 50-0-75 ไร่ เพือ่ ก่อสร้างวิทยาลัย
นักบริหาร สำ�นักงาน ก.พ.
• อาคารและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมทั้งส่วนปรับปรุง
อาคารการตกแต่ง หรือปรับปรุงตัวอาคารภายหลังที่จัดสร้างอาคารเสร็จแล้ว แสดงใน
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
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• อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำ�มาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าต่อหน่วย ตั้งแต่
30,000 บาทขึ้นไป
อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะทีม่ มี ลู ค่าต่อหน่วยตัง้ แต่
5,000 บาทขึ้นไป
1.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
1.9 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน  โดยวิธีเส้นตรง  ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์  ดังนี้
อาคารถาวร
40 ปี
สิ่งปลูกสร้าง
• ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก
20 ปี
• ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก
15 ปี
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
12 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
10 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
10 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
8 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5 ปี
ครุภัณฑ์กีฬา
5 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร
5 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
5 ปี
ครุภัณฑ์อื่น
12 ปี

130

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

			ที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายเหตุ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น (เงินทดรองราชการ)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)
2557		
2556
4,825,173,009.88
3,756,175,328.19
14,203,176.90
19,631,310.08
1,784,079.60
1,434,079.60
4,841,160,266.38 3,777,240,717.87

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุที่ 3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)				
				
2557		
2556
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
997,060,199.89
960,133,833.66
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
307,392,626.14
279,943,828.30
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
689,667,573.75
680,190,005.36
อุปกรณ์
423,386,187.98
419,306,341.63
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
282,254,254.51
266,650,232.28
อุปกรณ์ (สุทธิ)
141,131,933.47
152,656,109.35
งานระหว่างก่อสร้าง
39,022,255.58
6,578,067.08
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
869,821,762.80
839,424,181.79
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
			ที่ 4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)				
2557		
2556
สิทธิการเช่าที่ดิน
45,744,000.00
45,744,000.00
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
30,508,532.60
28,983,732.60
สิทธิการเช่าที่ดิน (สุทธิ)
15,235,467.40
16,760,267.40
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
82,652,102.04
76,636,235.06
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
71,431,543.38
66,622,558.15
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
11,220,558.66
10,013,676.91
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
26,456,026.06
26,773,944.31
หมายเหตุที่ 5 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น จ�ำนวน 13,059,350.00 บาท เป็นเงินที่กระทรวงการคลัง
อนุมัติให้ส�ำนักงาน ก.พ. ยืมเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่าย
ในช่ ว งที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย ประจ�ำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนั ง สื อ ที่
กค 0406.3/10914 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557
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(หน่วย : บาท)
หมายเหตุที่ 6 เงินรับฝากระยะสั้น
				
2557		
2556
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
20,708,217.34
68,368,398.16
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 771,219,241.00
779,267,704.62
ทุนทบวงมหาวิทยาลัย
582,615,787.65
506,400,492.13
ทุนกระทรวงสาธารณสุข (โครงการร่วมผลิตแพทย์)
29,667,671.67
39,667,671.67
ทุนกระทรวงสาธารณสุข (สถาบันพระบรมราชชนก) 182,422,978.82
197,849,427.06
ทุนกระทรวงสาธารณสุข (ระบาดวิทยา)
15,057,105.75
14,775,437.18
ทุนกรมทางหลวง
6,361,096.81
6,361,096.81
ทุนกรมสรรพากร
748,586.56
748,586.56
ทุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ (พวส.) 13,052,173.34
13,052,173.34
ทุนส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นอกงบ) 17,300,378.97
17,300,378.97
ทุนระดับอ�ำเภอ
1,719,720,322.04
893,642,388.11
เงินรับฝากค่าเล่าเรียน
834,841.21
884,841.21
ค่าธรรมเนียมการสอบ
8,041,490.00
9,998,162.00
เงินสมทบโครงการปลูกจิตส�ำนึก
75,845.64
75,845.64
เงินภาษี
19,982.60
28,080.50
เงินรับฝากอื่น-ค่าแบบประเมินสมรรถนะ
46,136.98
33,766.96
เงินรับฝากอื่น ๆ
7,637.73
250.13
รวมเงินรับฝากระยะสั้น
3,367,899,494.11 2,548,454,701.05
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุที่ 7 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
				
2557		
2556
ยอดยกมา
1,579,693,886.17 1,275,817,799.66
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
278,028,298.51
303,876,086.51
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
1,857,722,184.68 1,275,817,799.66
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(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
ที่ 8 รายได้จากงบประมาณ
				
2557		
2556
รายได้จากงบบุคลากร
252,690,937.26
242,800,471.47
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
240,997,373.54
251,427,890.32
รายได้จากงบลงทุน
93,007,776.46
55,832,791.18
รายได้จากงบอุดหนุน
4,819,888,824.67
4,347,441,799.88
รายได้จากงบกลาง
166,867,564.17
155,761,957.60
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
278,650,677.28
277,194,183.05
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
(25,021,829.62)
(15,398,560.05)
รวมรายได้จากงบประมาณ
5,827,081,323.76 5,315,060,533.45
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุที่ 9 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
				
2557		
2556
เงินเดือน
201,337,704.02
199,575,679.09
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
23,758,250.75
24,551,639.35
ค่าจ้างประจ�ำ
6,794,171.74
7,213,219.89
ค่าจ้างชั่วคราว
14,779,423.02
4,846,976.84
ค่ารักษาพยาบาล
22,127,091.65
21,286,634.74
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
53,397,792.65
52,951,026.17
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
322,194,433.83
310,425,176.08
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุที่ 10 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
				
2557		
2556
ค่าวัสดุ
13,388,466.70
15,915,828.00
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
8,623,642.11
7,800,234.87
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
381,936.43
478,981.64
ค่าจ้างเหมาบริการ
137,058,122.80
149,056,123.65
ค่าจ้างที่ปรึกษา
154,143,831.50
181,266,685.04
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
128,236,644.83
140,408,657.44
ค่าใช้จ่ายอื่น
44,834,403.47
44,798,263.33
รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย
486,669,604.84
539,727,329.97
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เกิดจากเงินเหลือจ่ายปีเก่าทุนการศึกษาต่างประเทศและ
ค่าฝึกอบรม ซึ่งได้น�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดินในปีงบประมาณ 2557
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(หน่วย : บาท)
หมายเหตุที่ 11 ค่าสาธารณูปโภค
				
2557		
2556
ค่าไฟฟ้า
16,541,283.93
19,874,771.13
ค่าน�้ำประปา
2,626,060.82
2,872,213.43
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
6,418,023.23
7,207,436.35
รวมค่าสาธารณูปโภค
25,585,367.98
29,954,420.91
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
ที่ 12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
				
2557		
2556
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
27,448,797.84
26,480,763.58
อุปกรณ์
25,661,623.45
27,415,650.49
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
6,535,613.41
10,613,106.25
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
59,646,034.70
64,509,520.32
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หมายเหตุที่ 13 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2557)
รายการ

งบสุทธิ

แผนงาน : แก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น

49,971,500.00

รวม

49,971,500.00

แผนงาน : ฟื้นฟูความ
สัมพันธ์และพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศ
ในภูมิภาค
การพัฒนาข้าราชการ
เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

2,613,400.00
105,350,600.00

รวม
แผนงาน : พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ผลผลิตที่ 1 :
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

การสำ�รองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

488,387.92

49,483,112.08

488,387.92

16,922,344.00

66,472,185.04

5,575,650.96

107,964,000.00 18,993,820.00 16,922,344.00

66,472,185.04

5,575,650.96

81,700,122.20
15,801,754.09
4,920,000.00
5,353,073.31

17,290,577.80
3,509,345.91
16,540.00
3,802,866.69

2,613,400.00
16,380,420.00

84,347,800.00

221,516,140.00 84,347,800.00

-

คงเหลือ

49,483,112.08

98,990,700.00
19,311,100.00
93,284,340.00
9,930,000.00

-

เบิกจ่าย

4,000,000.00
774,060.00
4,774,060.00

107,774,949.60 24,619,330.40
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รายการ

งบสุทธิ

การสำ�รองเงิน

ผลผลิตที่ 2 : กำ�ลังคน
ที่มีคุณภาพและการ
พัฒนาที่เป็นระบบ
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบอุดหนุน

126,210,400.00
195,210,102.91
6,661,330.00
118,850,600.00
1,142,186,100.00

20,224,700.00
660,030.00

รวม
ผลผลิตที่ 3 :
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
ในต่างประเทศที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

3,264,679.24
250,000.00
7,012,290.61

เบิกจ่าย

คงเหลือ

113,988,906.60
156,830,468.19
5,674,785.25
110,087,196.11
1,142,186,100.00

12,221,493.40
14,890,255.48
76,514.75
1,751,113.28
-

1,589,118,532.91 20,884,730.00 10,526,969.85 1,528,767,456.15 28,939,376.91

37,128,900.00
44,524,370.00
37,475,630.00
119,128,900.00

-

-

114,661,991.57

3,464,721.45
925,774.57
76,412.41
4,466,908.43

ผลผลิตที่ 4 :
มาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมที่นำ�ไป
สู่วัฒนธรรมการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนร่วม
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

19,873,000.00
5,202,400.00
99,790.00
49,178,510.00

59,990.00
-

76,923.03

16,244,841.91
5,001,698.02
39,800.00
39,969,339.17

3,628,158.09
123,778.95
9,209,170.83

รวม

74,353,700.00

59,990.00

รวมทั้งสิ้น
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33,664,178.55
43,598,595.43
37,399,217.59

76,923.03

61,255,679.10 12,961,107.87

2,162,052,772.91 124,286,340.00 32,300,296.88 1,928,415,373.54 77,050,762.49
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หมายเหตุที่ 14 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2556)
รายการ
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
งบดำ�เนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
ผลผลิตที่ 2 : กำ�ลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและการพัฒนาทีเ่ ป็นระบบ
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
งบลงทุน
รวม

สำ�รองเงิน (สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

172,698.00
357,230.20

172,698.00
357,230.20

-

13,086,998.16
9,650,000.00

1,086,998.16
1,650,000.00

12,000,000.00
8,000,000.00

23,288,000.00

338,000.00

22,950,000.00
-

46,554,926.36

3,604,926.36

42,950,000.00

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2555)
รายการ

สำ�รองเงิน (สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิตที่ 2 : กำ�ลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและการพัฒนาทีเ่ ป็นระบบ
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
งบลงทุน

14,000,000.00
6,749,000.00

4,934,274.71
6,521,193.11

9,065,725.29
227,806.89

50,891,832.00

34,691,832.00

16,200,000.00
-

รวม

71,640,832.00

46,147,299.82

25,493,532.18
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หมายเหตุที่ 15 รายงานรายได้แผ่นดิน
				
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
		 รายได้อื่น
รวมรายได้นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้
หัก รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
หัก รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินสุทธิ

138

(หน่วย : บาท)
2557		
2556

12,641,741.51
179,924,255.86
192,565,997.37
192,565,997.37
188,915,688.15
3,650,309.22
3,650,309.22
0.00

9,417,497.75
229,173,846.28
238,591,344.03
238,591,344.03
238,591,344.03
0.00
0.00
0.00

185,719,694.81

251,591,915.84

77,266,662.02

90,691,467.13

60,945,530.56

77,831,103.52

744,046,373.88

2. กำ�ลังคนที่มีคุณภาพและ
การพัฒนาที่เป็นระบบ

3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

4. มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ที่นำ�ไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการ
ที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

5. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

6. การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รวมต้นทุนผลผลิต

1,618,501.57

31,425.04

31,425.04

157,125.20

-

770,025.51

628,500.79

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ

ผลผลิตหลัก

รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

32,215,716.27

1,212,832.03

1,212,832.03

4,720,231.19

170,903.00

9,184,744.56

15,714,173.45

งบกลาง
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81,818,504.22

4

64,932,931.26 1,999

105,091,624.25

-

กิจกรรม

คน

ส่วนราชการ

คน

ส่วนราชการ

เรื่อง

ปริมาณ (หน่วยนับ)

78,933,047.43 4,101

278,517,668.05

228,232,851.21

ต้นทุนรวม

59,646,034.70 837,526,626.42

2,743,143.63

2,743,143.63

9,522,800.73

1,495,482.41

16,970,982.13

26,170,482.17

ค่าเสื่อมราคา

ตารางแสดงผลการคำ�นวณต้นทุนผลผลิต
สำ�หรับปีงบประมาณ 2557 งวด ตุลาคม 2556-กันยายน 2557

สำ�นักงาน ก.พ.

68,971,498.19

20,454,626.05

32,482.71

740,081.86

19,247.27

2,078,490.06

45,646,570.24

ต้นทุนต่อหน่วย
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87,301,298.38

38,534,942.43

2,868,849.46

20,759,967.47

84,737,772.20

166,854,143.64

4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

5. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ส่วนราชการและจังหวัด

6. การพัฒนาระบบและดำ�เนินการ
สรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

7. การเตรียมกำ�ลังคนคุณภาพ
เข้าสู่ระบบราชการ

8. การพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคนภาครัฐ

-

36,254,637.07

เงินในงบประมาณ

3. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

2. การส่งเสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม
ของข้าราชการพลเรือนเพื่อขับเคลื่อน
ระบบราชการ

1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน
สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กิจกรรมหลัก

รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

581,475.27

188,550.24

62,850.08

-

188,550.24

251,400.31

-

125,700.16

เงินนอกงบ
ประมาณ

4,309,857.91

4,874,886.66

1,987,901.43

-

3,017,539.17

7,109,557.70

-

3,599,175.15

งบกลาง

-

45,956,134.33

ต้นทุนรวม

97,903,321.67

25,857,372.73

2,868,849.46

47,701,152.04

8,868,869.55 180,614,346.38

8,102,112.58

3,046,653.75

-

5,960,120.21

11,187,086.26 105,849,342.66

-

5,976,621.95

ค่าเสื่อมราคา

ตารางแสดงผลการคำ�นวณต้นทุนผลผลิต
สำ�หรับปีงบประมาณ 2557 งวด ตุลาคม 2556-กันยายน 2557

สำ�นักงาน ก.พ.

ระบบ

22,978,067.17

ต้นทุนต่อหน่วย

6

1,227

93

150

7

7

หลักสูตร

คน

ส่วนราชการ

ส่วนราชการ

เรื่อง

เรื่อง

30,102,391.06

79,790.81

278,036.27

19,125.66

6,814,450.29

15,121,334.67

ปี 2557 ไม่ได้ดำ�เนินการเนื่องจากอยู่ระหว่าง
นำ�เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ

2

ปริมาณ (หน่วยนับ)

(หน่วย : บาท)

รายงานประจำ�ปี 2557

65,052,989.49

60,945,530.56

72,471,983.30

5,359,120.22

11. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การดำ�เนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ

12. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

13. การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

14. การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรภาครัฐ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

744,046,373.88

25,638,477.65

10. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

รวมต้นทุน

77,266,662.02

เงินในงบประมาณ

9. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทย
ในต่างประเทศ

กิจกรรมหลัก

รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)

-

-

1,212,832.03

1,212,832.03

3,507,399.16

1,212,832.03

170,903.00

งบกลาง

-

2,743,143.63

2,743,143.63

6,779,657.10

2,743,143.63

1,495,482.41

ค่าเสื่อมราคา

5,359,120.22

76,459,384.00

64,932,931.26

75,465,745.90

29,625,878.35

78,933,047.43

ต้นทุนรวม

1,618,501.57 32,215,716.27 59,646,034.70 837,526,626.42

-

31,425.04

31,425.04

125,700.16

31,425.04

เงินนอกงบ
ประมาณ

ตารางแสดงผลการคำ�นวณต้นทุนผลผลิต
สำ�หรับปีงบประมาณ 2557 งวด ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

สำ�นักงาน ก.พ.

1

12

1,999

142

214

4,101

กิจกรรม

หลักสูตร

คน

ส่วนราชการ

ส่วนราชการ

คน

ปริมาณ (หน่วยนับ)

5,359,120.22

6,371,615.33

32,482.71

531,448.91

138,438.68

19,247.27

ต้นทุนต่อหน่วย

(หน่วย : บาท)

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

141

142
52,559,161.17
16,928,204.11
2,868,849.46
11,531,766.75
59,782,006.87
140,292,200.37
77,266,662.02

4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

5. การส่งเสริมเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้สว่ นราชการและจังหวัด

6. การพัฒนาระบบและดำ�เนินการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการ

7. การเตรียมกำ�ลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ

8. การพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคนภาครัฐ

9. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทย
ในต่างประเทศ

-

18,852,558.96

เงินในงบ
ประมาณ

3. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

2. การส่งเสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของ
ข้าราชการพลเรือนเพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ

1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน
สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

กิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2557

รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

-

-

-

-

-

-

0.00

361,500.00

0.00

เงินนอกงบ
ประมาณ

170,903.00

941,850.68

1,303,260.99

512,734.99

-

493,849.37

1,888,109.61

-

978,748.00

งบกลาง

1,495,482.41

7

7

93

78,933,047.43 4,101

6

62,008,770.28 1,227

12,332,479.55

ระบบ

10,357,289.65

คน

หลักสูตร

คน

ส่วนราชการ

ส่วนราชการ

เรื่อง

เรื่อง

19,247.27

23,852,687.67

50,536.90

132,607.31

19,125.66

2,507,199.18

7,924,657.02

ปี 2557 ไม่ได้ดำ�เนินการเนื่องจาก
อยู่ระหว่านำ�เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ

2

ปริมาณ (หน่วยนับ) ต้นทุนต่อหน่วย

2,868,849.46 150

17,550,394.28

55,472,599.14

20,714,579.30

ต้นทุนรวม

1,520,574.96 143,116,126.00

923,502.42

287,977.81

-

128,340.80

1,025,328.37

-

883,272.35

ค่าเสื่อมราคา

ตารางแสดงผลการคำ�นวณต้นทุนผลผลิต
สำ�หรับปีงบประมาณ 2557 งวด ตุลาคม 2556-กันยายน 2557

สำ�นักงาน ก.พ.

รายงานประจำ�ปี 2557

47,588,892.35

55,990,325.60
67,516,778.34
5,359,120.22

11. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การดำ�เนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ

12. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

13. การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

14. การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

577,219,798.88

20,683,272.69

10. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

รวม

เงินในงบ
ประมาณ

กิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2557

รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)

361,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินนอกงบ
ประมาณ

0.00

1,226,628.45

1,226,628.45

1,661,366.19

1,226,628.45

ค่าเสื่อมราคา

5,359,120.22

69,111,921.39

1

12

57,585,468.65 1,999

50,117,824.32 142

กิจกรรม

หลักสูตร

คน

ส่วนราชการ

ส่วนราชการ

5,359,120.22

5,759,326.78

28,807.14

352,942.42

104,104.75

ปริมาณ (หน่วยนับ) ต้นทุนต่อหน่วย

22,278,415.74 214

ต้นทุนรวม

8,262,566.19 11,605,730.66 597,449,595.73

0.00

368,514.60

368,514.60

867,565.78

368,514.60

งบกลาง

ตารางแสดงผลการคำ�นวณต้นทุนผลผลิต
สำ�หรับปีงบประมาณ 2557 งวด ตุลาคม 2556-กันยายน 2557

สำ�นักงาน ก.พ.

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

143

144

4,630,636.55

8,260,816.36

3. ด้านบริหารบุคลากร

4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รวมต้นทุน

744,046,373.88

3,167,177.50

3,611,066.60

1,386,211.74

2,930,529.56

2,625,360.91

13,363,193.95

1,618,501.57 32,215,716.27 59,646,034.70 837,526,626.42

18

103,070

146,682

1

1

1

695

17,025

ปริมาณ (หน่วยนับ)

กิจกรรม

กิโลเมตร

เรื่อง

ด้าน

ด้าน

ระบบ

จำ�นวนเครื่องคอม

จำ�นวนรายการเอกสาร
จำ�นวนครั้งของการ
5,361,780.30 1,456
จัดซื้อจัดจ้าง
4,762,416.55
581
จำ�นวนบุคลากร
จำ�นวนชั่วโมง/
8,263,232.36 31,655.00
คนการฝึกอบรม
734,856.98
220
จำ�นวนงานตรวจสอบ/คนวัน

12,482,044.16

ต้นทุนรวม

43,247,537.76 181,389,160.08

177,627.56

4,615,138.72

ค่าเสื่อมราคา

1,257,001.57 23,953,150.08 48,040,304.04 240,077,030.69

23,144,309.75

11. ด้านยานพาหนะ
3,167,177.50
12. การพัฒนาเพื่อสร้างความ 114,991,532.57
เข้มแข็งภายในสำ�นักงาน ก.พ.
รวม
166,826,575.00
5,780.00

69,726.00

3,541,340.60

10. ด้านงานสารบรรณ

3,207.00

8,463.00

404,278.83

1,383,004.74

2,922,066.56

2,447,733.35

8,343,776.40

11,487.00

2,416.00

131,780.00

11,646.50

165,836.00

งบกลาง

9. ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ราชการ

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และเว็บไซต์
8. ด้านแผนงาน

723,369.98

4,827,778.23

2. ด้านการพัสดุ

5. ด้านตรวจสอบภายใน

728,866.00

11,587,342.16

1. ด้านการเงินและบัญชี
522,355.57

เงินนอกงบ
ประมาณ

เงินในงบ
กิจกรรมย่อย
ประมาณ
ปีงบประมาณ 2557
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ตารางแสดงผลการคำ�นวณต้นทุนผลผลิต
สำ�หรับปีงบประมาณ 2557 งวด ตุลาคม 2556-กันยายน 2557

สำ�นักงาน ก.พ.

10,077,175.56

30.73

24.62

1,386,211.74

2,930,529.56

2,625,360.91

19,227.62

3,340.26

261.04

8,196.93

3,682.54

733.16

ต้นทุนต่อหน่วย

รายงานประจำ�ปี 2557

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำ�นักงาน ก.พ.

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
การวิเคราะห์งบการเงิน
					
(หน่วย : บาท)		
อัตราส่วนตามแนวดิ่ง		
1.
การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size)
			
หมายเหตุ
2557		
2556
2557
2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2
4,841,160,266.38
3,777,240,717.87 84.11% 81.06%
ลูกหนี้ระยะสั้น
495,900.00
977,804.00
0.01% 0.02%
รายได้ค้างรับ
4,759,905.58
4,535,570.93
0.08% 0.10%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
13,059,350.00
10,907,000.00
0.23% 0.23%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
4,859,475,421.96 3,793,661,092.80 84.43% 81.41%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
3
869,821,762.80
839,424,181.79 15.11% 18.01%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
4
26,456,026.06
26,773,944.31
0.46% 0.57%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 		
896,277,788.86
866,198,126.10 15.57% 18.59%
รวมสินทรัพย์ 		
5,755,753,210.82 4,659,859,218.90 100.00% 100.00%
หนี้สิน 		
หนี้สินหมุนเวียน 		
เจ้าหนี้ระยะสั้น
12,363,083.76
22,178,936.39
0.21% 0.48%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
6,413,494.44
4,822,701.42
0.11% 0.10%
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
3,650,309.22
0.00
0.06% 0.00%
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
5
13,059,350.00
10,907,000.00
0.23% 0.23%
เงินรับฝากระยะสั้น
6
3,367,899,494.11
2,548,454,701.05 58.51% 54.69%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4,543,208.15
3,755,264.00
0.08% 0.08%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 		
3,407,928,939.68 2,590,118,602.86 59.21% 55.58%
หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
124,263.57
418,906.98
0.00% 0.01%
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
1,784,079.60
1,434,079.60
0.03% 0.03%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
1,908,343.17
1,852,986.58
0.03% 0.04%
รวมหนี้สิน		
3,409,837,282.85 2,591,971,589.44 59.24% 55.62%
สินทรัพย์สุทธิ		
2,345,915,927.97 2,067,887,629.46 40.76% 44.38%
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
488,193,743.29
488,193,743.29
8.48% 10.48%
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
7
1,857,722,184.68
1,579,693,886.17 32.28% 33.90%
รวมสินทรัพย์สุทธิ		
2,345,915,927.97 2,067,887,629.46 40.76% 44.38%
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สำ�นักงาน ก.พ.

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
					 (หน่วย : บาท)		
			
หมายเหตุ
2557		
2556

อัตราส่วนตามแนวดิ่ง		
2557
2556

รายได้จากการด�ำเนินงาน 						
รายได้จากรัฐบาล 						
รายได้จากงบประมาณ
8
5,827,081,323.76
5,315,060,533.45 99.83% 99.44%
		รวมรายได้จากรัฐบาล 		
5,827,081,323.76 5,315,060,533.45 99.83% 99.44%
รายได้จากแหล่งอื่น 						
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
9,234,412.20
27,833,785.71
0.16% 0.52%
รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค
336,343.41
295,051.53
0.01% 0.01%
รายได้อื่น
525,203.38
1,613,013.01
0.01% 0.03%
		 รวมรายได้จากแหล่งอื่น		
10,095,958.99
29,741,850.25
0.17% 0.56%
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน		
5,837,177,282.75 5,344,802,383.70 100.00% 100.00%
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน 						
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
9
322,194,433.83
310,425,176.08
5.52% 5.81%
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
133,970,200.50
127,978,169.26
2.30% 2.39%
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
80,108,460.66
71,031,377.01
1.37% 1.33%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
12,741,592.24
11,883,171.27
0.22% 0.22%
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
10
486,667,047.84
539,724,773.97
8.34% 10.10%
ค่าสาธารณูปโภค
11
25,585,367.98
29,954,420.91
0.44% 0.56%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
12
59,646,034.70
64,509,520.32
1.02% 1.21%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
4,438,058,134.39
3,881,613,543.00 76.03% 72.62%
ค่าใช้จ่ายอื่น
143,561.45
3,804,608.55
0.00% 0.07%
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
5,559,114,833.59 5,040,924,760.37 95.24% 94.31%
รายได้สงู (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงาน		
278,062,449.16
303,877,623.33
4.76% 5.69%
รายได้/ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ได้เกิดจากการด�ำเนินงาน
		 รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
		 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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34,150.65
34,150.65
278,028,298.51
278,028,298.51

1,536.82
1,536.82
303,876,086.51
303,876,086.51

0.00%
0.00%
4.76%
4.76%

0.00%
0.00%
5.69%
5.69%
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2. การวิเคราะห์ตามแนวนอน (Trend Analysis)
แผนภูมิงบแสดงฐานะการเงิน

แผนภูมิงบแสดงฐานะการเงิน

พันบาท
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม

หนี้สินรวม

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพยรวม

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)

ป 2556

สินทรัพยหมุนเวียน

ป 2557

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

0

รายการ

ปี 2557

ปี 2556

เพิ่ม (ลด)

4,841,160.27
4,859,475.42
869,821.76
896,277.79
5,755,753.21
3,407,928.94
1,908.34
3,409,837.28

3,777,240.72 1,063,919.55
3,793,661.09 1,065,814.33
839,424.18
30,397.58
886,198.13
10,079.66
4,659,859.22 1,095,893.99
2,590,118.60
817,810.34
1,852.99
55.36
2,591,971.59
817,865.69
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2. การวิเคราะห์ตามแนวนอน (Trend Analysis) (ต่อ)
มิงบรายได
แผนภูมแผนภู
ิงบรายได้
และค่แาละค
ใช้จา่าใชยจาย
พันบาท
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
148

รายการ
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

ปี 2557

ปี 2556

เพิ่ม (ลด)

5,827,081.32
10,095.96
5,837,177.28
322,194.43
80,108.46
12,741.59
486,667.05
25,585.37
5,559,114.83

5,315,060.53
29,741.85
5,344,802.38
310,425.18
71,031.38
11,883.17
539,724.77
29,954.42
5,040,924.76

512,020.79
(19,645.89)
492,374.90
11,769.26
9,077.08
858.42
(53,057.73)
(4,369.05)
518,190.07

คาใชจายในการดำเนินงาน

คาสาธารณูปโภค

คาวัสดุและใชสอย

คาใชจายในการเดินทาง

คาใชจายในการฝกอบรม

คาใชจายบุคลากร

รายไดจากการดำเนินงาน

ป 2556

รายไดจากแหลงอื่น

ป 2557

รายไดจากรัฐบาล

0

รายการ
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สัมฤทธิผลของปี 2557
และเป้าหมายข้างหน้า
ในปี 2558
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำ�นักงาน ก.พ. มีความ
ภูมิใจยิ่ง ที่ได้มุ่งมั่นดำ �เนินภารกิจภายใต้ขอบเขตอำ �นาจ
หน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและนโยบายของรัฐบาลเป็นกรอบในการทำ �งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเร่งด่วน ที่มีผลกระทบโดยตรง
ต่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
และแม้จะเกิดเหตุที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการในสังคมไทยในช่วงปีที่ผ่านมา แต่สำ�นักงาน ก.พ.
ก็ยงั ยืนหยัดทำ�หน้าทีอ่ งค์กรกลางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐอย่างเข้มแข็ง ดำ�เนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างลุล่วง และมีสัมฤทธิผลที่น่าพึงพอใจ
สำ�นักงาน ก.พ. ตระหนักดีว่า การเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ คือ กลไก
สำ�คัญที่จะทำ�ให้งานราชการเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความคุ้มค่า ซึ่งนอกจากยุทธศาสตร์และนโยบายของ
รัฐบาลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สำ�นักงาน ก.พ. ยังให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินการตาม
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 5 ประการ ซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
กำ�ลังคนภาครัฐให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมืออาชีพเพือ่ สนองตอบ
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ต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์การรักษา
มาตรฐานตามระบบคุณธรรมและความถูกต้องเป็นธรรม ดังรายละเอียด
ที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำ�ปีฉบับนี้
ขอเรียนว่า เป้าหมายของสำ�นักงาน ก.พ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ยังคงเน้นที่การพัฒนาศักยภาพและการยกระดับสมรรถนะของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกด้าน โดยจะยังคงให้ความสำ�คัญกับนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการของสำ�นักงาน ก.พ. เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่  สำ�นักงาน ก.พ. ได้กำ�หนดจุดเน้นในอีกหนึ่งปีข้างหน้า
ไว้ที่การวางระบบการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ การทำ�งาน และ
การยกระดับรายได้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของข้าราชการพลเรือน และการสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการในช่วง
โค้งสุดท้ายก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สำ�นักงาน ก.พ. ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน
ให้สำ�นักงาน ก.พ. ได้ทำ�หน้าที่ตามที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้ ขอบคุณเพื่อน
ข้าราชการทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสุจริต ยุตธิ รรม เต็มกำ�ลังความสามารถ
เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป
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