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คณะกรรมการขຌาราชการพลรือน หรือ ก.พ. ปຓนองคคณะบุคคลซึงไ พระบาทสมดใจพระจຌาอยูห วั
ทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ ตงตัๅง฿หຌทำหนຌาทีไสนอนะ ฿หຌคำปรึกษาคณะรัฐมนตรีกีไยวกับนยบาย
ละมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมถึงการพิจารณากำหนดนยบาย ออกระบียบ ขຌอบังคับ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือนตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน
บทบาทของ ก.พ. มีความสำคัญยิไงตอการบริหารราชการผนดินดยรวม ดຌวยการพิจารณา
ละดำนินการพืไอ฿หຌเดຌมาละรักษาเวຌซึไงขຌาราชการทีไดี มีความรูຌ ความสามารถสูง หมาะสมกับงาน
ละดยประหยัด รวมถึงการรักษาขวัญละสงสริมกำลัง฿จ฿นการทำงานของขຌาราชการ ถือปຓนการ
ตรียมกำลังคนภาครัฐ฿หຌมคี วามพรຌอมละสามารถผลักดันนยบายของรัฐ฿หຌสมั ฤทธิผ์ ลตามปງาประสงค
อันจะชวย฿หຌประทศชาติกຌาวหนຌาเปขຌางหนຌาอยางมัไนคง
ก.พ. ประกอบดຌวยคณะกรรมการดยตำหนง คือ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
ทีนไ ายกรัฐมนตรีมอบหมายปຓนประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอຌ ำนวยการสำนักงบประมาณ ลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติปຓนกรรมการ ละผูຌทรงคุณวุฒิ ซึไงพระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัวทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ ตงตัๅงจากผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดຌานการบริห ารละการจัดการ ละดຌ า นกฎหมาย จำนวนเม นຌ อ ยกว า 5 คน ต เ ม  กิ น ็ คน
ดยมีลขาธิการ ก.พ. ปຓนกรรมการละลขานุการ
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พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ มาตรา ่ เดຌกำหนดอำนาจหนຌาทีไ
ของคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน หรือ ก.พ. ดังตอเปนีๅ
แ. สนอนะละ฿หຌคำปรึกษากคณะรัฐมนตรีกีไยวกับนยบายละยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ฿นดຌานมาตรฐานคาตอบทน การบริหารละการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวมตลอดทัๅงการวางผนกำลังคนละดຌานอืไน โ พืไอ฿หຌสวนราชการ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการดำนินการ
โ. รายงานคณะรัฐมนตรีพือไ พิจารณาปรับปรุงงินดือน งินประจำตำหนง งินพิมไ คาครองชีพ
สวัสดิการ หรือประยชนกืๅอกูลอืไนสำหรับขຌาราชการฝຆายพลรือน ฿หຌหมาะสม
ใ. กำหนดหลักกณฑ วิธกี าร ละมาตรฐานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ
พลรือน พืไอสวนราชการ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการดำนินการ
ไ. ฿หຌความหในชอบกรอบอัตรากำลังของสวนราชการ
5. ออกกฎ ก.พ. ละระบียบกียไ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลพือไ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ รวมตลอดทัๅงการ฿หຌคำนะนำหรือวางนวทาง฿นการ
ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ กฎ ก.พ. มืไอเดຌรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีละประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาลຌว ฿หຌ฿ชຌบังคับเดຌ
ๆ. ตีความละวินจิ ฉัยปญหาทีไ กิดขึนๅ นือไ งจากการ฿ชຌบงั คับพระราชบัญญัตนิ ๅี รวมตลอดทังๅ กำหนด
นวทางปฏิบตั ฿ิ นกรณีทไี ปຓนปญหา มติของ ก.พ. ตามขຌอนีๅ มือไ เดຌรบั ความหในชอบจากคณะรัฐมนตรีลຌว
฿หຌ฿ชຌบังคับเดຌตามกฎหมาย
็. กำกับ ดูล ติดตาม ตรวจสอบละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ
พลรือน฿นกระทรวงละกรม พือไ รักษาความปຓนธรรมละมาตรฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทัๅงตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ ฿นการนีๅ฿หຌมีอำนาจรียกอกสาร
ละหลักฐานจากสวนราชการ หรือ฿หຌผຌู ทนสวนราชการ ขຌาราชการ หรือบุคคล฿ด โ มาชีๅ จงขຌอทใจจริง
ละ฿หຌมีอำนาจออกระบียบ฿หຌกระทรวงละกรมรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขຌาราชการพลรือนทีไอยู฿นอำนาจหนຌาทีไเปยัง ก.พ.
่. กำหนดนยบายละออกระบียบกีไยวกับทุนลารียนหลวงละทุนของรัฐบาล฿หຌสอดคลຌอง
กั บ นยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของขຌ า ราชการฝຆ า ยพลรื อ น ตลอดจนจั ด สรรผู ຌ ร ั บ ทุ น
ทีไสำรใจการศึกษาลຌวขຌารับราชการ฿นกระทรวงละกรมหรือหนวยงานของรัฐ
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้. ออกขຌอบังคับหรือระบี ย บกี ไ ย วกั บการจั ด การการศึ ก ษาละควบคุ ม ดู  ล ละการ฿หຌ
ความชวยหลือบุคลากรภาครัฐ นักรียนทุนลารียนหลวง นักรียนทุนของรัฐบาล ละนักรียน
ทุนสวนตัวทีไอยู฿นความดูลของ ก.พ. ตลอดจนการกใบงินชดชยคา฿ชຌจาย฿นการดูลจัดการ
การศึกษา ทัๅงนีๅ ฿หຌถือวางินชดชยคา฿ชຌจาย฿นการดูลจัดการการศึกษา ปຓนงินรายรับของ
สวนราชการทีไปຓนสถานอำนวยบริการอันปຓนสาธารณประยชน ตามความหมาย฿นกฎหมายวาดຌวย
วิธีการงบประมาณ
แเ. กำหนดหลักกณฑละวิธกี ารพือไ รับรองคุณวุฒขิ องผูเຌ ดຌรบั ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิอยางอืไน พืไอประยชน฿นการบรรจุละตงตัๅงปຓนขຌาราชการพลรือน ละการกำหนด
อัตรางินดือนหรือคาตอบทน รวมทัๅงระดับตำหนงละประภทตำหนงสำหรับคุณวุฒิดังกลาว
แแ. กำหนดอั ต ราค า ธรรมนี ย ม฿นการปฏิ บ ั ต ิ ก ารกี ไ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ตามพระราชบัญญัตินีๅ
แโ. พิจารณาจัดระบบทะบียนประวัติละกຌเขทะบียนประวัติกีไยวกับ วัน ดือน ปกิด ละ
การควบคุมกษียณอายุของขຌาราชการพลรือน
แใ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไบัญญัติเวຌ฿นพระราชบัญญัตินีๅละกฎหมายอืไน การออกกฎ ก.พ.
ตาม ิ5ี ฿นกรณีทีไหในสมควร฿หຌสำนักงาน ก.พ. หารือกระทรวงทีไกีไยวขຌองพืไอประกอบการพิจารณา
ของ ก.พ. ดຌวย
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คณะCCมาCาCาชาCพEเCืMน  พ
CCมาCโดยตSแหนง
นายกรัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีทีไนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ปลัดกระทรวงการคลัง
ผูຌอำนวยการสำนักงบประมาณ
ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ลขาธิการ ก.พ.

ประธาน ก.พ.
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการละลขานุการ

CCมาCผูทCงคุณวุฒT ดำรงตำหนงตัๅงตวันทีไ แ่ มิถุนายน โ55ไ – แใ สิงหาคม โ55็
นายธีรยุทธ หลอลิศรัตน
นายประมนต สุธีวงศ
นายประวีณ ณ นคร
คุณพรทิพย จาละ
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสีมา สีมานันท
นายอำพน กิตติอำพน
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

คณะMนุCCมาCาCาชาCพEเCืMน M  พ
แตงตัeงเมืdMวันทีd 13 ตุEาคม 2557
ก.พ. เดຌอาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา แโ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน
พ.ศ. โ55แ ตัๅงคณะกรรมการละคณะอนุกรรมการวิสามัญตาง โ พืไอทำการทนละรับผิดชอบ
ภารกิจตามบทบาทหนຌาทีไของ ก.พ. ดังนีๅ
แ. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับกฎหมายละระบียบขຌาราชการ
โ. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับวินัยละการออกจากราชการ
ใ. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับระบบจำนกตำหนงละคาตอบทน
ไ. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสรຌางประสิทธิภาพดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ๆ. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการตรียมกำลังคนภาครัฐ
็. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสรຌางละพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
่. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสรຌางระบบละมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล
้. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการประมินบุคคลพืไอตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงประภทวิชาการ
แเ. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสงสริมจริยธรรมพืไอราชการ฿สสะอาด
แแ. อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ
แโ. คณะกรรมการพทยของ ก.พ.
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M  พ วTสามัญเีdยวับฎหมายแEะCะเบียบาCาชาC
มีหนຌาทีทไ ำการทน ก.พ. ฿นรือไ งกียไ วกับการรางกฎหมาย กฎ ก.พ. ขຌอบังคับ ละระบียบตาง โ
การกຌเขทะบียนประวัติขຌาราชการ รวมทัๅงรืไองกีไยวกับปญหาขຌอกฎหมายตามกฎหมายวาดຌวย
ระบียบขຌาราชการพลรือนละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย
ดังมีรายชืไอตอเปนีๅ
แ. คุณพรทิพย จาละ
โ. ลขาธิการ ก.พ.
ใ. ปลัดกระทรวงการคลัง
ไ. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ
5. นางกาญจนารัตน ลีวิรจน
ๆ. นายขใมชัย ชุติวงศ
็. นายดิสทัต หตระกิตย
่. คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน
้. นายประวีณ ณ นคร
แเ. นายพินิต อารยะศิริ
แแ. นายสำราญ ถาวรายุศม
แโ. ผูຌอำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ.
แใ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง
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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. ละลขานุการ
ผูຌชวยลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

M  พ วTสามัญเีdยวับวTนัยแEะาCMMจาCาชาC
มี ห นຌ า ที ไ ท ำการทน ก.พ. ฿นรื ไ อ งกี ไ ย วกั บ วิ น ั ย ขຌ า ราชการพลรื อ นตามกฎหมายว า ดຌ ว ย
ระบียบขຌาราชการพลรือน การออกจากราชการของขຌาราชการพลรือนตามกฎหมายวาดຌวยระบียบ
ขຌาราชการพลรือน การยกวຌน฿หຌผทຌู มไี ลี กั ษณะตຌองหຌามปຓนขຌาราชการขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือน
การควบคุมกำกับ฿หຌมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขຌาราชการพลรือนละจรรยาขຌาราชการ
ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชืไอตอเปนีๅ
แ. นายประวีณ ณ นคร
ประธาน อ.ก.พ.
โ. ลขาธิการ ก.พ.
อ.ก.พ.
ใ. ลขาธิการคณะกรรมการปງองกันละปราบปราม
อ.ก.พ.
การทุจริต฿นภาครัฐ
อ.ก.พ.
ไ. ลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา
อ.ก.พ.
5. ลขาธิการคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ
อ.ก.พ.
ๆ. ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
อ.ก.พ.
็. นายชนะ อินสวาง
อ.ก.พ.
่. นายธราดล กงการพานิช
อ.ก.พ.
้. พลตำรวจตรี ปญญา องฉຌวน
อ.ก.พ.
แเ. คุณพรทิพย จาละ
อ.ก.พ.
แแ. นายวชิระ พใงจันทร
อ.ก.พ.
แโ. นายวิบูลยทัต สุทันธนกิตติ์
อ.ก.พ.
แใ. นายสุวรรณ ชนะสงคราม
อ.ก.พ.
แไ. นางสาวอรพินทร ชูชม
อ.ก.พ. ละลขานุการ
แ5. ผูຌอำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.
ผูຌชวยลขานุการ
แๆ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง
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M  พ วTสามัญเีdยวับCะบบจSแนตSแหนง
แEะคาตMบแทน
มีหนຌาทีไทำการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับนยบาย ทิศทาง มาตรฐาน ละระบบตำหนง
หลักกณฑงืไอนเข นวทางละวิธีการกำหนดตำหนง มาตรฐานกำหนดตำหนง การพิจารณา
กรอบอัตรากำลังของสวนราชการ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานคาตอบทน นวทางหลักกณฑ
ละวิธีการกีไยวกับงินดือน งินประจำตำหนง งินพิไม งินพิไมคาครองชีพของขຌาราชการพลรือน
ตลอดจนติดตามละประมินผลการบริหารอัตรากำลัง ละการบริหารคาตอบทนของกระทรวง
กรม ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชืไอตอเปนีๅ
ประธาน อ.ก.พ.
แ. นายสมภพ อมาตยกุล
อ.ก.พ.
โ. ลขาธิการ ก.พ.
อ.ก.พ.
ใ. นางกาญจนารัตน ลีวิรจน
อ.ก.พ.
ไ. นายชาญชาว เชยานุกิจ
อ.ก.พ.
5. นายดุสิต ขมะศักดิ์ชัย
อ.ก.พ.
ๆ. นางทวีลาภ จันทนะสวี
อ.ก.พ.
็. นางสาวทัศนีย ดุสิตสุทธิรัตน
อ.ก.พ.
่. นายผดใจภัย มีคุณอีไยม
อ.ก.พ.
้. นายวิบูลย สงวนพงศ
อ.ก.พ.
แเ. นายสมนึก พิมลสถียร
อ.ก.พ.
แแ. นางสาวสุทธิรัตน รัตนชติ
อ.ก.พ.
แโ. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา
อ.ก.พ.
แใ. นายอาทิตย วุฒิคะร
อ.ก.พ.
แไ. รองลขาธิการ ก.พ. หรือ ทีไปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
ทีไลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
แ5. ผูຌอำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำนกตำหนงละคาตอบทน อ.ก.พ. ละลขานุการ
สำนักงาน ก.พ.
ผูຌชวยลขานุการ
แๆ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง
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สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

M  พ วTสามัญเีdยวับาCสCางปCะสTทธTภาพ
ดานาCบCTหาCทCัพยาCบุคคE
มีหนຌาทีไทำการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับการวางหลักกณฑ นวทาง วิธีการ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การตรวจสอบ ติดตาม ประมินผลการ฿ชຌกำลังคนของสวนราชการ ฿หຌคำปรึกษา
นะนำละกຌเขปญหาดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลกีไยวกับการบรรจุ ตงตัๅง ยຌาย อน ลืไอน
บรรจุกลับ ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย ดังรายชืไอตอเปนีๅ
ประธาน อ.ก.พ.
แ. นายพงศพยม วาศภูติ
อ.ก.พ.
โ. ลขาธิการ ก.พ.
อ.ก.พ.
ใ. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ
อ.ก.พ.
ไ. นายจรินทร จักกะพาก
อ.ก.พ.
5. นายธวัชชัย เทยขียว
อ.ก.พ.
ๆ. นายนคร ศิลปอาชา
อ.ก.พ.
็. นางบญจวรรณ สรางนิทร
อ.ก.พ.
่. นายพงษอาจ ตรีกิจวัฒนากุล
อ.ก.พ.
้. นายมนัส จมวหา
อ.ก.พ.
แเ. นางศิริพร กิจกืๅอกุล
อ.ก.พ.
แแ. นายศุภรัชต ชติกญาณ
อ.ก.พ.
แโ. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา
อ.ก.พ.
แใ. นายอนุสรณ สุขสงทอง
อ.ก.พ.
แไ. รองลขาธิการ ก.พ. หรือ ทีไปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
ทีไลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
อ.ก.พ. ละลขานุการ
แ5. ผูຌอำนวยการสำนักตรวจสอบละประมินผลกำลังคน
สำนักงาน ก.พ.
ปຓนผูຌชวยลขานุการ
แๆ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง
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M  พ วTสามัญเีdยวับาCพัฒนาCะบบบCTหาC
ทCัพยาCบุคคE
มีหนຌาทีทไ ำการทน ก.พ. ฿นรือไ งกียไ วกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนานยบาย
ยุทธศาสตร ละสงสริมนวัตกรรมกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดมาตรฐาน หลักกณฑ
ละวิธกี ารบริหารทรัพยากรบุคคล ติดตามประมินผลกียไ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ละรายงาน
ผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ฿หຌคำปรึกษานะนำกียไ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการตาง โ ฿นสวนทีไ กียไ วขຌองกับระบบ มาตรฐาน หลักกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคล
ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชืไอตอเปนีๅ
แ. นายประมนต สุธวี งศ
โ. ลขาธิการ ก.พ.
ใ. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ไ. ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
5. นายกิตติพงษ กิตยารักษ
ๆ. นายชิงชัย หาญจนลักษณ
็. นายนพดล ภรีฤกษ
่. นายปຂตพิ นั ธ ทพปฏิมากรณ
้. นายพลภัทร บุราคม
แเ. นายภัทรศักดิ์ อุตตมะยธิน
แแ. นายวัลลภ พริงๅ พงษ
แโ. นายสมชาย สียงหลาย
แใ. นายอนก กษมสุข
แไ. รองลขาธิการ ก.พ. หรือ ทีปไ รึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
ทีไ ลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
แ5. ผูอຌ ำนวยการสำนักวิจยั ละพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.
แๆ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไ ลขาธิการ ก.พ. ตงตังๅ
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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.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ. ละลขานุการ
ปຓนผูชຌ ว ยลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

M  พ วT ส ามั ญ เี d ย วั บ าCเตCี ย มSEั ง คนภาคCั ฐ
มีหนຌาทีทไ ำการทน ก.พ. ฿นรือไ งกียไ วกับการกำหนดนยบาย หลักกณฑ มาตรฐาน ละวิธกี าร
กียไ วกับการตรียมละบริหารกำลังคนคุณภาพของภาครัฐอยางปຓนระบบ ละสอดคลຌองกับนยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการฝຆายพลรือน ดยรวมถึงระบบนักบริหารระดับสูง ระบบ
ขຌาราชการผูมຌ ผี ลสัมฤทธิส์ งู ตลอดจนระบบนักรียนทุนรัฐบาล รวมทังๅ วิคราะหการ฿ชຌกำลังคนคุณภาพ
ติดตามการ฿ชຌประยชนของกำลังคนคุณภาพ฿นระบบราชการ การบริหาร กำกับ ดูล ติดตามการศึกษา
การปฏิบัติงานวิจัย ดูงาน ละฝຄกอบรม฿นประทศละตางประทศของบุคลากรภาครัฐ นักรียนทุน
ลารียนหลวง นักรียนทุนรัฐบาล ละนักรียนทุนสวนตัวทีไอยู฿นความดูลของ ก.พ. ดยรวมถึง
กลเกการจัดสรรขຌาราชการพลรือนขຌารับทุนฝຄกอบรม การจัดการการศึกษาละฝຄกอบรม ละ
กิจการอืไน โ ตามทีไ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชืไอตอเปนีๅ
แ. นายอำพน กิตติอำพน
ประธาน อ.ก.พ.
โ. ลขาธิการ ก.พ.
อ.ก.พ.
ใ. นายจษฎา สงสุพรรณ
อ.ก.พ.
ไ. นางชุตินาฏ วงศสุบรรณ
อ.ก.พ.
5. นายธงทอง จันทรางศุ
อ.ก.พ.
ๆ. นายบัณฑูร ศรษฐศิรตม
อ.ก.พ.
็. นายประมนต สุธีวงศ
อ.ก.พ.
่. นายสมกียรติ ศิริชาติเชย
อ.ก.พ.
้. นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์
อ.ก.พ.
แเ. นายสุทธิพร ปทุมทวาภิบาล
อ.ก.พ.
แแ. นายสุธรรม สงศิริ
อ.ก.พ.
แโ. นายหริส สูตะบุตร
อ.ก.พ.
แใ. นายอัชพร จารุจินดา
อ.ก.พ.
แไ. รองลขาธิการ ก.พ. หรือ ทีไปรึกษาระบบราชการสำนักงาน ก.พ.
อ.ก.พ.
ทีไลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
แ5. ผูຌอำนวยการศูนยนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.
อ.ก.พ. ละลขานุการ
แๆ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง
ปຓนผูชຌ ว ยลขานุการ
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M  พ วTสามัญเีdยวับาCสCางแEะพัฒนาคุณภาพ
SEังคนภาคCัฐ
มีหนຌาทีไทำการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับการกำหนดหลักกณฑ นยบาย ปງาหมาย วิธีการ
ละมาตรฐานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน การ฿หຌคำปรึกษานะนำ
ดຌานการพัฒนาขຌาราชการ พิไมพูนประสิทธิภาพ ละสริมสรຌางรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติราชการ
พื ไ อ สริ ม สรຌ า งสมรรถนะ ขຌ า ราชการพลรื อ น฿หຌ ม ี ค ุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คุ ณ ภาพชี ว ิ ต
มีขวัญกำลัง฿จ฿นการปฏิบัติราชการ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ การกำกับ ดูล พัฒนา
ละกำหนดนืๅอหาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. การรับรองการสำรใจการฝຄกอบรม
หลักสูตรการฝຄกอบรมนักบริหารระดับสูงทีหไ นวยงานอืนไ หรือสำนักงาน ก.พ. จัดดำนินการ การติดตาม
ประมินผลการจัดการฝຄกอบรมสำหรับนักบริหารระดับสูงทีไเดຌรับการรับรองทุก ใ ป การรับรอง
หลักสูตรฝຄกอบรมสัมมนาขຌาราชการทีไจะปຓนงืไอนเข฿นการตงตัๅงขຌาราชการของสวนราชการตาง โ
การดำนินการหลักสูตรการพัฒนาผูຌนำคลืไนลูก฿หม฿นราชการเทย การสริมสรຌางศักยภาพของ
สวนราชการ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพ ิหลักสูตร HR Professionalี ละครงการ
ตรียมความพรຌอมขຌาราชการสูป ระชาคมอาซียน การติดตามประมินผลการพัฒนาขຌาราชการพลรือน
฿นหลักสูตรตาง โ การดำนินการอืนไ โ ตามหลักกณฑละวิธกี ารทีไ ก.พ. กำหนดละกิจการอืนไ ตามทีไ
ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชืไอตอเปนีๅ
แ. นายธีรยุทธ หลอลิศรัตน
โ. ลขาธิการ ก.พ.
ใ. นางจิรประภา อัครบวร
ไ. นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
5. นายเชยจริญ อติพทย
ๆ. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธสันติกูล
็. นายปรัชญา วสารัชช
่. นายวิบูลย สงวนพงศ
้. นางสาวศิริยุพา รุงริงสุข
แเ. นายสีมา สีมานันท
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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.

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

อ.ก.พ.
แแ. นายสุรพันธ ปุสสดใจ
อ.ก.พ.
แโ. นายอภิชัย มงคล
อ.ก.พ.
แใ. นายอิสินธร สอนเว
อ.ก.พ.
แไ. รองลขาธิการ ก.พ. หรือ ทีไปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
ทีไลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
แ5. ผูຌอำนวยการสถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ. ละลขานุการ
ปຓนผูຌชวยลขานุการ
แๆ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง
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รายงานประจำป 2558

M  พ วTสามัญเีdยวับาCสCางCะบบแEะมาตCฐาน
าCสCCหาทCัพยาCบุคคE
มีหนຌาทีไทำการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับการสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอบรรจุละตงตัๅง
ขຌาราชการพลรือน การกำหนดนยบาย หลักกณฑ มาตรฐานละวิธีการ฿นการสรรหาละลือกสรร
บุคคลพือไ บรรจุละตงตังๅ ขຌาราชการพลรือน การกำหนดนยบาย ยุทธศาสตร หรือทิศทาง มาตรฐาน
หลักกณฑละวิธีการ฿นการสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอบรรจุละตงตัๅงขຌาราชการพลรือน
รวมเปถึงการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ ตามนวพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน
พ.ศ. โ55แ การสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอรับทุนลารียนหลวงละทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา
ณ ตางประทศ การพิจารณารับรองคุณวุฒขิ องผูสຌ ำรใจการศึกษาพือไ ประยชน฿นการบรรจุละตงตังๅ
ขຌาราชการพลรือน การติดตามละประมินผลการสรรหาละลือกสรรขຌาราชการพลรือน฿นกระทรวง
ละกรม ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชืไอตอเปนีๅ
แ. นายธีรยุทธ หลอลิศรัตน
โ. ลขาธิการ ก.พ.
ใ. ลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไ. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี
5. ลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ๆ. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
็. นายนินนาท อฬารวรวุฒิ
่. นายปรัชญา วสารัชช
้. นายสงบ ลักษณะ
แเ. นายสุทธิพร ปทุมทวาภิบาล
แแ. นายอนุสรณ สุขสงทอง
แโ. นายอิศร ปกมนตรี
แใ. นางอุทุมพร จามรมาน
แไ. รองลขาธิการ ก.พ. หรือ ทีไปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
ทีไลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
แ5. ผูຌอำนวยการศูนยสรรหาละลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
แๆ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง
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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.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ. ละลขานุการ
ปຓนผูชຌ ว ยลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

M  พ วTสามัญเีdยวับาCปCะเมTนบุคคEเพืdMแตงตัeง
ใหดSCงตSแหนงปCะเภทวTชาาC
มีหนຌาทีไทำการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับการวางหลักกณฑ วิธีการ งืไอนเข ละนวทาง
฿นการประมินบุคคลละประมินผลงานพืไอตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงประภทวิชาการ ละตำหนง
ประภททัไวเประดับทักษะพิศษ ละพืไอรับงินประจำตำหนงสำหรับตำหนงประภทวิชาการ
พิจารณาคุณสมบัติละประมินผลงานของบุคคลพืไอตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงประภทวิชาการ
ละตำหนงประภททัวไ เประดับทักษะพิศษ ละพือไ รับงินประจำตำหนงสำหรับตำหนงประภท
วิชาการ ฿หຌคำปรึกษานะนำ ตีความ วินิจฉัย ตลอดจนกำหนดนวทางปฏิบัติ฿นกรณีทีไปຓนปญหา
นืไองจากการนำหลักกณฑ วิธีการ ละงืไอนเข฿นการประมินบุคคลละประมินผลงานเป฿ชຌ
รวมทัๅง฿นกรณีทีไเมปຓนเปตามหลักกณฑ วิธีการ ละงืไอนเขดังกลาว ตงตัๅงคณะกรรมผูຌทรงคุณวุฒิ
พืไอทำหนຌาทีไชวย อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการประมินบุคคลพืไอตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงประภท
วิชาการ ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชืไอตอเปนีๅ
แ. นายวิลาศ สิงหวิสัย
ประธาน อ.ก.พ.
โ. ลขาธิการ ก.พ.
อ.ก.พ.
ใ. นายดชา บุญคๅำ
อ.ก.พ.
ไ. นายบริบูรณ สมฤทธิ์
อ.ก.พ.
5. นางประภา ลิๅมประสูตร
อ.ก.พ.
ๆ. นายปริญญา สากิยลักษณ
อ.ก.พ.
็. นายปรีดา วิบูลยสวัสดิ์
อ.ก.พ.
่. คุณพรทิพย จาละ
อ.ก.พ.
้. ทานผูຌหญิงพใชรา ตชะกัมพุช
อ.ก.พ.
แเ. นายสงคราม ทรัพยจริญ
อ.ก.พ.
แแ. นายสุชาติ มงคลพันธุ
อ.ก.พ.
แโ. นายสุวิชญ รัศมิภูติ
อ.ก.พ.
แใ. นางสาวอมรา วงศพุทธพิทักษ
อ.ก.พ.
แไ. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
อ.ก.พ.
แ5. ผูอຌ ำนวยการสำนักตรวจสอบละประมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ. ละลขานุการ
แๆ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง
ปຓนผูชຌ ว ยลขานุการ
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M  พ วTสามัญเีdยวับาCสงเสCTมจCTยธCCม
เพืdMCาชาCใสสะMาด
มีหนຌาทีทไ ำการทน ก.พ. ฿นรือไ งกียไ วกับการสนอนะนยบาย ยุทธศาสตร การสงสริมคุณธรรม
จริยธรรม ละจรรยาขຌาราชการ การพัฒนากำหนดนวทางละวิธีการ฿นการสงสริมจริยธรรม
คุณธรรม ละจรรยาขຌาราชการ ละวัฒนธรรมองคกรพืไอราชการ฿สสะอาด การกำกับละติดตาม
ประมินผลกีไยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมของขຌาราชการละสวนราชการ การ฿หຌคำปรึกษานะนำ
กสวนราชการ฿นการสงสริมละปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขຌาราชการพลรือน การสริมสรຌาง
ความรวมมือระหวางครือขายจริยธรรมทังๅ ภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชน ละกิจการอืนไ ตามทีไ
ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชืไอตอเปนีๅ
แ. นายสีมา สีมานันท
โ. ลขาธิการ ก.พ.
ใ. ลขาธิการคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ
ไ. ผูอຌ ำนวยการศูนยคณ
ุ ธรรม
5. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
ๆ. นางจุรี วิจติ รวาทการ
็. นางสาวชุตมิ า บุณยประภัศร
่. นายธงชัย ณ นคร
้. นายมนุชญ วัฒนกมร
แเ. นายมนูญ สรรคคณ
ุ ากร
แแ. นายวิฑรู ย สิมะชคดี
แโ. นายสมภพ อมาตยกุล
แใ. นายอภินนั ท ซือไ ธานุวงศ
แไ. รองลขาธิการ ก.พ. หรือ ทีปไ รึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
ทีไ ลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย
แ5. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไ ลขาธิการ ก.พ. ตงตังๅ
แๆ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไ ลขาธิการ ก.พ. ตงตังๅ
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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.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ. ละลขานุการ
ปຓนผูชຌ ว ยลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

M  พ วTสามัญเีdยวับาCCับCMงมาตCฐาน
นัฎหมายภาคCัฐ
มีหนຌาทีไทำการทน ก.พ. ฿นรืไองกีไยวกับการพิจารณากำหนดหลักกณฑละวิธีการคัดกรอง
คุณสมบัติละสรຌางมาตรฐานคุณภาพสำหรับผูຌดำรงตำหนงนิติกรทีไจะเดຌรับงินพิไม พิจารณา
฿หຌการรับรองผูຌดำรงตำหนงนิติกรทีไจะเดຌรับงินพิไม ตงตัๅงผูຌทรงคุณวุฒิพืไอทำหนຌาทีไชวย อ.ก.พ.
วิสามัญฉพาะกิจกีไยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ.
มอบหมาย ดังมีรายชืไอตอเปนีๅ
แ. นายบวรศักดิ์ อุวรรณณ
โ. ลขาธิการ ก.พ.
ใ. ลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไ. ลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5. นางกาญจนารัตน ลีวิรจน
ๆ. นายกิตติพงษ กิตยารักษ
็. นายขใมชัย ชุติวงศ
่. นายธิติพันธุ ชืๅอบุญชัย
้. นายสราวุธ บญจกุล
แเ. นายอนุสรณ สุขสงทอง
แแ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง
แโ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง

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. ละลขานุการ
ปຓนผูชຌ ว ยลขานุการ
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คณะCCมาCแพทยMง  พ
มีหนຌาทีไตรวจสุขภาพละอนามัยของนักรียนละขຌาราชการ ซึไงเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ
ละกิจการอืไนตามทีไ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชืไอตอเปนีๅ
แ. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โ. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทีไเดຌรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ใ. อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ไ. คณบดีคณะพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คณบดีคณะพทยศาสตร มหาวิทยาลัยชียง฿หม
ๆ. คณบดีคณะพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนกน
็. คณบดีคณะพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
่. คณบดีคณะพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนรศวร
้. ผูຌอำนวยการรงพยาบาลธรรมศาสตรฉลิมพระกียรติ
แเ. ผูຌอำนวยการสถาบันจิตวชศาสตรสมดใจจຌาพระยา
แแ. ผูຌอำนวยการสถาบันกัลยาราชนครินทร
แโ. ผูຌอำนวยการรงพยาบาลศรีธัญญา
แใ. ผูຌอำนวยการรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
แไ. ผูຌอำนวยการรงพยาบาลวชิรพยาบาล
แ5. ผูຌอำนวยการรงพยาบาลรามาธิบดี
แๆ. ผูຌอำนวยการรงพยาบาลพระมงกุฎกลຌา
แ็. ผูຌอำนวยการรงพยาบาลราชวิถี
แ่. ผูຌอำนวยการศูนยการพทยสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
แ้. หัวหนຌาภาควิชาวชศาสตรปງองกันละสังคม
คณะพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โเ. ขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. ทีไลขาธิการ ก.พ. ตงตัๅง
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการละลขานุการ
ปຓนผูຌชวยลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

สSนังานคณะCCมาCาCาชาCพEเCืMน
สำนักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือนหรือ สำนักงาน ก.พ. ปຓนสวนราชการ฿นสังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี มีลขาธิการ ก.พ. ปຓนผูຌบังคับบัญชาสูงสุด การบริหารราชการขึๅนตรงตอ
นายกรัฐมนตรี
สำนักงาน ก.พ. ทำหนຌาทีไปຓนหนวยงานฝຆายลขานุการของคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
ิก.พ.ี ละปຓนองคกรกลางดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือน สนับสนุนภารกิจ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌกสวนราชการละจังหวัด ตลอดจนการพิทักษระบบคุณธรรม
฿นราชการพลรือน พืไอ฿หຌขຌาราชการมีคุณภาพงาน สภาพวดลຌอมการทำงานละคุณภาพชีวิตทีไดี
สามารถปฏิบตั งิ านอยางมืออาชีพบนหลักคุณธรรม จริยธรรม ละหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีดไ ี
พืไอประยชนสุขของประชาชน ละการพัฒนาประทศทีไยัไงยืน
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โคCงสCางMงสSนังาน  พ
สำนักงาน ก.พ. = 6แ5
ลขาธิการ ก.พ.
สวนกลาง = ไ้
ู รองลขาธิการ ก.พ.
ู ผูຌชวยลขาธิการ ก.พ.
ู ทีไปรึกษาระบบราชการ
ู ทีไปรึกษากฎหมาย/นิติกร ชช.
ู กลุมตรวจสอบภาย฿น
ู กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ู กลุมชวยอำนวยการ
ู ศูนยสรຌางความขຌมขใง ฯ

ู ศูนยปฏิบัติการ
ตอตຌานการทุจริต

สำนักงาน
ลขาธิการ = แแ5

ศูนยจัดการศึกษา
฿นตางประทศ
ละบริหารความรูຌ = ใเ

ศูนยทคนลยี
สารสนทศ
ละการสืไอสาร = โโ

ศูนยนักบริหาร
ระดับสูง = แ็

ศูนยสรรหา
ละลือกสรร = 6เ

ผูຌอำนวยการสำนัก
ิผูຌอำนวยการสูงี

ผูຌอำนวยการศูนย
ิผูຌอำนวยการสูงี

ผูຌอำนวยการศูนย
ิผูຌอำนวยการสูงี

ผูຌอำนวยการศูนย
ิผูຌอำนวยการสูงี

ผูຌอำนวยการศูนย
ิผูຌอำนวยการสูงี

สถาบันพัฒนา
ขຌาราชการ
พลรือน = ไ้

สำนักกฎหมาย = แ่

สำนักงานผูຌดูลนักรียน฿นตางประทศ
6 ประทศ = ็

สำนักตรวจสอบ
ละประมินผล
กำลังคน = ไ่

ผูຌอำนวยการสถาบัน
ิผูຌอำนวยการสูงี

ผูຌอำนวยการสำนัก
ิผูอຌ ำนวยการสูง ฉพาะดຌาน
นิติการี

ู อัครราชทูต ิผูຌอำนวยการสูงี = โ ิอมริกา/อังกฤษี
ู อัครราชทูตทีไปรึกษา ิผูຌอำนวยการตຌนี = ใ
ิออสตรลีย / ญีไปุน / ฝรัไงศสี
ู นักทรัพยากรบุคคล ชพ. = โ ิอมริกา/ยอรมันนีี

ผูຌอำนวยการสำนัก
ิผูຌอำนวยการสูงี

สำนักพัฒนา
ระบบจำนก
ตำหนงละ
คาตอบทน = 6็

สำนักพิทักษ
ระบบคุณธรรม = ไ้

สำนักมาตรฐาน
วินัย = โ6

สำนักวิจัยละพัฒนา
ระบบงานบุคคล = ใ้

ศูนยสงสริม
จริยธรรม = แ้

ผูຌอำนวยการสำนัก
ิผูຌอำนวยการสูงี

ผูຌอำนวยการสำนัก
ิผูอຌ ำนวยการสูง ฉพาะดຌาน
นิติการี

ผูຌอำนวยการสำนัก
ิผูอຌ ำนวยการสูง ฉพาะดຌาน
นิติการี

ผูຌอำนวยการสำนัก
ิผูຌอำนวยการสูงี

ผูຌอำนวยการศูนย
ิผูຌอำนวยการตຌนี

ู พนักงานราชการ = ิแไี
ู ลูกจຌางประจำ = ิโ้ี
ู ลูกจຌางชัไวคราวตางประทศ = ิไแี
ู ลูกจຌางชัไวคราว฿นประทศ = ิโโี
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ขຌอมูลดือนกันยายน โ55่

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

คณะผู บCTหาCสSนังาน  พ

นายนนทTC าญจนะจTตCา
เEาธTาC  พ
25
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นายวTสูตC ปCะสTทธThศTCTวงศ
CMงเEาธTาC  พ
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สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

นางสาวนงนาCถ เพชCสม
CMงเEาธTาC  พ

27
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หมMมหEวงพัชCภาC เทวุE
CMงเEาธTาC  พ

28

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

นางชุตTมา หาญเผชTญ
ทีdปCึษาCะบบCาชาC

29
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นายภาณุ สังะวC
ทีdปCึษาCะบบCาชาC

30

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

นายปยวัฒน ศTวCัษ
ทีdปCึษาCะบบCาชาC

31
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นางสาววชTCา ตีCCวTเศษภัดี
ทีdปCึษาCะบบCาชาC

32

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

นายชนะชาตT พEพงศ
ทีdปCึษาCะบบCาชาC
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สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

MSนาจหนาทีdMงสSนังาน  พ
ตามกฎกระทรวงบงสวนราชการสำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. โ55โ กำหนด
฿หຌสำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหนຌาทีไดังตอเปนีๅ
แ. ปຓนจຌาหนຌาทีไกีไยวกับการดำนินงาน฿นหนຌาทีไของคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน ละ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ละดำนินการตามทีไ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย
โ. สนอนะละ฿หຌคำปรึกษากกระทรวง ทบวง กรม กียไ วกับหลักกณฑ วิธกี าร ละนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ใ. พัฒนา สงสริม วิคราะห ละวิจัยกีไยวกับนยบาย ยุทธศาสตร ระบบ หลักกณฑ วิธีการ
ละมาตรฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน
ไ. ติดตามละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน
5. ดำนินการกีไยวกับผนกำลังคนของขຌาราชการพลรือน
ๆ. ปຓนศูนยกลางขຌอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
็. จัดทำยุทธศาสตร ประสานละดำนินการกีไยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ
ฝຆายพลรือน
่. สงสริม ประสานงาน ผยพร ฿หຌคำปรึกษานะนำ ละดำนินการกียไ วกับการจัดสวัสดิการ
ละการสริมสรຌางคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
้. ดำนินการกีไยวกับทุนลารียนหลวงละทุนของรัฐบาลตามนยบายละระบียบทีไ ก.พ.
กำหนด ฿หຌสอดคลຌองกับนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการฝຆายพลรือน
ตลอดจนจัดสรรผูຌรับทุนทีไสำรใจการศึกษาลຌวขຌารับราชการ฿นกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หนวยงานของรัฐ
แเ. ดำนินการกีไยวกับการจัดการการศึกษา การควบคุมดูล ละการ฿หຌความชวยหลือ
บุคลากรภาครัฐละนักรียนทุนทีไอยู฿นความดูลของ ก.พ. ตลอดจนการกใบงินชดชย
คา฿ชຌจาย฿นการดูลจัดการการศึกษาตามขຌอบังคับหรือระบียบทีไ ก.พ. กำหนด
แแ. ดำนินการกียไ วกับการรับรองคุณวุฒขิ องผูเຌ ดຌรบั ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อยางอืไนพืไอประยชน฿นการบรรจุละตงตัๅงปຓนขຌาราชการพลรือน ละการกำหนด
อัตรางินดือนหรือคาตอบทน รวมทัๅงระดับตำหนงละประภทตำหนงสำหรับคุณวุฒิ
ดังกลาว
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แโ. ดำนินการกีไยวกับการรักษาทะบียนประวัติละการควบคุมกษียณอายุของขຌาราชการพลรือน
แใ. จัดทำรายงานประจำปกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือนสนอตอ ก.พ. ละ
คณะรัฐมนตรี
แไ. ปฏิบตั กิ ารอืนไ ฿ดตามทีกไ ฎหมายกำหนด฿หຌปຓนอำนาจหนຌาทีขไ องสำนักงาน ก.พ. หรือตามทีคไ ณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย
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วTสัยทัศน
ปຓนผูຌนำชิงยุทธศาสตร฿นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม พืไอประสิทธิผลของราชการ

พันธTจ
แ. พัฒนาละวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พือไ ขับคลือไ นการบริหารกำลังคนภาครัฐ
฿หຌมีประสิทธิภาพ
โ. สรຌางละพัฒนาทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือน฿หຌมีสมรรถนะขีดความสามารถ฿นการ
ปฏิบัติราชการละ฿หຌบริการประชาชน
ใ. พิทกั ษระบบคุณธรรม฿นราชการพลรือน สริมสรຌาง มนสุจริตละความปรง฿ส฿นการปฏิบตั ริ าชการ
ทีไมุงนຌนประยชนสวนรวม

ปCะเดcนยุทธศาสตC
แ. การสริมสรຌางความมีประสิทธิภาพของกลเกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
โ. การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ฿หຌปฏิบตั งิ านเดຌอยางมืออาชีพพือไ สนองตอบตอความตຌองการ
ของผูຌรับบริการอยางทัไวถึง
ใ. รักษามาตรฐานตามระบบคุณธรรมละความถูกตຌอง ปຓนธรรม
ไ. การพัฒนาคุณภาพชีวิตละศักยภาพขຌาราชการ฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
5. การพัฒนาขຌาราชการพืไอตรียมความพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียน

เปาหมายเชTงยุทธศาสตC
แ. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คลองตัว อืๅอตอการดำนินงาน
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด
โ. บุคลากรภาครัฐเดຌรับการพัฒนาละสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมืออาชีพ
ใ. บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม ละเดຌรับความปຓนธรรม฿นการปฏิบัติราชการ
ไ. ขຌาราชการ฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรูຌละทักษะทีไจำปຓน
฿นการปฏิบัติงาน
5. ขຌาราชการมีความพรຌอม฿นการขຌาสูประชาคมอาซียน

37

รายงานประจำป 2558

ผEผETต โคCงาC
แ. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีไมีประสิทธิภาพ
โ. กำลังคนทีไมีคุณภาพละการพัฒนาทีไปຓนระบบ
ใ. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿นตางประทศทีไมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล
ไ. มาตรฐานคุณธรรมละจริยธรรมทีนไ ำเปสูว ฒ
ั นธรรมการปฏิบตั ริ าชการทีมไ งุ นຌนประยชนสว นรวม
5. ครงการสริมสรຌางประสิทธิภาพละพัฒนาคุณภาพชีวติ ของขຌาราชการ฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
ๆ. ครงการพัฒนาขຌาราชการพืไอตรียมความพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียน
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จำนวนขຌาราชการพลรือน จำนกตามระดับ
ระดับ

40

ขຌาราชการหญิง
จำนวน ิคนี รຌอยละ

ขຌาราชการชาย

รวม

จำนวน ิคนี รຌอยละ จำนวน ิคนี รຌอยละ

บริหารสูง

1

เ.แ้

ใ

เ.5ๆ

4

เ.็5

บริหารตຌน

เ

เ.เเ

เ

เ.เเ

เ

เ.เเ

อำนวยการสูง

แเ

แ.่็

โ

เ.ใ่

แโ

โ.โ5

อำนวยการตຌน

ใ

เ.5ๆ

โ

เ.ใ่

5

เ.้ไ

ทรงคุณวุฒิ

โ

เ.ใ่

โ

เ.ใ่

4

เ.็5

ชีไยวชาญ

โใ

ไ.ใโ

7

แ.ใเ

ใเ

5.ๆใ

ชำนาญการพิศษ

116

โแ.็ๆ

ใ่

็.แใ

154

โ่.่้

ชำนาญการ

81

แ5.โเ

โ5

ไ.ๆ้

แเๆ

แ้.่้

ปฏิบัติการ

57

แเ.ๆ้

โ่

5.โ5

85

แ5.้5

อาวุส

เ

เ.เเ

1

เ.แ้

1

เ.แ้

ชำนาญงาน

ๆเ

แแ.โๆ

แโ

โ.โ5

็โ

แใ.5แ

ปฏิบัติงาน

49

้.แ้

11

โ.เๆ

ๆเ

แแ.โๆ

รวม

402

็5.ไโ

131

โไ.5่

533

แเเ.เเ
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จำนวนขຌาราชการพลรือน จำนกตามระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ขຌาราชการหญิง
จำนวน ิคนี รຌอยละ

ขຌาราชการชาย

รวม

จำนวน ิคนี รຌอยละ จำนวน ิคนี รຌอยละ

ตไำกวาปริญญาตรี

แเ็

โเ.เ็

โไ

ไ.5เ

แใแ

โไ.5่

ปริญญาตรี

98

แ่.ใ้

ใไ

ๆ.ใ่

แใโ

โไ.็ๆ

ปริญญาท

189

ใ5.ไๆ

69

แโ.้5

โ5่

ไ่.ไแ

ปริญญาอก

8

แ.5เ

4

เ.็5

แโ

โ.โ5

402

็5.ไโ

131

โไ.5่

533

แเเ.เเ

รวม

จำนวนลูกจຌางประจำ
ตำหนง

ลูกจຌางประจำหญิง
จำนวน ิคนี รຌอยละ

ลูกจຌางประจำชาย

รวม

จำนวน ิคนี รຌอยละ จำนวน ิคนี รຌอยละ

พนักงานขับรถยนต

เ

เ

แโ

ไแ.ใ่

แโ

ไแ.ใ่

พนักงานสถานทีไ

1

ใ.ไ5

1

ใ.ไ5

โ

ๆ.้เ

พนักงานบริการ

8

โ็.5้

6

โเ.ๆ้

14

ไ่.โ่

พนักงานพิมพ

1

ใ.ไ5

เ

เ

1

ใ.ไ5

10

ใไ.ไ่

19

65.5โ

29

แเเ.เเ

รวม

จำนวนพนักงานราชการ
ตำหนง

พนักงานราชการประจำหญิง พนักงานราชการประจำชาย
จำนวน ิคนี รຌอยละ

รวม

จำนวน ิคนี รຌอยละ จำนวน ิคนี รຌอยละ

จຌาหนຌาทีบไ ริหารงานทัวไ เป

4

ใเ.็็

1

็.ๆ้

5

ใ่.ไๆ

นักจัดการงานทัไวเป

ใ

โใ.เ่

เ

เ.เเ

ใ

โใ.เ่

นักคอมพิวตอร

1

็.ๆ้

เ

เ.เเ

1

็.ๆ้

พนักงานธุรการ

4

ใเ.็็

เ

เ.เเ

4

ใเ.็็

12

้โ.ใแ

1

็.6้

13

แเเ.เเ

รวม
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สCุปผEาCปฏTบัตTงานMงสSนังาน  พ
ตามตัวชีeวัดในคSCับCMงาCปฏTบัตTCาชาC
ปCะจSปงบปCะมาณ พ ศ 2558
การปฏิบตั ริ าชการของสำนักงาน ก.พ. ปຓนเปตามคำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ ซึงไ ลขาธิการ ก.พ.
ินายนนทิกร กาญจนะจิตราี ฿นฐานะผูຌบริหารองคกรเดຌรวมลงนามรวมกับรองหัวหนຌาคณะรักษา
ความสงบหงชาติ/หัวหนຌาฝຆายกิจการพิศษ ิพลตำรวจอก อดุลย สงสิงกຌวี ฿นฐานะผูบຌ งั คับบัญชา
พืไอยืนยันทีไจะปฏิบัติภารกิจตาง โ ฿หຌบรรลุปງาหมายตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นอกสารคำรับรอง
การปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ55่
ผลการปฏิบตั งิ านของสำนักงาน ก.พ. ตลอดปทผไี า นมาบรรลุปງาประสงค฿นทุกมิติ ทังๅ มิตภิ ายนอก
ละมิติภาย฿น ซึไงสำนักงาน ก.พ. มีผลการปฏิบัติงานตามตัวชีๅวัด฿นคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ รวม ไ.่้ไใ จากคะนนตใม 5

42

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

ตาCางสCุปผEคะแนนMงผEาCปCะเมTนาCปฏTบัตTCาชาCตามคSCับCMง
าCปฏTบัตTCาชาC สSนังานคณะCCมาCาCาชาCพEเCืMน
สSนันายCัฐมนตCี ปCะจSปงบปCะมาณ พ ศ 2558
ตัวชีๅวัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย นๅำหนัก
วัด ิรຌอยละี 1

กณฑการ฿หຌคะนน
2

3

4

ผลการดำนินงาน
ผลการ คา คาคะนน หมายหตุ
5 ดำนิน คะนน ถวง
งาน ทีไเดຌ นๅำหนัก

มิติภายนอก
การประมินประสิทธิผล

็5.เเ
ๆ5.เเ

ไ.้ใใไ
ไ.้โใแ

ตัวชีๅวัดทีไ แ ตัวชีๅวัดภารกิจหลัก
ของกระทรวงตามยุทธศาสตร
ของประทศ/ผนยุทธศาสตรกระทรวง/
ตัวชีวๅ ดั ระหวางกระทรวงทีมไ ี ปງาหมาย
รวมกัน ิJoint KIPsี ละตัวชีๅวัด
ภารกิจหลักของกรม หรือทียบทา

ๆ5.เเ

ไ.้โใแ

ระดับ
ตัวชีๅวัดทีไ แ.แ ระดับความสำรใจ
฿นการจัดทำขຌอสนอพืไอปรับปรุง
หลักกณฑ ระบบ หรือกลเกการกำหนด
คาตอบทนของขຌาราชการพลรือน
สามัญ หรือบุคลากรภาครัฐอืไน

แ5.เเ

ตัวชีๅวัดทีไ แ.โ ความสำรใจของ
การจัดทำรางกฎ ก.พ. ละการ
พิจารณาคุณสมบัติประมินผลงาน
ของบุคคล

โเ.เเ

ระดับ
ตัวชีๅวัดทีไ แ.โ.แ ระดับความสำรใจ
฿นการจัดทำรางกฎ ก.พ. วาดຌวยการยຌาย
การอน หรือการลืไอนขຌาราชการ
พลรือนสามัญ พ.ศ. .... ๊ กรณีการ
คัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญผูเຌ มคย
ดำรงตำหนงปลัดกระทรวงหรือทียบทา
พืไอตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนง
ปลัดกระทรวงหรือทียบทา

แเ.เเ

ตัวชีวๅ ดั ทีไ แ.โ.โ รຌอยละของจำนวนคำขอ รຌอยละ แเ.เเ
พิจารณาคุณสมบัติ ละประมินผลงาน
ของบุคคลพือไ ตงตังๅ ฿หຌดำรงตำหนง
ประภทวิชาการระดับชียไ วชาญละ
ทรงคุณวุฒทิ ดไี ำนินการลຌวสรใจ฿นระยะ
วลาเมกิน 5 ดือน นับตวนั ทีเไ ดຌรบั รือไ ง
ตัวชีวๅ ดั ทีไ แ.ใ ระดับความสำรใจของการ ระดับ
ขับคลืไอนมาตรการบริหารจัดการชิง
ยุทธศาสตรตามมาตรการบริหารละ
พัฒนากำลังคนภาครัฐ
ิพ.ศ. โ55็ ู โ5ๆแี

แเ.เเ

แ

โ

ใ

ไ

5

5.เเเเ

5.เเเเ

เ.็5เเ

5.เเเเ

แ

โ

ใ

4

5

5.เเเเ 5.เเเเ

็5.เเ ่เ.เเ ่5.เเ ้เ.เเ ้5.เเ ้็.เๆเเ

แ

โ

ใ

ไ

5

เ.5เเเ

5.เเเเ

เ.5เเเ

5.เเเเ 5.เเเเ

เ.5เเเ
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ตัวชีๅวัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย นๅำหนัก
วัด ิรຌอยละี 1
แ

กณฑการ฿หຌคะนน
2

3

4

โ

ใ

ไ

ผลการดำนินงาน
ผลการ คา คาคะนน หมายหตุ
5 ดำนิน คะนน ถวง
งาน ทีไเดຌ นๅำหนัก

ตัวชีๅวัดทีไ แ.ไ ระดับความสำรใจ฿นการ ระดับ
จัดทำขຌอสนอพืไอปรับปรุงหลักกณฑ
ระบบนวทาง หรือกลเกทีไกีไยวขຌองกับ
การปງองกันการทุจริตคอรรัปชันละ
สงสริมคุณธรรม จริยธรรม

แเ.เเ

ตัวชีวๅ ดั ทีไ แ.5 รຌอยละของจำนวนขຌอหารือ
ทีไสามารถตอบเดຌลຌวสรใจ
฿นระยะวลาทีไกำหนด

แเ.เเ

5.เเเเ

ตัวชีๅวัดทีไ แ.5.แ วินัยละการดำนินการ
ทางวินัยลຌวสรใจภาย฿น ใ ดือน

5.เเ

5.เเเเ

5

ไ.5เเเ

ไ.5เเเ

เ.ไ5เเ

รຌอยละ โ.5เ ๆเ.เเ ็เ.เเ ่เ.เเ ้เ.เเ แเเ.เเ แเเ.เเเเ 5.เเเเ

เ.แโ5เ

ตัวชีๅวัดทีไ แ.5.แ.โ ขຌอหารือ฿นปงบประมาณ รຌอยละ โ.5เ ๆเ.เเ ๆ็.5เ ็5.เเ ่โ.5เ ้เ.เเ แเเ.เเเเ 5.เเเเ

เ.แโ5เ

ตัวชีๅวัดทีไ แ.5.แ.แ ขຌอหารือคงคຌาง

ตัวชีๅวัดทีไ แ.5.โ การรับรองคุณวุฒิ
฿นประทศ ลຌวสรใจภาย฿น แ5 วันทำการ

5.เเ

5.เเเเ

ตัวชีๅวัดทีไ แ.5.โ.แ ขຌอหารือ฿นปงบประมาณ รຌอยละ 5.เเ

ๆเ.เเ ็เ.เเ ่เ.เเ ้เ.เเ แเเ.เเ แเเ.เเเเ 5.เเเเ

การประมินคุณภาพ
ตัวชีๅวัดทีไ โ คุณภาพการ฿หຌบริการ
ประชาชน ิSerice Leel
Agreement ๊ SLAี

5.เเเเ

แเ.เเ
ระดับ

แเ.เเ

เ.โ5เเ

แ

โ

ใ

ไ

5

5.เเเเ 5.เเเเ

เ.5เเเ

มิติภาย฿น

โ5.เเ

ไ.็็6่

การประมินประสิทธิภาพ

แ5.เเ

ไ.6โ่เ

ตัวชีๅวัดทีไ ใ การบิกจายงินงบประมาณ

5.เเ

ไ.้แไเ

ตัวชีๅวัดทีไ ใ.แ การบิกจายงบประมาณ รຌอยละ
รายจายลงทุน

โ.5เ ็5.เเ ็่.เเ ่แ.เเ ่ไ.เเ ่็.เเ ้้.็เ5โ 5.เเเเ

เ.แโ5เ

ตัวชีวๅ ดั ทีไ ใ.โ การบิกจายงินงบประมาณ รຌอยละ
รายจายภาพรวม

โ.5เ

ไ.่โ่เ

เ.แโเ็

ตัวชีๅวัดทีไ ไ การประหยัดพลังงาน

ระดับ

5.เเ

แ

โ

ใ

ไ

5

ใ.้็เเ ใ.้็เเ

เ.แ้่5

ตัวชีวๅ ดั ทีไ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนทศภาครัฐ

ระดับ

5.เเ

แ

โ

ใ

ไ

5

5.เเเเ

เ.โ5เเ
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ตัวชีๅวัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย นๅำหนัก
วัด ิรຌอยละี 1

กณฑการ฿หຌคะนน
2

3

4

ผลการดำนินงาน
ผลการ คา คาคะนน หมายหตุ
5 ดำนิน คะนน ถวง
งาน ทีไเดຌ นๅำหนัก

การพัฒนาองคการ

แเ.เเ

5.เเเเ

ตัวชีวๅ ดั ทีไ ๆ การพัฒนาสมรรถนะองคการ
ิทุนมนุษย สารสนทศ ละวัฒนธรรม
องคการี

5.เเ

5.เเเเ

ตัวชีวๅ ดั ทีไ ๆ.แ ระดับความสำรใจของการ ระดับ
จัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององคการ

แ.เเ

แ

โ

ใ

ไ

5

5.เเเเ

5.เเเเ

เ.เ5เเ

ตัวชีวๅ ดั ทีไ ๆ.โ ระดับความสำรใจของการ ระดับ
พัฒนาองคการ

ไ.เเ

แ

โ

ใ

ไ

5

5.เเเเ 5.เเเเ

เ.โเเเ

ตัวชีวๅ ดั ทีไ ็ การสรຌางความปรง฿ส
฿นการปฏิบตั ริ าชการ

5.เเ

เ.เเ โเ.เเ ไเ.เเ ๆเ.เเ ่เ.เเ ่แ.่แเเ 5.เเเเ

เ.โ5เเ

รวม

คะนน

แเเ.เเ

ไ.่้ไใ

คะนนทีไเดຌ

ไ.่้ไใ

หมายหตุ ึ หมายถึง รายละอียดตัวชีๅวัดนีๅ ปลีไยนเปตามผลพิจารณาอุทธรณ
ึึ หมายถึง หักลดคะนนคุณภาพ/งืไอนเข
ึึึ หมายถึง รายละอียดกณฑการ฿หຌคะนนผลการดำนินงานปรากฏอยู฿นอกสาร
คำรับรองฯ/ระบบ eูSAR
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ผEงานMงสSนังาน  พ
ปCะจSปงบปCะมาณ พ ศ 2558
สำนักงาน ก.พ. เดຌดำนินงานภาย฿ตຌผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ
พ.ศ. โ55่ ซึงไ มีความชือไ มยงกับนยบายรัฐบาล ิคำถลงนยบายของคณะรัฐมนตรี
มื ไ อ วั น ที ไ แโ กั น ยายน โ55็ี ผนพั ฒ นาศรษฐกิ จ ห ง ชาติ ฉบั บ ที ไ แแ
ละยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ55่
ละเดຌกำหนดยุทธศาสตรทไี ปຓนกรอบนวทางการปฏิบตั งิ านพือไ ตอบสนองปງาประสงค
ของนวนยบายดังกลาว รวม 5 ยุทธศาสตร ประกอบดຌวย

ยุทธศาสตCทีd 1 : การพัฒนาขຌาราชการพืไอตรียมความพรຌอมขຌาสู
ยุทธศาสตCทีd 2
ยุทธศาสตCทีd 3
ยุทธศาสตCทีd 4

ยุทธศาสตCทีd 5

ประชาคมอาซี ย น
: การพัฒนาคุณภาพชีวิตละศักยภาพขຌาราชการ฿น
จั งหวั ดชายดน฿ตຌ
: การสริมสรຌางความมีประสิทธิภาพของกลเกการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
: การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ฿หຌปฏิบตั งิ านเดຌอยาง
มืออาชีพพือไ สนองตอบตอความตຌองการของผูรຌ บั บริการ
อยางทัวไ ถึง
: รักษามาตรฐานตามระบบคุณธรรมละความถูกตຌอง
ปนธรรม
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สCุปผEาCดSเนTนงานทีdสSคัญMงสSนังาน  พ
ปCะจSปงบปCะมาณ พ ศ 2558
ยุ ท ธศาสตC  าCพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว T ต แEะศั  ยภาพาCาชาC
ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
โคCงาCเสCTมสCางปCะสTทธTภาพแEะพัฒนาคุณภาพชีวTตMงาCาชาC
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
โคCงาCเสCTมสCางปCะสTทธTภาพแEะพัฒนาคุณภาพชีวTตMงาCาชาCในจังหวัดชายแดน
ภาคใต
สำนักงาน ก.พ. รวมกับสถาบันการศึกษาชันๅ นำ฿นภูมภิ าคทีไ ปຓนศูนยครือขายของสำนักงาน ก.พ.
จัดกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรทีสไ ำนักงาน ก.พ. กำหนด ซึงไ ปຓนการฝຄกอบรมบบอยูป ระจำ
รวมกัน ฿ชຌระยะวลารุน ละ ๆ วัน ประกอบดຌวยกิจกรรมพือไ ความผูกพันละลกปลียไ นประสบการณ
กิจกรรมสรຌางสริมความรูຌ ละทักษะ฿นการปฏิบตั งิ าน กิจกรรมสริมสรຌางสุขภาพ กิจกรรมศึกษาดูงาน
ละกิจกรรมการสดงความคิดหใน ดยมีผบຌู ริหารละจຌาหนຌาทีสไ ำนักงาน ก.พ. รวมกำกับการดำนินการ
ละประมินผลการจัดกิจกรรม
฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ เดຌดำนินการรวมกับสถาบันการศึกษา ใ หง เดຌก มหาวิทยาลัย
มฟງาหลวง มหาวิทยาลัยชียง฿หม ละมหาวิทยาลัยขอนกน จัดกิจกรรมรวม โโ รุน มีผูຌขຌารวม
ครงการรวม โุโเ้ คน จำนกตามประภทขຌาราชการ เดຌก ิแี ขຌาราชการครูละบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน แุโๆแ คน คิดปຓนรຌอยละ 5็.เ่ ิโี ขຌาราชการพลรือนสามัญ จำนวน 5่ๆ คน
คิดปຓนรຌอยละ โๆ.5ใ ละ ิใี ขຌาราชการตำรวจ จำนวน ใๆโ คน คิดปຓนรຌอยละ แๆ.ใ้ ตามลำดับ
หรือจำนกตามพืๅนทีไปฏิบัติงาน เดຌก ิแี จังหวัดปตตานี จำนวน ็้ไ คน คิดปຓนรຌอยละ ใ5.้ไ
ิโี จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๆ่ใ คน คิดปຓนรຌอยละ ใเ.้โ ิใี จังหวัดยะลา จำนวน 5ใ่ คน คิดปຓน
รຌอยละ โไ.ใ5 ละ ิไี จังหวัดสงขลา จำนวน แ้ไ คน คิดปຓนรຌอยละ ่.็่ ทัๅงนีๅ สรุปภาพรวม
การดำนินการตัๅงตป พ.ศ. โ55แ – โ55่ สำนักงาน ก.พ. ดำนินครงการมาลຌวทัๅงสิๅน โใเ รุน
มีผูຌขຌารวมครงการรวม โใุเเ็ คน
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ยุทธศาสตCาCพัฒนาาCาชาCเพืdMเตCียมความพCMมเาสู
ปCะชาคมMาเซียน
TจCCมาCพัฒนาาCาชาCเพืdMเตCียมความพCMมเาสูปCะชาคมMาเซียน
1 โคCงาCพัฒนาหEัสูตCผูบCTหาCCะดับสูงMาเซียน A A
aa
P a
มีผูຌบริหารระดับสูงจากหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ขຌารวมครงการ จำนวน 5เ คน
ดยมีกิจกรรม ดังนีๅ
แ.แ การปฐมนิ  ทศพื ไ อ ชี ๅ จงวั ต ถุ ป ระสงค  ครงการละภาพรวมประชาคมอาซี ย น
ความรวมมือของภาครัฐละอกชนสูการพัฒนามนุษย พรຌอมทัๅงการสรຌางครือขายระหวางผูຌขຌาอบรม
แ.โ การลกปลีไยนประสบการณ ิIntensie Workshop า Sharing Eperiencesี
฿นหัวขຌอตางโ ดังนีๅ
ครัๅงทีไ แ หัวขຌอ ศักยภาพคนเทย ละรงงานเทย฿นตลาดรงงาน ๊ ประดในดຌาน
การเหลขຌาของรงงานทีไมีฝมือจากประทศอาซียน ละประดในการพัฒนาฝมือรงงานละ
ผูຌประกอบการเทยทุกระดับ฿หຌมีสมรรถนะ ละมีทักษะดຌานภาษาอังกฤษทีไสูงขึๅน
ครัๅงทีไ โ หัวขຌอ การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม/สินคຌา/การบริการของเทยพืไอดึงดูด
การลงทุน การรักษาฐานการผลิต ละดึงดูดบุคลากรทีไมีคุณภาพ
ครังๅ ทีไ ใ หัวขຌอ การกิดอกาสสมองเหลของกลุม รงงานฝมอื ดยฉพาะกลุม วิชาชีพ฿น
MRAs ของเทย ละหัวขຌอ การพัฒนาระบบราชการเทย฿หຌมปี ระสิทธิภาพ ดยฉพาะ฿นดຌานการพัฒนา
ศักยภาพขຌาราชการทีไมีสวนกีไยวขຌองกับภารกิจดຌานสาสังคมละวัฒนธรรม฿นอาซียนละนำกลเก
ความรวมมือของภาครัฐละอกชน ิPublic ู Priate Partnershipี
แ.ใ การลกปลีไยนประสบการณ ิIntensie Workshop า Sharing Eperiencesี
ละการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี ละสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว ฿นประดในตางโ
ดังนีๅ
แี บทบาทของการบริหารจัดการทศบาลนครอุดรธานี ละการขຌาสูป ระชาคมอาซียน
โี การศึ ก ษาละการพั ฒ นามนุ ษ ย  พื ไ อ รองรั บ ประชาคมอาซี ย นชองรงรี ย น
อุดรพิทยานุกูล
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ใี การอำนวยความสะดวกการขຌามดนพืไอรองรับการปຂดสรีประชาคมอาซียน
ณ ทีไทำการตรวจคนขຌามือง จังหวัดหนองคาย
ไี พบคณะผูຌบริหาร Laos Youth Council หรือกระทรวงหนุมสาว ฿นประดใน
Lao PDR’s Youth Deelopment Strategy
5ี พบคณะผูบຌ ริหาร Ciil Serice Department ิกรมประมินผลละพัฒนาขຌาราชการ
กรมคุ ຌ ม ครองรั ฐ กร สถาบั น คຌ น ควຌ า วิ ท ยาศาสตร ก ารปกครองละฝຄ ก อบรมี
ซึงไ อยูภ าย฿ตຌกระทรวงภาย฿น ฿นประดใน Lao PRD’s Ciil Serice Management
in ASEAN Contet
ๆี พบคณะผูบຌ ริหาร Ministry of Labor and Social Welfare of Lao PDR ิMOLSWี
฿นประดใน Labor and Welfare of the Labor Population in Lao PDR
แ.ไ การลกปลีไยนประสบการณ ิIntensie Workshop า Sharing Eperiencesี
ละการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชียง฿หม ฿นประดในตางโ ดังนีๅ
แี ศึกษาดูงาน ละสวนากับผูຌบริหารรงรียนปญญาดน ซึไงปຓนรงรียนทีไมีปรัชญา
฿นการพั ฒ นายาวชนดຌ ว ยนววิ ถ ี พ ุ ท ธร ว มกั บ หลั ก สู ต รสมั ย ฿หม  ละเดຌ ร ั บ
ความนิยมจากนักรียนตางชาติ ละครูตา งชาติจำนวนมากมุง นຌนการปຓนผูรຌ บั ผิดชอบ
ตอธรรมชาติละสิงไ วดลຌอม ตลอดจนปຓนบุคคลทีพไ งไึ พาตนองเดຌ฿นทุกดຌานดยการ฿ชຌ
สามัญสำนึกละภูมิปญญาดัๅงดิม
โี การสวนา ละอภิปราย฿นประดใน การสรຌางความสมดุลระหวางการพัฒนาทาง
ศรษฐกิจกับการพัฒนาทางดຌานสังคมวัฒนธรรม
ใี การสวนา ละอภิปรายกีไยวกับประดใน การขับคลืไอนภาคศรษฐกิจละ
รงงานสูอาซียน
ไี การสวนา ละอภิปราย฿นประดใน ปญหาสังคมจากการกຌาวสูป ระชาคมอาซียน
2 โคCงาCพัฒนาผู นSคEืdนEูใหมเพืdMMนาคต A A
Wa
a
การฝຄกอบรม การพัฒนาผูຌนำคลืไนลูก฿หมพืไออนาคต ASEAN NeูWae Leadership
Deelopmentี กลุมปງาหมาย คือ ขຌาราชการจากประทศอาซียน แ่ คน สถานทูตอาซียน ้ คน
ขຌาราชการเทย แโ คน ณ รงรมซนทารา วอตอรกท พาวิลลียน กทม. ละ จ. พชรบุรี ระหวางวันทีไ
โใ มีนาคม – โ มษายน โ55่
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3 โคCงาCความCวมมืMดานาCพัฒนาผู นSภาคCัฐ ไทย – สTงคโปC
a
–
aa
a
P a
ระหวางวันทีไ ๆ – แ้ กันยายน โ55่ ปຓนการฝຄกอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand
Leadership Deelopment Program ณ ประทศเทย ละสิงคปร ดยมีกจิ กรรมการบรรยายละ
ศึกษาดูงาน ดังนีๅ
ใ.แ การบรรยายหัวขຌอ Oerie of Thailand Public Serice ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
ใ.โ การบรรยายหัวขຌอ Thailand’s Economic Deelopment ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
ใ.ใ การศึ ก ษาดู ง านละการฟ ง บรรยายหั ว ขຌ อ C asean กั บ การพั ฒ นาประทศ
ณ ศูนย C asean อาคารเซบอรวิรด ชัๅน แเ ถนนรัชดาภิษก ขตหຌวยขวาง กทม.
ใ.ไ การบรรยายหัวขຌอ Information and Communication Technology and Nation
Deelopment ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
ใ.5 การบรรยายหัวขຌอ Managing International Labor Migration ณ สำนักงาน ก.พ.
นนทบุรี
ใ.ๆ การบรรยายหัวขຌอ Good Goernance ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
ใ.็ การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑศิลปຊผนดิน พระทีไนัไงอนันตสมาคม
ใ.่ การบรรยายหัวขຌอ “nity Diersity ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
ใ.้ การบรรยายหัวขຌอ Future Thinking ๊ Emerging Issues and Driing Force
ณ Ciil Serice Collegeุ Singapore
ใ.แเ การบรรยายหั ว ขຌ อ Future of ASEAN ๊ “nderstanding Key Regional
Deelopments ณ Ciil Serice Collegeุ Singapore
ใ.แแ การศึกษาดูงาน ณ Institute of Technical Education ิITEี College Centralุ
Singapore
ใ.แโ การบรรยายหัวขຌอ Strategies for Public Communications and Engagement
in Singapore ณ Ciil Serice Collegeุ Singapore
ใ.แใ การบรรยายหัวขຌอ Discoering the Heartlands ณ Dialogue in the Dark
Ngee Annุ Polytechnicุ Singapore
ใ.แไ การบรรยายหัวขຌอ Toards Better Goernance ๊ Case Studies in Corruption
Control ณ Ciil Serice Collegeุ Singapore
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ใ.แ5 การศึกษาดูงาน฿นกระทรวงตางโ ณ Singapore
ใ.แๆ การบรรยายหัวขຌอ Leadership Dialogue ๊ Leadership in Public Serice
ณ Ciil Serice Collegeุ Singapore
4 โคCงาCพัฒนาบทเCียนMาเซียนดวยสืdMMTเEcทCMนTส
สำนักงาน ก.พ. รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พัฒนาบทรียนอิลใกทรอนิกส ซึไงปຓน
วิชาทีไ กียไ วขຌองกับอาซียน 5 วิชา เดຌก แี กฎหมายทีไ กียไ วขຌองละขຌอควรระวังของขຌาราชการ฿นการ
ทำงานอาซียน โี จิตวิญญาณอาซียนละการคิดบบอาซียน ใี บทบาทของราชการ฿นการพัฒนา
การคຌาละการลงทุนพืไอพิไมอกาสทางศรษฐกิจของเทย ไี จากวิถีเทยสูวิถีอาซียน ๊ การตรียม
ความพรຌอมสูก ารปຓนพลมืองอาซียน 5ี อาซียนกับความชือไ มยง฿นภูมภิ าค ิASEAN Connectiityี
5 โคCงาCับเคEืdMนภาCTจดานาCพัฒนาบุคEาCภาคCัฐในบCTบทMาเซียน
สำนักงาน ก.พ. เดຌดำนินการพัฒนาขຌาราชการพือไ ตรียมความพรຌอมขຌาสูป ระชาคมอาซียน
ละพัฒนาหลักสูตร อกสาร สือไ ตางโ ทีสไ ง สริมการพัฒนาขຌาราชการ฿นการขຌาสูป ระชาคมอาซียนมา
ระยะหนึงไ ดังนันๅ จึงเดຌจดั การประชุมชีๅ จงสวนราชการ หนวยงานภาครัฐตางโ พือไ ฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน
จากทรัพยากร ละขຌอมูลตางโ ทีสไ ำนักงาน ก.พ. ดำนินการมาดยตลอด ฿นหัวขຌอ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเทย ๊ ความพรຌอมตออกาส/ความทຌาทายของประชาคมอาซียน หลังป โ55่ ฿นวันพฤหัสบดีทไี
โเ สิงหาคม โ55่ ณ รงรม ดอะ บอคลียไ  ประตูนำๅ กรุงทพมหานคร ดยมีผຌู ขຌารวมการประชุมชีๅ จงฯ
จำนวน ไเเ คน ดยมีกจิ กรรมดังนีๅ
5.แ การบรรยายพิศษ
แี หัวขຌอ กຌาวตอเปของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐกับความทຌาทายของการทำงาน
฿นบริบทอาซียน ดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ลขาธิการ ก.พ.
โี หัวขຌอ ประสบการณการพัฒนาทรัพยากรมนุษย฿นอาซียน ดย ดร.การดี ลียวเพรจน
กรรมการผูจຌ ดั การศูนย C asean
ใี หัวขຌอ วิสยั ทัศนอาซียนหลังป โ55่ ดย นายจักรกฤษณ ศรีวลี อธิบดีกรมอาซียน
5.โ การสวนา รือไ ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเทย๊ ความพรຌอมตออกาส/ความทຌาทาย
ของประชาคมอาซียน หลังป พ.ศ. โ55่ ดย ดร.สุรพิชย พรหมสิทธิ์ ทีปไ รึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ปຓนผูดຌ ำนินการสวนา พรຌอมผูຌ ขຌารวมสวนา จำนวน ใ ทาน
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แี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝมือรงงาน
฿นมุมมองภาคราชการ : การพัฒนารงงานของเทยกับความทຌาทายของการ
ขຌาสูประชาคมอาซียน
ประดใน : ู ทิศทางการพัฒนาฝมอื รงงานของเทย : การบูรณาการระหวางภาครัฐ
ภาคอกชน
ู ปญหาตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับรงงาน ชน ความมัไนคง การศึกษา
สาธารณสุข ฯลฯ บุคลากรภาครัฐจะตຌองตรียมพัฒนาตนอง฿หຌรับมือ฿นประดในตาง โ นีๅ อยางเร
โี นายวรจน ลิมๅ จรูญ ผูอຌ ำนวยการสายอาวุส ผนกทรัพยากรมนุษย บริษทั บຌานปู
จำกัด ิมหาชนี
มุมมองภาคอกชน : ประสบการณดຌาน HR ฿นประทศสมาชิกอาซียน สมรรถนะ
ทีจไ ำปนของการทำงาน฿นอาซียน ประสบการณการตรียมคนขององคกร
ประดใน : ู การพัฒนาทรัพยากรมนุษย฿นระดับภูมภิ าค ละระดับสากล
ู บุคลากรภาครัฐจะพัฒนาศักยภาพตนองอยางเร฿หຌเปถึงระดับสากล
ใี ผศ.ดร.ปຂติ ศรีสงนาม ผูຌอำนวยการศูนยอาซียนศึกษา คณะศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มุมมองภาคอกชน : มองเปขຌางหนຌากับอาซียน อกาส ความทຌาทาย ละความพรຌอม
ของทรัพยากรบุคคลภาครัฐละอกชนเทย
ประดใน : ู มุมมองการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ฿นยุคประชาคมอาซียน
ู ภาครัฐจะทำหนຌาทีไ฿นการ facilitate ภาคอกชนดຌานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางเร
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6 โคCงาCพัฒนาบุคEาCภาคCัฐในบCTบทMาเซียน
ๆ.แ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ฿นบริบทอาซียน จำนวน แ็ หลักสูตร
บงปຓน แ หลักสูตรทีไควรผานกอน ิPrerequisiteี ละ แๆ หลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพรวม
ตามกลุมภารกิจ ดังนีๅ
แี กลุมภารกิจประชาคมศรษฐกิจอาซียน ่ หลักสูตร
โี กลุมภารกิจประชาคมสังคมละวัฒนธรรมอาซียน ไ หลักสูตร
ใี กลุม ภารกิจประชาคมการมืองละความมันไ คงอาซียน ไ หลักสูตร พือไ ยกระดับ
ศักยภาพละกระบวนทัศนการทำงานของบุคลากรภาครัฐเทย฿นบริบทอาซียน
฿นดຌานตางโ ประกอบดຌวย วิธีคิดบบอาซียน ิASEAN Mindsetี ศักยภาพ
การสรຌางปฏิสมั พันธละความรวมมือ ศักยภาพดຌานภาษาละการสือไ สาร ศักยภาพ
การคิดริริไมละปฏิบัติ ละศักยภาพการรียนรูຌละประยุกต฿ชຌ
ๆ.โ จัดฝຄกอบรม฿หຌกบั ขຌาราชการทีปไ ฏิบตั งิ านกียไ วขຌองกับการขຌาสูป ระชาคมอาซียน ดังนีๅ
แี หลักสูตร การวางผนอยางมีกลยุทธ฿นการพัฒนามนุษยละสิไงวดลຌอมบบ
องครวมอยางยัไงยืน ิASCC Planning Strategicallyี ผูຌขຌารับการฝຄกอบรม
จำนวน 5เ คน ระหวางวันทีไ แไ – แ5 ตุลาคม โ55็
โี หลักสูตร การคิดละตัดสิน฿จบบองครวมพืไอตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพ
฿นบริบทประชาคมการมืองละความมัไนคงอาซียน ิAPSC Holisticี ผูຌขຌารับ
การฝຄกอบรม จำนวน 5เ คน ระหวางวันทีไ โแ – โโ ตุลาคม โ55็
ใี หลักสูตร ความรูຌละกรณีศึกษาวาดຌวยกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC Legalี ผูຌขຌารับการฝຄกอบรม
จำนวน 5เ คน ระหวางวันทีไ โ่ – โ้ ตุลาคม โ55็
ไี หลักสูตร การบริหารหวงซอุปทานละหวงซคุณคาดຌวยการคิดบบองครวม
พืไอบูรณาการสูศรษฐกิจระดับภูมิภาคละระดับลก ิAEC ”alue Chainี
ผูຌขຌารับการฝຄกอบรม จำนวน 5เ คน ระหวางวันทีไ ใเ – ใแ ตุลาคม โ55็
5ี หลักสูตร พรຌอมรุก พรຌอมรับอาซียน ิASEAN Gateayี ผูຌ ขຌารับการฝຄกอบรม
จำนวน 5เ คน ฿นวันทีไ ใ พฤศจิกายน โ55็
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ๆี หลักสูตร การบริหารความขัดยຌงพืไอสรຌางความรวมมือ฿นการพัฒนาศรษฐกิจ
ของภูมิภาคอาซียน ิAEC Conຟict Managementี ผูຌขຌารับการฝຄกอบรม
จำนวน 5เ คน ฿นวันทีไ ไ พฤศจิกายน โ55็
็ี หลักสูตร ครือขายละบูรณาการความรวมมือพืไอสรຌางความปຓนอกภาพ
สงบสุข ละขใงกรง฿นภูมภิ าคอาซียน บนพืนๅ ฐานของการมองภาพบบองครวม
ิAPSC Netorkี ผูຌ ขຌารับการฝຄกอบรม จำนวน 5เ คน ฿นวันทีไ แเ พฤศจิกายน
โ55็
่ี หลักสูตร การสืไอสารละนำสนอพืไอสรຌางความขຌา฿จละสัมพันธภาพอันดีพืไอ
ความรวมมือ฿นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม ละสิงไ วดลຌอม฿นภูมภิ าคอาซียน
ิASCC Communicationี ผูຌขຌารับการฝຄกอบรม จำนวน 5เ คน ฿นวันทีไ
18 พฤศจิกายน โ55็
้ี หลักสูตร ครือขายละบูรณาการความรวมมือ฿นการบริหารจัดการกับประดใน
฿นชิงสังคมละวัฒนธรรม฿นภูมิภาคอาซียน ิASCC Netorkี ผูຌขຌารับการ
ฝຄกอบรม จำนวน 5เ คน ฿นวันทีไ โเ พฤศจิกายน โ55็
แเี หลักสูตร ความรูຌละกรณีศึกษาวาดຌวยกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจประชาคมการมืองละความมันไ คงอาซียน ิAPSC Legalี ผูຌ ขຌารับ
การฝຄกอบรม จำนวน 5เ คน ฿นวันทีไ โ5 พฤศจิกายน โ55็
แแี หลักสูตร ความรูຌละกรณีศึกษาวาดຌวยกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจประชาคมการมืองละความมันไ คงอาซียน ิAPSC Legalี ผูຌ ขຌารับ
การฝຄกอบรม คือ ขຌาราชการระดับชำนาญการขึนๅ เปจำนวน 5เ คน ระหวางวันทีไ
โๆ – โ็ กุมภาพันธ โ55่
แโี หลักสูตร การสืไอสารละนำสนอพืไอ฿หຌเดຌผลลัพธละบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจของประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC Communicationี กลุม ปງาหมาย
คือ ขຌาราชการระดับชำนาญการขึนๅ เป จำนวน 5เ คน ระหวางวันทีไ โ – ใ มีนาคม โ55่
แใี หลักสูตร การสือไ สารละนำสนออยางมีชนๅั ชิงทางการทูต พือไ สรຌางความรวมมือ
ละอกภาพ฿นภูมิภาคอาซียน ิAPSC Communicationี กลุมปງาหมาย คือ
ขຌาราชการระดับชำนาญการขึนๅ เป จำนวน 5เ คน ระหวางวันทีไ แๆ – แ็ มีนาคม โ55่
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แไี หลักสูตร การยกระดับการวิคราะหละตัดสิน฿จบบองครวม฿นบริบทประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน ิAEC Holisticี กลุม ปງาหมาย คือ ขຌาราชการระดับปฏิบตั กิ าร
ขึๅนเป จำนวน 5เ คน ระหวางวันทีไ โ้ – ใเ มิถุนายน โ55่
แ5ี หลักสูตร ครือขายละบูรณาการความรวมมือพือไ สริมสรຌางศักยภาพทางศรษฐกิจ
ของประทศละภูมภิ าคอาซียน กลุม ปງาหมาย คือ ขຌาราชการระดับปฏิบตั กิ าร
ขึๅนเป จำนวน 5เ คน ระหวางวันทีไ แไ – แ5 กรกฎาคม โ55่
แๆี หลักสูตร การวางผนอยางมีกลยุทธพืไอสนับสนุนการติบตของประชาคม
ศรษฐกิจอาซียนบนพืนๅ ฐานการคิดบบองครวม กลุม ปງาหมาย คือ ขຌาราชการ
ระดับปฏิบัติการขึๅนเป จำนวน 5เ คน ระหวางวันทีไ แๆ – แ็ กรกฎาคม โ55่
แ็ี การอบรม หลักสูตรการนຌมนຌาวพืไอสรຌางความชืไอมยง฿นชิงศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอาซียน กลุมปງาหมาย คือ ขຌาราชการระดับปฏิบัติการขึๅนเป จำนวน
5เ คน ระหวางวันทีไ โ็ – โ่ กรกฎาคม โ55่
7 โคCงาCพัฒนาวTทยาC a
a
จัดครงการพัฒนาวิทยากร หลักสูตรฝຄกอบรมครงการบุคลากรภาครัฐ฿นบริบทอาซียน
฿นวันทีไ ไ – ้ กุมภาพันธ โ55่ ฿หຌกับขຌาราชการ สำนักงาน ก.พ. จำนวน โโ คน รวมทัๅงมีการจัด
ครงการพัฒนาวิทยากร ิTrain the Trainerี ระหวางวันทีไ โโ – โ5 มิถนุ ายน โ55่ ฿หຌกบั ขຌาราชการ
ของสวนราชการทีไอยู฿นสถาบันฝຄกอบรม จำนวน แ5 คน
8 โคCงาCปCะเมTนศัยภาพแEะความพCMมMงบุคEาCภาคCัฐในาCเาสู ปCะชาคม
Mาเซียน
จากการดำนินการพัฒนาขຌาราชการตามนวทางการสรຌางความพรຌอม฿หຌกขຌาราชการ
พืไอขຌาสูประชาคมอาซียน พ.ศ. โ55่ ทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการตางโ เดຌดำนินการ
มาอย า งต อ นื ไ อ งตั ๅ ง ต ป  พ.ศ. โ555 จนถึ ง ป จ จุ บ ั น ซึ ไ ง ภายหลั ง การดำนิ น การระยะหนึ ไ ง
สำนักงาน ก.พ. ลใงหในถึงความจำปຓน฿นการประมินศักยภาพละความพรຌอม฿นการขຌาสูป ระชาคมอาซียน
ของบุคลากรภาครัฐทีเไ ดຌรบั การพัฒนาลຌววาอยู฿ นระดับมากนຌอยพียง฿ด กอนการปຓนประชาคมอาซียน
อยางปຓนทางการ ฿นวันทีไ ใแ ธันวาคม โ55่ ตามทีไกำหนด฿นการประชุมสุดยอดอาซียน ครัๅงทีไ โแ
ดือนพฤศจิกายน โ555
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สำนักงาน ก.พ. รวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดำนินการประมินศักยภาพ
ละความพรຌอมของบุคลากรภาครัฐ฿นการขຌาสูประชาคมอาซียน มีวัตถุประสงคพืไอประมิน
ความพรຌอมของหนวยงานของภาครัฐ฿นประดในยุทธศาสตรดຌานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ฿นการ
ขຌาสูประชาคมอาซียน พืไอ฿หຌทราบถึงระดับศักยภาพ ละความพรຌอมของบุคลากรภาครัฐ฿นการ
ปฏิบัติงานพืไอขับคลืไอนองคกร฿นบริบทของการปຓนประชาคมอาซียน ละพืไอศึกษากรอบนวทาง
฿นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ฿นบริบทอาซียน ดยมีผลการศึกษา ดังนีๅ
แี หนวยงานภาครัฐ มีความพรຌอม฿นการขຌาสูป ระชาคมอาซียน ฿นดຌานนยบายละ
ยุทธศาสตรระดับชาติ อยู฿นระดับมาก
โี หนวยงานภาครัฐระดับกระทรวง มีการ฿หຌความสำคัญ฿นการบรรจุผนงานละ
ยุทธศาสตร฿นการตรียมความพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียน เวຌ฿นผนยุทธศาสตร
฿นทุกกระทรวงตกตางกันเปตามตละภารกิจของตน
ใี ศักยภาพของบุคลากรภาครัฐทัไวเป฿นการขຌาสูประชาคมอาซียน฿นภาพรวม
อยู฿นระดับคอนขຌางนຌอย ดยรียงลำดับจากมากเปหานຌอยเดຌ ดังนีๅ ิแี ดຌานวิธีคิด
บบอาซียน ิโี ดຌานการคิดละการริริมไ ลงมือปฏิบตั ิ ิใี ดຌานการสรຌางปฏิสมั พันธ
ละความรวมมือ ิไี ดຌานการรียนรูຌ ละการประยุกต฿ชຌศกั ยภาพ ละ ิ5ี ดຌานภาษา
ละการสืไอสาร
ไี ศักยภาพของบุคลากรภาครัฐทีไผานการอบรมจากสำนักงาน ก.พ. ฿นการขຌาสู
ประชาคมอาซียน ฿นภาพรวม฿นระดับคอนขຌางมาก ดยรียงลำดับจากมากเปหา
นຌอยเดຌ ดังนีๅ ิแี ดຌานวิธีคิดบบอาซียน ิโี ดຌานการคิดละการริริไมลงมือปฏิบัติ
ิใี ดຌานการสรຌางปฏิสมั พันธละความรวมมือ ิไี ดຌานการรียนรูຌ ละการประยุกต
฿ชຌศักยภาพ ละ ิ5ี ดຌานภาษาละการสืไอสาร
5ี บุคลากรภาครัฐมีความพรຌอม฿นการขຌาสูป ระชาคมอาซียน อยู฿ นระดับคอนขຌางมาก
ดยรียงลำดับจากมากเปหานຌอย ดังนีๅ ิแี ดຌานการมีทัศนคติ฿นรืไองทีไกีไยวขຌอง
กับการขຌาสูประชาคมอาซียน ิโี ความรูຌกีไยวกับรืไองทีไกีไยวขຌองกับการขຌาสู
ประชาคมอาซียน ละ ิใี การมีทักษะ฿นรืไองทีไกีไยวขຌอง
ๆี หนวยงานภาครัฐมีความพรຌอม฿นการขຌาสูป ระชาคมอาซียน อยู฿ นระดับคอนขຌางมาก
ดยรียงลำดับจากมากเปหานຌอยเดຌ ดังนีๅ ิแี ผูຌบริหารหนวยงานมีความสามารถ
฿นการบริหารจัดการพืไอ฿หຌมีความพรຌอม฿นการสูประชาคมอาซียน ิโี นยบาย
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ละยุทธศาสตรระดับชาติกีไยวกับอาซียนอืๅอตอการดำนินการดຌานอาซียน
ของหนวยงาน ิใี หนวยงานมีนยบายละยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรพือไ ตรียม
ความพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียนทีไชัดจน ิไี หนวยงานมีความพรຌอมดຌาน
วัสดุอปุ กรณ฿นการทำงานดຌานอาซียน ิ5ี บุคลากร฿นหนวยงานมีศกั ยภาพพืนๅ ฐาน
ดຌานอาซียน ิๆี หลักสูตรการฝຄกอบรมของหนวยงานรองรับการพัฒนาบุคลากร
ตามนยบายละยุทธศาสตรการขຌาสูป ระชาคมอาซียน ิ็ี บุคลากร฿นหนวยงาน
มีความรูคຌ วามสามารถละมีความพรຌอม฿นการทำงานดຌานอาซียน ิ่ี บรรยากาศ
ของหนวยงานอือๅ ตอการทำงานดຌานอาซียน ิ้ี หนวยงานมีการถายทอดนยบาย
กลยุทธละตัวชีวๅ ดั ฿นการทำงานดຌานอาซียน ิแเี ผน฿นการพัฒนาบุคลากรพือไ
ตรียมความพรຌอมขຌาสูป ระชาคมอาซียนของหนวยงาน ิแแี หนวยงานมีความพรຌอม
ดຌานงบประมาณ฿นการทำงานดຌานอาซียน ิแโี หนวยงานมีหลักสูตรการฝຄกอบรม
บุคลากรพือไ ตรียมความพรຌอมขຌาสูป ระชาคมอาซียนเดຌครอบคลุม ละ ิแใี หนวยงาน
มีการจัดฝຄกอบรมบุคลากรพืไอตรียมความพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียน

T จ CCมาCพั ฒ นาเคCื M ายบุ ค EาCภาคCั ฐ เพื d M เตCี ย มความพCMม
สู ปCะชาคมMาเซี ย น
1 าCสCางเคCืMายความCวมมืMทางวTชาาCดานาCบCTหาCทCัพยาCบุคคECะดับ
ทวTภาคีแEะCะดับนานาชาตTMงEุมปCะเทศสมาชTMาเซียน แEะปCะเทศทีdมีความเชืdMมโยง
ับปCะเทศสมาชTMาเซียน
แ.แ การขຌารวมการประชุม Meeting of ASEAN – OECD Centres of Goernment ๊
Driing Goernment Transformation through Good Regulatory Practice มื ไ อ วั นที ไ
้ มีนาคม โ55่
แ.โ การประชุม Preparatory Meeting of the แ่th ASEAN Conference on Ciil
Serice Matters ิACCSMี ณ มืองตาเกเต สาธารณรัฐฟຂลปิ ปຂนส ระหวางวันทีไ โ็ – ใเ มษายน โ55่
ดยมีวัตถุประสงคพืไอ
แี ประมินผลการดำนินงานของขຌาราชการพลรือนอาซียน ตามผนงาน ก.พ.
อาซียน ระหวางป ค.ศ. โเเ่ – โเแ5
โี ติดตามผลการดำนินงานตามขอบขต ASEAN Resource Centres ทีไ ตละประทศ
สมาชิกรับผิดชอบ
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ใี ตรียมจัดทำผน ก.พ. อาซียน ภายหลังป ค.ศ. โเแ5 ิระหวางป ค.ศ. โเแๆ – โเโเี
ไี ตรียมการสำหรับการประชุมจຌาหนຌาทีไระดับอาวุสละผูຌนำราชการพลรือนทีไจะ
มีขึๅน฿นลำดับตอเป
5ี ตรียมการสำหรับกิจการอาซียนอืไน ทีไจะกิดขึๅน฿นชวงป ค.ศ. โเแ5 – โเแๆ
ตามขຌอสนอของลขานุการอาซียนละประทศสมาชิก
แ.ใ การประชุมผูຌประสานงานหลัก ก.พ. อาซียน ป โเแ5 ณ กรุงทพมหานคร ดย
สำนักงาน ก.พ. ปຓนจຌาภาพการประชุม ระหวางวันทีไ ไ – ๆ สิงหาคม โ55่ ณ รงรมกรนด
ซในตอร พอยต พลินจิต กรุงทพฯ ซึไงมีผูຌขຌารวมประชุมทัๅงหมด โ่ ราย ประกอบดຌวย ผูຌทนจาก
ประทศสมาชิกอาซียนทัๅง แเ ประทศ เดຌก ประทศบรูเน กัมพูชา อินดนีซีย ลาว มาลซีย
มียนมาร ฟຂลปิ ปຂนส สิงคปร เทย วียดนาม พรຌอมทังๅ คณะทำงานลขานุการอาซียน ทังๅ นีๅ มีวตั ถุประสงค
พืไอพัฒนาละสงสริมการทำงานระหวางผูຌประสานงานหลักของ ก.พ. อาซียน ของประทศสมาชิก
อาซียนละอาซียนพลัส ละพืไอจัดทำรางผนงาน ก.พ. อาซียน ค.ศ. โเแๆ – โเโเ อันสืบนืไอง
มาจากการประชุมตรียมการ ก.พ. อาซียน ครัๅงทีไ แ่ ระหวางวันทีไ โ่ – โ้ มษายน โ55่
ณ มืองตาเกเต สาธารณรัฐฟຂลิปปຂนส กอนนำขຌาสูวทีการประชุมจຌาหนຌาทีไอาวุส ก.พ. อาซียน
ครัๅงทีไ แ่ ละ฿ชຌปຓนนวทางการทำงานภายหลังการขຌาสูประชาคมอาซียนอยางปຓนทางการตอเป
2 าCสCางความCวมมืMทางวTชาาCดานาCบCTหาCแEะพัฒนาทCัพยาCบุคคEภาคCัฐ
บั น ทึ ก ขຌ อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า งสำนั ก งาน ก.พ. ละ Royal Ciil Serice
Commission หงราชอาณาจักรภูฏาน พือไ สรຌางความขຌมขใง฿นการบริหารละการพัฒนาขຌาราชการ
รวมกันละกระชับความสัมพันธทีไนบนนระหวางกัน ภาย฿ตຌนยบายละขຌอนะนำของกระทรวง
การตางประทศ ดยมีกิจกรรม ประกอบดຌวย
โ.แ การรวมปฏิบัติงานของขຌาราชการจากสำนักงาน ก.พ. หงราชอาณาจักรภูฏาน
ิRoyal Ciil Serice Commission the Kingdom of Bhutanี กับขຌาราชการสำนักงาน ก.พ.
ของเทย ระหวางวันทีไ โใ – โ็ มีนาคม โ55่ พืไอรียนรูຌการทำงานดຌานการบริหารละพัฒนา
ขຌาราชการพลรือน
โ.โ การตຌอนรับนาย Indraman Chetri กรรมาธิการ ละนาย Tashi Dorji P หัวหนຌา
ฝຆายนยบายละวางผนของ Royal Ciil Serice Commission หงราชอาณาจักรภูฏาน ซึไงขຌา
ประชุมหารือพือไ ลกปลียไ นขຌอมูลกียไ วกับการปฏิรปู ระบบราชการ มือไ วันทีไ โโ มษายน โ55่

59

รายงานประจำป 2558

โ.ใ การศึกษาดูงานการจัดการสอบขงขันภาคความรูຌความสามารถทัไวเป ิภาค ก.ี
ทัๅงสนามสอบ฿นขตพืๅนทีไกรุงทพมหานครละขตพืๅนทีไตางจังหวัด ของคณะขຌาราชการจาก Royal
Ciil Serice Commission ิRCSCี หงราชอาณาจักรภูฏาน พืไอ RCSC จะเดຌรับขຌอมูลทีไปຓน
ประยชน ละจะชวย฿หຌระบบการสอบพือไ รับคนขຌาทำงาน฿นระบบราชการพลรือนกิดการปลียไ นปลง
เป฿นทิศทางทีไดีขึๅน ระหวางวันทีไ แเ – แไ กรกฎาคม โ55่
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ยุทธศาสตCาCเสCTมสCางความมีปCะสTทธTภาพMงEไาCบCTหาC
จัดาCทCัพยาCบุคคEภาคCัฐ
ผEผETต : าCบCTหาCจัดาCทCัพยาCบุคคEภาคCัฐทีdมีปCะสTทธTภาพ
TจCCมาCพัฒนาCะบบเงTนเดืMนคาตMบแทน สTdงจูงใจ แEะคุณภาพชีวTต
เจาหนาทีdMงCัฐ
1 าCปCับปCุงหEัเณฑแEะเงืdMนไาCไดCับเงTนเดืMน เงTนปCะจSตSแหนง แEะเงTนเพTdม
สSหCับตSแหนงทีdมีเหตุพTเศษ โดยสCุป ดังนีe
แ.แ การปรับบัญชีงินดือนละการกຌเขกฎหมาย ดยขยายพดานงินดือนขัๅนสูงของ
ทุกระดับหรือทุกอันดับ ของขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรัฐทุกประภทพิไมขึๅน ใ ขัๅน สำหรับ
บัญชีงินดือนบบขัๅน หรือประมาณรຌอยละ แเ สำหรับบัญชีงินดือนบบชวง รวมทัๅงปรับปรุง
บัญชีงินดือนขຌาราชการ ละบทบัญญัตทิ ไี กียไ วขຌอง ละ฿หຌมผี ล฿ชຌบงั คับตังๅ ตวนั ทีไ แ ธันวาคม โ55็
แ.โ การปรับงินดือนขຌาราชการ ฿หຌขຌาราชการเดຌรับการปรับงินดือนพิไม แ ขัๅน สำหรับ
บัญชีงินดือนบบขัๅน หรือรຌอยละ ไ ของอัตรางินดือนสำหรับบัญชีงินดือนบบชวง ณ วันทีไ
บัญชีงินดือนขຌาราชการมีผล฿ชຌบังคับ ดยปรับงินดือน฿หຌขຌาราชการ ดังตอเปนีๅ
แี ขຌาราชการพลรือนสามัญ ผูຌดำรงตำหนงประภทวิชาการซึไงรับงินดือนระดับ
ปฏิบตั กิ ารละระดับชำนาญการ ละผูดຌ ำรงตำหนงประภททัวไ เปซึงไ รับงินดือน
ระดับปฏิบัติงานละระดับชำนาญงาน
โี ขຌาราชการทหาร ทหารกองประจำการ ละนักรียน฿นสังกัดกระทรวงกลาหม
ซึไงรับงินดือนตัๅงตระดับ น.ใ ลงมา
ใี ขຌาราชการตำรวจ ซึไงรับงินดือนตัๅงตระดับ ส.ใ ลงมา
ไี ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ซึไงรับงินดือนตัๅงตอันดับ คศ.โ ลงมา
5ี ขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา ผูຌดำรงตำหนงวิชาการซึไงรับงินดือน
ตำหนงอาจารย ละผูຌดำรงตำหนงประภทวิชาชีพฉพาะหรือชีไยวชาญฉพาะ
ซึไงรับงินดือนระดับปฏิบัติการละระดับชำนาญการ ผูຌดำรงตำหนงประภท
ทัไวเปซึไงรับงินดือนระดับปฏิบัติงานละระดับชำนาญงาน
ๆี ขຌาราชการรัฐสภาสามัญ ผูຌดำรงตำหนงประภทวิชาการซึไงรับงินดือนระดับ
ปฏิบตั กิ ารละระดับชำนาญการ ละผูดຌ ำรงตำหนงประภททัวไ เปซึงไ รับงินดือน
ระดับปฏิบัติงานละระดับชำนาญงาน
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แ.ใ จัดทำขຌอมูล ชีๅจงละดำนินการพืไอสนับสนุนการพิจารณารางกฎหมายของ
สภานิติบัญญัติหงชาติ พืไอ฿หຌมีการปรับบัญชีงินดือน การปรับปรุงบทบัญญัติกีไยวกับการเดຌรับ
งินดือน ละการกำหนดหลักกณฑการ฿หຌเดຌรบั งินดือนพือไ ยกระดับรายเดຌขาຌ ราชการละจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐ ตามนยบายรัฐบาล
แ.ไ จัดทำหนังสือจຌงวียนสวนราชการกีไยวกับการปรับงินดือนขຌาราชการขຌาสูบัญชี
งินดือน฿หม อัตรางินดือนสูงสุดทีไ ก.พ. กำหนด ละฐาน฿นการคำนวณสำหรับการลืไอนงินดือน
ขຌาราชการ
แ.5 ศึกษาพืไอจัดทำขຌอสนอนวทางการปรับปรุงระบบคาตอบทนภาครัฐ พืไอรองรับ
บริบทการคลืไอนยຌายรงงานฝมือสรีของประชาคมอาซียนทีไจะมีการคลืไอนยຌายสินคຌา บริการ
การลงทุน รงงานฝมือ ละงินทุนอยางสรี ดยฉพาะการคลืไอนยຌายรงงานฝมือทีไจะกระทบตอ
กำลังคน฿นภาครัฐ นือไ งจากปຓนสาขาวิชาทีสไ ามารถทำงาน฿นประทศสมาชิกเดຌงา ยขึนๅ ่ สาขาอาชีพ
คือ วิศวกรรม การสำรวจ สถาปตยกรรม พทย ทันตพทย พยาบาล บัญชี การบริการ/ทองทีไยว
แ.ๆ จัดประชุมรับฟงความคิดหใน ิFocus Groupี กีไยวกับการนำปจจัย หลักกณฑ
วิธีการ ละงืไอนเขพืไอกำหนดอัตรางินดือนรกบรรจุเป฿ชຌ฿นสวนราชการ
แ.็ การกำหนดงินพิมไ พิศษสำหรับตำหนงลขาธิการคณะกรรมการปງองกันละปราบปราม
การฟอกงิน
แ.่ การศึกษาละจัดทำขຌอสนอการจัดตังๅ คณะกรรมการระดับชาติพือไ พิจารณาครงสรຌาง
อัตรางินดือนละคาตอบทนของบุคลากรภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ๆ มกราคม โ55่
รืไอง ขຌอสนอการปฏิรูปประทศเทย
แ.้ จัดทำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเแโ.โ/ว ๆ ลงวันทีไ โ5 พฤษภาคม โ55่
รืไอง การปรับงินดือนขຌาสูบัญชีงินดือนขัๅนตไำขัๅนสูงของขຌาราชการพลรือนสามัญ
แ.แเ การประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55่
ณ วันทีไ โแ พฤษภาคม โ55่
แ.แแ จัดทำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเแโ.โ/ว ็ ลงวันทีไ โ5 พฤษภาคม โ55่
รืไอง การลืไอนงินดือนขຌาราชการพลรือนสามัญ
แ.แโ จัดทำขຌอสนอการยียวยา฿หຌขຌาราชการเดຌรับงินดือนหรืองินประจำตำหนง
ทีไ หมาะสมละปຓนธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีมือไ วันทีไ โเ มษายน โ55่ ิกรณีมกี ารยกลิก พิกถอน
หรือปลีไยนปลงคำสัไงลงทษทางวินัยหรือคำสัไงตงตัๅงี
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2 าCจัดทSแนวทางาCสงเสCTมแEะพัฒนาคุณภาพชีวTตาCาชาCพEเCืMนสามัญ
โ.แ ศึกษาวิคราะหพืไอปรับปรุงระบียบสวัสดิการภาย฿นสวนราชการ
โ.โ จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการขຌาราชการ พืไอพิจารณาครงการผลิตเฟฟງา
จากพลังงานสงอาทิตยปຓนการจัดสวัสดิการ฿นชิงธุรกิจของกระทรวงพลังงาน กรณี กองทัพรือ
กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจหงชาติ ละกองบัญชาการกองทัพเทย

TจCCมาCสงเสCTมความเมแcงในาCมีสวนCวมMงาCาชาCพEเCืMน
เพืdMับเคEืdMนCะบบCาชาC
เตCียมMมูEสSหCับาCเสนMCางพCะCาชDษฎีาาCCวมEุมาCาชาC
พEเCื M นสามั ญ พ ศ
ตMคณะCั ฐ มนตCี ห Cื M Eไตามที d ค ณะCั  ษา
ความสงบแหงชาตTSหนด
TจCCมาCพัฒนาปCะสTทธTภาพแEะคุณภาพาCบCTหาCทCัพยาCบุคคEภาคCัฐ
1 าCพัฒนาCะบบตSแหนงแEะาCบCTหาCSEังคนภาคCัฐ
แ.แ การกำหนดตำหนงละอัตรากำลัง
แี การสรຌางความขຌมขใงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌกบั สวนราชการพือไ พัฒนา
ขีดความสามารถดຌานการบริหารตำหนงละกำลังคน ดยจัดประชุมชิงปฏิบตั กิ าร
พือไ พัฒนาขีดความสามารถ฿นการปฏิบตั งิ าน฿นฐานะฝຆายลขานุการคณะกรรมการ
การกำหนดตำหนงระดับสูง ซึงไ มีกลุม ปງาหมาย คือ จຌาหนຌาทีขไ องสวนราชการตาง โ
ทีไปฏิบัติงาน฿นฐานะฝຆายลขานุการคณะกรรมการการกำหนดตำหนงระดับสูง
จำนวน ใ รุน รวมทัๅงสิๅน ใไเ คน ละนຌนกิจกรรมฝຄกปฏิบัติ แ5 กลุมยอย
พืไอวิคราะห ละศึกษาการตอบบบประมินคางาน โเ คำถาม ตามปรกรม
การประมินคางาน ิJethroี ละขຌอสนอนะ฿นการปรับคูม อื การประมินคางาน
ิJETHROี ตามหลักกณฑละงือไ นเขการกำหนดตำหนง
โี การประชุมพืไอรับฟงความคิดหในประธานกรรมการ/กรรมการ฿นคณะกรรมการ
การกำหนดตำหนงระดับสูงของกระทรวง ิผูຌทรงคุณวุฒิ/ผูຌทนหนวยงานกลางี
฿นวันทีไ โ5 สิงหาคม โ55่ ณ รงรมรามา การดຌนส กรุงทพมหานคร ดยมี
ผูຌขຌารวมประมาณ ่เ คน
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แ.โ การบริหารกำลังคนภาครัฐ
การสงสริมการวางผนละบริหารกำลังคน฿นสวนราชการ ประกอบดຌวยกิจกรรม ดังนีๅ
แี จัดประชุมชิงปฏิบตั กิ ารพือไ พัฒนาขีดความสามารถของสวนราชการ฿นการวางผน
ละบริหารกำลังคน จำนวน ใ รุน มีผูຌขຌารวมประชุม ประมาณ ใไเ คน
โี การศึกษานวทางการนำ HR Analytics มา฿ชຌ฿นการบริหารละพัฒนากำลังคน
- การศึ ก ษาขຌ อ มู ล องค ค วามรู ຌ  ละพั ฒ นาตั ว บบบื ๅ อ งตຌ น กี ไ ย วกั บ การนำ
HR Analytics มา฿ชຌ฿นการบริหารละพัฒนากำลังคน
- จัดประชุมชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาขีดความสามารถ฿นการวิคราะหของนักทรัพยากร
บุคคล พืไอพัฒนาความรูຌกีไยวกับ HR Analytics ฿หຌกับนักทรัพยากรบุคคล
รืไอง การพัฒนาขีดความสามารถ฿นการวิคราะหของนักทรัพยากรบุคคล
฿นวันทีไ แๆ ธันวาคม โ55็ ณ รงรมริชมอนด สเตลลชิ คอนวนชันไ จังหวัดนนทบุรี
มีผูຌขຌารวมประชุมปຓนนักทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ
รวม แใ้ สวนราชการ รวมประมาณ โแเ คน
- จัดประชุมชิงปฏิบัติการ การถายทอดองคความรูຌ รืไอง การนำ HR Analytics
มา฿ชຌ฿นการบริหารละพัฒนากำลังคน จำนวน ไ ครัๅง
ู จัดประชุมชิงปฏิบัติการ HR Analytics กับการบริหารละพัฒนากำลังคน
฿นวันทีไ โ็ กรกฎาคม โ55่
ใี การประชุมชิงปฏิบตั กิ ารพือไ พัฒนาขีดความสามารถของสวนราชการ฿นการวางผน
ละบริหารกำลังคน
- จัดประชุมพือไ รับฟงความคิดหในละนวทางพือไ การวินจิ ฉัยองคกรละประมิน
ความตຌองการของสวนราชการนำรอง ิกระทรวงวัฒนธรรมี ณ กระทรวงวัฒนธรรม
฿นวันทีไ ใ มีนาคม โ55่
- ลงนาม฿นบันทึกความรวมมือครงการสงสริมการวางผนละบริหารกำลังคน
ิระหวางปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมการศาสนา
อธิบดีกรมสงสริมวัฒนธรรม ละผูอຌ ำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
กับลขาธิการ ก.พ.ี ละจัดประชุมชิงปฏิบตั กิ ารพือไ วินจิ ฉัยองคกรละประมิน
ความตຌองการของกระทรวง ณ รงรมรอยัล ซิตๅี ปຂนດ กลຌา ฿นวันทีไ ้ มีนาคม โ55่
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ู จัดประชุมชิงปฏิบัติการพืไอกำหนดยุทธศาสตรละผนพัฒนาขຌาราชการของ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ระหวางวันทีไ โใ – โไ มษายน โ55่ ณ หຌองประชุม
ชัๅน แเ กระทรวงวัฒนธรรม
- จัดประชุมชิงปฏิบัติการจัดทำผนปฏิบัติการรองรับการปลีไยนปลงครงสรຌาง
อายุขຌาราชการพลรือนสามัญละการจัดทำผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคคล
ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ระหวางวันทีไ ้ – แแ มิถุนายน โ55่
ณ หຌองประชุมสำนักหอสมุดหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
- จัดประชุมชิงปฏิบัติการ การตรียมละการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ระหวางวันทีไ แๆ – แ็
กรกฎาคม โ55่
- จัดประชุมชิงปฏิบตั กิ าร การวิคราะหอตั รากำลัง ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ระหวางวันทีไ โโ ู โใ กรกฎาคม โ55่ ณ หຌองประชุม
กระทรวงวัฒนธรรม
- จัดประชุมชิงปฏิบตั กิ าร รือไ ง การกำหนดยุทธศาสตรละการจัดทำผนพัฒนา
ขຌาราชการละสຌนทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
มีขຌาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขຌารวม ประมาณ ใ5 คน
ระหวางวันทีไ แ่ – แ้ สิงหาคม โ55่ ณ หຌองประชุมกระทรวงวัฒนธรรม
- จัดประชุมชิงปฏิบัติการพืไอลกปลีไยนประสบการณ รืไอง ผลการดำนินการ
ครงการสงสริมการวางผนละบริหารกำลังคน฿นสวนราชการ ของกระทรวง
วัฒนธรรม ดยชิญสวนราชการ฿นกระทรวงวัฒนธรรม ประมาณ ่เ คน ฿นวันทีไ
โๆ สิงหาคม โ55่ ณ รงรมปรินซพาลซ มหานาค
แ.ใ การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพดຌานการกำหนดตำหนงละการบริหาร
กำลังคนภาครัฐ
แี การจัดทำอกสารสถานภาพ ดยรวบรวมละตรวจสอบอกสารสถานภาพของ
สวนราชการ ประจำป โ55่ พรຌอมจัดทำฟງมอกสารสถานภาพ จำนวน
แใ้ สวนราชการ
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โี จัดประชุมซักซຌอมความขຌา฿จกียไ วกับหลักกณฑละงือไ นเขการกำหนดตำหนง
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเ่/ว โ ลงวันทีไ แ้ กุมภาพันธ โ55่
฿นวันทีไ ็ มษายน โ55่ ณ หຌองประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.
ดยมีสวนราชการขຌารวมประชุมจำนวน แใ้ สวนราชการ ประมาณ 5เเ คน
แ.ไ การจัดทำรายงานสรุปการพิจารณากำหนดตำหนงระดับสูง ประจำป โ55็
ดยรวบรวมขຌ อ มู ล การดำนิ น งานของคณะกรรมการการกำหนดตำหน ง ระดั บ สู ง ตั ๅ ง ต ว ั น ที ไ
แ มกราคม ู ใแ ธันวาคม โ55็ ทุกกระทรวงละสวนราชการเมสงั กัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง
แ.5 การดำนินการตามขຌอสัไงการนายกรัฐมนตรี
แี จัดทำขຌอมูล รือไ ง คณะกรรมการ กองทุนทีอไ ยู฿ นความรับผิดชอบของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจละองคการมหาชนทีไอยู฿นกำกับของสวนราชการ
โี จัดทำขຌอมูลครงสรຌางระบบราชการทีไ สดงถึงความชือไ มยงระหวางสวนราชการ
คณะกรรมการ ละกองทุนตาง โ พรຌอมทังๅ สนอนวทาง฿นการปรับครงสรຌาง
สวนราชการ คณะกรรมการ ละกองทุนตางโ
2 าCศึษาเพืMd พัฒนาCะบบแEะEไาCบCTหาCทCัพยาCบุคคEเพืMd CMงCับาCเษียณMายุ
ตามEัษณะงาน
โ.แ ศึกษากีไยวกับนืๅอหาละรายละอียดของการขยายอายุกษียณ การตรียมการ
กอนการขยายอายุกษียณ ละระบบละกลเกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีไกีไยวขຌองกับการ
ขยายอายุกษียณของสหพันธสาธารณรัฐยอรมนี ละสาธารณรัฐกาหลี ิกาหลี฿ตຌี
โ.โ จัดทำนวทางการตรียมการกอนการขยายอายุกษียณ ชน รูปบบ วิธีการ
นวทางดำนินการ ละขຌอกฎหมายทีไกีไยวขຌอง
โ.ใ จัดทำกรอบนวทางการดำนินการกีไยวกับระบบละกลเกการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐทีไ กียไ วขຌองกับการขยายอายุกษียณ ชน ระบบตำหนง ระบบตงตังๅ ระบบคาตอบทน
ปຓนตຌน
โ.ไ จัดทำขຌอสนอ฿นการพัฒนาระบบละกลเกการบริหารทรัพยากรบุคคลพืไอรองรับ
การกษียณอายุของขຌาราชการพลรือนสามัญ ฿หຌครอบคลุมมิติของระบบละกลเกการปฏิบัติงาน
ทีจไ ำปຓนตຌองมีการปรับปรุงปຓนรายระบบ ชน ระบบตำหนง ระบบตงตังๅ ระบบคาตอบทน ปຓนตຌน
ละมิติของขຌาราชการ ชน การตรียมความพรຌอมของขຌาราชการหรือการสรຌางความตระหนักรูຌก
ขຌาราชการ ปຓนตຌน
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3 าCศึษาวTเคCาะหแEะจัดทSแนวนโยบายเีdยวับาCปCับปCุงCะบบาCแตงตัeงาCาชาC
แEะCะบบบCTหาCทCัพยาCบุคคEMืdนๆ ทีdเีdยวMงแEะCMงCับCะบบาCแตงตัeง
ใ.แ ศึกษาคຌนควຌารวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับระบบตงตัๅง ระบบตำหนง ระบบ
ความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ ละ/หรือระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับรูปบบ
การจຌางงาน กฎหมายทีไ กียไ วขຌองของประทศญีปไ นຆุ สาธารณรัฐกาหลี ิกาหลี฿ตຌี สาธารณรัฐสิงคปร
สหพันธรัฐมาลซีย ละสหพันธสาธารณรัฐยอรมนี
ใ.โ ศึกษาวิคราะหขຌอดี ขຌอสีย ละสภาพปญหาชิงลึกจากการดำนินการกีไยวกับ
ระบบตงตัๅงขຌาราชการ ระบบตำหนง ระบบความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ ละ/หรือระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอืนไ โ ของประทศญีปไ นຆุ สาธารณรัฐกาหลี ิกาหลี฿ตຌี สาธารณรัฐสิงคปร สหพันธรัฐมาลซีย
ละสหพันธสาธารณรัฐยอรมนี
ใ.ใ จั ด ประชุ ม ชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารพื ไ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด หใ น กี ไ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ระบบ
การตงตัๅงขຌาราชการละระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอืไน โ ของขຌาราชการพลรือนสามัญ
ใ.ไ จัดทำขຌอสนอละรายงานผลการศึกษากีไยวกับระบบตงตัๅง ระบบตำหนง
ระบบความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ ละ/หรือระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอืนไ โ ทีไ กียไ วขຌองกับรูปบบ
การจຌางงาน กฎหมายทีไ กียไ วขຌองของประทศญีปไ นຆุ สาธารณรัฐกาหลี ิกาหลี฿ตຌี สาธารณรัฐสิงคปร
สหพันธรัฐมาลซีย ละสหพันธสาธารณรัฐยอรมนี
ใ.5 จัดทำรายงานผลการศึกษา วิคราะห ละขຌอสนอนะนวนยบายกีไยวกับการ
ปรับปรุงระบบการตงตัๅงขຌาราชการละระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง
4 าCศึษาแนวทางาCSหนดนโยบายCะบบคาตMบแทนMงEุมสายงานทีไd ดCับผECะทบ
จาาCCวมตัวMงปCะชาคมMาเซียน
ไ.แ ศึกษาขຌอมูลทีไกีไยวกับระบบคาตอบทนละขຌอมูลกลุมสายงานทีไเดຌรับผลกระทบ
จากการรวมตัวของประชาคมอาซียน
ไ.โ ศึกษาคຌนควຌา รวบรวม ละวิคราะหขຌอมูล ซึไงประกอบดຌวย
แี กระบวนการปຂ ด สรี รงงานฝ ม ื อ ละงื ไ อ นเขการคลื ไ อ นยຌ า ยรงงานผี ม ื อ
฿น ็ สาขาอาชีพ ละ แ กลุมอาชีพ
โี ขຌอมูลทีไกีไยวกับตลาดรงงานเทย ฿น ็ สาขาอาชีพ ละ แ กลุมอาชีพ
ใี ขຌอมูลการจຌางงาน
ไี ขຌอมูลการคลืไอนยຌายรงงาน฿นกลุมประทศอาซียนกอนการปຂดสรี
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5 าCบCTหาCผEงานแEะสมCCถนะ
จัดทำหนังสือ ผูก฿จ฿หຌเดຌงาน ๊ Ho to engage people to be high performers
ดยศึกษานวคิด ทฤษฎี ผลการศึกษา ละผลการสำรวจกียไ วกับความผูกพันของพนักงานตอองคกร
ิEmployee Engagementี ทังๅ ฿นภาครัฐละภาคอกชน ละระบบการประมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ละบทความกีไยวกับการ฿ชຌระบบบริหารผลการปฏิบัติงานละการสรຌางความผูกพันของขຌาราชการ
ตอสวนราชการพือไ ยกระดับผลการปฏิบตั งิ านของขຌาราชการ ขียนดย Line Manager
6 าCศึษาเพืdMพัฒนาCะบบบCTหาCผEาCปฏTบัตTงานใหเหมาะสมับบCTบทMงาCาชาC
พEเCืMนสามัญMงไทย
ๆ.แ ศึกษารูปบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน จำนวน ้ มดล ทีมไ กี ารนำเปประยุกต฿ชຌ
฿น ้ ประทศหลัก คือ ประทศสหรัฐอมริกา ครือรัฐออสตรลีย อังกฤษ สหพันธสาธารณรัฐยอรมนี
สมาพันธรัฐสวิส ิสวิตซอรลนดี สาธารณรัฐสิงคปร ญีไปุຆน สาธารณรัฐอินดีย ละประทศเทย
ๆ.โ สั ม ภาษณ ชิ ง ลึ ก ผู ຌ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ าคอกชน ผู ຌ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของส ว นราชการ
ผูຌวาราชการจังหวัด ละหัวหนຌาสวนราชการประจำจังหวัด กีไยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานละ
การลืไอนงินดือนขຌาราชการพลรือนสามัญ รวม ็ ทาน เดຌก แี นายสวาง สุขศรี รองกรรมการ
ผูຌจัดการอาวุสดຌานทรัพยากรบุคคล บมจ. จริญภคภัณฑอาหาร โี นายพทยสภณ มฆธน
อธิบดีกรมควบคุมรค ใี ผูวຌ า ราชการจังหวัดฉะชิงทรา ไี หัวหนຌาสำนักงานจังหวัดระยอง 5ี สรรพากร
พืนๅ ทีจไ งั หวัดระยอง ๆี นายพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง ็ี อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ละการขຌาศึกษา
ดูงานหนวยงานทีไ ปຓนบบอยางทีดไ ี
ๆ.ใ วิคราะหสภาพปญหา อุปสรรคของการนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานละ
การลือไ นงินดือนเปปรับ฿ชຌ฿นราชการบริหารสวนภูมภิ าค รวมถึงบทบาท อำนาจหนຌาทีไ ละความสัมพันธ
ของผูปຌ ระมินผลการปฏิบตั ริ าชการละผูรຌ บั การประมิน฿นระดับจังหวัดละระดับอำภอ
ๆ.ไ ระดมความคิดหในผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นราชการบริหารสวนกลาง ฿น ใ กลุม เดຌก
ผูปຌ ระมิน ผูรຌ บั การประมิน ละผูຌ ทนหนวยงานการจຌาหนຌาทีไ
ๆ.5 ระดมความคิดหในผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือ฿นราชการ
บริหารสวนกลางตังๅ ฿นภูมภิ าค
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ๆ.ๆ ศึกษาบริบทของระบบราชการพลรือน฿นปจจุบัน นวคิดกีไยวกับการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน ปจจัยตางโ ทีไมีอิทธิพลตอการนำระบบเปปรับ฿ชຌ฿นระบบราชการพลรือนของเทย
งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของขຌาราชการพลรือนสามัญ รวมถึงความปຓนมา
ละสภาพปญหาดຌานการบริหารผลการปฏิบัติงานของสวนราชการละจังหวัดทีไประมวลจาก
ผลการดำนินงาน ละผลการศึกษาของสำนักงาน ก.พ.
ๆ.็ ศึกษาวิคราะหมดลระบบบริหารผลการปฏิบัติงานรูปบบตางโ ทัๅง฿นภาครัฐละ
ภาคอกชน ฿นประทศละตางประทศ ิCase Studiesี พรຌอมทังๅ บทวิคราะห จุดดนละขຌอจำกัดของ
ตละระบบ จำนวน ่ หง
ๆ.่ ศึ ก ษาสถานการณ  ละสถานภาพ การประมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพละประสิ ท ธิ ผ ล
การวิคราะหสาหตุของปญหา฿นการนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ละหลักกณฑละวิธีการ
ประมินผลการปฏิบัติราชการตาม ว โเ/โ55โ ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌองเปปรับ฿ชຌ฿นสวนราชการ
ละจังหวัด
ๆ.้ ศึกษาวิคราะหงืไอนเข ปจจัยหงความสำรใจ ละขຌอจำกัดของการนำระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานทีไ฿ชຌอยู฿นปจจุบันเปปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมละสอดคลຌองกับปจจัยตางโ ทีไมี
อิทธิพลตอการนำระบบเปปรับ฿ชຌ฿นราชการพลรือนของเทย ชน ปจจัยดຌานสังคม สังคมบบผน
พฤติกรรม คานิยม วัฒนธรรมองคกร การสนับสนุนทางสังคม ละบริบทของระบบราชการพลรือน ปຓนตຌน
ๆ.แเ จัดทำขຌอสนอกรอบนวคิดการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานทีไหมาะสม
ละสอดคลຌองกับปจจัยตางโ มีอทิ ธิพลตอการนำระบบเปปรับ฿ชຌ฿นราชการพลรือนของเทย ชน ปจจัย
ดຌานสังคม สังคมบบผนพฤติกรรม คานิยม วัฒนธรรมองคกร การสนับสนุนทางสังคม ละบริบท
ของระบบราชการพลรือน ปຓนตຌน
7 าCศึษาแนวโนมแEะทTศทางาCบCTหาCทCัพยาCบุคคEภาคCัฐ
็.แ ศึ ก ษานวนຌ ม ของกระสการปลี ไ ย นปลงหลั ก ของลก ิMega Trendsี
ละผลกระทบตอประทศ฿นอนุภูมิภาคอาซียนละประทศเทย
็.โ ศึกษาสถานภาพปจจุบันของประทศเทย฿นการกำหนดระดับขัๅนของการพัฒนา
พืไอตรียมพรຌอมรองรับการปลีไยนปลงของประทศอันนืไองมาจากกระสการปลีไยนปลงหลัก
ของลก ิMega Trendsี
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็.ใ ศึกษาสถานภาพของทุนมนุษย ิHuman Capitalี ของประทศเทย฿นภาพรวม
ละกำลังคนภาครัฐ
็.ไ วิคราะหละสรุปผลกระทบของกระสการปลีไยนปลงหลักของลก ิMega
Trendsี ตอประทศ ระบบราชการ ระบบขຌาราชการ ละขຌาราชการ
็.5 จัดทำขຌอสนอผนการบริหารละการพัฒนาทุนมนุษยสำหรับระบบขຌาราชการ
พลรือนทีไสอดคลຌองกับกระสการปลีไยนปลงหลักของลก ิMega Trendsี
8 าCพัฒนา ตTดตาม แEะปCะเมTนผEาCพัฒนาสมCCถนะในาCบCTหาCทCัพยาCบุคคE
ปCะจSปงบปCะมาณ พ ศ 2558
่.แ ศึกษาอกสารหรืองานวิจัย พืไอนำเปประกอบการพัฒนาครืไองมือสำหรับการ
ประมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน฿นสวนราชการ ดยมีหลง
ขຌอมูล฿นการศึกษาจากทังๅ หนวยงานภาครัฐละภาคอกชน ทังๅ ฿นประทศละตางประทศ จำนวน แเ หง
่.โ จัดทำมดลขຌอสนอกีไยวกับครืไองมือสำหรับการประมินสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน฿นสวนราชการ฿หຌมปี ระสิทธิภาพละหมาะสมกับลักษณะองคกร
่.ใ จั ด ทำรายงานผลการประมิ น สมรรถนะการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล฿นระดั บ
สวนราชการละ฿นภาพรวม
่.ไ ทบทวนบบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกียไ วกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของขຌาราชการพลรือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ55่
่.5 สำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขຌาราชการพลรือนประจำป พ.ศ. โ55่ ผานระบบออนเลน
9 าCศึษาแนวทางาCบูCณาาCCะบบาCบCTหาCทCัพยาCบุคคEภาคCัฐ
้.แ กใบรวบรวมละประมวลขຌอมูลความคิดหในขຌาราชการจากบบสอบถามทีไจก
฿นการสัมมนาชิงปฏิบัติการรืไอง การพัฒนาระบบการบริหาร฿นราชการภูมิภาค
้.โ สรุ ป ประดใ น จากการสั ม ภาษณ ผ ู ຌ ว  า ราชการจั ง หวั ด ฿นขตภาคหนื อ กี ไ ย วกั บ
นวทางการพิไมประสิทธิภาพการบริหารราชการสวนภูมิภาค
้.ใ สรุปความคิดหในจากการประชุมชิงปฏิบัติการ พืไอปຓนขຌอมูลประกอบการจัดทำ
ขຌอสนอนวทางการบูรณาการระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
้.ไ จัดทำขຌอสนอนวทางการบูรณาการระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ของราชการสวนกลางละสวนภูมิภาค฿นจังหวัด

71

รายงานประจำป 2558

้.5 จัดทำขຌอสนอนวทางการดำนินการสำหรับ ก.พ. พืไอบูรณาการละลดความ
หลือไ มลๅำ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขຌาราชการประภทตางโ
ละขຌอสนอนวทางการปรับรูปบบ ครงสรຌาง ละบทบาทหนຌาทีขไ ององคกรกลางบริหารงานบุคคล
ทีไหมาะสมสำหรับระบบราชการเทย
1x าCสCางความเมแcงดานาCบCTหาCทCัพยาCบุคคEใหับสวนCาชาC
แเ.แ การจั ด ทำฐานขຌ อ มู ล ทางทะบี ย นประวั ต ิ ข ຌ า ราชการพลรื อ นสามั ญ ขຌ อ มู ล
ผูຌดำรงตำหนงประภทบริหาร ประภทอำนวยการ ประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญละทรงคุณวุฒิ
ละประภททัไวเป ระดับทักษะพิศษ
แเ.โ การสัมมนาพืไอสริมสรຌางความรูຌกีไยวกับการตงตัๅงละการบริหารทรัพยากร
บุคคลชิงรุก จำนวน โ ครัๅง ดังนีๅ
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- ครัๅงทีไ แ ระหวางวันทีไ แแูแโ พฤศจิกายน โ55็ ณ รงรมวังจันทร ริวอรวิว
จังหวัดพิษณุลก กลุมปງาหมาย คือ ผูຌปฏิบัติงานดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของจังหวัด จำนวน ็เ คน
- ครั ๅ ง ที ไ โ ระหว า งวั น ที ไ แู่แ้ พฤศจิ ก ายน โ55็ ณ รงรมซใ น ทารา
จังหวัดขอนกน กลุม ปງาหมาย คือ ผูปຌ ฏิบตั งิ านดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของจังหวัด จำนวน 5เ คน
แเ.ใ การประชุม อ.ก.พ.วิ ส ามั ญ กี ไ ย วกั บการประมิ นบุ ค คล พื ไ อ ต ง ตั ๅ ง ฿หຌ ด ำรง
ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ ละระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน แเ ครัๅง
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TจCCมาCสงเสCTมเพืdMพัฒนาีดความสามาCถในาCบCTหาCทCัพยาC
บุคคEใหสวนCาชาCแEะจังหวัด
1 าCสัมมนาเชTงปฏTบัตTาCเCืdMง “าCพัฒนาCะบบาCบCTหาCในCาชาCภูมTภาค”
ปຓนการรวมดำนินการระหวางสำนักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดเทย ละสำนักงาน ก.พ.ร.
ตามนยบายรัฐบาลทีไมุงปรับปรุงระบบราชการ ทัๅง฿นระดับประทศ ภูมิภาคละทຌองถิไน ละทบทวน
การจัดครงสรຌางหนวยงานภาครัฐพืไอลดความซๅำซຌอนหรือความลักลัไน รวมทัๅงปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติราชการพืไอ฿หຌสามารถบริการประชาชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดยกิจกรรมประกอบดຌวย
แ.แ การสวนาดยผูຌทรงคุณวุฒิจากภาครัฐละภาคอกชน การประชุมหารือรวมกับ
ผูวຌ า ราชการจังหวัด รือไ ง นวทางการพิมไ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการบริหาร
สวนภูมิภาค
แ.โ การประชุมรับฟงความคิดหในขຌาราชการ รืไอง นวทางการสรຌางความคลองตัว
฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการสวนภูมภิ าค ละ ปญหาละนวทางการพัฒนาดำนินการ
ตามกฎหมาย/ระบียบกีไยวกับการบริหารงานบุคคล
แ.ใ การสั ม มนาชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารพื ไ อ ส ง สริ ม ความรู ຌ ฿ หຌ ข ຌ า ราชการ฿นส ว นภู ม ิ ภ าค
รืไอง การพัฒนาระบบการบริหาร฿นราชการภูมิภาค
ทัๅงนีๅ กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน ไ ครัๅง พืไอ฿หຌครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึไงทำ฿หຌเดຌรับ
ขຌอมูลทีไ กียไ วขຌอง อาทิ สภาพปญหาอุปสรรค ประดในสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการ
สวนกลางกับสวนภูมิภาค ความตຌองการของสวนราชการละจังหวัด ซึไงปຓนประยชน฿นการพัฒนา
นยบายการบริหารราชการละระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ดย
- ครัๅงทีไ แ ระหวางวันทีไ แ5 – แๆ มกราคม โ55่ ณ จังหวัดชียงราย กลุมปງาหมาย
ประกอบดຌวยผูຌบริหารของจังหวัด หัวหนຌาสำนักงานจังหวัด หัวหนຌาสวนราชการ
ประจำจังหวัด ละหัวหนຌาหนวยงานสวนกลางทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคของจังหวัดชียงราย
ชียง฿หม มฮองสอน ลำปาง ลำพูน นาน พะยา พร อุตรดิตถ ละตาก จำนวน
โ5เ คน
- ครัๅงทีไ โ ระหวางวันทีไ 5 – ๆ กุมภาพันธ โ55่ ณ จังหวัดสงขลา กลุมปງาหมาย
ประกอบดຌวยผูຌบริหารของจังหวัด หัวหนຌาสำนักงานจังหวัด หัวหนຌาสวนราชการ
ประจำจังหวัด ละหัวหนຌาหนวยงานสวนกลางทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคของจังหวัดสงขลา
นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล พัทลุง ตรัง ละนครศรีธรรมราช จำนวน โ5เ คน
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- ครังๅ ทีไ ใ ระหวางวันทีไ โ5 – โๆ กุมภาพันธ โ55่ ณ จังหวัดขอนกน กลุม ปງาหมาย
ประกอบดຌวยผูຌบริหารของจังหวัด หัวหนຌาสำนักงานจังหวัด หัวหนຌาสวนราชการ
ประจำจังหวัด ละหัวหนຌาหนวยงานสวนกลางทีตไ งๅั อยู฿ นภูมภิ าคของจังหวัดขอนกน
กาฬสินธุ มหาสารคาม รຌอยอใด ชัยภูมิ นครราชสีมา พชรบูรณ พิษณุลก ละ
สุขทัย จำนวน โ5เ คน
- ครัๅงทีไ ไ ระหวางวันทีไ แโ – แใ มีนาคม โ55่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุมปງาหมายประกอบดຌวยผูຌบริหารของจังหวัด หัวหนຌาสำนักงานจังหวัด หัวหนຌา
สวนราชการประจำจังหวัด ละหัวหนຌาหนวยงานสวนกลางทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง สระบุรี อุทัยธานี
สุพรรณบุรี กำพงพชร นครสวรรค ละพิจิตร จำนวน โ5เ คน
2 าCปCะชุมเชTงปฏTบัตTาC เCืdMง “แนวทางาCเพTdมปCะสTทธTภาพาCบCTหาCทCัพยาC
บุคคEในCาชาCบCTหาCสวนภูมTภาค”
การจัดประชุมดังกลาว฿นวันทีไ ใแ มีนาคม โ55่ ณ หຌองหลานหลวง รงรมรอยัลปรินๆ ซส
กรุงทพมหานคร มีวัตถุประสงคพืไอระดมความคิดหในกีไยวกับสภาพปญหาอุปสรรค฿นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของราชการสวนกลางกับสวนภูมิภาค ความตຌองการของสวนราชการละจังหวัด
ซึไงปຓนประยชน฿นการพัฒนานยบายการบริหารราชการละระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ดยกลุมปງาหมายประกอบดຌวย ผูຌบริหารของสวนราชการ฿นสวนกลางทีไมี
หนวยงานตัๅงอยู฿นภูมิภาค ละผูຌบริหารของสวนราชการทีไมีหนวยงานสังกัดราชการสวนภูมิภาค
฿นระดับรองปลัดกระทรวง ผูຌตรวจราชการกระทรวง ละรองอธิบดี ปຓนตຌน
3 าCสัมมนาเชTงปฏTบัตTาC เCืdMง “าCพัฒนาCะบบาCบCTหาCในCาชาCภูมTภาค”
ประดในการสัมมนา เดຌก
ใ.แ นวทางการพิไมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการบริหาร
สวนภูมิภาค
ใ.โ นวทางการสรຌ า งความคล อ งตั ว ฿นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของราชการ
สวนภูมิภาค
ใ.ใ ปญหาละนวทางพัฒนาการดำนินการตามกฎ/ระบียบกีไยวกับการบริหารงาน
บุคคลูการบริหารผลการปฏิบัติงาน
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ใ.ไ การปรับปรุงงาน ละกิจกรรม฿หຌคำปรึกษานะนำกีไยวกับหลักกณฑวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ไ ครัๅง ดังนีๅ
- ครัๅงทีไ แ ระหวางวันทีไ แ5 ู แๆ มกราคม โ55่ ณ รงรมดุสิต เอสลนด รีสอรท
จังหวัดชียงราย กลุมปງาหมาย คือ ขຌาราชการทีไปฏิบัติงาน฿นจังหวัดชียงราย
ชียง฿หม ลำพูน ลำปาง พร นาน พะยา มฮองสอน ตากละอุตรดิตถ จำนวน
โๆๆ คน
- ครัๅงทีไ โ ระหวางวันทีไ 5 ู ๆ กุมภาพันธ โ55่ ณ รงรมบุรีศรีภู บูติกฮตใล
จังหวัดสงขลา กลุม ปງาหมาย คือ ขຌาราชการทีปไ ฏิบตั งิ าน฿นจังหวัดสงขลา นราธิวาส
ปตตานี ยะลา สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราชละตรัง จำนวน โๆเ คน
- ครังๅ ทีไ ใ ระหวางวันทีไ โ5 ู โๆ กุมภาพันธ โ55่ ณ รงรมซในทาราอนดคอนวนชันไ
ซนตอร จังหวัดขอนกน กลุม ปງาหมาย คือ ขຌาราชการทีปไ ฏิบตั งิ าน฿นจังหวัดขอนกน
กาฬสินธุ มหาสารคาม รຌอยอใด ชัยภูมิ นครราชสีมา พชรบูรณ พิษณุลกละสุขทัย
จำนวน โใ้ คน
- ครั ๅ ง ที ไ ไ ระหว า งวั น ที ไ แโ ู แใ มี น าคม โ55่ ณ รงรมคลาสสิ ค คามิ  อ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุม ปງาหมาย คือ ขຌาราชการทีปไ ฏิบตั งิ าน฿นจังหวัดชัยนาท
ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง สระบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี กำพงพชร นครสวรรค
ละพิจิตร จำนวน ใเแ คน
4 าCสัมมนาเชTงปฏTบัตTาC เCืdMง “าCเสCTมสCางMงคความCู เีdยวับาCบCTหาC
ทCัพยาCบุคคE”
ประดในการสัมมนา เดຌก
ไ.แ การชีๅจงบทบาทหนຌาทีไของฝຆายลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง ทีไกีไยวกับการตงตัๅง
การอน ละการยຌายขຌาราชการประภทบริหารละประภทอำนวยการ
ไ.โ นวทางการดำนินการทางวินัย จำนวน โ ครัๅง ดังนีๅ
- ครัๅงทีไ แ ระหวางวันทีไ แ้ ู โเ พฤษภาคม โ55่ ณ รงรมคปราชา ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี กลุม ปງาหมาย คือ จຌาหนຌาที฿ไ นฝຆายลขานุการของ อ.ก.พ. กระทรวง
จำนวน แ่ กระทรวง จำนวน ไ่ คน
- ครังๅ ทีไ โ ระหวางวันทีไ โๆ ู โ็ พฤษภาคม โ55่ ณ รงรมอูวัน ดอะ รอยัล ครูส
จังหวัดชลบุรี กลุมปງาหมาย คือ จຌาหนຌาทีไ฿นฝຆายลขานุการของ อ.ก.พ.
หนวยงานอิสระละหนวยงานทีไเมสังกัดกระทรวง จำนวน โไ หนวยงาน
จำนวน ๆแ คน
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5 จัดาCสัมมนาเชTงปฏTบัตTาC เCืdMง “าCเสCTมสCางMงคความCูเีdยวับาCบCTหาC
ทCัพยาCบุคคE”
ประดในการสัมมนา เดຌก
5.แ รางนวทางการดำนินการตามหลักกณฑละวิธีการยຌาย การอน ละการลืไอน
ขຌาราชการพลรือนตามมาตรา ๆใ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ
5.โ หลักกณฑละงืไอนเขการกำหนดตำหนง ตามหนังสือวียน ว โ/โ55่ ลงวันทีไ
แ้ กุมภาพันธ โ55่
5.ใ นวทางปฏิ บ ั ต ิ ข องระบบพนั ก งานราชการละระบบการจຌ า งงานของภาครั ฐ
จำนวน 5 ครัๅง ดังนีๅ
- ครัๅงทีไ แ ระหวางวันทีไ โใ ู โไ มิถุนายน โ55่ ณ รงรมบางสน ฮอริทจ
จังหวัดชลบุรี กลุมปງาหมาย คือ ขຌาราชการทีไปฏิบัติงาน฿นจังหวัดชลบุรี ระยอง
ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ฉะชิงทรา สระกຌว นครนายก ละนนทบุรี จำนวน
แ็แ คน
- ครัๅงทีไ โ ระหวางวันทีไ ็ ู ่ กรกฎาคม โ55่ ณ รงรมซในทารา ฮทลอนด
คอนวนชัไน ซในตอร จังหวัดอุดรธานี กลุมปງาหมาย คือ ขຌาราชการทีไปฏิบัติงาน
฿นจังหวัดอุดรธานี ลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม ละสกลนคร
จำนวน แ้เ คน
- ครัๅงทีไ ใ ระหวางวันทีไ โแ – โโ กรกฎาคม โ55่ ณ รงรมเดมอนด พลาซา
จังหวัดสุราษฎรธานี กลุม ปງาหมาย คือ ขຌาราชการทีปไ ฏิบตั งิ าน฿นจังหวัดสุราษฎรธานี
ภูกใต พังงา กระบีไ ระนอง ละชุมพร จำนวน แ้โ คน
- ครัๅงทีไ ไ ระหวางวันทีไ แ้ – โเ สิงหาคม โ55่ ณ รงรมสุนียกรนด อนด
คอนวนชั ไ น ซใ น ตอร จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี กลุ  ม ปງ า หมาย คื อ ขຌ า ราชการ
ทีปไ ฏิบตั งิ าน฿นจังหวัดอุบลราชธานี บุรรี มั ย ศรีสะกษ สุรนิ ทร ยสธร อำนาจจริญ
ละมุกดาหาร จำนวน แ้็ คน
- ครั ๅ ง ที ไ 5 ระหว า งวั น ที ไ แ้ – โเ สิ ง หาคม โ55่ ณ รงรมกรนด  ปซิ ฟ ຂ ก
ซอฟฟอริน รีสอรทอนดสปา จังหวัดพชรบุรี กลุมปງาหมาย คือ ขຌาราชการ
ทีไปฏิบัติงาน฿นจังหวัดพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
กาญจนบุรี นครปฐม ปทุมธานี ละประจวบคีรีขันธ จำนวน แ็เ คน
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TจCCมาCพัฒนาCะบบแEะดSเนTนาCสCCหาบุคคEเาCับCาชาC
1 าCพัฒนาเคCืdMงมืMปCะเมTนบุคคE
นຌนการสรຌางละพัฒนาครืไองมือประมินบุคคล ดยการจัดทำขຌอสอบละบบทดสอบ
จำนวน ใุ่แ็ ขຌอ ยกตามวิชาดังนีๅ แี วิชาความสามารถทัไวเป แุ่แแ ขຌอ โี วิชาภาษาเทย
แุเไแ ขຌอ ละ ใี วิชาภาษาอังกฤษ ้ๆ5 ขຌอ ละวิคราะหขຌอมูลพืไอพัฒนารูปบบขຌอสอบละ
กณฑการตัดสินขຌอสอบพืไอวัดความรูຌความสามารถทัไวเปสำหรับตำหนงรกบรรจุตามประภท
ตำหนง
2 าCพัฒนาหEัเณฑวTธีาCสCCหาแEะเEืMสCCบุคคEเาCับCาชาC
โ.แ วิคราะหขຌอมูลวุฒิทีไ ก.พ. กำหนดปຓนวุฒิคัดลือก฿นป โ55็ูโ55่ กับตำหนง
฿นสายงานทีไจะบรรจุขຌารับราชการเดຌ พืไอ฿ชຌปຓนขຌอมูลประกอบการกำหนดวุฒิคัดลือกพืไอบรรจุ
บุคคลขຌารับราชการ฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ55้ – โ5ๆเ
โ.โ จัดทำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเไ/ว แ ลงวันทีไ แ่ กุมภาพันธ โ55่
รือไ ง การพิมไ ติมรายชือไ คุณวุฒทิ ไี ก.พ.กำหนด฿หຌคดั ลือกพือไ บรรจุบคุ คลขຌารับราชการ฿นปงบประมาณ
พ.ศ. โ55็ ละ พ.ศ. โ55่ พิไมคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงจຌาพนักงานดินรือปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานกำหนดตำหนงปຓนรายชืไอวุฒิทีไ ก.พ. กำหนด฿หຌคัดลือก
โ.ใ จัดทำรายงานผลการศึกษาวิคราะหขຌอมูล รืไอง การสรรหาทายาทจຌาหนຌาทีไของรัฐ
ทีไสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนຌาทีไ
โ.ไ จั ด ทำหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ไ นร แเเไ/ว แ่ ลงวั น ที ไ แใ สิ ง หาคม โ55่
รืไอง การคัดลือกบรรจุทายาทของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌขຌารับราชการ
ปຓนกรณีพิศษ
โ.5 จัดทำรายงานผลการศึกษาวิคราะหขຌอมูล รืไอง การสรรหาละลือกสรรคนพิการ
ขຌาสูระบบราชการ
โ.ๆ จัดทำนวทางการสรรหาละลือกสรรคนพิการขຌารับราชการ
โ.็ จัดทำรายงานการศึกษา รือไ ง การประมินผลกระบวนการทดลองปฏิบตั หิ นຌาทีรไ าชการ
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3 าCสCCหาเชTงCุ
ใ.แ จัดกิจกรรมขยายผลการสรรหาชิงรุก ละการ฿หຌความรูຌ ละ฿หຌคำนะนำปรึกษาก
สวนราชการกียไ วกับนวทางการสรรหาชิงรุก มีสว นราชการขຌารวมกิจกรรม จำนวน ไ สวนราชการ
คือ กรมการปกครอง กรมรงงานอุตสาหกรรม กรมชลประทาน ละกรมจຌาทา
ใ.โ จัดทำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเไ/ว แ ลงวันทีไ แ่ กุมภาพันธ โ55่
รือไ ง การพิมไ ติมรายชือไ คุณวุฒทิ ไี ก.พ. กำหนด฿หຌคดั ลือกพือไ บรรจุบคุ คลขຌารับราชการ฿นปงบประมาณ
พ.ศ. โ55็ ู พ.ศ. โ55่ พิไมคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงจຌาพนักงานดินรือปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานกำหนดตำหนงปຓนรายชืไอวุฒิทีไ ก.พ. กำหนด฿หຌคัดลือก
4 าCพTจาCณาคุณวุฒTสาาวTชาMงสถานศึษาในปCะเทศ
ไ.แ การรั บ รองคุ ณ วุ ฒ ิ ต ามระดั บ ตำหน ง ละประภทตำหน ง ตามขຌ อ หารื อ ของ
สวนราชการละหนวยงานตาง โ จำนวน 5โแ หง ้เๆ ราย
ไ.โ การรับรองคุณวุฒิจากสถานศึกษาภาย฿นประทศทีไเดຌรับการรับรอง/รับทราบ
การปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ไุ้แไ หลักสูตร
ไ.ใ จัดทำคูมือการรับรองปริญญาละประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา
ทีไ ก.พ. รับรอง จำนวน ไเเ ลม
5 าCเพTมd ปCะสTทธTภาพในาCดSเนTนาCสCCหาแEะเEืMสCCบุคคEดวยCะบบMTเEcทCMนTส
เดຌมีการหารือนวทางรืไองการรวมทุน ิPPPี กับสำนักงานคณะกรรมการนยบาย
รัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี ละการศึกษาดูงานกีไยวกับการสอบดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส฿นหนวยงานตาง โ
ชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ละบริษัท ทีอที จำกัด ิมหาชนี

TจCCมาCพัฒนาฎหมายเีdยวับาCบCTหาCทCัพยาCบุคคE
1 ปCับปCุงแEะตCวจCางหCืMยCางฎ Cะเบียบ Mบังคับ ใหสMดคEMงับหEัาCMง
พCะCาชบัญญัตCT ะเบียบาCาชาCพEเCืMน พ ศ 2551
แ.แ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเๆ/ว ้ ลงวันทีไ แแ ธันวาคม โ55็ รือไ ง การตงตังๅ
ขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีคุณสมบัติตางเปจากคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงตามมาตรฐาน
กำหนดตำหนง
แ.โ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเๆ/ว แเ ลงวันทีไ โไ ธันวาคม โ55็ รืไอง อนุมัติ
฿หຌตงตัๅงขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีคุณสมบัติตางเปจากคุณสมบัติฉพาะ สำหรับตำหนงตาม
มาตรฐานกำหนดตำหนง
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แ.ใ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเๆ/ว แแ ลงวันทีไ โ็ ธันวาคม โ55็ รือไ ง นวทาง
การดำนินการตามประมวลจริยธรรมขຌาราชการพลรือน
แ.ไ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเไ/ว แ ลงวันทีไ แ่ กุมภาพันธ โ55่ รือไ ง การพิมไ
รายชืไอวุฒิทีไ ก.พ. กำหนด฿หຌคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ ฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ55็ –
พ.ศ. โ55่
แ.5 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเ่/ว โ ลงวันทีไ แ้ กุมภาพันธ โ55่ รือไ ง หลักกณฑ
ละงืไอนเขการกำหนดตำหนง
แ.ๆ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเๆ/ว ใ ลงวันทีไ โเ กุมภาพันธ โ55่ รือไ ง การยຌาย
ขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌเดຌรับวุฒิพิไมขึๅน
แ.็ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเ่/ว ไ ลงวันทีไ โ็ มีนาคม โ55่ รือไ ง หลักกณฑ
ละงืไอนเขการทียบตำหนงอืไนทากับการดำรงตำหนงขຌาราชการพลรือน ตามพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ
แ.่ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเไ.ใ/ว 5 ลงวันทีไ ็ พฤษภาคม โ55่ รือไ ง การรับรอง
ปริญญาละประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาอกชน
แ.้ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเแโ.โ/ว ๆ ลงวันทีไ โ5 พฤษภาคม โ55่ รือไ ง การปรับ
งินดือนขຌาสูบัญชีงินดือนขัๅนตไำ ขัๅนสูงของขຌาราชการพลรือนสามัญ
แ.แเ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเแโ.โ/ว ็ ลงวันทีไ โ5 พฤษภาคม โ55่ รือไ ง การลือไ น
งินดือนขຌาราชการพลรือนสามัญ
แ.แแ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเๆ/ว ่ ลงวันทีไ โ่ พฤษภาคม โ55่ รือไ ง หลักกณฑ
ละงืไอนเขการกำหนดตำหนง
แ.แโ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเเไ/ว ้ ลงวันทีไ แ้ มิถนุ ายน โ55่ รือไ ง การอน
ละบรรจุกลับพนักงานสวนทຌองถิไนละขຌาราชการทีไเม฿ชขຌาราชการพลรือนสามัญมาปຓนขຌาราชการ
พลรือนสามัญ
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แ.แใ หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ไ นร แเเ่/ว แเ ลงวั น ที ไ โๆ มิ ถ ุ น ายน โ55่
รือไ ง กฎ ก.พ. วาดຌวยหลักกณฑการจัดประภทตำหนงละระดับตำหนง ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55่ ละ
กฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงินประจำตำหนง ิฉบับทีไ ไี พ.ศ. โ55่
แ.แไ หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ไ นร แเเ่/ว แแ ลงวั น ที ไ โๆ มิ ถ ุ น ายน โ55่
รืไอง หลักกณฑละงืไอนเขการกำหนดตำหนง
แ.แ5 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ไ นร แเเ่/ว แโ ลงวั น ที ไ โไ กรกฎาคม โ55่
รืไอง หลักกณฑละงืไอนเขการกำหนดตำหนง
แ.แๆ หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ไ นร แเเ่/ว แใ ลงวั น ที ไ โไ กรกฎาคม โ55่
รือไ ง กฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขาຌ ราชการพลรือนสามัญเดຌรบั งินประจำตำหนง ิฉบับทีไ 5ี พ.ศ. โ55่
แ.แ็ หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ไ นร แเเๆ/ว แไ ลงวั น ที ไ โไ กรกฎาคม โ55่
รืไอง การตงตัๅงขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีคุณสมบัติตางเปจากคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนง
ตามมาตรฐานกำหนดตำหนงประภทอำนวยการ ระดับตຌน
แ.แ่ หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ไ นร แเเๆ/ว แ5 ลงวั น ที ไ โ่ กรกฎาคม โ55่
รืไอง การกຌเขพิไมติมมาตรฐานกำหนดตำหนงประภทอำนวยการ
แ.แ้ หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ไ นร แเเๆ/ว แๆ ลงวั น ที ไ โ่ กรกฎาคม โ55่
รืไอง การบริหารงานบุคคล฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
แ.โเ หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ไ นร แเเๆ/ว แ็ ลงวั น ที ไ โ่ กรกฎาคม โ55่
รืไอง ประสบการณทีไหลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำหนงประภทอำนวยการ
แ.โแ หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ไ นร แเเไ/ว แ่ ลงวั น ที ไ แใ สิ ง หาคม โ55่
รืไอง การคัดลือกบรรจุทายาทของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌขຌารับราชการ
ปຓนกรณีพิศษ
แ.โโ หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ไ นร แเเ่/ว แ้ ลงวั น ที ไ แ้ สิ ง หาคม โ55่
รือไ ง การดำนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินจิ ฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ฿หຌยกลิกคำสังไ ตงตังๅ
ขຌาราชการพลรือนสามัญ หรือพิกถอนคำสัไงลงทษปลดออก/เลออกจากราชการ
แ.โใ หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ไ นร แเเไ/ว โเ ลงวั น ที ไ แ็ กั น ยายน โ55่
รือไ ง วุฒทิ ไี ก.พ. กำหนด฿หຌคดั ลือกพือไ บรรจุบคุ คลขຌารับราชการ ฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ55้ – พ.ศ. โ5ๆเ
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2 จัดทSเMสาCเผยแพC
โ.แ อกสารความรูຌกีไยวกับพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ
ิรวมกฎหมายลำดับรอง ลม ใี
โ.โ การรวมกฎหมายกีไยวกับการปฏิบัติงาน
โ.ใ การรวบรวมขຌอหารือตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ
ิตัๅงต พ.ศ. โ55แ – โ55่ี
โ.ไ คูมือคำอธิบายกฎ ก.พ. วาดຌวยการสัไง฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีขาดคุณสมบัติทัไวเปหรือมีลักษณะตຌองหຌาม กรณีหยอนความสามารถ บกพรอง฿นหนຌาทีไ หรือ
ประพฤติตนเมหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง ละกรณีตຌองรับทษจำคุก฿นความผิดทีไเดຌ
กระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ หรือตຌองรับทษจำคุกดยคำสัไงศาล พ.ศ. โ55ๆ
3 าCสัมมนาหัวหนาสวนCาชาCปCะจSป
การสัมมนาหัวหนຌาสวนราชการประจำปตามหลักกณฑละวิธีการสริมสรຌางละพัฒนา
฿หຌผอຌู ยู฿ ตຌบงั คับบัญชามีวนิ ยั ละปງองกันมิ฿หຌผอຌู ยู฿ ตຌบงั คับบัญชากระทำผิดวินยั ิหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ทีไ นร แเแแ/ว ไใ ลงวันทีไ ใเ กันยายน โ55ใี
4 าCสงเสCT ม ใหสวนCาชาCCั บ Cู แEะเาใจสาCะสSคั ญ MงวT น ั ย แEะาCดSเนT นาC
ทางวTนัยตามพCะCาชบัญญัตTCะเบียบาCาชาCพEเCืMน พ ศ 2551
การชีๅจงรืไอง กฎ ก.พ. วาดຌวยการดำนินการทางวินัย พ.ศ. โ55ๆ ฿หຌกับหนวยงาน
ราชการทัๅงสวนกลางละสวนภูมิภาค ดยมีกลุมปງาหมาย คือ ขຌาราชการทีไปฏิบัติงานดຌานการ
สริมสรຌางจริยธรรม การดำนินการทางวินัย ละการพิทักษระบบคุณธรรม จำนวน โ ครัๅง ดังนีๅ
ู ครัๅงทีไ แ วันทีไ แ็ – แ่ พฤศจิกายน โ55็ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ู ครัๅงทีไ โ วันทีไ แ5 ธันวาคม โ55็ ณ จังหวัดพิษณุลก
5 าCตTดตามปCะเมTนผEผู บังคับบัญชาในาCCัษาวTนัยMงผู Mยู ใตบังคับบัญชา
มีวัตถุประสงคพืไอสริมสรຌางละพัฒนา฿หຌผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชามีวินัยละปງองกันมิ฿หຌ
ผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชากระทำผิดวินัยตามคูมือผูຌบังคับบัญชา฿นการรักษาวินัยของผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชา
ละประมินผลการรักษาวินัยของขຌาราชการ฿นทุกสวนราชการ
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6 าCตCวจสMบาCดSเนTนาCทางวTนัยแEะแนวทางาCปฏTบัตTทีdเีdยวับเCืdMงวTนัยMง
สวนCาชาC CวมถึงาCใหคSปCึษาแนะนS าCตMบMหาCืM
ๆ.แ ตอบรับทราบรายงานการดำนินการทางวินัย โุเ้5 รืไอง
ๆ.โ ตอบขຌอหารือทางทรศัพท แแุไเ็ รืไอง
ๆ.ใ ตอบขຌอหารือดຌวยหนังสือปຓนทางการ แโ็ รืไอง
ๆ.ไ ขอทราบขຌอทใจจริง ็แ รืไอง
ๆ.5 จัดทำความหใน฿หຌกผຌู ทน ก.พ. ฿นการประชุม อ.ก.พ. สามัญของสวนราชการตางโ
โุ้แ5 รืไอง
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ยุ ท ธศาสตC  าCพั ฒ นาคุ ณ ภาพSEั ง คนภาคCั ฐ ใหปฏT บ ั ต T ง าน
ไดMยางมืMMาชีพเพืMd สนMงตMบตMความตMงาCMงผูCับบCTาC
Mยางทัdวถึง
ผEผETต : SEังคนทีdมีคุณภาพแEะาCพัฒนาทีdเปนCะบบ
TจCCมาCเตCียมSEังคนคุณภาพเาสู CะบบCาชาC
1 าCบCTหาCจัดาCSEังคนภาคCัฐเพืdMMนาคต
แ.แ งานดูลจัดการศึกษาละบริหารจัดการศึกษา
แี งานตรียมความพรຌอมกอนสมัครสถานศึกษา ดยจัดครงการจัดหาสถานศึกษา
ิPlacementี ฿หຌกนักรียนทุนรัฐบาล พืไอ฿หຌผูຌรับทุนรัฐบาลเดຌรับความรูຌกีไยวกับระบบการศึกษา
ละเดຌพบกับสถานศึกษา฿นตละประทศดยตรง มีผูຌขຌารวมครงการ คือ นักรียนทุน โๆ้ คน
ละสถาบั น การศึ ก ษา แแใ สถาบั น จาก ่ ประทศ รวมทั ๅ ง จั ด การอบรมปฐมนิ  ทศนั ก รี ย น
ทุนรัฐบาลกอนสมัครสถานศึกษา ิPreูadmission Orientationี มีนักรียนทุนขຌารวมอบรม จำนวน
แเๆ คน ละ สัมมนานักรียนทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษา฿นสถาบันการศึกษา
฿นประทศ ิ“ISี พืไอชีๅจงกีไยวกับการขຌารับราชการ ละการตรียมตัวกอนสมัครสถานศึกษา
฿นตางประทศ มีผูຌขຌารวมจำนวน 5ใ คน
โี งานตรียมความพรຌอมกอนดินทาง จัดกิจกรรมสริมสรຌางองคความรูกຌ อ นดินทาง
เปศึกษาตอตางประทศ พืไอ฿หຌนักรียนทุนรัฐบาลมีความพรຌอม฿นการเปศึกษา฿นตางประทศ/
อบรมผูຌเดຌรับทุนลารียนหลวง ทุนรัฐบาล ละทุนอืไน โ กอนดินทางเปศึกษา ณ ตางประทศ
ิPreูDeparture Orientationี ประจำป โ55่ / กิ จกรรมตรี ย มความพรຌ อ ม฿หຌ นั ก รี ย นทุ น
ครงการ แ อำภอ แ ทุน ิODOSี รุน ทีไ 5 / อบรมปฐมนิทศนักรียนทุนรัฐบาล ิก.พ.ี ทุนบุคคลทัวไ เป
ระดับปริญญา ประจำป โ55่ / จัดสัมมนาปลูกจิตสำนึกรักบຌานกิด฿หຌกนักรียนทุนรัฐบาล
กิจกรรมคายตอสง ตอยอด ถายทอดประสบการณ ปทีไ ็
แ.โ งานพัฒนานยบายละมาตรฐานการดูลจัดการศึกษา ดยจัดสัมมนา รือไ งทบทวน
หลักกณฑละนวปฏิบตั ิ กียไ วกับการศึกษาของนักรียนทุนรัฐบาล พือไ ปรับปรุงหลักกณฑละนวทาง
ปฏิบัติ฿นการดูลนักรียนทุนรัฐบาลละทุนลารียนหลวง฿หຌสอดคลຌองกับนวทางการปรับปรุง
ระบบทุนรัฐบาล ละสามารถนำเปปฏิบัติเดຌอยางหมาะสม / จัดครงการปรับปรุงระบบการดูล
ขຌาราชการลาศึกษา ฝຄกอบรม ปฏิบัติการ วิจัย ละดูงาน฿นประทศละตางประทศ ละทบทวน
ระบบการรับฝากนักรียนทุนของหนวยงานทีไฝากอยู฿นความดูลของ ก.พ. ปຓนการปรับปรุงระบบ
การดูลขຌาราชการลาศึกษา ฝຄกอบรมฯ ฿หຌตรงตามจตนารมณของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
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วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการเปศึกษา ฝຄกอบรมฯ ณ ตางประทศ พ.ศ. โ5ไ้ ละทบทวนการรับฝาก
นักรียนทุนจากหนวยทุนฝาก฿หຌหมาะสมตามสภาพการณปจจุบัน / สัมมนาทบทวนหลักกณฑละ
นวปฏิบตั ิ กียไ วกับการดูลจัดการศึกษาของนักรียนทุนรัฐบาล฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณปจ จุบนั /
สัมมนาการสริมสรຌางครือขายความรวมมือกับสวนราชการ฿นการดูลนักรียนทุนรัฐบาล / จัดกิจกรรม
สดงผลงานวิจัยนักรียนทุนรัฐบาล ๊ งานวิจัยกຌาวเกล นำเทยสูสากล / จัดประชุมปฏิบัติการกีไยวกับ
ปญหา฿นการดำนินงานตามหลักกณฑ วิธกี ารละงือไ นเขการ฿หຌขาຌ ราชการลาศึกษา ฝຄกอบรม ดูงาน
ละปฏิบัติการวิจัยทัๅง฿นประทศละตางประทศ
แ.ใ งานระบบสารสนทศพืไอจัดการศึกษา ทดสอบระบบสารสนทศพืไอจัดการศึกษา
฿นตางประทศ ทดสอบการนำขຌาขຌอมูล ดำนินการลงขຌอมูลพืๅนฐานของระบบ ซึไงประกอบดຌวย
ขຌอมูลจังหวัด อำภอ/ขต ตำบล/ขวง ขຌอมูลประทศ/มือง/รัฐ ขຌอมูลกลุมสาขาวิชา/ สาขาวิชา
ขຌอมูลสถานศึกษา ละตรวจสอบขຌอมูล฿หຌถูกตຌองตรงตามขຌอมูลพืๅนฐาน
แ.ไ สรุปจำนวนนักรียน฿นความรับผิดชอบ ณ วันทีไ ใเ กันยายน โ55่ ประกอบดຌวย
แี นักรียนทุนฝຆายพลรือน฿นตางประทศ ฿นความดูลของ ก.พ. ทีไกำลังศึกษา ฝຄกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัยละดูงาน รวม ไแ ประทศ จำนวน ใุ้โใ คน โี นักรียนทุนรัฐบาล฿นความดูลของ ก.พ.
฿นประทศตาง โ จำนวน ใุแไแ คน ละ ใี ขຌาราชการลาศึกษา฿นตางประทศ จำนวน แๆเ คน
2 าCเตCียมSEังคนคุณภาพเาสู CะบบCาชาC
โ.แ การสอบพืไอวัดความรูຌความสามารถทัไวเป ิภาค ก.ี
แี ดำนินการสอบพือไ วัดความรูคຌ วามสามารถทัวไ เป ประจำป โ55่ จำนวน โ ครังๅ ดังนีๅ
- ครัๅงทีไ แ ณ ศูนยสอบ฿นจังหวัดตาง โ รวม แแ ศูนยสอบ ิกรุงทพมหานครละ
ปริมณฑล ฉะชิงทรา ราชบุรี ชลบุรี ชียง฿หม พิษณุลก อุดรธานี อุบลราชธานี
นครราชสีมา สุราษฎรธานี ละสงขลาี
ู ครัๅงทีไ โ ณ ศูนยสอบ฿นจังหวัดตาง โ รวม 5 ศูนยสอบ ิกรุงทพมหานครละ
ปริมณฑล ชียง฿หม อุดรธานี อุบลราชธานี ละสงขลาี ดยมีผูຌสมัครสอบรวม
ไๆแุ่่5 คน บงปຓน ิแี ระดับ ปวช. จำนวน แๆุใ5ไ คน ิโี ระดับ ปวส.
จำนวน ๆแุๆ็เ คน ิใี ระดับปริญญาตรี จำนวน ใๆ5ุใไไ คน ิไี ระดับ
ปริญญาท จำนวน แุ่5แ็ คน
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โี ดำนินการสอบพืไอวัดความรูຌความสามารถทัไวเปสำหรับสวนราชการ สำหรับ
ผูຌผานการสอบพืไอวัดความรูຌความสามารถทัไวเป ทีไ฿ชຌฉพาะตำหนงฯ ิภาค ก. พิศษี ประจำป
โ55่ จำนวน โ ครัๅง ดังนีๅ
ู ครัๅงทีไ แ มีผูຌขຌาสอบ จำนวน ใุ5้แ คน ละมีผูຌสอบผาน จำนวน ๆๆ คน
ู ครัๅงทีไ โ มีผูຌขຌาสอบ จำนวน โ5่ คน ละมีผูຌสอบผาน จำนวน ๆ็ คน
หมายหตุ ภาค ก. พิศษ คือ การจัดสอบความรูຌความสามารถทัไวเปสำหรับ
ผูຌทีไผานการสอบพืไอวัดความรูຌความสามารถทีไ฿ชຌฉพาะตำหนง ิภาค ข.ี หรือความหมาะสมกับ
ตำหนง ิภาค ค.ี หรือผูຌทีไสอบผาน ภาค ข. ละภาค ค. ของสวนราชการลຌว ตยังเมมีหนังสือ
รับรองการสอบผานภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ.
โ.โ การสรรหาละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนรัฐบาล
แี การสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอรับทุนประภทตาง โ
- ทุนระดับมัธยมศึกษา เดຌก ิแี ทุนลารียนหลวง ้ ทุน มีผูຌเดຌรับทุน ้ ทุน
ิโี ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี 5่ ทุน มีผูຌเดຌรับทุน 5เ คน
ิใี ทุนกระทรวงการตางประทศ 5 ทุน มีผูຌเดຌรับทุน 5 คน ิไี ทุน ปตท.สผ.
ไ ทุน มีผูຌเดຌรับทุน ไ คน ิ5ี ทุนธนาคารหงประทศเทย ไ ทุน มีผูຌเดຌรับทุน
ไ คน ละ ิๆี ทุนวิวัฒนเชยานุสรณ แ ทุน มีผูຌเดຌรับทุน แ คน
ู ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา เดຌก ิแี ทุนรัฐบาล ก.พ. ็ไ ทุน มีผูຌเดຌรับทุน
ๆ้ คน ิโี ทุนเทยพัฒน ่ ทุน มีผเຌู ดຌรบั ทุน 5 คน ิใี ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร
ละทคนลยี แเ็ ทุน มีผเຌู ดຌรบั ทุน ็้ คน ละ ิไี ทุนเปศึกษา฿นสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ใ ทุน ิเมมีผูຌเดຌรับทุนี
- ทุนดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษา฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศสูระบบ
ราชการ ิ“ndergraduate Intelligence Scholarship Program๊ “ISี
จำนวน ้ใ ทุน มีผูຌเดຌรับทุน 5ใ คน
- ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ิศึกษาี เดຌก ิแี ศึกษาภาย฿นประทศ ไ ทุน
ิเมมีผูຌเดຌรับทุนี ิโี ศึกษา ณ ตางประทศ แโใ ทุน มีผูຌเดຌรับทุน 5ไ คน
ู ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ิฝຄกอบรมี เดຌก ิแี ทุนฝຄกอบรมสำหรับผูຌบริหาร
ระดับสูง แ5 ทุน มีผูຌเดຌรับทุน แใ คน ิโี ทุนตรียมผูຌบริหารระดับสูง แเ ทุน
มีผูຌเดຌรับทุน แเ คน ิใี ทุนฝຄกอบรมสำหรับพัฒนาความชีไยวชาญ/ความรูຌ
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ฉพาะดຌาน ิระดับชีไยวชาญี แเ ทุน มีผูຌเดຌรับทุน แเ คน ิไี ทุนฝຄกอบรม
สำหรับผูຌผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ไ ทุน มีผูຌเดຌรับทุน ไ คน
ิ5ี ทุนฝຄกอบรมสำหรับขຌาราชการประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ แ5 ทุน
มีผูຌเดຌรับทุน แ5 คน ิๆี ทุนฝຄกอบรมสำหรับขຌาราชการประภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิศษ โเ ทุน มีผูຌเดຌรับทุน โเ คน ิ็ี ทุนฝຄกอบรมพืไอ
สริมสรຌางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ิChief Human Resource
Ofພcerี แเ ทุน มีผูຌเดຌรับทุน ่ คน ิ่ี ทุนตรียมผูຌบริหาร ิIS ดีดนี แเ ทุน
มี ผ ู ຌ เ ดຌ ร ั บ ทุ น แเ คน ิ้ี ทุ น หลั ก สู ต รนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลมื อ อาชี พ ิHR
Professionalี แ5 ทุน มีผูຌเดຌรับทุน ้ คน ิแเี ทุนฝຄกอบรมระบุสังกัด 5ๆ ทุน
มีผูຌเดຌรับทุน ใไ คน ิแแี ทุน Talent netork ิHipps/ NeWae ิNWี/
ประภทวิ ช าการ ระดั บ ชำนาญการพิ  ศษี ไ5 ทุ น มี ผ ู ຌ เ ดຌ ร ั บ ทุ น ไ5 คน
ิแโี ทุ น สถาบั น พระบรมราชชนก ้ไ ทุ น ิทุ น พั ฒ นาอาจารย ส ำหรั บ
ผูຌทีไกำลังศึกษาหรือมีมหาวิทยาลัย฿นประทศตอบรับ฿หຌขຌาศึกษา ็้ ทุน
มีผเຌู ดຌรบั ทุน ้ คน ละทุนพือไ เปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ ิทุนพัฒนาอาจารยี
แ5 ทุน มีผูຌเดຌรับทุน ้ คนี
โ.ใ การสนับสนุนสวนราชการดຌานการสรรหาละลือกสรร พืไอ฿หຌสวนราชการสรรหา
ละลือกสรรบุคคลเดຌตรงตามความตຌองการ ดยสนับสนุนดຌานขຌอมูล ครือไ งมือ ละการ฿หຌคำปรึกษา
นะนำ เดຌก การพิจารณารับรองหลักสูตรจากสถานศึกษาภาย฿นประทศ จำนวน ใุแ่่ หลักสูตร
การ฿หຌบริการครืไองมือประมินบุคคลบบประมินคานิยมพืๅนฐานพืไอรับทุนรัฐบาล จำนวน ไแเ คน
การ฿หຌบริการบบวัดคุณลักษณะทัไวเปของบุคคล ็ สวนราชการ จำนวน แ้โ คน

TจCCมาCพัฒนาคุณภาพSEังคนภาคCัฐ
1 าCเตCียมแEะพัฒนาSEังคนคุณภาพ
แ.แ ระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล
แี ประสานงานกั บ สถาบั น การศึ ก ษา฿นประทศ ละส ว นราชการที ไ  กี ไ ย วขຌ อ ง
พือไ จัดทำกรอบการฝຄกอบรมปຓนกลุม สำหรับพัฒนาขຌาราชการ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. โ55้
โี ประชุมชีๅจงสวนราชการกีไยวกับการจัดทำผนพัฒนาบุคลากร ละคำขอรับ
การจัดสรรทุน
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แ.โ ระบบบริหารกำลังคนภาครัฐ
แี ดำนิ น การฝຄ ก อบรมละพั ฒ นาสำหรั บ ขຌ า ราชการ฿นระบบขຌ า ราชการผู ຌ ม ี
ผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ิTraining and Deelopment
Roadmap โเแ5ี ประกอบดຌ วยหลั ก สู ตร / กิ จกรรมฝຄ ก อบรมละพั ฒ นา
พือไ สริมสรຌางความรูຌ ความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีสไ อดคลຌองละจำปຓน
ตอการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาสมรรถนะพืไอพัฒนาขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง
ละผูຌทีไกีไยวขຌองกับระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ตามกรอบการฝຄกอบรม
ละพัฒนา ิTraining and Deelopment Roadmapี จำนวน แๆ หลักสูตร
ดังนีๅ ิแี หลักสูตรการวิคราะหขอຌ มูลทรัพยากรบุคคลละผลลัพธของขຌาราชการ
ผูมຌ ผี ลสัมฤทธิส์ งู ิโี หลักสูตรผูนຌ ำชิงสรຌางสรรค ิใี หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความขัดยຌง ิไี กิจกรรม ASEAN Talk ิ5ี หลักสูตรกลยุทธการสรรหาคุณภาพ
ิๆี หลักสูตรการบริหารคนรุน฿หมละคนกง฿นองคกร ิ็ี กิจกรรม Site ”isit
การสรຌางภาพลักษณขององคกร ิ่ี หลักสูตร CEO Talk ิ้ี หลักสูตร
บทบาทของผูຌดำนินการประชุม ผูຌอำนวยการประชุม ละผูຌประสานงาน฿นการ
ประชุมระหวางประทศ ิแเี กิจกรรม Site ”isit การตรียมความพรຌอมละ
การบริหารกำลังคนคุณภาพ ิแแี หลักสูตรทักษะละทคนิคการสืไอสาร
฿นองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ิแโี หลักสูตรผูຌนำ฿นการสรຌางรงบันดาล฿จ
ิแใี หลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษพืไอการนำสนองานอยางมีประสิทธิภาพ
ิแไี หลั ก สู ต รทั ก ษะภาษาอั ง กฤษพื ไ อ การนำสนองานอย า งมื อ อาชี พ
ิแ5ี หลักสูตร Eใ ิEngage Empoer Eecute ละ Transformatie Thinkingี
ละ ิแๆี หลักสูตรคิดครอมกรอบ ิThinking beteen the boี ดย
กลุม ปງาหมายทีไ ขຌารวมประกอบดຌวย ขຌาราชการผูมຌ ผี ลสัมฤทธิส์ งู ิจำนวน โไ5 คนี
ผูຌบังคับบัญชาระดับตຌนของขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ิจำนวน แใเ คนี ละ
ผูรຌ บั ผิดชอบระบบขຌาราชการผูมຌ ผี ลสัมฤทธิส์ งู ของสวนราชการ ิจำนวน แใ5 คนี
โี กิจกรรมครือขายการติดตามการ฿ชຌประยชนกลุมกำลังคนคุณภาพ
- กิจกรรมครือขายชิงวิชาการ ปຓนกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปกลุม กำลังคน
คุณภาพ มีวตั ถุประสงคพือไ ปຓนการผยพร ลกปลียไ นความรูຌ ละการรียนรูຌ
จากทุนฝຄกอบรมขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงรุน฿หม ทุนฝຄกอบรมกลุมกำลังคน
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คุณภาพละการศึกษาดูงาน฿นตางประทศ ซึงไ ปຓนการสดงผลงานละศักยภาพ
ของกำลังคนคุณภาพ฿นชิงวิชาการ ิมิติคนกงี ตลอดจนปຓนวที฿หຌขຌาราชการ
กำลังคนคุณภาพกลุมอืไน โ รวมทัๅง฿หຌผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองเดຌรูຌจักกลุมกำลังคน
คุณภาพของภาคราชการมากยิไงขึๅน รวมทัๅงสามารถสรຌางคุณคาละ฿ชຌประยชน
จากกลุมคนดังกลาวเดຌอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนำเปสูการพัฒนาระบบ
ราชการเทยอยางยัไงยืนตอเป ดยจัดขึๅน฿นวันทีไ แเ กันยายน โ55่ ภาย฿ตຌ
หัวขຌอ หนึงไ องศาขยับปรับปลียไ นประทศเทย ๊ กຌาวตอเปของพลังหงอนาคต
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี มีผูຌขຌารวมประมาณ
ไ5เ คน ประกอบดຌวย ผูบຌ ริหารระดับสูงของสวนราชการ ผูบຌ งั คับบัญชาระดับตຌน
ของขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ผูຌรับผิดชอบงานดຌานทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการตาง โ ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงรุนทีไ แ – แแ ผูຌนำคลืไนลูก฿หม
฿นราชการเทย ิNe Wae Leaderี นักบริหารการปลียไ นปลงรุน ฿หม ินปร.ี
ละนักรียนทุนรัฐบาล
- กิจกรรมครือขายชิงจิตอาสา ดยดำนินการจัดกิจกรรมวันดีดี ิOne Degree
Drieี มีวตั ถุประสงคพือไ ฿หຌกลุม กำลังคนคุณภาพเดຌสดงศักยภาพ฿นชิงจิตอาสา
การทำประยชน  พื ไ อ ส ว นรวม ิมิ ต ิ ค นดี ี การสริ ม สรຌ า งพลั ง ความร ว มมื อ
฿นชิงบูรณาการระหวางกำลังคนคุณภาพกลุมตาง โ ิมิติคนคุณภาพี ละ
การสริ ม สรຌ า งพลั ง สามั ค คี ป รองดอง ิมิ ต ิ ค วามกลมกลี ย วี ภาย฿ตຌ ห ั ว ขຌ อ
ปนนๅำ฿จ฿หຌนอຌ ง ฉลิมพระกียรติสมดใจพระทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
฿นอกาสทรงจริญพระชนมายุ ๆเ พรรษา ระหวางวันทีไ แแ – แโ มิถนุ ายน โ55่
ณ ภูผาผึๅงรีสอรท ละรงรียนตำรวจตระวนชายดนบຌานถๅำหิน อำภอสวนผึๅง
จังหวัดราชบุรี มีผຌู ขຌารวม จำนวน แแใ คน ประกอบดຌวยขຌาราชการผูมຌ ผี ลสัมฤทธิส์ งู
ผูຌนำคลืไนลูก฿หม฿นราชการเทย นักบริหารการปลีไยนปลงรุน฿หม ละนักรียน
ทุนรัฐบาล
แ.ใ ระบบนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ซึ ไ ง มี ก ารดำนิ น การกี ไ ย วกั บ การประมิ น สมรรถนะ
ทางการบริหารพือไ ประกอบการคัดลือกละตงตังๅ บุคคลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร เ็เแ/ว ้
ลงวันทีไ แ5 สิงหาคม โ55ไ รืไอง การคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนง
นักบริหาร ้
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z โครงRรพัฒนRประสTทธTภRพRรบรTหRรจัดRรสSหรับผู บรTหRรระดับสูง
การฝຄกอบรมปลัดกระทรวงหรือทียบทา อธิบดีหรือทียบทา ผูຌวาราชการจังหวัด หรือ
ผูຌทีไเดຌรับมอบหมายทีไดำรงตำหนงประภทบริหาร ซึไงบงกิจกรรมการรียนรูຌปຓน โ Modules เดຌก
โ.แ Leadership Camp Module I ค า ยยกระดั บ ปรั บ ฐานผู ຌ น ำ ประกอบดຌ ว ย
หลักสูตรระยะสัๅน สำหรับพัฒนาปรับฐานสมรรถนะผูຌนำสำหรับผูຌบริหารระดับสูงภาครัฐทีไเดຌรับ
การตงตัๅง฿หม฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ดังนีๅ ิแี หลักสูตร ผูຌนำการปลีไยนปลงละการนำสู
ดินดน฿หม ิโี หลักสูตร การคิดชิงวิพากษຏละการคิดชิงกลยุทธຏ พืไอยกระดับการตัดสิน฿จ
ิใี หลักสูตร การสรຌางความรวมมือ รวม฿จ ละการสรຌางรงบันดาล฿จพืไอยกระดับการบูรณาการ
ละ ิไี หลักสูตร การสรຌางมูลคาจากตຌนนๅำถึงปลายนๅำ
โ.โ Leadership Camp Module II ประกอบดຌวยกิจกรรมการรียนรูຌทีไผสมผสาน
สำหรั บ การตรี ย มความพรຌ อ มผู ຌ น ำสู  ก ารปฏิ ร ู ป กลุ  ม ปງ า หมาย คื อ ขຌ า ราชการพลรื อ นสามั ญ
ทีดไ ำรงตำหนงประภทบริหารสูง ิปลัดกระทรวงหรือทียบทา อธิบดี หรือทียบทา ละผูวຌ า ราชการ
จังหวัดี ทัๅงหมด หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายทีไดำรงตำหนงประภทบริหาร฿หຌขຌารวมกิจกรรมทน
ดยมีกิจกรรมการพัฒนา ใ ระยะ฿น แ ดือน ดังนีๅ
แี ระยะทีไ แ นຌนการฝຄกอบรมระยะสัๅน ิShort Courseี ละการสวนาละ
สรຌางครือขาย ิTalk า Netorkingี หัวขຌอ ตรียมความพรຌอมผูຌนำสูการปฏิรูป พืไอปรับมุมมอง
ละความขຌา฿จ฿นการบริหารจัดการ฿นบริบทการปฏิรูปประทศเทย ละพัฒนาทักษะ฿นการปຓน
ผูຌนำการปลีไยนปลงเปสูความสำรใจ
โี ระยะทีไ โ นຌนการศึกษาดูงาน ิStudy Tripี ฿นตางประทศ ดยมีวัตถุประสงคຏ
พืไอปຂดมุมมองละลกปลีไยนความรูຌ ความคิด ละประสบการณຏรืไองการปฏิรูปประทศระหวาง
ผูຌบริหารเทยละตางประทศ ดยมุงถอดบทรียนทีไสำคัญ฿นการปฏิรูประบบราชการละการสรຌาง
ภาวะผูຌนำภาครัฐอันนำเปสูการปฏิรูปละการพัฒนาทีไประสบความสำรใจ ฿นหัวขຌอ ถอดบทรียน
จากประสบการณຏการปฏิรูปทีไกิดขึๅนจริง฿นประทศทีไปຓนบบอยางของการปฏิรูป
ใี ระยะทีไ ใ กิจกรรมการประชุมชิงปฏิบัติการ ซึไงปຓนวทีพืไอ฿หຌผูຌบริหารระดับสูง
ทีไขຌารวมครงการมารวมกันลกปลีไยนองคຏความรูຌ มุมมองละนวคิดทีไเดຌจากกิจกรรมการรียนรูຌ
กอนหนຌา ละระดมสมองพืไอเดຌมาซึไงขຌอสนอละนวทาง฿นการปฏิรูประบบราชการละภาวะผูຌนำ
ภาครัฐ฿นอนาคต ฿นหัวขຌอ ระดมสมองชืไองยงนวคิดพืไอการปฏิรูประบบราชการละภาวะผูຌนำ
ภาครัฐ฿นอนาคต
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3 RรพัฒนRคุณภRพSลังคนภRครัฐ
ใ.แ การสรຌางละพัฒนาผูຌนำ
แี ครงการพัฒนาผูຌนำทีไมีวิสัยทัศนຏละคุณธรรม฿นภาครัฐ หลักสูตรพัฒนา
นักบริหารระดับสูง : ผูຌนำทีไมีวิสัยทัศนຏละคุณธรรม ินบส.แี จำนวน โ รุน
ดยรุนทีไ ่แ มีผูຌขຌารับการอบรม จำนวน แแเ คน ละรุนทีไ ่โ มีผูຌขຌารับการ
อบรม จำนวน แแเ คน
โี ครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูຌบริหารสวนราชการ ินบส.โี รุนทีไ ็
มีผูຌขຌารับการอบรม จำนวน ใๆ คน
ใี ครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ดยมีผูຌขຌารับการ
อบรมฯ ปຓนผูดຌ ำรงตำหนงรองหัวหนຌาสวนราชการ จำนวน โ รุน รุน ทีไ ็ จำนวน
ๆ่ คน ละรุนทีไ ่ จำนวน โโ่ คน
ไี ครงการพัฒนาผูนຌ ำคลืนไ ลูก฿หม฿นราชการเทย : ดำนินการอบรมผูนຌ ำคลืนไ ลูก฿หม
รุนทีไ โเ ดยมีผูຌขຌารับการอบรมฯ ปຓนผูຌดำรงตำหนงประภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิศษ จำนวน 5เ คน
ใ.โ การวางระบบละพัฒนากลเกการพัฒนาขຌาราชการดຌวยวิธีการรียนรูຌทางเกลละ
สืไออิลใกทรอนิกสຏ
แี พิมไ บทรียน฿หมพือไ การพัฒนาผานสือไ อิลใกทรอนิกสຏ เดຌก ิแี ภาษามลายูทอຌ งถินไ
ิภาษายาวีี ิโี บทบาทของผูบຌ งั คับบัญชา฿นการรักษาวินยั ของผูอຌ ยู฿ ตຌบงั คับบัญชา
ิใี ความรูຌพืๅนฐานการบรรจุละตงตัๅง ิไี การจัดทำบบบรรยายลักษณะงาน
ิJob Descriptionี ละ ิ5ี การสรรหานักรียนทุนรัฐบาล ทัๅงนีๅ เดຌผยพร
ประชาสัมพันธຏหลักสูตร eูLearning ละชุดการรียนทางเกล ดยสงผนพับ
ประชาสัมพันธຏเปยังสวนราชการละหนวยงานภาครัฐ รวม ใุโเเ หงดຌวย
โี จัดการอบรมดຌวยบทรียนอิลใกทรอนิกสຏทไี ปຓนความตຌองการรวมของสวนราชการ
ละหนวยงานภาครัฐ฿นระบบออนเลนຏ ิHRD e–Learningี ของสำนักงาน ก.พ.
รวมทัๅงสิๅน แแ็ วิชา ประกอบดຌวย บทรียนอิลใกทรอนิกสຏ จำนวน ้ หมวดวิชา
ิรวม แแ็ วิชาี ดังนีๅ ิแี การบริหาร ใเ จำนวนวิชา ิโี การขียนหนังสือราชการ
5 จำนวนวิชา ิใี วิชาการพัฒนากระบวนทัศนຏ ละคุณลักษณะขຌาราชการ
แใ จำนวนวิชา ิไี การสริมสรຌางบทบาทหญิงชาย โ จำนวนวิชา ิ5ี การบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล โไ จำนวนวิชา ิๆี สริมทักษะดຌานทคนลยีสารสนทศ
แใ จำนวนวิชา ิ็ี สริมทักษะดຌานภาษา แแ จำนวนวิชา ิ่ี กฎหมายละ
กฎระบียบราชการ 5 จำนวนวิชา ิ้ี สริมทักษะดຌานอาซียน แไ จำนวนวิชา
นอกจากนีๅ เดຌมีการจัดหลักสูตร จำนวน โ หลักสูตร คือ หลักสูตรฝຄกอบรม
ขຌาราชการบรรจุ฿หม ิฉพาะขຌาราชการบรรจุ฿หมี แใ จำนวนวิชา ละหลักสูตร
ผูຌนำทีมทีไมีประสิทธิภาพ ิสำหรับผูຌดำรงตำหนงระดับหัวหนຌางานขึๅนเปี
โ5 จำนวนวิชา ดยมีการปຂดอบรมจำนวน ไ รุน ระยะวลารุนละ ๆ สัปดาหຏ
ู รุนทีไ แ รับสมัครรียน
อบรมออนเลนຏ
ประกาศผล
ู รุนทีไ โ รับสมัครรียน
อบรมออนเลนຏ
ประกาศผล
ู รุนทีไ ใ รับสมัครรียน
อบรมออนเลนຏ
ประกาศผล
ู รุนทีไ ไ รับสมัครรียน
อบรมออนเลนຏ
ประกาศผล

วันทีไ แๆ ธันวาคม โ55็ – แ้ มกราคม โ55่
วันทีไ แๆ ธันวาคม โ55็ – โๆ มกราคม โ55่
วันทีไ แเ ู โ่ กุมภาพันธຏ โ55่
วันทีไ แ กุมภาพันธຏ ู ็ มีนาคม โ55่
วันทีไ แ กุมภาพันธຏ ู แไ มีนาคม โ55่
วันทีไ แ – ใเ มษายน โ55่
วันทีไ แ มษายน – 5 พฤษภาคม โ55่
วันทีไ แ มษายน ู แโ พฤษภาคม โ55่
วันทีไ แ ู ใเ มิถุนายน โ55่
วันทีไ แ มิถุนายน ู 5 กรกฎาคม โ55่
วันทีไ แ มิถุนายน ู แโ กรกฎาคม โ55่
วันทีไ แ ู ใแ สิงหาคม โ55่

ทังๅ นีๅ จำนวนผูຌ ขຌารับการอบรม฿นระบบออนเลนຏ จำนวนทังๅ สินๅ แเแุ้็ใ ราย ซึงไ มีผผຌู า น
การอบรม จำนวน 5ๆุ็แๆ คน ิรຌอยละ 55.ๆแี ผูຌเมผานการอบรม จำนวน ใใุใโไ คน ิรຌอยละ
ใโ.ๆ่ี ละผูຌทีไอยูระหวางการอบรม/รอผล จำนวน แแุ้ใใ คน ิรຌอยละ แแ.็แี
ใ.ใ การพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญทีไอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ
การดำนินการอบรมขຌาราชการพลรือนสามัญทีอไ ยูร ะหวางทดลองปฏิบตั หิ นຌาทีรไ าชการ ตามกระบวนการทีไ ใ
การอบรมสัมมนารวมกัน ฿นหลัก สูตร การปຓ นขຌ า ราชการที ไ ดี  พื ไ อ ปลู ก ฝຑ ง ปรั ช ญาการปຓ น
ขຌาราชการทีไดี พัฒนาจิตสำนึกราชการ สงสริมคุณธรรม จรรยาขຌาราชการ กิจกรรมชวยหลือสังคม
การทำงานปຓนทีม ละพัฒนาครือขาย฿นการทำงานพือไ ฿หຌกิดความตระหนัก฿นหนຌาทีขไ องขຌาราชการ
มีความพรຌอม฿นการทำงานพืไอประยชนຏสุขตอประชาชนละประทศชาติ จำนวน โ รุน เดຌก
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รุนทีไ ่ ละ ้ ละมีผูຌผานการอบรมทัๅงหมด จำนวน ่็ คน ดย฿ชຌวิธีการฝຄกอบรมบบผสมผสาน
นຌนรียนรูจຌ ากประสบการณຏละการลงมือปฏิบตั จิ ริง ตามหลักสูตรขຌางตຌนประกอบดຌวย ไ ชุดกิจกรรม
เดຌก ิแี ปรัชญาของการปຓนขຌาราชการ ประยชนຏของผนดิน ละบทบาทหนຌาทีไของการปຓน
ขຌาราชการ ิโี การสรຌางวินัย สรຌางทีม ละความสามัคคี/จรรยาขຌาราชการ ิใี การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมละจิตสำนึกราชการ ละ ิไี การพัฒนาสังคมละประทศชาติ
ทัๅงนีๅ เดຌมีการพิไมติมนืๅอหา฿นหลักสูตรพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณຏ฿นปຑจจุบัน
ละการนำเปประยุกตຏ฿ชຌสำหรับการปฏิบัติราชการของขຌาราชการบรรจุ฿หม จำนวน ใ วิชา เดຌก
ิแี กฎหมายกียไ วกับวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง ิโี ความรูຌ กียไ วกับอาซียน ละ ิใี การขียนหนังสือ
ราชการละการขียนรายงานการประชุม ดยมีการจัดอบรมขຌาราชการพลรือนสามัญทีไอยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ
ใ.ไ การสรຌางความขຌมขใงนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ิHR Professionalี การดำนินการ
จัดการฝຄกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. โ55ๆ ปຓนตຌนมา
จนถึงปຑจจุบัน ดยมีหมวดวิชาหลักสำหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ แเ หมวดวิชา
ระดับชำนาญการ แแ หมวดวิชา ละระดับชำนาญการพิศษ แ หมวดวิชา หมวดวิชาพัฒนาทักษะ/
สมรรถนะ ใ หมวดวิชา ละหมวดวิชาสริม ใ วิชา มีจำนวนผูຌขຌารับการฝຄกอบรม฿นหลักสูตร
นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ฿นหมวดวิชาหลักละหมวดวิชาพัฒนาทักษะ/สมรรถนะ จำนวน แุ้โๆ คน
ละหมวดวิชาสริม จำนวน 5เไ คน
แี จั ด ฝຄ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลมื อ อาชี พ สำหรั บ ผู ຌ ด ำรงตำหน ง
นักทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการ จำนวน ใ็ไ คน มีผูຌผานกณฑຏการฝຄกอบรม
จำนวน แแ่ คน ดังนีๅ
ู หมวดวิชาสำหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ๆ หมวดวิชา เดຌก
ิแี ความรูຌพืๅนฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิโี การบริหารผลงาน
ิใี การสรรหาละลือกสรร ิไี วินยั ละจรรยาบรรณดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ิ5ี การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ละ ิๆี การบันทึกดຌวยภาพ
ู หมวดวิชาสำหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ 5 หมวดวิชา เดຌก
ิแี การสรรหาละลือกสรร ิโี การสอนงานพืไอการปรับปรุง ิใี นวปฏิบัติ
ตามมาตรฐานบริ ห ารอั ต รากำลั ง ปกติ ิไี การจั ด ครงสรຌ า งส ว นราชการ
ละการกำหนดตำหนง ละ ิ5ี การบริหารระบบพนักงานราชการ
ู หมวดวิชาสำหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิศษ แ หมวดวิชา คือ
การสอนงานพืไอการปรับปรุง
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โี จัดฝຄกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ฿หຌกับขຌาราชการ สำนักงาน ก.พ.
จำนวน โ ครัๅง มีผูຌขຌารับการอบรมจำนวน ่ๆ คน ประกอบดຌวย ิแี หมวดวิชา
ความรูຌพืๅนฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีผูຌขຌารับการอบรม 5่ คน ละ
ิโี หมวดวิชาการคิดวิคราะหຏ มีผูຌขຌารับการอบรม โๆ คน
ใี การพัฒนาหมวดวิชา฿หมจำนวน ไ หมวดวิชา คือ ิแี การบริหารระบบพนักงาน
ราชการ ิโี การบันทึกดຌวยภาพ ิใี การคิดวิคราะหຏ ละ ิไี การทำงานปຓนทีม
ดยหมวดวิชาทีไ ิแี – ิใี เดຌดำนินการจัดฝຄกอบรม฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ลຌว
ละหมวดวิ ช าที ไ ิไี การทำงานปຓ น ที ม จะดำนิ น การจั ด ฝຄ ก อบรม฿นป
งบประมาณ พ.ศ. โ55้
ไี การพัฒนาวิทยากร เดຌดำนินการจัดฝຄกอบรมหลักสูตรทคนิคการปຓนวิทยากร
มืออาชีพ฿หຌกขຌาราชการ฿นสำนักงาน ก.พ. ซึไงคาดวาจะเดຌรับมอบหมาย฿หຌปຓน
วิทยากรหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ จำนวน โโ คน
ใ.5 การฝຄกอบรมผูຌขຌารวมครงการปຑจฉิมนิทศขຌาราชการกษียณอายุ การดำนินการ
บงออกปຓน โ หลักสูตร ประกอบดຌวย
แี หลักสูตรทีไ แ ปຓนการหลักสูตรพืไอตรียมความพรຌอมกษียณอายุราชการ฿นหัวขຌอ
รื ไ อ ง นวทางการสริ ม สรຌ า งคุ ณ ภาพละคุ ณ ค า ของชี ว ิ ต  ดำนิ น การดย
สำนั ก งาน ก.พ. ฿นวั น ที ไ แ็ มี น าคม โ55่ ณ หอประชุ ม สุ ข ุ ม นั ย ประดิ ษ ฐ
สำนักงาน ก.พ. มีผูຌขຌารับการฝຄกอบรม จำนวน ้ไเ คน
โี หลักสูตรทีไ โ มี ใ หลักสูตร ดยผูຌขຌาอบรมสามารถลือกเดຌพียง แ หลักสูตร ดังนีๅ
ู การรักษาสุขภาพพืไอกษียณอายุ ปรกรมสรຌางสรรคຏชีวิต฿หม... ฿ส฿จสุขภาพ
ดำนินการดย ชมรมรักษຏสุขภาพดอะลกาซี ณ ดอะลกาซี ริวอรຏคว รีสอรຏท
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๆ รุน ระหวางวันทีไ โ็ มษายน ู ็ สิงหาคม โ55่
มีผูຌขຌารับการฝຄกอบรม จำนวน ็แ่ คน
ู การตรียมตัวมืไอกษียณอายุ ปรกรมสูชีวิต฿หม... หลังวัยทำงาน ดำนินการ
ดย ศูนยຏสงสริมสุขภาพมิชชัไน ณ อำภอมวกหลใก จังหวัดสระบุรี จำนวน ่ รุน
ระหวางวันทีไ โ้ มีนาคม ู โใ กรกฎาคม โ55่ มีผูຌขຌารับการฝຄกอบรม จำนวน
ไแโ คน
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ู การสริมสรຌางสุขภาพวัยกษียณอายุ ปรกรมสริมสรຌางพลัง... สุข฿จ สุขกาย
หลังวัยกษียณ ดำนินการดย ชมรมสริมสรຌางสุขภาพพชรริมธาร ณ จังหวัด
พชรบุ ร ี จำนวน ไ รุ  น ระหว า งวั น ที ไ โเ มษายน ู โไ กรกฎาคม โ55่
มีผูຌขຌารับการฝຄกอบรม จำนวน ใๆใ คน
ใ.ๆ การสรຌางวิทยากรตัวคูณดຌานวินัยขຌาราชการ หลักสูตร ติดปกวิทยากรสอนวินัย
ขຌาราชการ ซึไงหลักสูตรนีๅปຓนหลักสูตรสำหรับการอบรมจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองกีไยวกับการจัดอบรม
ขຌาราชการ฿หมของหนวยงานราชการตาง โ พืไอ฿หຌรูຌรืไองวินัยขຌาราชการอยางทຌจริง ละสามารถ
ถายทอดรืไองวินัยขຌาราชการ฿หຌกับขຌาราชการ฿หม฿นสังกัดของตนเดຌ ดยจัดอบรม จำนวน ใ รุน ดังนีๅ
รุนทีไ แ ระหวางวันทีไ แเ – แโ พฤศจิกายน โ55็ รุนทีไ โ ระหวางวันทีไ โ5 – โ็ พฤศจิกายน โ55็
ละรุนทีไ ใ ระหวางวันทีไ แๆ – แ่ ธันวาคม โ55็
ใ.็ จัดอบรมหลักสูตรการดำนินการทางวินัยกบุคลากรทีไทำงานดຌานวินัยละนิติกร
ของตละสวนราชการ จำนวน แ รุน ระหวางวันทีไ แโ – โ็ มกราคม โ55่ ดยมีผูຌขຌารวมสัมมนา
จำนวน ่เ คน

TจรรมRรพัฒนRเพืdอสรRงควRมเมแcงภRยในสSนังRน  พ
y งRนRรเจRหนRทีd
แ.แ การพั ฒ นาผนกำลั ง คนละระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของสำนั ก งาน ก.พ.
การจัดทำผนกำลังคนละระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ. พืไอการตรียมความพรຌอม
ดຌานกำลังคนอยางหมาะสม อาทิ ผนสรຌางทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ ผนอัตรากำลัง ละผนกลยุทธຏ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัๅงดำนินงานตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
แ.โ การพัฒนาขຌาราชการละจຌาหนຌาทีสไ ำนักงาน ก.พ. การพัฒนาขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไ
ของสำนักงาน ก.พ. ปรับกระบวนทัศนຏ฿หຌมีวัฒนธรรมละคานิยม฿นการปฏิบัติงานทีไมุงพิไมสมรรถนะ
ยึดหลักบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง รวมทัๅงสริมสรຌางครือขายราชการ
฿สสะอาด พัฒนาคุณภาพชีวิตของขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของสำนักงาน ก.พ.
z งRนคลัง
บริหารจัดการดຌานการงบประมาณ การงิน บัญชี ของสำนักงาน ก.พ. การงินละบัญชี
ของงินกองทุน มูลนิธิ฿นความดูลของสำนักงาน ก.พ. รวมถึงการงินละบัญชีของนักรียนทุนรัฐบาล
นักรียนทุนอืไน โ ละทุนสวนตัว
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3 งRนบรTหRรทรัพยสTน
พัฒนากลยุทธຏการบริหารทรัพยຏสนิ ละระบบสารสนทศ฿นการบริหารทรัพยຏสนิ ซึงไ รวมถึง
ระบบทะบียนละฐานขຌอมูลของทรัพยຏสิน จัดหาทรัพยຏสิน฿หຌปຓนเปตามความตຌองการของหนวยงาน
ละมีการบริหารจัดการ฿หຌกิดการ฿ชຌทรัพยຏสินทีไหมาะสม มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ละ
กิดความคุຌมคา
4 RรพัฒนRคุณภRพระบบRรบรTหRรจัดRรภRยในสSนังRน  พ
จัดทำคำรับรองการปฏิบตั ริ าชการของสำนักงาน ก.พ. ละสนับสนุนการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
ของฝຆายบริหาร฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตรຏของสำนักงาน ก.พ. ละปງาหมายการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สริมสรຌางละถายทอดองคຏความรูຌกีไยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
5 RรจัดทSแผนปฏTบัตTRรเชTงยุทธศRสตร
จัดทำผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ของสำนักงาน ก.พ. ติดตาม
ละรายงานผลการดำนินงานตามผนปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. ตอหัวหนຌาคณะรักษาความสงบ
หงชาติ ฝຆายกิจการพิศษ รัฐบาล ละสำนักงบประมาณ ประมวลขຌอมูลผลการดำนินงานตามผน
พืไอปຓนครืไองมือวางผนละประมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. รวมทัๅง จัดทำผนงาน
งบประมาณ คำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ55้
6 งRนสRรบรรณอTเลcทรอนTสและงRนจัดเcบเอสRรลRง
ดำนิ น การรั บ ูส ง หนั ง สื อ ดຌ ว ยการสกนรื ไ อ งส ง หน ว ยงานภาย฿น จั ด กใ บ อกสาร
อิลใกทรอนิกสຏดยการคัดยกหมวดหมูอกสาร฿หຌปຓนมาตรฐาน ปรับปรุง / พัฒนาศูนยຏจัดกใบ
อกสารกลาง฿หຌ ม ี ค วามทั น สมั ย สามารถรองรั บ อกสารที ไ ร อการทำลาย จั ด ฝຄ ก อบรมขຌ า ราชการ
฿หຌมีความรูຌความสามารถตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ ละการ฿ชຌระบบ
อิลใกทรอนิกสຏ ชวย฿นบริหารจัดการงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
7. หองสมุดอTเลcทรอนTสแบบมีชีวTตทRงดRน H และRรใหบรTRรศูนยอมูลRวสRร
สSนังRน  พ
บันทึกฐานขຌอมูลหนังสือทางดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ิHRี การบริหาร
การจัดการ ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัยของผูຌชีไยวชาญสำนักงาน ก.พ. ละอกสารวิจัยสวนบุคคล
จั ด กิ จ กรรมทีไสนับสนุ น การส ง สริ ม ความรู ຌ ท างดຌ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ ิHRี
การบริ ห ารจั ด การ ละภาษาต า งประทศ ผยพร ฿ นระบบครื อ ข า ยภาย฿น ฿หຌ บ ริ ก ารสื บ คຌ น
จากระบบฐานขຌอมูลหนังสือตามความตຌองการของขຌาราชการ
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8 งRนโรงพTมพ
สนับสนุนงานพิมพຏหนังสือ คูมือ อกสารตางโ ของสำนักงาน ก.พ. ละพัฒนาระบบ
งานพิมพຏ฿หຌทันสมัย ลดตຌนทุนการผลิต พิไมคุณภาพละประสิทธิภาพ฿นการทำงาน
9 งRนเทคโนโลยีสRรสนเทศและRรสืdอสRร
พัฒนาระบบสารสนทศกำลังคนภาครัฐ ฿หຌมีขຌอมูลกำลังคนภาครัฐทีไมีความถูกตຌอง
ติดตามประมินผลการ฿ชຌปรกรมระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ิDepartmental
Personnel Information System : DPISี ”ersion 5.เ ของสวนราชการละจังหวัด ฿หຌคำปรึกษา
นะนำ ละฝຄกอบรมการ฿ชຌปรกรม DPIS ”ersion 5.เ รวมทัๅงสนับสนุน กຌเขปຑญหา ละ
พัฒนางานดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของสำนักงาน ก.พ.
y0 RรสืdอสRรและRรเผยแพรอมูลRวสRรเชTงรุเพืdอสรRงควRมรู ควRมเRใจ
และRรมีส วนรวมในRรปฏTบัตTงRนองสSนังRน  พ
ดำนินการสืไอสารละผยพรขຌอมูลขาวสารชิงรุกผานสืไอตาง โ อาทิ สืไอสิไงพิมพຏ
ิมติชนรายวัน คอลัมนຏ นายพิษณุลก คำบริหารคน HRู”ocabulary ประชาชาติธุรกิจ
รายสัปดาหຏ คอลัมนຏ HR World มติชนสุดสัปดาหຏ คอลัมนຏ กระสคนกระสลก สืไอทรทัศนຏ
สืไอวิทยุ Fan page OCSC ละวใบเซตຏ สำนักงาน ก.พ.
yy งRนพัฒนRควRมรวมมือระหวRงประเทศ
การรับรองคณะศึกษาดูงานจากตางประทศพืไอลกปลีไยนองคຏความรูຌละพัฒนา
ความสัมพันธຏกับตางประทศ ละการสรຌางความรวมมือ ความสัมพันธຏ ละครือขายตางประทศ
฿นดຌ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลละความช ว ยหลื อ ทางวิ ช าการ ระหว า งสำนั ก งาน ก.พ.
กับหนวยงานละองคຏกรตางประทศ
yz งRนตรวจสอบภRยใน
ตรวจสอบดຌานตาง โ ตามผนการตรวจสอบประจำป ละรายงานผลการตรวจสอบ
พรຌอมขຌอสนอนะ฿หຌผูຌบริหารสวนราชการ ละคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
y3 RรจัดประชุมคณะหัวหนRสวนรRชRรระดับระทรวงหรือเทียบเทR
จัดประชุมคณะหัวหนຌาสวนราชการระดับกระทรวงหรือทียบทา จำนวน ๆ ครัๅง
ดยมี น ายกรั ฐ มนตรี  ปຓ น ประธานการประชุ ม พื ไ อ ติ ด ตามความกຌ า วหนຌ า ของการดำนิ น งาน
ตามภารกิจของสวนราชการ บูรณาการงาน ละประสานความรวมมือระหวางสวนราชการ
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y4 RรจัดงRนวันRรRชRรพลเรือน
จัดงานลีๅยงสดงความยินดี ละพิธีมอบกียรติบัตรละขใมชิดชูกียรติขຌาราชการ
พลรือนดีดน สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำป พ.ศ. โ55่ นืไอง฿นอกาสวันขຌาราชการพลรือน
ิวันทีไ แ มษายน ของทุกปี ละมอบ฿หຌสว นราชการตຌนสังกัดจัดพิธมี อบกียรติบตั รละขใมชิดชูกียรติ
฿หຌกขຌาราชการพลรือนดีดน฿นสังกัด ดยขอ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นวันทีไ ใเ มิถุนายน โ55่
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ผลผลTต : RรบรTหRรจัดRรทรัพยRรบุคคลในตRงประเทศทีมd ปี ระสTทธTภRพ
และประสTทธTผล
TจรรมRรบรTหRรจัดRรดูแลนัเรียนไทยในตRงประเทศ
RรบรTหRรจัดRรดูแลนัเรียนไทยในตRงประเทศ
การดำนินการสงสริม สนับสนุน ละประสานงานกีไยวกับการจัดการศึกษา ฝຄกอบรม
หรือดูงานสำหรับนักรียนทุนของรัฐบาล นักรียนทุนอืไน ละบุคลากรภาครัฐทีไลาศึกษา ฝຄกอบรม
หรือดูงาน฿นตางประทศ ประสานงานละจัดหาขຌอมูลกียไ วกับการศึกษา฿นตางประทศพือไ ประยชนຏ
฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นฝຆายพลรือน จัดกิจกรรมสงสริมความสัมพันธຏอันดีระหวางบุคลากร
ภาครัฐ นักรียนเทย฿นตางประทศ ละสำนักงานผูຌดูลนักรียนฯ หรือกิจกรรมพิไมพูนความรูຌ
฿นดຌานตางโ จัดกิจกรรมพือไ ฿หຌความรูคຌ วามขຌา฿จพืนๅ ฐานกียไ วกับระบบราชการเทย พือไ สรຌางรงจูง฿จ
฿หຌคนเทยทีไศึกษา฿นตางประทศกลับมารับราชการหรือทำงาน฿นประทศเทย ละติดตามดูล
ความปลอดภัยของนักรียนเทยดยทัไวเป ละ฿นกรณีทีไกิดหตุการณຏรุนรงตาง โ ฿นตางประทศ
อาทิ สงคราม หตุจลาจล ผนดินเหว ภูขาเฟระบิด

ยุทธศRสตรRรรัษRมRตรฐRนตRมระบบคุณธรรมและควRมถูตอง
เปนธรรม

ผลผลTต : มRตรฐRนคุณธรรมและจรTยธรรมทีdนSไปสูวัฒนธรรมRรปฏTบัตT
รRชRรทีdมุงเนนประโยชนสวนรวม
TจรรมRรเสรTมสรRงคุณธรรม จรTยธรรม และRรพัฒนRวัฒนธรรมองคร
y RรเสรTมสรRงคุณธรรม จรTยธรรม และควRมโปรงใส
แ.แ การขับคลืไอนละสรຌางความขຌมขใงทางจริยธรรม ละครือขายจริยธรรม
การสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมละกลุม งานคุมຌ ครองจริยธรรมประจำสวนราชการ
จำนวน ๆ ครัๅง ดยผูຌขຌารวมสัมมนาประกอบดຌวย คณะกรรมการจริยธรรม หัวหนຌากลุมงานคุຌมครอง
จริยธรรม ละจຌาหนຌาทีผไ ปຌู ฏิบตั งิ านดຌานสงสริมจริยธรรมประจำสวนราชการ฿นสังกัดกระทรวงตาง โ
ดังนีๅ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชยຏ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงรงงาน กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรຏละ
ทคนลยี สวนราชการทีเไ มสงั กัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ละสำนักนายกรัฐมนตรี
แ.โ การสริมสรຌางกระบวนทัศนຏ ละคานิยม฿นการปຓนขຌาราชการทีไดี
แี การจัดพิธีถวายสัตยຏปฏิญาณพืไอการปຓนขຌาราชการทีไดีพลังของผนดิน นืไอง฿น
อกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โ55็ มีผຌู ขຌารวมพิธี จำนวน แุโเเ คน
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ประกอบดຌวย คณะรัฐมนตรี ขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌดำรงตำหนงประภท
บริ ห ารระดั บ ตຌ น ละระดั บ สู ง ตำหน ง ประภทอำนวยการระดั บ สู ง ละ
ขຌาราชการทหาร ตำรวจ ละผูบຌ ริหารของหนวยงานของรัฐละรัฐวิสาหกิจระดับ
หัวหนຌาหนวยงาน ดยขຌาราชการทุกหมูหลา หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ละสถาบัน
การศึกษา ขຌาราชการการมือง องคຏกร/หมูค ณะ ละประชาชนทัวไ เปรวมลงนาม
ถวายสัตยຏปฏิญาณฯ ทางวใบเซตຏสำนักงาน ก.พ. จำนวน แๆโุเเเ คน ิขຌอมูล
ณ วันทีไ ่ มกราคม โ55่ี
โี การจัดกิจกรรมวันขຌาราชการพลรือน ประจำป โ55่ ฿นวันทีไ แ มษายน โ55่
ณ ตึกสันติเมตรี ทำนียบรัฐบาล ดยมี พลอก ประยุทธຏ จันทรຏอชา นายกรัฐมนตรี
ปຓนประธาน฿นพิธีมอบกียรติบัตร ละขใมชิดชูกียรติขຌาราชการพลรือนดีดน
ประจำปพุทธศักราช โ55็
ใี การฝຄกอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณการพัฒนาการรียนรูตຌ ามรอยพระยุคลบาท :
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ิการครองงานี ระยะวลา โ วัน จำนวน ไ รุน ดยมี
ผูຌขຌารวมสัมมนารวมทัๅงสิๅนจำนวน แๆแ คน จาก ่้ สวนราชการ
ไี การฝຄกอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณการพัฒนาการรียนรูตຌ ามรอยพระยุคลบาท :
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ิการครองคนี ระยะวลา โ วัน จำนวน ไ รุน ดยมี
ผูຌขຌารวมสัมมนารวมทัๅงสิๅน จำนวน แแ5 คน
5ี การสรຌางมาตรฐานความปรง฿สของสวนราชการ
ู การประชุมชีๅจงนวทางการสรຌางมาตรฐานความปรง฿ส ตามครืไองมือวัด
ความปรง฿สละตรวจสอบเดຌของสวนราชการ ณ สำนักงาน ก.พ. ระหวาง
วันทีไ โใ–โไ มีนาคม โ55่ ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ
กียไ วกับหลักกณฑຏ ละนวทางประมินมาตรฐานความปรง฿สตามครือไ งมือฯ
ทีไเดຌพัฒนาขึๅนรวมทัๅงลกปลีไยนประสบการณຏ ปຑญหา อุปสรรค฿นการประมิน
ความปรง฿สทีไผานมา
ู การประชุมพือไ รับฟຑงความคิดหในจากผูบຌ ริหารภาครัฐ รือไ ง กณฑຏการประมิน
พฤติกรรมทางจริยธรรมพือไ คัดลือกขຌาราชการพลรือนขึนๅ ตงตังๅ ฿หຌดำรงตำหนง
ประภทบริหาร ฿นวันทีไ แเ มษายน โ55่ ณ หຌองประชุม โ ชัๅน ้ อาคาร
สำนักงาน ก.พ. ผูຌ ขຌารวมประชุมปຓนขຌาราชการประภทบริหาร จำนวนประมาณ
แเ คน จากสวนราชการตางโ
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แ.ใ การประมินละติดตามผลการปฏิบตั ติ ามจริยธรรม รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
จัดทำบบประมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขຌาราชการพลรือน พืไอประมินผลการ
ดำนินงานของสวนราชการตามประมวลจริยธรรมขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ55็
ดยการสงบบประมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขຌาราชการพลรือนของหัวหนຌา
สวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม กลุมงานคุຌมครองจริยธรรม จำนวน โแโ สวนราชการ ละ
บบประมินสถานภาพขຌาราชการ฿นการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขຌาราชการพลรือน
จำนวน โุ5เเ ตัวอยาง รวมทัๅงสัมภาษณຏหัวหนຌากลุมงานคุຌมครองจริยธรรม จำนวน ใเ คน
z RรรณรงคปลุจTตสSนึ เพืdอสงเสรTมRรปฏTบัตTตRมมRตรฐRนจรTยธรรม
โ.แ การสัมมนาชิงปฏิบัติการพืไอบูรณาการนวทางการสงสริมคุณธรรม จริยธรรม
ละการปງองกันการทุจริต ฿นวันทีไ โใ มิถนุ ายน โ55่ ณ รงรมบຌานปูรสี อรຏทอนดຏสปา อำภอมือง
จังหวัดตราด ดยศูนยຏปฏิบัติการตอตຌานการทุจริตประจำจังหวัดตราด สวนราชการ ภาคอกชน ละ
ครือขายภาคประชาชน฿นจังหวัดตราด จำนวน 5เ คน รวมกันระดมความคิดหในกีไยวกับนวทาง
การสงสริมคุณธรรม จริยธรรม ละการปງองกันการทุจริต
โ.โ จัดงานวันคุณธรรม จริยธรรม ละความปรง฿ส฿นภาครัฐ ประจำป พ.ศ. โ55่
฿นวันทีไ แๆ สิงหาคม โ55่ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ดยมี
การจัดสดงนิทรรศการการสงสริมคุณธรรม จริยธรรม ละการสรຌางความปรง฿ส ละมีการมอบ
ประกาศกียรติคณ
ุ หนวยงานทีปไ ระมินมาตรฐานความปรง฿ส ดยเดຌรบั กียรติจากรองนายกรัฐมนตรี
ินายวิษณุ ครืองามี ปຓนประธาน พรຌอมทังๅ มีการนำสนอผลงานจากหนวยงานตຌนบบดຌานความปรง฿ส
จากกรมควบคุมรค ฿นหัวขຌอรือไ ง ประมินปรง฿สบบงายโ ตอบเดຌทกุ หนวยงาน ละมีการสวนา
฿นหัวขຌอกีไยวกับการสริมสรຌางวินัย จากผูຌทรงคุณวุฒิ ดยมีผูຌขຌารวมงาน จำนวน ไ5เ คน
โ.ใ การสั ม มนา ครื อ ข า ยคุ ณ ธรรม สานนำทำความดี  ระหว า งวั น ที ไ โเ – โแ
สิงหาคม โ55่ ณ รงรมสปริงฟຂลดຏ วิลลจ รีสอรຏท อนดຏ สปา จังหวัดพชรบุรี ดยมีวัตถุประสงคຏ
พืไอ฿หຌขຌาราชการพลรือนดีดน จากกระทรวงมหาดเทย กระทรวงพาณิชยຏ กระทรวงพลังงาน
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสือไ สาร กระทรวงศึกษาธิการ ละสำนักงาน ก.พ. จำนวน ไเ คน
เดຌลกปลีไยนความรูຌ ละประสบการณຏ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการอันนำเปสูการขยายผลความดี
ละสรຌางความขຌมขใงของครือขายขຌาราชการพลรือนดีดน
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โ.ไ การสัมมนาชิงปฏิบัติการพืไอบูรณาการนวทางการสงสริมคุณธรรม จริยธรรม
ละการปງองกันการทุจริต ิครงการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม พืไอจังหวัดนครนายก฿สสะอาดี
ดยมูลนิธิประทศเทย฿สสะอาด รวมกับจังหวัดนครนายก จัดขึๅน฿นวันจันทรຏทีไ โไ สิงหาคม โ55่
ณ หຌองราชพฤกษຏ แ ชลพฤกษຏ รี ส อรຏ ท ซึ ไ ง มี ผ ู ຌ ขຌ า ร วมการสั ม มนาฯ ประกอบดຌ วย ขຌ า ราชการ
จຌาหนຌาทีไของรัฐ ภาคอกชน ละครือขายภาคประชาชน จำนวน โ5เ คน
โ.5 การประชุมพืไอสริมสรຌางความรวมมือดຌานการสงสริมคุณธรรม จริยธรรม ละ
การปງองกันการทุจริต
ู ภาคตะวันออก : ดยจังหวัดตราดรวมกับศูนยຏสงสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.
฿นวันทีไ แ้ พฤษภาคม โ55่ ณ หຌองประชุมสำนักงานจังหวัดตราด ศาลากลาง
จังหวัดตราด มีผูຌขຌารวมประชุมคือ หัวหนຌาสำนักงานจังหวัด ละผูຌอำนวยการ
กลุมทีไกีไยวขຌอง จำนวน โเ คน
ู จังหวัดนครนายก : ดยศูนยຏปฏิบัติการตอตຌานการทุจริตจังหวัดนครนายกรวมกับ
ศูนยຏสงสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. ฿นวันทีไ แแ มิถุนายน โ55่ ณ ศาลากลาง
จังหวัดนครนายก มีผຌู ขຌารวมประชุมคือ หัวหนຌาสำนักงานจังหวัด ละผูอຌ ำนวยการ
กลุมทีไกีไยวขຌอง จำนวน แเ คน
โ.ๆ การพัฒนานวทางการสงสริมจริยธรรมละการปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
กรณีการยืไนบัญชีสดงรายการทรัพยຏสินละหนีๅสินของขຌาราชการพลรือน ดำนินการดยการ
จั ด การสนทนากลุ  ม ิFocus Groupี ขຌ า ราชการพลรื อ นผู ຌ ม ี ส  ว นเดຌ ส  ว นสี ย กั บ การยื ไ น บั ญ ชี
สดงรายการทรัพยຏสินละหนีๅสิน พืไอรับฟຑงความคิดหในกีไยวกับการยืไนบัญชีสดงรายการทรัพยຏสิน
ละหนีๅสิน นวทางการปฏิบัติ วิธีการ ปຑญหาอุปสรรค รวมถึงขຌอสนอนะทีไปຓนประยชนຏสำหรับ
การจัดทำนวทางการยืนไ บัญชีสดงรายการทรัพยຏสนิ ละหนีสๅ นิ ของขຌาราชการพลรือน฿นประทศเทย
ดยบงการจัดการสนทนากลุม ิFocus Groupี ฿หຌครอบคลุมทุกภูมิภาคทัไวประทศ ดังนีๅ
ู ภาคหนือ : จังหวัดชียง฿หม ละจังหวัดลำปาง ระหวางวันทีไ แไ – แ5 พฤษภาคม โ55่
ู ภาคตะวันออกฉียงหนือ : จังหวัดขอนกน ละจังหวัดหนองบัวลำภู ระหวางวันทีไ
แ้ – โเ พฤษภาคม โ55่
ู ภาค฿ตຌ : จังหวัดสงขลา ละจังหวัดพัทลุง ระหวางวันทีไ ใ – ไ มิถุนายน โ55่
ู กรุงทพมหานคร ฿นวันทีไ ้ มิถุนายน โ55่
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โ.็ การจัดสัมมนาผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับการยืไนบัญชีสดงรายการทรัพยຏสินละหนีๅสิน
เดຌก ขຌาราชการ นักวิชาการ ประชาชน จำนวนประมาณ โเเ คน ฿นวันทีไ โเ กรกฎาคม โ55่
โ.่ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาความปຓนมืออาชีพ฿หຌกจຌาหนຌาทีไกลุมงานคุຌมครอง
จริยธรรม ิEthics ofﬁcerี ระหวางวันทีไ โใ – โไ กรกฎาคม โ55่ ณ รงรมดอะทวิน ทาววอรຏ
ถนนรองมือง กรุงทพฯ ดยมีการอภิปราย฿นหัวขຌอ ความขຌา฿จกีไยวกับปຑญหาจริยธรรม฿นการ
บริหารงานภาครัฐ ละบรรยายรืไอง จิตสำนึกทางจริยธรรม กลุมปງาหมาย คือ จຌาหนຌาทีไ
กลุมงานคุຌมครองจริยธรรม หรือผูຌปฏิบัติงานดຌานคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ็เ คน

TจรรมRรพัฒนRเพืdอเสรTมสรRงประสTทธTภRพในRรดSเนTนRรดRนRรพTทัษ
ระบบคุณธรรมในระบบRรRชRรพลเรือนสRมัญ
y RรพัฒนRเสรTมสรRงควRมเมแcงหนวยงRนเพืdอสนับสนุนภRรTจ  พ ค
แ.แ จัดอบรมสริมสรຌางศักยภาพ฿นการปฏิบัติงานฝຆายสนับสนุนของจຌาหนຌาทีไธุรการ
สพค. ระหวางวันทีไ แ5 – แๆ พฤศจิกายน โ55็ ณ รงรมดอะลกกาซีไ จังหวัดนนทบุรี
แ.โ จัดครงการพัฒนาสริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของ ก.พ.ค. ชุด฿หม
จำนวน โ ครัๅง มืไอวันทีไ แ ละ แ5 พฤษภาคม โ55่
แ.ใ จัดการฝຄกอบรมละการประชุมสัมมนาชิงปฏิบตั กิ าร ระหวางกลุม ก.พ.ค. กรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณຏละรຌองทุกขຏ ิกวฉ.ี ละขຌาราชการสำนักงาน ก.พ. พืไอสริมสรຌางความขຌมขใง
หนวยงานพืไอสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการพิทักษຏระบบคุณธรรม ิก.พ.ค.ี จำนวน 5 ครัๅง ดังนีๅ
ู ครัๅงทีไ แ วันทีไ โ่ มษายน โ55่ บรรยายหัวขຌอ การตีความกฎหมายละ
การ฿หຌความหในทางกฎหมาย
ู ครัๅงทีไ โ วันทีไ แ้ พฤษภาคม โ55่ บรรยายหัวขຌอ การ฿ชຌดุลพินิจ
ู ครัๅงทีไ ใ วันทีไ โใ มิถุนายน โ55่ บรรยายหัวขຌอ กฎหมายกีไยวกับการปງองกัน
ละปราบปรามการทุจริต ละ วินิจฉัยปຑญหาขຌอกฎหมายกรณี ป.ป.ช. ชีๅมูล
ู ครังๅ ทีไ ไ วันทีไ โแ กรกฎาคม โ55่ บรรยายหัวขຌอ สัมมนาการดำนินการทางวินยั 
ู ครัๅงทีไ 5 วันทีไ แ่ สิงหาคม โ55่ บรรยายหัวขຌอ หลักกฎหมายปกครองละ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
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z RรสัมมนRเชTงปฏTบัตTRรระหวRงผู บรTหRรสSนังRน  พ  พ ค วฉ
และเจRหนRทีd สพค เพืdอเสรTมสรRงและพัฒนRระบบงRนRรพTทัษระบบคุณธรรม
โ.แ จัดสัมมนาชิงปฏิบัติการพืไอจัดทำผนยุทธศาสตรຏของ ก.พ.ค. ประจำป โ55่ –
โ5ๆใ พืไอสรุปประดในปຑญหาอุปสรรค ละรวบรวมผนงาน/กิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับสำนักงาน ก.พ.
ละ ก.พ.ค. พืไอปຓนขຌอมูลประกอบการจัดทำรางผนยุทธศาสตรຏ ก.พ.ค. ฿นวันทีไ โโ ละ โ5 – โๆ
มิถุนายน โ55่ ณ สำนักงาน ก.พ.
โ.โ จัดสัมมนาชิงปฏิบตั กิ ารระหวางผูบຌ ริหารสำนักงาน ก.พ. ก.พ.ค. กวฉ. ละจຌาหนຌาทีไ
สพค. พือไ พิจารณารางยุทธศาสตรຏการพิทกั ษຏระบบคุณธรรมละสนอนะนวทางกຌเขการปฏิบตั งิ าน
พิทักษຏระบบคุณธรรม ระหวางวันทีไ แๆ – แ่ กรกฎาคม โ55่ ณ รงรมนวทล หัวหิน ชะอำ บีช
รีสอรຏทอนดຏสปา จังหวัดพชรบุรี
3. RรอบรมใหควRมรูควRมเRใจแRรRชRรพลเรือนสวนภูมTภRคทีdปฏTบัตTงRนรองทุ
ตRมพระรRชบัญญัตTระเบียบRรRชRรพลเรือน พ ศ z55y
มีวัตถุประสงคຏพืไอ฿หຌขຌาราชการสวนภูมิภาคมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองการพิทักษຏ
ระบบคุณธรรม ละมีความรูคຌ วามขຌา฿จกียไ วกับนวปฏิบตั ิ กระบวนการ ละวิธพี จิ ารณารือไ งการรຌองทุกขຏ
ดยมีกลุมปງาหมาย คือ ขຌาราชการพลรือนสวนภูมิภาคหรือทีไปฏิบัติงาน฿นสวนภูมิภาค ซึไงปຓน
ผูຌปฏิบัติงานรຌองทุกขຏ
ู ครัๅงทีไ แ วันทีไ แ่ พฤศจิกายน โ55็ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ิอุบลราชธานี
สุรินทรຏ บุรีรัมยຏ ยสธร ศรีสะกษ อำนาจจริญ ละมุกดาหารี มีผูຌขຌาอบรม
จำนวน แเเ คน
ู ครัๅงทีไ โ วันทีไ โ็ พฤศจิกายน โ55็ ณ จังหวัดนครพนม ิกาฬสินธุຏ นครพนม
สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ละบึงกาฬี มีผูຌขຌาอบรม จำนวน แโเ คน
ู ครังๅ ทีไ ใ วันทีไ ่ ธันวาคม โ55็ ณ จังหวัดชุมพร ิกาญจนบุรี ชุมพร ประจวบคีรขี นั ธຏ
พชรบุรี พังงา ภูกใต ระนอง ราชบุรี ละสุราษฎรຏธานีี มีผຌู ขຌาอบรม จำนวน แเเ คน
ู ครัๅงทีไ ไ วันทีไ แแ ธันวาคม โ55็ ณ จังหวัดสตูล ิกระบีไ ตรัง นครศรีธรรมราช
นราธิวาส ปຑตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา ละสตูลี มีผูຌขຌาอบรม จำนวน แใเ คน
ู ครัๅงทีไ 5 วันทีไ โใ – โไ มีนาคม โ55่ ณ จังหวัดขอนกน ิลย หนองบัวลำภู
ขอนกน มหาสารคาม รຌอยอใด ชัยภูมิ ละนครราชสีมาี มีผูຌขຌาอบรม จำนวน
แแ5 คน
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4. RรประชุมสัมมนRเชTงปฏTบัตTRรดRนฎหมRย RรดSเนTนRรทRงวTนัย RรพTทัษ
ระบบคุณธรรม
การประชุมสัมมนาชิงปฏิบตั กิ ารระหวางจຌาหนຌาทีผไ ปຌู ฏิบตั งิ านทีไ กียไ วขຌองกับดຌานกฎหมาย
การดำนินการทางวินัย การพิทักษຏระบบคุณธรรมของสำนักงาน ก.พ. ละผูຌบริหารสำนักงาน ก.พ.
ระหวางวันทีไ ็ – ้ พฤศจิกายน โ55็ ณ รงรมกรุงศรีริ วอรຏ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดยมีผຌู ขຌารวม
สัมมนา จำนวน ็โ คน
5. Rรสั ม มนRวT ช RRร “บทบRทหนRที d  อง  พ ค ั บ RรพT ท ั  ษ ร ะบบคุ ณธรรม
ในระบบรRชRร”
วัตถุประสงคຏของการสัมมนาวิชาการพืไอนะนำกรรมการ ก.พ.ค. ชุด฿หม ละผยพร
บทบาทหนຌาทีไของ ก.พ.ค. กับการพิทักษຏระบบคุณธรรม฿นป โ55็ ฿นวันทีไ ใ สิงหาคม โ55่
ณ รงรมซในทราศูนยຏราชการละคอนวนชันซในตอรຏ มีผูຌขຌารวมประชุมสัมมนา จำนวน ไเเ คน
6. RรแปลและผลT ต หนั ง สื อ เี d ย วั บ RรพT ท ั  ษ ร ะบบคุ ณธรรมRรRชRรพลเรื อ น
ฉบับภRษRอังฤษ เพืdอรองรับควRมรวมมือองประชRคมอRเซียน
ๆ.แ จัดพิมพຏหนังสือ พ.ร.บ. ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ จำนวน ไุเเเ ลม
ๆ.โ จัดพิมพຏหนังสือกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการอุทธรณຏฯ จำนวน ไุเเเ ลม
ๆ.ใ จัดพิมพຏหนังสือกฎ ก.พ.ค. วาดຌวยการรຌองทุกขຏ จำนวน ไุเเเ ลม
7 RรสัมมนRระดมควRมคTดเหcน
การจัดสัมมนาระดมความคิดหในพือไ ทราบความตຌองการของผู฿ຌ ชຌระบบฐานขຌอมูลกียไ วกับ
การพิทักษຏระบบคุณธรรมละปรับปรุงวใบเซตຏ ก.พ.ค. กีไยวกับสภาพปຑญหา อุปสรรค฿นการ฿ชຌงาน
ตลอดจนพืไอทราบความตຌองการ ละขຌอสนอนะจากผูຌ฿ชຌงานจริง พืไอรวบรวมขຌอมูล฿หຌครอบคลุม
ความตຌองการของผู฿ຌ ชຌ ซึงไ จะทำ฿หຌกิดประยชนຏ฿นการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบฐานขຌอมูล สพค.
ละวใบเซตຏ ก.พ.ค.
8 RรบรTหRรจัดRรดRนRรพTทัษระบบคุณธรรม
จัดประชุม ก.พ.ค. จำนวน ไ้ ครัๅง ประชุม กวฉ. จำนวน ใแ้ ครัๅง ละการคัดลือก
กรรมการ ก.พ.ค. จำนวน ๆ ราย
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9. RรเสรT ม สรRงองค ค วRมรู และควRมเRใจเี d ย วั บ RรดSเนT นงRนดRนRรพT ท ั  ษ
ระบบคุณธรรมในระบบรRชRร
้.แ ประชาสัมพันธຏผานทางบทความดຌานการดำนินการรืไองอุทธรณຏละรຌองทุกขຏ ละ
ผยพร฿นคอลัมนຏ ก.พ.ค. ขอบอก หนังสือพิมพຏมติชนรายวันทุกวันอังคาร จำนวน 5โ ครัๅง
จัดทำหนังสือ ก.พ.ค. ผูຌพิทักษຏระบบคุณธรรม ลม 5 จำนวน โุเเเ ลม หนังสือรวมบทความ
คอลัมนຏ ก.พ.ค. ขอบอก ลม ใ จำนวน โุเเเ ลม ละหนังสือรายงานประจำป โ55็ ของ ก.พ.ค.
จำนวน แุเเเ ลม
้.โ จัดทำวีดิทัศนຏ นะนำ ก.พ.ค. ละวีดิทัศนຏ อธิบายหลักกณฑຏละวิธีการอุทธรณຏ
ละรຌองทุกขຏ จำนวน แ ชุด

109

รายงานประจำป 2558

110

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

TจรรมสSคัญองสSนังRน  พ
ประจSปงบประมRณ พ ศ z558

เลRธTRร  พ พรอมดวยคณะผูบรTหRรองสSนังRน  พ
รวมถวRยพระพรชัยมงคล
นือไ ง฿นอกาสพระราชพิธมี หามงคลฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมดใจพระจຌาอยูห วั
่็ พรรษา ฿นวันศุกรຏทีไ 5 ธันวาคม โ55็ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ลขาธิการ ก.พ.
พรຌ อ มดຌ ว ยคณะผู ຌ บ ริ ห ารของสำนั ก งาน ก.พ.เดຌ บ ั น ทึ ก ทปถวายพระพรชั ย มงคล
มือไ วันทีไ ไ พฤศจิกายน โ55็ ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธຏ ซอยอารียຏ พือไ สดง
ความกตั ญ ຐู ก ตวทิ ต า สดงความจงรั ก ภั ก ดี ละสำนึ ก ฿นพระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ
ดพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว
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ควRมรวมมือระหวRงสSนังRน  พ และ
แหงรRชอRณRจัรภูฏRน

a Civi

vi C

i i

สำนักงาน ก.พ. ละ Royal Ciil Serice Commission ิRCSCี หงราชอาณาจักรภูฏาน
เดຌ พ ั ฒ นากรอบความร ว มมื อ พื ไ อ ยกระดั บ การบริ ห ารละพั ฒ นาระบบขຌ า ราชการพลรื อ น
ดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ลขาธิการ ก.พ. ละ Mr. Karma Tshiteemุ Chairman of RCSC
เดຌลงนาม฿นบันทึกความขຌา฿จทีจไ ะรวมมือกัน฿นการพัฒนาขຌาราชการ การศึกษาดูงาน การลกปลียไ น
ขຌาราชการพือไ ฿หຌมาปฏิบตั งิ านรวมกัน การลกปลียไ นผูຌ ชียไ วชาญ การดำนินการศึกษาวิจยั ละการ฿หຌ
คำปรึกษานะนำดຌานการพัฒนาละการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มือไ วันทีไ โ็ พฤศจิกายน โ55็
ภายหลังการลงนามพือไ ความรวมมืออยางปຓนทางการ สำนักงาน ก.พ. เดຌ฿หຌการสนับสนุนจຌาหนຌาทีไ
ของ RCSC ทีมไ าศึกษาดูงานภาพรวมของระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ฿นประดในกียไ วกับ
กระบวนการสรรหาละลือกสรร ระบบงินดือนละคาตอบทน ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ละระบบตำหนงละวางผนกำลังคน ระหวางวันทีไ โโ – โ่
มีนาคม โ55่ ละตอมาเดຌขຌาสังกตการณຏการสอบพือไ วัดความรูคຌ วามสามารถทัวไ เปของสำนักงาน ก.พ.
฿นวันทีไ แโ กรกฎาคม โ55่ พือไ ฿หຌมคี วามขຌา฿จกียไ วกับกระบวนการดำนินการตาง โ ฿นสถานการณຏจริง
ซึไงจะปຓนประยชนຏตอการปฏิบัติงานของ RCSC ตอเป
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คณะผูแทนจRสSนังRน  พ องประเทศญีdปนุ เRหRรือรวมับRรRชRร
สSนังRน  พ ในประเดcนRรบรTหRรจัดRรและพัฒนRทรัพยRรบุคคล
สำนักงาน ก.พ. เดຌ฿หຌการตຌอนรับ Ms. Satoko Maeda หัวหนຌาฝຆายวิทศสัมพันธຏ ละ
Ms. Ashuri Matsuhashi จຌาหนຌาทีไฝຆายวิทศสัมพันธຏ ของ National Personnel Authority ิNPAี
หรือสำนักงาน ก.พ. ของประทศญีไปุຆน มืไอวันพฤหัสบดีทีไ แ้ กุมภาพันธຏ โ55่ ฿นการขຌาพบละ
รวมหารือประดในกีไยวกับการบริหารจัดการละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดย นายปຂยวัฒนຏ ศิวรักษຏ
ทีไปรึกษาระบบราชการ ละขຌาราชการของสำนักงาน ก.พ. เดຌนำสนอภาพรวมของบทบาทละ
ภารกิจหลักของสำนักงาน ก.พ. พรຌอมทัๅงลกปลีไยนละตอบขຌอซักถาม฿นประดในตาง โ กับคณะ
ผูຌทนจาก NPA ซึไงทัๅงสองฝຆายสามารถนำขຌอมูลดังกลาวเป฿ชຌประยชนຏพืไอการพัฒนาความรวมมือ
ดຌานการบริหารจัดการละพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหวาง NPA ละสำนักงาน ก.พ. ฿นอกาสตอเป
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สSนั  งRน  พ จั บ มื อ ระทรวงวั ฒ นธรรมดSเนT น โครงRรสงเสรT ม
RรวRงแผนและบรT ห RรSลั ง คนในสวนรRชRร
สำนักงาน ก.พ. เดຌจัดพิธีลงนาม฿นบันทึกความขຌา฿จ ครงการสงสริมการวางผนละบริหาร
กำลังคน฿นสวนราชการ มืไอวันทีไ ้ มีนาคม โ55่ ณ หຌองกรุงทพบอลรูม รงรมรอยัล ซิตีๅ
ปຂດนกลຌา ดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ลขาธิการ ก.พ. ละศาสตราจารยຏอภินันทຏ ปษยานนทຏ
ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม พรຌ อ มทั ๅ ง ผู ຌ บ ริ ห ารเดຌ  ก อธิ บ ดี ก รมการศาสนา อธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากร
อธิบดีกรมสงสริมวัฒนธรรม ละผูຌอำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เดຌรวมกันลงนาม
ละสดงจตนารมณຏ฿นการดำนินครงการ ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอปຓนกรอบ฿นการบริหาร ละ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลบบบูรณาการ ดยฉพาะการดำนินการตามมาตรการบริหารชิงยุทธศาสตรຏ
ซึไงมีปງาหมายพืไอการพัฒนาประสิทธิภาพละคุณภาพของระบบการบริหารละพัฒนากำลังคน
฿หຌสว นราชการมีอตั รากำลังทีไ หมาะสมทังๅ ชิงปริมาณละคุณภาพ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทีไมีประสิทธิภาพ ขับคลืไอนการดำนินการของสวนราชการ฿หຌบรรลุปງาหมายละพันธกิจทีไกำหนดเวຌ
ละสอดคลຌองกับนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลชิงกลยุทธຏ
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วันRรRชRรพลเรือน
มืไอวันทีไ แ มษายน โ55่ พลอก ประยุทธຏ จันทรຏอชา นายกรัฐมนตรี ปຓนประธาน฿นพิธี
มอบกียรติบัตรละขใมชิดชูกียรติขຌาราชการพลรือนดีดน ประจำปพุทธศักราช โ55็ นืไอง฿นวัน
ขຌาราชการพลรือน ประจำป โ55่ จำนวน ๆโไ ราย ดยมี หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ปຓนประธานกรรมการจัดงานวันขຌาราชการพลรือน นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
ลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร ประสิทธิ่ศิริวงศຏ ละนางสาวนงนารถ พชรสม รองลขาธิการ ก.พ.
พรຌอมดຌวยผูบຌ ริหาร ขຌาราชการของสำนักงาน ก.พ. ละกระทรวงตางโ รวมปຓนคณะกรรมการการจัดงาน
วันขຌาราชการพลรือน
นอกจากนีๅเดຌมีการจัดกิจกรรมวันขຌาราชการพลรือน ประจำป โ55่ ฿นวันอังคารทีไ
ใแ มีนาคม โ55่ ณ ลานอนกประสงคຏชัๅน โ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยຏราชการจຌงวัฒนะ
ดยมีปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณຏ ปຓนประธานปຂดพิธี ซึไง฿นงานประกอบดຌวยกิจกรรม
ปาฐกถาพิศษ การบรรยายพิศษ การสวนา ละปาฐกถากรรม ตลอดจนการจัดนิทรรศการการบริการ
ประชาชน ละการจำหนายสินคຌาของกระทรวงจຌาภาพ ไ กระทรวง เดຌก กระทรวงกษตรละสหกรณຏ
กระทรวงพัฒนาสังคมละความมันไ คงของมนุษยຏ กระทรวงคมนาคม ละกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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RรพัฒนRระบบRรบรTหRรในรRชRรภูมTภRค
สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาชิงปฏิบตั กิ ารรือไ ง การพัฒนาระบบการบริหาร฿นราชการภูมภิ าค
ตามนยบายรัฐบาลทีไมุงปรับปรุงระบบราชการ ทัๅง฿นระดับประทศ ภูมิภาคละทຌองถิไน ทบทวน
การจัดครงสรຌางหนวยงานภาครัฐลดความซๅำซຌอนหรือลักลันไ ละปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั ริ าชการพือไ ฿หຌ
สามารถบริการประชาชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงปຓนกิจกรรมทีไมีการบูรณาการครัๅงสำคัญระหวาง
สำนักงาน ก.พ. ละกระทรวงมหาดเทย ดยมีการดำนินการทัวไ ประทศ ฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ55่
พือไ วิคราะหຏปญ
ຑ หา อุปสรรคละนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นสวนกลางละ
สวนภูมภิ าค ตลอดจนสงสริม฿หຌขาຌ ราชการ฿นสวนภูมภิ าคกิดขวัญกำลัง฿จ฿นการปฏิบตั งิ าน
นือไ งจากการบริหารทรัพยากรบุคคลปຓนรือไ งทีมไ สี ว นสำคัญ฿นการสนับสนุนการบริหารงานของ
ราชการสวนภูมภิ าค฿หຌสามารถตอบสนองตอนยบายของรัฐบาลละความตຌองการของประชาชน฿นพืนๅ ทีไ
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ จึงเดຌมกี ารจัดกิจกรรมหลากหลายทีมไ งุ ฿หຌกลุม ปງาหมาย เดຌก ผูบຌ ริหารของจังหวัด
หัวหนຌาสำนักงานจังหวัด หัวหนຌาสวนราชการประจำจังหวัด มีความรูຌ ละนวทางการปฏิบตั งิ าน ดยนຌน
ประดในรือไ งความสำคัญของการบริหารราชการสวนภูมภิ าคตอการพัฒนาประทศ ละนวทางการพิมไ
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการบริหารสวนภูมภิ าค รวมทังๅ การรับฟຑงประดในปຑญหา
อุปสรรค ละลกปลียไ นรียนรูรຌ ว มกัน฿นประดในกียไ วกับนวทางการสรຌางความคลองตัว฿นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของราชการสวนภูมภิ าค ละปຑญหาละนวทางการพัฒนาดำนินการตามกฎระบียบ
กียไ วกับการบริหารงานบุคคล ซึงไ ผูຌ ขຌารวมครงการนีสๅ ามารถนำขຌอสนอนะตางโ เปปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสม
กับบริบทการบริหารงานของตละหนวยงาน฿นจังหวัดทีรไ บั ผิดชอบตอเป
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RรสัมมนRเครือRยลุ มSลังคนคุณภRพ Tจรรมวันดีดี
สำนักงาน ก.พ. ดยศูนยຏนักบริหารระดับสูง เดຌจัดสัมมนาครือขายกลุมกำลังคนคุณภาพ
ิกิจกรรมวันดีดีี หรือ One Degree Drie ซึไงมุงหวังพืไอการสรຌางพลังครือขายการทำงานรวมกัน
ละความสัมพันธຏของกลุมกำลังคนคุณภาพ฿นภาคราชการ ละการพัฒนานวคิดละทัศนคติของ
การทำงานพืไอตอบทนสังคมละประทศชาติ มืไอวันทีไ แแ – แโ มิถุนายน โ55่ ภาย฿ตຌหัวขຌอ
ปຑนนๅำ฿จ฿หຌนຌอง ฉลิมพระกียรติสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นืไอง฿นอกาส
ทรงจริญพระชนมายุ ๆเ พรรษา ณ รงรียนตำรวจตระวนชายดนบຌานถๅำหิน อ.สวนผึๅง จ.ราชบุรี
ดยกิจกรรมครังๅ นีๅ นຌนกลยุทธຏ ใ ดຌาน คือ Head Heart Hand ซึงไ ผูຌ ขຌารวมกิจกรรม จำนวน
แแไ คน ประกอบดຌวยขຌาราชการกลุมผูຌมีผลสัมฤทธิ่สูง ิHiPPSี ขຌาราชการกลุมนักรียนทุนรัฐบาล
ทีสไ ำรใจการศึกษาละกลับมาปฏิบตั ริ าชการ ขຌาราชการผูผຌ า นหลักสูตรผูนຌ ำคลืนไ ลูก฿หม฿นราชการเทย
ิNe Waeี ละขຌาราชการผูผຌ า นหลักสูตรนักบริหารการปลียไ นปลงรุน ฿หม ินปร.ี จากสวนราชการ
ต า งโ เดຌ ร  ว มกั น ทำกิ จ กรรมการทาสี รงรี ย น กิ จ กรรมพี ไ ส อนนຌ อ ง ละกิ จ กรรมลี ๅ ย งอาหาร
กลางวันกนักรียนรงรียนตำรวจตระวนชายดนบຌานถๅำหิน ตามความประสงคຏรับความชวยหลือ
ดຌานการปรับปรุงสภาพวดลຌอมของรงรียนละกิจกรรมทีไสนับสนุนดຌานวิชาการกนักรียน อีกทัๅง
ยังปຓนการสริมสรຌางพลังครือขายกลุมกำลังคนคุณภาพ฿หຌมีความขຌมขใงซึไงจะสงผลตอการปฏิบัติ
ภารกิจของสวนราชการ฿นภาพรวมตอเป
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RรประชุมผูประสRนงRนหลั  พ อRเซียน ป z0y5
ณ รุงเทพมหRนคร
สำนักงาน ก.พ. ปຓนจຌาภาพจัดการประชุมผูຌประสานงานหลัก ก.พ. อาซียน ป โเแ5
ระหวางวันทีไ ไ ู ๆ สิงหาคม โ55่ ณ รงรมกรนดຏ ซในตอรຏ พอยตຏ พลินจิต กรุงทพมหานคร
ซึไงมีวัตถุประสงคຏพืไอการพัฒนาละสงสริมการทำงานระหวางผูຌประสานงานหลักของ ก.พ. อาซียน
ของประทศสมาชิกอาซียนละอาซียนพลัส ละพือไ การจัดทำรางผนงาน ก.พ. อาซียน ค.ศ. โเแๆ –
โเโเ สำหรับ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการทำงานภายหลังการขຌาสูประชาคมอาซียนตอเป ดยผูຌขຌารวม
การประชุม จำนวน โ่ ราย ประกอบดຌวยผูຌทนจากประทศสมาชิกอาซียน แเ ประทศ เดຌก
ประทศบรูเน กัมพูชา อินดนีซีย ลาว มาลซีย มียนมารຏ ฟຂลิปปຂนสຏ สิงคปรຏ เทย วียดนาม
พรຌอมทัๅงคณะทำงานลขานุการอาซียน
ทังๅ นีๅ ผูຌ ขຌารวมประชุมเดຌรว มลกปลียไ นประสบการณຏกียไ วกับความทຌาทายตางโ ทีไ กิดขึนๅ ฿น
การทำงานรวมกันของ ก.พ. อาซียน ซึงไ มีสาหตุหลัก ใ ประการ เดຌก ปຑญหาการสืไอสารระหวางกัน
ปຑญหาการรวมมือประสานงาน ละปຑญหาของผูຌประสานงานหลัก ก.พ. อาซียน ดยมีการสนอ
นวทางกຌ เขปຑ ญ หาที ไ ห ลากหลายตกต า งกั น เป พรຌ อ มกั น นี ๅ ผู ຌ ขຌ า ร ว มประชุ ม เดຌ ร ะดมสมอง
พือไ การจัดทำรางผนงาน ก.พ. อาซียน ค.ศ. โเแๆ – โเโเ ละลกปลียไ นความคิดหในทีหไ ลากหลาย
จากพืๅนฐานความรูຌละประสบการณຏของตละประทศสมาชิก พืไอ฿หຌมีความสอดคลຌองละชืไอมยง
ของการดำนินงานรวมกันระหวางประทศสมาชิกภาย฿ตຌความรวมมือ฿นขอบขตการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
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RรประชุมระหวRงสวนรRชRรับสSนังRน  พ ประจSป พ ศ z558
โครงสรRงประชRร : แปลงปญหRใหเปนโอRส
สำนัก งาน ก.พ. เดຌจ ั ด การประชุ ม ระหว า งส วนราชการกั บสำนั ก งาน ก.พ. ประจำป
พ.ศ. โ55่ ภาย฿ตຌ ห ั ว ขຌ อ รื ไ อ ง ครงสรຌ า งประชากร : ปลงปຑ ญ หา฿หຌ  ปຓ น อกาส มื ไ อ วั น พุ ธ ที ไ
โๆ สิงหาคม โ55่ ณ หຌองบอลรูม ศูนยຏประชุมหงชาติสิริกิติ่ ดยมีจุดประสงคຏพืไอตรียมการ
ละสรຌางความพรຌอมชิงกลยุทธຏ฿นการรับมือกับการปลีไยนปลงครงสรຌางประชากรทีไจะกิดขึๅน
ซึไงจำปຓนตຌองอาศัยความรวมมือของภาครัฐ ละภาคอกชนทัๅง฿นชิงระบบ ละ฿นมิติของบุคคล
ทีไปຓนหัว฿จสำคัญพืไอรักษาความสามารถ฿นการขงขันของประทศ
ดยกิจกรรมประกอบดຌวยการบรรยาย฿นหัวขຌอ ครงสรຌางประชากร : อดีต ปຑจจุบัน
อนาคต ต อ ดຌ ว ยการสั ม มนารื ไ อ งการปรั บ ปลี ไ ย นทิ ศ ทางดຌ า นศรษฐกิ จ ละสั ง คม พื ไ อ รองรั บ
การปลีไยนปลงครงสรຌางประชากร ละการสวนารืไองนวคิดการปรับการบริหารภาครัฐละ
ภาคอกชน กับการปลีไยนปลงครงสรຌางประชากร ดยการประชุม฿นครัๅงนีๅ เดຌรับความสน฿จจาก
ขຌาราชการ ละจຌาหนຌาทีไหนวยงานตางโ ทัๅงภาครัฐ ละอกชนขຌารวมงานกวา 5เเ คน
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มตTคณะรัฐมนตรี
วันทีd 9 ธันวRคม 2557
เรืdอง RรยระดับรRยไดRรRชRรและเจRหนRทีdองรัฐ
คณะรัฐมนตรี฿นการประชุมมืไอวันทีไ ้ ธันวาคม โ55็ เดຌพิจารณา
รืไอง การยกระดับรายเดຌขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรัฐลຌว มีมติหในชอบ
ละอนุมัติตามทีไสำนักงาน ก.พ. สนอ สรุปสาระสำคัญเดຌ ดังนีๅ
แ. การปรับบัญชีงินดือน ขยายพดานงินดือนขัๅนสูงของทุกระดับ
หรือทุกอันดับของขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไของรัฐทุกประภทพิไมขึๅน ใ ขัๅน
สำหรับบัญชีงินดือนบบขันๅ หรือประมาณรຌอยละ แเ สำหรับบัญชีงินดือน
บบชวง ดย฿หຌมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ แ ธันวาคม โ55็
โ. การปรับงินดือนขຌาราชการ ฿หຌขຌาราชการชัๅนผูຌนຌอยเดຌรับการปรับ
งินดือนพิไม แ ขัๅน สำหรับระบบงินดือนบบขัๅน หรือรຌอยละ ไ ของอัตรา
งินดือน สำหรับระบบงินดือนบบชวง ณ วันทีไบัญชีงินดือนขຌาราชการ
มีผล฿ชຌบังคับ ดยปรับงินดือน฿หຌขຌาราชการ ดังตอเปนีๅ
แี ขຌาราชการพลรือนสามัญ ผูดຌ ำรงตำหนงประภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการละระดับชำนาญการ ผูຌดำรงตำหนงประภททัไวเป
ระดับปฏิบัติงานละระดับชำนาญงาน
โี ขຌาราชการทหาร ทหารกองประจำการ ละนักรียน฿นสังกัด
กระทรวงกลาหม ซึไงรับงินดือนตัๅงตระดับ น.ใ ลงมา
ใี ขຌาราชการตำรวจ ซึไงรับงินดือนตัๅงตระดับ ส.ใ ลงมา
ไี ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ซึไงรับงินดือนตัๅงต
อันดับ คศ.โ ลงมา
5ี ขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา ผูดຌ ำรงตำหนงอาจารยຏ
ละผูຌดำรงตำหนงประภทวิชาชีพฉพาะหรือชีไยวชาญฉพาะ
ระดับปฏิบัติการละระดับชำนาญการ ผูຌดำรงตำหนงประภท
ทัไวเประดับปฏิบัติงานละระดับชำนาญงาน
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ๆี ขຌาราชการรัฐสภาสามัญ ผูຌดำรงตำหนงประภทวิชาการระดับปฏิบัติการละระดับ
ชำนาญการผูຌดำรงตำหนงประภททัไวเประดับปฏิบัติงานละระดับชำนาญงาน
ใ. การเดຌรับงินดือนกรณีขຌาราชการเดຌรับงินดือนถึงขัๅนสูง ฿หຌขຌาราชการผูຌเดຌรับงินดือน
ถึงขันๅ สูง ิงินดือนตันี ละเดຌรบั คาตอบทนพิศษตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการบิกจาย
คาตอบทนพิศษของขຌาราชการฯ พ.ศ. โ55เ ละทีไกຌเขพิไมติม นำคาตอบทนพิศษตามผลการ
ประมินมารวมปຓนงินดือนตัๅงตวันทีไ แ ธันวาคม โ55็
วันทีd 30 ันยRยน z558
เรืdอง หลัเณฑและวTธีRรเยียวยRใหRรRชRรพลเรือนสRมัญไดรับเงTนเดือน รณีพนังRน
รRชRรและลูจRงชัdวครRวทีdไดรับRรบรรจุเRรับรRชRรในระทรวงสRธRรณสุ
คณะรัฐมนตรี฿นการประชุมมืไอวันทีไ ใเ กันยายน โ55็ เดຌพิจารณา รืไอง หลักกณฑຏ
ละวิธีการยียวยา฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงินดือน กรณีพนักงานราชการละลูกจຌาง
ชัวไ คราวทีเไ ดຌรบั การบรรจุขຌารับราชการ฿นกระทรวงสาธารณสุขลຌว มีมติหในชอบตามทีสไ ำนักงาน ก.พ.
สนอ กลาวคือกำหนดหลักกณฑຏละวิธกี ารการยียวยา฿หຌ พนักงานราชการ ละ ลูกจຌางชัวไ คราว
ซึไงปฏิบัติงานตใมวลาอยางตอนืไองสมือนพนักงานประจำปຓนวลา แ ปขึๅนเป ทีไเดຌรับการบรรจุ
ขຌารับราชการ฿นกระทรวงสาธารณสุขกอนวันทีไ แแ ธันวาคม โ555 ละเดຌรับการจຌาง฿หຌปฏิบัติงาน
฿นกระทรวงสาธารณสุขจนถึงวันกอนเดຌรบั การบรรจุขຌารับราชการ ิรวมถึงกรณีมกี ารวຌนชวงการบรรจุ
นืไองจากวันกอนการบรรจุปຓนวันหยุดราชการี เดຌรับงินดือนพิไมขึๅนตามหลักกณฑຏทีไกำหนดตัๅงต
วันทีไ แ ธันวาคม โ55็ พือไ ลดทอนความหลือไ มลๅำมิ฿หຌพนักงานราชการละลูกจຌางชัวไ คราวกลุม ดังกลาว
ซึไงมีคุณสมบัติชนดียวกันกับพนักงานราชการละลูกจຌางชัไวคราวทีไบรรจุขຌารับราชการตัๅงต
วันทีไ แแ ธันวาคม โ555 สูญสียกำลัง฿จ฿นการปฏิบัติราชการ
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วันทีd 30 ันยRยน z558
เรืdอง RรเพTdมอัตรRRรRชRรตัeงใหมใหับสวนรRชRร ปงบประมRณ พ ศ z558
คณะรัฐมนตรีมีมติ
แ. หในชอบตามทีไคณะกรรมการกำหนดปງาหมายละนยบายกำลังคนภาครัฐ ิคปร.ี
สนอ ดังนีๅ
แ.แ อนุมัติ฿หຌพิไมอัตราขຌาราชการตัๅง฿หม฿หຌกับสวนราชการ รวม แใุโ็เ อัตรา ตามมติ
คปร. รวมทังๅ ฿หຌสว นราชการทีเไ ดຌรบั การจัดสรรอัตราขຌาราชการตังๅ ฿หมละหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌองนำความหในของ คปร. ทีไหในควรดำนินการวางผนอัตรากำลังภาครัฐ
฿นระยะยาวพือไ ควบคุมอัตรากำลังละนวนຌมการพิมไ ขึนๅ ของคา฿ชຌจา ยดຌานบุคลากร
ภาครัฐ ตลอดจนศึกษาละหามาตรการควบคุมคา฿ชຌจา ยดຌานบุคคลภาครัฐอยางจริงจัง
ละทบทวนการนำงินนอกงบประมาณเป฿ชຌจาຌ งลูกจຌางละพนักงานจຌางของสวนราชการ
เปพิจารณาดำนินการดຌวย
แ.โ มอบหมาย฿หຌสำนักงบประมาณดำนินการ฿นสวนทีไ กียไ วขຌองกับการจัดสรรงบประมาณ
ปຓนคา฿ชຌจายดຌานบุคคลสำหรับอัตราขຌาราชการตัๅง฿หม
แ.ใ มอบหมาย฿หຌหนวยงานทีไ กียไ วขຌองนำความหในของ คปร. กียไ วกับการบริหารอัตรากำลัง
ของสวนราชการเปดำนินการ ดังนีๅ
แี ฿หຌสำนักงาน ก.พ. ละสำนักงาน ก.พ.ร. รวมกับหนวยงานกลางทีไกีไยวขຌอง
เดຌ  ก สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการศรษฐกิ จ ละสั ง คมห ง ชาติ
กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ละองคຏกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
ทีไกีไยวขຌอง กำหนดนวทางละดำนินการวางผนกำลังคนภาครัฐ฿นระยะยาว
พืไอควบคุมอัตรากำลังละนวนຌมการพิไมขึๅนของคา฿ชຌจายดຌานบุคคลภาครัฐ
โี ฿หຌสำนักงบประมาณปຓนจຌาภาพดำนินการรวมกับสำนักงาน ก.พ. ละองคຏกร
กลางบริหารทรัพยากรบุคคลทีไกีไยวขຌอง พิจารณากำหนดมาตรการพืไอควบคุม
คา฿ชຌจายดຌานบุคคลภาครัฐอยางปຓนรูปธรรม
ใี ฿หຌสำนักงบประมาณละกระทรวงการคลัง รวมกับสวนราชการทีไ กียไ วขຌองพิจารณา
ดำนินการทบทวนกฎหมาย กฎละระบียบทีไกีไยวขຌองกับการ฿ชຌงินนอก
งบประมาณสำหรับจຌางพนักงานหรือลูกจຌางของสวนราชการ
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แ.ไ ฿หຌฝຆายลขานุการรวม คปร. ติดตามความกຌาวหนຌา฿นการตามขຌอ แ.แ ขຌอ แ.โ
ละแ.ใ ละรายงาน฿หຌคณะรัฐมนตรีทราบทุก ๆ ดือน
โ. สำหรับงบประมาณรายจายพือไ บรรจุขาຌ ราชการตังๅ ฿หม ซึงไ สวนราชการมิเดຌตงๅั งบประมาณ
รองรับเวຌ ฿หຌพิจารณาปรับผนการปฏิบัติงานละผนการ฿ชຌจายงบประมาณ฿นอกาสรกกอน
ตามความหในของสำนักงบประมาณ
ใ. ฿หຌสวนราชการหลีกลีไยง฿นการนำงินนอกงบประมาณเป฿ชຌ฿นการบรรจุตงตัๅงจຌาหนຌาทีไ
พืไอปฏิบัติงาน฿นหนวยงานของตน ทัๅงนีๅ พืไอปງองกันมิ฿หຌกิดปຑญหาจຌาหนຌาทีไกลุมดังกลาวรียกรຌอง
ขอ฿หຌบรรจุตงตัๅงขຌาราชการ฿นภายหลัง ฿นกรณีทีไสวนราชการ฿ดมีความจำปຓน฿นการพิไมอัตรา
ขຌาราชการตัๅง฿หม ฿หຌสวนราชการนัๅนดำนินการตามมติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ แ5 ตุลาคม โ55ๆ
[รืไอง มาตรการบริหารละพัฒนากำลังคนภาครัฐ ิพ.ศ. โ55็ูโ5ๆแี] ดยครงครัด
วันทีd z4 ุมภRพันธ z558
เรืdอง อสัdงRรองหัวหนRคณะรัษRควRมสงบแหงชRตTและนRยรัฐมนตรี
สSนัเลRธTRรคณะรัฐมนตรี แจงมตTคณะรัษRควRมสงบแหงชRตTและคณะรัฐมนตรี
ขຌอสัไงการดຌานสังคม
นืไองจากขຌาราชการปຓนกลเกสำคัญ฿นการขับคลืไอนนยบายรัฐบาล จึง
แ. ฿หຌสำนักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือนกำหนดนวทางการประมินผลการปฏิบตั งิ าน
ดยนຌนผลสัมฤทธิ่ของการปฏิบัติงานปຓนรูปธรรม พืไอ฿ชຌ฿นการประมินผลการปฏิบัติงานประจำป
ของขຌาราชการทุกระดับ
โ. ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการดำนินการสรຌางทัศนคติทีไดี฿หຌกขຌาราชการทุกระดับทัๅง฿นง
การปฏิบตั หิ นຌาทีรไ าชการละการ฿หຌบริการกประชาชน ละ฿ชຌนวทางการประมินผลการปฏิบตั งิ าน
ทีสไ ำนักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือนกำหนด฿นการประมินลือไ นขันๅ ลือไ นตำหนงขຌาราชการ
นยบายดຌานศรษฐกิจูสังคม
รือไ ง การขับคลือไ นยุทธศาสตรຏชาติวา ดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ โ ิพ.ศ. โ55ๆ –
โ5ๆเี เปสูการปฏิบัติ
คณะรัฐมนตรีมมี ติหในชอบ฿หຌหนวยงานภาครัฐปลงนวทางละมาตรการตามยุทธศาสตรຏชาติ
วาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะทีไ โ ิพ.ศ. โ55ๆ – โ5ๆเี สูก ารปฏิบตั ิ ดยกำหนด
เวຌ฿นผนปฏิบัติราชการ ไ ป ละผนปฏิบัติราชการประจำป ดยมีสำนักงานคณะกรรมการปງองกัน
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ละปราบปรามทุจริต฿นภาครัฐ ิสำนักงาน ป.ป.ท.ี สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. ละสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ิสศช.ี ปຓนหนวยงานหลัก฿นการสนับสนุน
การขับคลืไอน พืไอ฿หຌหนวยงานภาครัฐมีการนำยุทธศาสตรຏชาติวาดຌวยการปງองกันละปราบปราม
การทุจริต ระยะทีไ โ ิพ.ศ. โ55ๆ – โ5ๆเี เปขับคลืไอนอยางจริงจัง ตามทีไคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สนอ ซึไงประกอบดຌวย 5 ยุทธศาสตรຏ ละ แ มาตรการ ดังนีๅ
ยุทธศาสตรຏทีไ แ : ปลูกละปลุกจิตสำนึกการตอตຌานการทุจริตนຌนการปรับปลีไยนฐาน
ความคิดของคน฿นทุกภาคสวน฿นการรักษาประยชนຏสาธารณะ
ยุทธศาสตรຏทีไ โ : บูรณาการการทำงานของหนวยงาน฿นการตอตຌานการทุจริตละพัฒนา
ครือขาย฿นประทศ
ยุทธศาสตรຏทีไ ใ : พัฒนาความรวมมือกับองคຏกรตอตຌานการทุจริตละครือขายระหวางประทศ
ยุทธศาสตรຏทีไ ไ : พัฒนาระบบบริหารละครือไ งมือ฿นการปງองกันละปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรຏทีไ 5 : สริมสรຌางองคຏความรูดຌ าຌ นการตอตຌานการทุจริต฿หຌกบั บุคลาการทุกภาคสวน
มาตรการสริมดຌานการปງองกันละปราบปรามการทุจริต
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รRยงRนRรเงTน
องสSนังRน  พ
สำนักงาน ก.พ. เดຌจดั ทำรายงานการงินบงปຓน ใ สวน เดຌก
y งบRรเงTน ประกอบดຌวย งบสดงฐานะการงิน งบสดง
ผลการดำนินงานทางการงิน งบสดงการปลียไ นปลงสินทรัพยຏสทุ ธิ/
สวนทุน รายงานรายเดຌผนดิน ละหมายหตุประกอบงบการงิน
ปรียบทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ละ พ.ศ. โ55็
2. RรวTเครRะหงบRรเงTน สดงการวิคราะหຏ โ รูปบบ คือ
โ.แ การหาอัตรายอสวนตามนวดิงไ ของรายการตละบรรทัด
ปຓนรຌอยละทียบกับยอดรวมสินทรัพยຏปຓนฐานรຌอย
สำหรับรายการ฿นงบสดงฐานะการงิน ละทียบกับ
ยอดรวมรายเดຌปຓนฐานรຌอยสำหรับรายการ฿นงบสดงผล
การดำนินงานทางการงิน
โ.โ การวิคราะหຏตามนวนอนหรือหานวนຌม ปຓนการสดง
฿นรูปบบผนภูมิกราฟทง ดยสดงฉพาะรายการ
หลักจากงบการงิน
3 ตนทุนผลผลTตและTจรรม สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. โ55่
ดยสดงตຌนทุนผลผลิตละกิจกรรมทีไคำนวณขึๅนตามหลักกณฑຏการ
คำนวณตຌนทุนผลผลิตของกรมบัญชีกลาง
ทัๅงนีๅรายงานการงินของสำนักงาน ก.พ. สำหรับปงบประมาณ
พ.ศ. โ55่ ละ พ.ศ. โ55็ สามารถสรุปสาระสำคัญเดຌดังนีๅ
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y งบRรเงTน
ปรากฏวาปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ สำนักงาน ก.พ. มีสนิ ทรัพยຏรวม ณ วันทีไ ใเ กันยายน โ55่
จำนวน 5ุๆแเุแเๆ.ๆ่ พันบาท บงปຓนสินทรัพยຏหมุนวียน ไุ็โ็ุแ้โ.้5 พันบาท คิดปຓนรຌอยละ
่ไ.โๆ ละสิ น ทรั พ ยຏ เ ม ห มุ น วี ย น ่่โุ้แใ.็ไ พั น บาท คิ ด ปຓ น รຌ อ ยละ แ5.็ไ มี ห นี ๅ ส ิ น รวม
ใุเใเุเ้ๆ.ใ่ พันบาท คิดปຓนรຌอยละ 5ไ.เแ ทำ฿หຌมีสินทรัพยຏสุทธิ โุ5่เุเแเ.ใเ พันบาท
คิดปຓนรຌอยละ ไ5.้้ ดยมีรายเดຌจากงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรละรายเดຌจากหลงอืไนรวม
5ุแุ่้5ไแ.้ๆ พันบาท บงปຓนรายเดຌจากงบประมาณผนดิน 5ุแๆเุโ55.ๆ5 พันบาท คิดปຓนรຌอยละ
้้.ไไ ละรายเดຌจากหลงอืไน โุ้โ่ๆ.ใแ พันบาท คิดปຓนรຌอยละ เ.5ๆ ละมีคา฿ชຌจาย฿นการ
ดำนินงาน ไุ้55ุ่ๆ5.โเ พันบาท คิดปຓนรຌอยละ ้5.5เ ทำ฿หຌมีรายเดຌสูงกวาคา฿ชຌจาย฿นการ
ดำนินงาน โใใุๆ็ๆ.็ๆ พันบาท คิดปຓนรຌอยละ ไ.5เ
เมืdอเปรียบเทียบับปงบประมRณ พ ศ z557 มีRรเปลีdยนแปลงทีdสSคัญดังนีe
แ.แ สินทรัพยมจี ำนวนลดลง แไ5ุๆไๆ.5ใ พันบาท ิ5ุ็55ุ็5ใ.โแ ู 5ุๆแเุแเๆ.ๆ่ี คิดปຓน
รຌอยละ โ.5ใ นือไ งจากการลดลงทีสไ ำคัญของสินทรัพยຏหมุนวียน จำนวน แใโุโ่โ.ไ็ พันบาท
ิไุ่5ุ้ไ็5.ไโ ู ไุ็โ็ุแ้โ.้5ี ละการลดลงทีสไ ำคัญของสินทรัพยຏเมหมุนวียน จำนวน
แใุใๆไ.เ5 พันบาท ิ่้ๆุโ็็.็้ – ่่โุ้แใ.็ไี
แ.โ หนีสๅ นิ มีจำนวนลดลง ใ็ุ้็ไเ.้เ พันบาท ิใุไเุ้่ใ็.โ่ – ใุเใเุเ้ๆ.ใ่ี คิดปຓน
รຌอยละ แแ.แไ นือไ งจากการลดลงทีสไ ำคัญของหนีสๅ นิ หมุนวียน จำนวน ใ็ุ้้ๆ่.ใโ พันบาท
ิใุไเ็ุ้โ่.้ไ – ใุเโ็ุ้ๆเ.ๆโี ละการพิมไ ขึนๅ ทีสไ ำคัญของหนีสๅ นิ เมหมุนวียน จำนวน
โโ็.ไโ พันบาท ิแุ้เ่.ใไ – โุแใ5.็ๆี
แ.ใ สินทรัพยสทุ ธิมจี ำนวนพิมไ ขึนๅ โใไุเ้ไ.ใ็ พันบาท ิโุใไ5ุ้แ5.้ใ – โุ5่เุเแเ.ใเี
คิดปຓนรຌอยละ ้.้่ นือไ งจากการพิมไ ขึนๅ ทีสไ ำคัญของรายเดຌสงู ิตไำี กวาคา฿ชຌจา ยสะสม
จำนวน โใใุๆ็ๆ.็ๆ พันบาท
แ.ไ รายเดຌทนไี ำมา฿ชຌ฿นการดำนินงานลดลง จำนวน ๆไ็ุๆใ5.ใโ พันบาท ิ5ุ่ใ็ุแ็็.โ่ –
5ุแุ่้5ไแ.้ๆี นืไองจากการลดลงทีไสำคัญของรายเดຌจากงบประมาณประจำ จำนวน
ๆๆๆุ่โ5.ๆ็ พันบาท
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ิ5ุ่โ็ุเ่แ.ใโ – 5ุแๆเุโ55.ๆ5ี ดยมีงินอุดหนุนนักรียนทุนรัฐบาลลดลง จำนวน
ๆโ็ุเไ้.55 พันบาท ิไุ่แุ้่่่.่โ – ไุแ้โุ่ใ้.โ็ี การพิมไ ขึนๅ ของงบบุคลากร จำนวน
แุ้็แ้.้เ พันบาท ิโ5โุๆ้เ.้ไ – โ็โุไแเ.่ไี การพิไมขึๅนของงบดำนินงาน จำนวน
โุเ่แ.เ็ พันบาท ิโไเุ้้็.ใ็ – โไใุเ็่.ไไี การลดลงของงบลงทุน จำนวน ไไุแเโ.็ไ
พันบาท ิ้ใุเเ็.็่ – ไุ่้เ5.เไี การลดลงของงบรายจายอืไน จำนวน ใุ่ๆ็ใ.5้
พันบาท ิโ็ุ่ๆ5เ.ๆ่ – โใุ้้็็.เ้ี ละการพิไมขึๅนของรายเดຌจากหลงอืไน จำนวน
แุ้แ้เ.ใ5 พันบาท ิแเุเ้5.้ๆ – โุ้โ่ๆ.ใแี
แ.5 คา฿ชຌจาย฿นการดำนิ นงานลดลงจำนวน ๆเใุโ่ใ.็่ พั นบาท ิ5ุ55ุ้แไ่.้่ –
ไุ้55ุ่ๆ5.โเี นืไองจากการพิไมขึๅนของคา฿ชຌจายบุคลากร จำนวน แ็ุเ็โ.็ไ พันบาท
ิใโโุแ้ไ.ไใ – ใใุ้โๆ็.แ็ี การพิไมขึๅนของคาบำหนใจบำนาญ แ็ุ็้ๆ.โ5 พันบาท
ิแใใุ้็เ.โเ – แ5แุ็ๆๆ.ไ5ี การพิมไ ขึนๅ ของคาตอบทน โุ5็โ.แโ พันบาท ิแ5ุ้ใแ.เ่ –
แุ่5เใ.โเี การลดลงของคา฿ชຌสอย ๆ5แุโแๆ.ๆ้ พันบาท ิไุ้่็ุ้้ใ.เเ – ไุใใๆุ็็ๆ.ใแี
ดยทีมไ กี ารลดลงของคา฿ชຌจา ยงินอุดหนุนนักรียนทุนรัฐบาล จำนวน ็แใุโเใ.โ้ พันบาท
ิไุไใุ่เ5่.แใ – ใุ็โไุ่5ไ.่ไี การพิมไ ขึนๅ ของคาวัสดุ แุ็แเ.ๆๆ พันบาท ิแ5ุใแใ.เ่ –
แ็ุเโใ.็ไี การพิมไ ขึนๅ ของคาสาธารณูปภค ไ้ใ.เๆ พันบาท ิโใุ้โใ.ไไ – โไุไแๆ.5เี
การพิไมขึๅนของคาสืไอมราคาละคาตัดจำหนาย ใุ่55.5่ พันบาท ิ5ุ้ๆไๆ.เใ –
ๆใุ5เแ.ๆแี การพิไมขึๅนของคา฿ชຌจายอืไน ไุไใโ.5เ พันบาท ิแ็็.็แ – ไุๆแเ.โแี
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z RรวTเครRะหงบRรเงTน
โ.แ งบสดงฐานะการงิน
แี สัดสวนของงินสดละรายการทียบทางินสดตอสินทรัพยຏสทุ ธิป โ55่ ลดลงจาก
ป โ55็ จำนวน เ.แไ ั ิ่ไ.แแ – ่ใ.้็ี ถຌาพิจารณาจากผนภูมปิ รากฏวางินสด
ละรายการทียบทางินสดลดลง จำนวน แโ็ุ็็ไ.5โ พันบาท นืไองจากมีการ
ปลีไยนปลงงินสดละรายการทียบทางินสด ดังนีๅ
หนวย : พันบาท
งินฝากสถาบันการงิน
งินฝากคลัง
งินทดรองราชการ
รวม

2558

2557

พิไม ิลดี

ไุๆ้็ุใ้่.ไ้
แแุใไใ.โแ
แุไใไ.เ่

ไุ่โ5ุแ็ใ.เแ
แไุโเใ.แ่
แุ็่ไ.เ่

ิแโ็ุ็็ไ.5โี
ิโุ่5้.้็ี
ิใ5เ.เเี

4,710,715.78

4,841,160.27

ิแใเุ้่ไ.ไ้ี

โี สัดสวนทีไดิน อาคาร ละอุปกรณຏ ิสุทธิี ตอสินทรัพยຏสุทธิของป โ55่ พิไมขึๅนจาก
ป โ55็ จำนวน เ.แ5 ั ิแ5.แแ–แ5.โๆี ตถຌาพิจารณาตามผนภูมิปรากฏวาทีไดิน
อาคารละอุปกรณຏ ิสุทธิี ป โ55่ ลดลงจากป โ55็ จำนวน แใุไ่้.เ่ พันบาท
ิ่ๆุ้่โแ.็ๆ – ่5ๆุใใโ.ๆ่ี
ใี สัดสวนหนีๅสินรวมป โ55่ ลดลงจากป โ55็ จำนวน 5.โใ ั ิ5้.โไ – 5ไ.เแี
ตถຌาพิจารณาตามผนภูมิปรากฏวาหนีๅสินรวมป โ55่ ลดลงจากป โ55็ จำนวน
ใ็ุ้็ไเ.้เ พันบาท ิใุไเุ้่ใ็.โ่ – ใุเใเุเ้ๆ.ใ่ี นืไองจากป โ55่ มีการ
ลดลงทีไสำคัญของหนีๅสินหมุนวียน จำนวน ใ็ุ้้ๆ่.ใโ พันบาท ิใุไเ็ุ้โ่.้ไ –
ใุเโ็ุ้ๆเ.ๆโี ดยทีไ งินรับฝากนักรียนทุนรัฐบาลของทุนตางโ ทีฝไ ากสำนักงาน ก.พ.
ดูลลดลง จำนวน ใ่ๆุแแโ.ใแ พันบาท ิใุใๆ็ุ่้้.ไ้ – โุ้่แุ็่็.แ่ี ละมี
หนีๅสินเมหมุนวียนพิไมขึๅน จำนวน โโ็.ไโ พันบาท ิแุ้เ่.ใไ – โุแใ5.็ๆี
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โ.โ งบสดงผลการดำนินงานทางการงิน
แี สัดสวนของรายเดຌจากงบประมาณตอรายเดຌรวมป โ55่ ลดลงจากป โ55็ จำนวน
เ.ใ้ ั ิ้้.่ใ – ้้.ไไี ถຌาพิจารณาจากผนภูมิปรากฏวารายเดຌจากงบประมาณ
ลดลง จำนวน ๆๆๆุ่โ5.ๆ็ พันบาท ิ5ุ่โ็ุเ่แ.ใโ – 5ุแๆเุโ55.ๆ5ี ดยมีงิน
อุดหนุนนักรียนทุนรัฐบาลลดลง จำนวน ๆโ็ุเไ้.55 พันบาท ิไุ่แุ้่่่.่โ –
ไุแ้โุ่ใ้.โ็ี การพิมไ ขึนๅ ของงบบุคลากร จำนวน แุ้็แ้.้เ พันบาท ิโ5โุๆ้เ.้ไ –
โ็โุไแเ.่ไี การพิมไ ขึนๅ ของงบดำนินงาน จำนวน โุเ่แ.เ็ พันบาท ิโไเุ้้็.ใ็ –
โไใุเ็่.ไไี การลดลงของงบลงทุน จำนวน ไไุแเโ.็ไ พันบาท ิ้ใุเเ็.็่ –
ไุ่้เ5.เไี การลดลงของงบรายจายอืนไ จำนวน ใุ่ๆ็ใ.5้ พันบาท ิโ็ุ่ๆ5เ.ๆ่ –
โใุ้้็็.เ้ี
โี สัดสวนรายเดຌจากหลงอืนไ ตอรายเดຌรวมป โ55่ พิมไ ขึนๅ จากป โ55็ จำนวน เ.ใ้ ั
ิเ.แ็ – เ.5ๆี ถຌาพิจารณาจากผนภูมิปรากฏวารายเดຌจากหลงอืไนพิไมขึๅน จำนวน
แุ้แ้เ.ใ5 พันบาท ิแเุเ้5.้ๆ – โุ้โ่ๆ.ใแี
ใี สัดสวนคา฿ชຌจายจากการดำนินงานตอรายเดຌรวมของป โ55่ พิไมขึๅนจากป โ55็
จำนวน เ.โๆ ั ิ้5.โไ – ้5.5เี พิจารณาจากผนภูมิปรากฏวาคา฿ชຌจาย฿นการ
ดำนินงานลดลง จำนวน ๆเใุโ่ใ.็่ พันบาท ิ5ุ55ุ้แไ่.้่ – ไุ้55ุ่ๆ5.โเี
การพิไมขึๅนของคาบำหนใจบำนาญ จำนวน แ็ุ็้ๆ.โ5 พันบาท ิแใใุ้็เ.โเ –
แ5แุ็ๆๆ.ไ5ี การพิไมขึๅนของคาตอบทน จำนวน โุ5็โ.แโ พันบาท ิแ5ุ้ใแ.เ่ –
แุ่5เใ.โเี การลดลงของคา฿ชຌสอย จำนวน ๆ5แุโแๆ.ๆ้ พันบาท ิไุ้่็ุ้้ใ.เเ –
ไุใใๆุ็็ๆ.ใแี ดยที ไ ม ี ก ารลดลงของค า ฿ชຌ จ  า ยงิ น อุ ด หนุ น นั ก รี ย นทุ น รั ฐ บาล
จำนวน ็แใุโเใ.โ้ พันบาท ิไุไใุ่เ5่.แใ – ใุ็โไุ่5ไ.่ไี การพิมไ ขึนๅ ของคาวัสดุ
จำนวน แุ็แเ.ๆๆ พันบาท ิแ5ุใแใ.เ่ – แ็ุเโใ.็ไี การพิมไ ขึนๅ ของคาสาธารณูปภค
จำนวน ไ้ใ.เๆ พันบาท ิโใุ้โใ.ไไ – โไุไแๆ.5เี การพิไมขึๅนของคาสืไอมราคา
ละคาตัดจำหนาย จำนวน ใุ่55.5่ พันบาท ิ5ุ้ๆไๆ.เใ–ๆใุ5เแ.ๆแี การพิไมขึๅน
ของคา฿ชຌจายอืไน จำนวน ไุไใโ.5เ พันบาท ิแ็็.็แ – ไุๆแเ.โแี
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3 ตนทุนผลผลTตและTจรรม
สำนักงาน ก.พ. เดຌจัดกใบขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการคำนวณตຌนทุนผลผลิตประจำปงบประมาณ
พ.ศ. โ55่ ละสรุปผลการคำนวณตຌนทุนผลผลิตละกิจกรรม ดังนีๅ
3 y แผนงRน ผลผลTตและTจรรมหลั
ปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ สำนักงาน ก.พ. มี ใ ผนงาน ประกอบดຌวย ๆ ผลผลิต
แไ กิจกรรมหลัก ละ แ กิจกรรมสนับสนุน ดังนีๅ
แผนงRนพัฒนRประสTทธTภRพRรบรTหRรรRชRรแผนดTน
ผลผลิตทีไ แ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีมไ ปี ระสิทธิภาพ มี ๆ กิจกรรมหลัก คือ
แี การพัฒนาระบบงินดือน คาตอบทน สิงไ จูง฿จ ละคุณภาพชีวติ จຌาหนຌาทีขไ องรัฐ
โี การสงสริมความขຌมขใง฿นการมีสว นรวมของขຌาราชการพลรือน พือไ ขับคลือไ น
ระบบราชการ
ใี การพัฒนาประสิทธิภาพละคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ไี การสงสริมพืไอพัฒนาขีดความสามารถ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล
฿หຌสวนราชการละจังหวัด
5ี การพัฒนาระบบละดำนินการสรรหาบุคคลขຌารับราชการ
ๆี การพัฒนากฎหมายกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลผลิตทีไ โ กำลั ง คนที ไ ม ี ค ุ ณ ภาพละการพั ฒ นาที ไ  ปຓ น ระบบมี โ กิ จ กรรมหลั ก ละ
แ กิจกรรมสนับสนุน คือ
็ี การตรียมกำลังคนคุณภาพขຌาสูระบบราชการ
่ี การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
้ี การพัฒนาพือไ สรຌางความขຌมขใงภาย฿นสำนักงาน ก.พ. ปຓนกิจกรรมสนับสนุน
ผลผลิตทีไ ใ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿นตางประทศทีไมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล มี แ กิจกรรมหลัก คือ
แเี การบริหารจัดการดูลนักรียนเทย฿นตางประทศ
ผลผลิตทีไ ไ มาตรฐานคุณธรรมละจริยธรรมทีไนำเปสูวัฒนธรรมการปฏิบัติราชการทีไ
มุงนຌนประยชนຏสวนรวม มี โ กิจกรรมหลัก คือ
แแี การสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละการพัฒนาวัฒนธรรมองคຏกร
แโี การพัฒนาพืไอสริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการดำนินการดຌานการพิทักษຏ
ระบบคุณธรรม฿นระบบขຌาราชการพลรือนสามัญ
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แผนงRนแไปญหRและพัฒนRจังหวัดชRยแดนภRคใต
ผลผลิตทีไ 5 การสริ ม สรຌ า งประสิ ท ธิ ภ าพละพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของขຌ า ราชการ
฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ มี แ กิจกรรมหลัก คือ
แใี ครงการสริมสรຌางประสิทธิภาพละพัฒนาคุณภาพชีวิตของขຌาราชการ
฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
แผนงRนดSเนTนRรตRมรอบอตลงองประชRคมอRเซียน
ผลผลิตทีไ 6 การพั ฒ นาขຌ า ราชการพื ไ อ ตรี ย มความพรຌ อ มขຌ า สู  ป ระชาคมอาซี ย น
มี โ กิจกรรมหลัก คือ
แไี ครงการพัฒนาขຌาราชการพือไ ตรียมความพรຌอมขຌาสูป ระชาคมอาซียน
แ5ี ครงการพัฒนาครือขายบุคลากรภาครัฐพืไอตรียมความพรຌอมขຌาสู
ประชาคมอาซียน
3 z งบประมRณรRยจRย
ปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ สำนักงาน ก.พ. เดຌรบั งบประมาณ โุไเ5ุแใเ.ู พันบาท พิมไ ขึนๅ จาก
ปงบประมาณ พ.ศ. โ55็ ทีเไ ดຌรบั งบประมาณรวม โุแ็เุเ่โ.ู พันบาท จำนวน โใ5ุเไ่.ู พันบาท ดังนีๅ
หนวย : พันบาท
2558

2557

พิไม ิลดี

โ.แ งบบุคลากร
โ.โ งบดำนินงาน
โ.ใ งบลงทุน
โ.ไ งบอุดหนุน ิคา฿ชຌจาย
฿นการศึกษาของนักรียนทุน
รัฐบาลี

ใเโุโไโ
โ่แุ5โ็
โุ่แเๆ
แุ5ไใุไ้ไ

โ่โุโเใ
โ่ไุ่็่
แโุ่เใแ
แุแไโุแ่ๆ

โเุเใ้
ิใุใ5แี
ิุ้้้โ5ี
ไเแุใเ่

โ.5 งบรายจายอืไน

โไุ้็ๆเ

ใใโุ็่ไ

ิ่ใุเโไี

2,405,130

2,170,082

235,048

รวม
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3 3 ผลRรดSเนTนงRนตRมผลผลTตและตัวชีeวัด
แผนงRนพัฒนRประสTทธTภRพRรบรTหRรรRชRรแผนดTน
ผลผลิตทีไ แ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีมไ ปี ระสิทธิภาพ
ตัวชีวๅ ดั ชิงปริมาณ
• จำนวนกฎ ระบียบ หลักกณฑຏละวิธกี ารกียไ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเไ ดຌรบั
การพัฒนาปรับปรุง ตังๅ ปງาเวຌ ๆ รือไ ง ผลการดำนินการเดຌ ้ รือไ ง
ตัวชีวๅ ดั ชิงคุณภาพ
• ระดับความพึงพอ฿จของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด
ตอการดำนินงานของสำนักงาน ก.พ. ตังๅ ปງาเวຌรอຌ ยละ ่ๆ ผลการดำนินการเดຌรอຌ ยละ
่่.5แ
ผลผลิตทีไ โ กำลังคนทีมไ คี ณ
ุ ภาพละการพัฒนาทีไ ปຓนระบบ
ตัวชีวๅ ดั ชิงปริมาณ
• จำนวนสวนราชการทีดไ ำนินการจัดทำยุทธศาสตรຏการพัฒนาขຌาราชการของสวนราชการ
ทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตรຏการพัฒนาขຌาราชการพลรือน ตัๅงปງาเวຌ แใโ สวนราชการ
ผลการดำนินการเดຌ แใไ สวนราชการ
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ตัวชีวๅ ดั ชิงคุณภาพ
• รຌอยละของสวนราชการทีปไ ฏิบตั ติ ามยุทธศาสตรຏการพัฒนาขຌาราชการของสวนราชการ
ตังๅ ปງาเวຌรอຌ ยละ ้5 ผลการดำนินการเดຌรอຌ ยละ ้เ.5แ
ผลผลิตทีไ ใ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿นตางประทศทีมไ ปี ระสิทธิภาพละประสิทธิผล
ตัวชีวๅ ดั ชิงปริมาณ
• จำนวนนักรียนเทยทีไอยู฿นความดูลของสำนักงาน ก.พ. ฿นตางประทศ ตัๅงปງาเวຌ
ไุใเเ คน ผลการดำนินการเดຌ ใุ้โใ คน
ตัวชีวๅ ดั ชิงคุณภาพ
• ระดับความพึงพอ฿จของนักรียนเทยทีไอยู฿นความดูลของสำนักงาน ก.พ. ตอการ฿หຌ
บริการของสำนักงาน ก.พ. ตังๅ ปງาเวຌรอຌ ยละ ่เ ผลการดำนินการเดຌรอຌ ยละ ้5.ๆไ
ผลผลิตทีไ ไ มาตรฐานคุณธรรมละจริยธรรมทีนไ ำเปสูว ฒ
ั นธรรมการปฏิบตั ริ าชการทีมไ งุ นຌน
ประยชนຏสว นรวม
ตัวชีวๅ ดั ชิงปริมาณ
• จำนวนสวนราชการทีไเดຌรับการตรวจสอบวาเดຌปฏิบัติตามระบบคุณธรรม ตัๅงปງาเวຌ
แ5แ สวนราชการ ผลการดำนินการเดຌ แไ5 สวนราชการ
ตัวชีวๅ ดั ชิงคุณภาพ
• รຌอยละของจำนวนสวนราชการทีไนำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปสูการปฏิบัติ
อยางปຓนรูปธรรม ตังๅ ปງาเวຌรอຌ ยละ ้5 ผลการดำนินการเดຌรอຌ ยละ แเเ
แผนงRนแไปญหRและพัฒนRจังหวัดชRยแดนภRคใต
ผลผลิตทีไ 5 การสริมสรຌางประสิทธิภาพละพัฒนาคุณภาพชีวิตของขຌาราชการ฿นจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ
ตัวชีวๅ ดั ชิงปริมาณ
• ขຌาราชการ฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรูຌละทักษะ
ทีจไ ำปຓน฿นการปฏิบตั งิ าน ตังๅ ปງาเวຌ แุ้ไเ คน ผลการดำนินการเดຌ โุโเ้ คน
ตัวชีวๅ ดั ชิงคุณภาพ
• ระดับความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌตอ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ความรูຌละทักษะทีไจำปຓน฿นการปฏิบัติงาน ตัๅงปງาเวຌรຌอยละ ่5 ผลการดำนินการ
เดຌรอຌ ยละ ้ใ.่เ
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แผนงRนดSเนTนRรตRมรอบอตลงองประชRคมอRเซียน
ผลผลิตทีไ 6 การพัฒนาขຌาราชการพือไ ตรียมความพรຌอมขຌาสูป ระชาคมอาซียน
ตัวชีวๅ ดั ชิงปริมาณ
• จำนวนกิจกรรมที฿ไ ชຌ฿นการพัฒนาขຌาราชการพือไ การขຌาสูป ระชาคมอาซียน ตังๅ ปງาเวຌ
5 กิจกรรม ผลการดำนินการเดຌ ๆ กิจกรรม
ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ
• ระดับความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการพัฒนาความรูຌละทักษะทีไจำปຓน฿นการ
ปฏิบตั งิ าน พือไ รองรับการขຌาสูป ระชาคมอาซียน ตังๅ ปງาเวຌรอຌ ยละ ่5 ผลการดำนินการ
เดຌรຌอยละ ้แ.้เ
3 4 ผลRรดSเนTนงRนตRมTจรรมและตัวชีeวัด
กิจกรรมทีไ แ การพัฒนาระบบงินดือน คาตอบทน สิงไ จูง฿จ ละคุณภาพชีวติ จຌาหนຌาทีไ
ของรัฐ
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• ระบบรงจูง฿จ งินดือน คาตอบทน คุณภาพชีวิต ทีไเดຌรับการพัฒนา ตัๅงปງาเวຌ
โ ระบบ ผลการดำนินการเดຌ โ ระบบ
กิจกรรมทีไ โ การส ง สริ ม ความขຌ ม ขใ ง ฿นการมี ส  ว นร ว มของขຌ า ราชการพลรื อ น
พืไอขับคลืไอนระบบราชการ
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• นับจากสวนราชการทีไมีการจัดตัๅงสหภาพ ตนืไองจาก฿นขณะนีๅพระราชกฤษฎีกา
การรวมกลุม ของขຌาราชการพลรือนสามัญอยูร ะหวางนำสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
฿หຌความหในชอบจึงยังเมสามารถดำนินการจัดตัๅงสหภาพขຌาราชการเดຌ
กิจกรรมทีไ ใ การพัฒนาประสิทธิภาพละคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• จำนวนรือไ งทีไ กียไ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌรบั การพัฒนาหรือปรับปรุงกຌเข
ตัๅงปງาเวຌ ่ รืไอง ผลการดำนินการเดຌ แเ รืไอง
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กิจกรรมทีไ ไ การสงสริมพืไอพัฒนาขีดความสามารถ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล
฿หຌสวนราชการละจังหวัด
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• สวนราชการละจังหวัด ทีไเดຌรับการสงสริมพืไอพัฒนาขีดความสามารถ ตัๅงปງาเวຌ
แ5แ สวนราชการ ผลการดำนินการเดຌ แ5แ สวนราชการ
กิจกรรมทีไ 5 การพัฒนาระบบละดำนินการสรรหาบุคคลขຌารับราชการ
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• จำนวนสวนราชการทีสไ ามารถดำนินการสรรหาบุคคลเดຌตามตຌองการตามผนทีกไ ำหนด
ตัๅงปງาเวຌ แไใ สวนราชการ ผลการดำนินการเดຌ แไ็ สวนราชการ
กิจกรรมทีไ 6 การพัฒนากฎหมายกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• จำนวนกฎหมาย กียไ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเไ ดຌรบั การพัฒนา ตังๅ ปງาเวຌ ๆ รือไ ง
ผลการดำนินการเดຌ แแ รืไอง
กิจกรรมทีไ 7 การตรียมกำลังคนคุณภาพขຌาสูระบบราชการ
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• จำนวนนักรียนทุนทีเไ ดຌรบั การจัดสรรเปศึกษา ละ/หรือ ฝຄกอบรม รวมทังๅ ทีกไ ำลังศึกษา
฿นตางประทศ ตัๅงปງาเวຌ แุไใเ คน ผลการดำนินการเดຌ แุโไ้ คน
กิจกรรมทีไ ่ การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• จำนวนหลักสูตร/ครือไ งมือที฿ไ ชຌ฿นการพัฒนาขຌาราชการทีเไ ดຌรบั การพัฒนา฿หຌหมาะสม
ยิไงขึๅน ตัๅงปງาเวຌ ๆ หลักสูตร ผลการดำนินการเดຌ ็ หลักสูตร
กิจกรรมทีไ ้ การพัฒนาพือไ สรຌางความขຌมขใงภาย฿นสำนักงาน ก.พ. ปຓนกิจกรรมสนับสนุน
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• กิจกรรมการสนับสนุนพือไ สรຌางความขຌมขใง ตังๅ ปງาเวຌ แเ กิจกรรม ผลการดำนินการ
เดຌ แใ กิจกรรม
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กิจกรรมทีไ แเ การบริหารจัดการดูลนักรียนเทย฿นตางประทศ
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• จำนวนนักรียนเทยทีไอยู฿นความดูลของสำนักงาน ก.พ. ฿นตางประทศ ตัๅงปງาเวຌ
ไุใเเ คน ผลการดำนินการเดຌ ใุ้โใ คน
กิจกรรมทีไ แแ การสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละการพัฒนาวัฒนธรรมองคຏกร
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• จำนวนสวนราชการทีไนำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เปสูการปฏิบัติอยางปຓน
รูปธรรม ตัๅงปງาเวຌ โเใ สวนราชการ ผลการดำนินการเดຌ โแไ สวนราชการ
กิจกรรมทีไ แโ การพัฒนาพือไ สริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการดำนินการพิทกั ษຏระบบคุณธรรม
฿นระบบขຌาราชการพลรือนสามัญ
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• จำนวนสวนราชการทีเไ ดຌรบั การตรวจสอบวาเดຌปฏิบตั ติ ามระบบคุณธรรม ตังๅ ปງาเวຌ แ5แ
สวนราชการ ผลการดำนินการเดຌ แไ5 สวนราชการ
กิจกรรมทีไ แใ ครงการสริมสรຌางประสิทธิภาพละพัฒนาคุณภาพชีวิตของขຌาราชการ
฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• จำนวนขຌาราชการ฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌทไี ขຌารวมกิจกรรมพือไ สริมสรຌางประสิทธิภาพ
ละพัฒนาคุณภาพชีวิต ตัๅงปງาเวຌ แุ้ไเ คน ผลการดำนินการเดຌ โุโเ้ คน
กิจกรรมทีไ แไ ครงการพัฒนาขຌาราชการพืไอตรียมความพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียน
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• จำนวนหลักสูตรที฿ไ ชຌ฿นการพัฒนาขຌาราชการพือไ การขຌาสูป ระชาคมอาซียน ตังๅ ปງาเวຌ
5 หลักสูตร ผลการดำนินการเดຌ ๆ หลักสูตร
กิจกรรมทีไ แ5 ครงการพัฒนาครือขายบุคลากรภาครัฐพืไอตรียมความพรຌอมขຌาสู
ประชาคมอาซียน
ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ
• จำนวนกิจกรรมทีไ฿ชຌ฿นการพัฒนาครือขายบุคลากรภาครัฐ ตัๅงปງาเวຌ แ กิจกรรม
ผลการดำนินการเดຌ แ กิจกรรม
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สSนังRน  พ
หมRยเหตุประอบงบRรเงTน
สSหรับปสTeนสุดวันทีd 30 ันยRยน z558
หมRยเหตุทีd y อมูลทัdวไป
สำนักงาน ก.พ. ปຓนสวนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนຌาทีไความรับผิดชอบหลัก
฿นการพัฒนาละวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พืไอขับคลืไอนการบริหารกำลังคนภาครัฐ
฿หຌมปี ระสิทธิภาพ สรຌางละพัฒนาทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือน฿หຌมสี มรรถนะขีดความสามารถ
฿นการปฏิบตั ริ าชการละ฿หຌบริการประชาชน ละพิทกั ษຏระบบคุณธรรม฿นราชการพลรือน สริมสรຌาง
มนสุจริต ละความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการทีไมุงนຌนประยชนຏสวนรวม
หนวยงานมีสถานทีไตัๅงหลักอยู สำนักงาน ก.พ. ไ็/แแแ ถนนติวานนทຏ ตำบลตลาดขวัญ
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี แแเเเ
฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ หนวยงานเดຌรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป
จำนวน โุไเ5ุแใเุโเเ.ูบาท ิปงบประมาณ พ.ศ. โ55็ จำนวน โุแ็เุเ่โุ็เเ.ูบาที ดยยกปຓน
งบลงทุน จำนวน ใเุเ็แุๆเเ.ูบาท ละงบประจำ จำนวน โุใ็5ุเ5ุ่ๆเเ.ูบาท พืไอ฿ชຌจาย฿น
ผนงานดำนินการตามกรอบขຌอตกลงของประชาคมอาซียน ผนงานกຌเขปຑญหาละพัฒนา
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ละผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการผนดิน สำหรับผลผลิตทีไ แ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีไมีประสิทธิภาพ ผลผลิตทีไ โ กำลังคนทีไมีคุณภาพละ
การพัฒนาทีไ ปຓนระบบ ผลผลิตทีไ ใ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿นตางประทศทีมไ ปี ระสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล ละผลผลิตทีไ ไ มาตรฐานคุณธรรมละจริยธรรมทีไนำเปสูวัฒนธรรมการปฏิบัติ
ราชการทีไมุงนຌนประยชนຏสวนรวม
งบการงินนีๅปຓนการสดงภาพรวมของสำนักงาน ก.พ. ซึไงเมมีหนวยงานระดับกรมภาย฿ตຌ
สังกัด ดยมีหนวยบิกจาย จำนวน แ หนวยบิกจาย
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หมRยเหตุทีd z เณฑRรจัดทSงบRรเงTน
งบการงินนีๅจัดทำขึๅนตามมาตรฐานนยบายการบัญชีภาครัฐทีไกระทรวงการคลังประกาศ฿ชຌ
ซึไงรวมถึงหลักการละนยบายสำหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ละนยบาย
การบัญชีภาครัฐ ละสดงรายการ฿นงบการงินตามนวปฏิบัติทางการบัญชี รืไอง การนำสนอ
งบการงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางทีไ กค เไโใ.โ/ว โใ็ ลงวันทีไ ่ กันยายน โ55็
งบการงินนีจๅ ดั ทำขึนๅ ดย฿ชຌกณฑຏราคาทุนดิม วຌนตจะเดຌปຂดผยปຓนอยางอืนไ ฿นนยบาย
การบัญชี
หมRยเหตุทีd 3 สรุปนโยบRยRรบัญชีทีdสSคัญ
ใ.แ งินสดละรายการทียบทางินสด
• งินทดรองราชการ ปຓนงินทีหไ นวยงานเดຌรบั จากรัฐบาลพือไ ทดรองจายปຓนคา฿ชຌจา ย
ปลีกยอย฿นการดำนินงานของหนวยงานตามวงงินทีเไ ดຌรบั อนุมตั ิ ละตຌองคืน฿หຌรฐั บาล
มืไอหมดความจำปຓน฿นการ฿ชຌงิน สดงเวຌปຓนงินสดละรายการทียบทางินสด
ซึไงมียอดตรงกันขຌามกับรายการงินทดรองราชการรับจากคลังภาย฿ตຌหัวขຌอหนีๅสิน
เมหมุนวียน
• รายการทียบทางินสด เดຌก งินทุนระยะสันๅ ทีมไ สี ภาพคลองซึงไ มีระยะวลาครบกำหนด
ทีจไ ะปลียไ น฿หຌปຓนงินสดเดຌภาย฿น ใ ดือน ชน งินฝากประจำ บัตรงินฝาก ละตัว็ งิน
ทีไมีวันถึงกำหนดภาย฿น ใ ดือน สดงเวຌปຓนรายการทียบทางินสด
ใ.โ ลูกหนีๅ
ลูกหนีๅ สดงดຌวยมูลคาสุทธิทีไจะเดຌรับ คาผืไอหนีๅสงสัยจะสูญจะตัๅงขึๅนสำหรับลูกหนีๅ
สวนทีไคาดวาจะเมสามารถรียกกใบงินเดຌ ดยพิจารณาจากประสบการณຏทีไผานมากีไยวกับจำนวน
ลูกหนีๅทีไกใบงินเมเดຌ ขຌอมูลประวัติการชำระหนีๅ ละหลักฐานการติดตามลูกหนีๅตละราย รวมกับ
การวิคราะหຏอายุลูกหนีๅ
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ใ.ใ ทีไดิน อาคาร ละอุปกรณ
• ทีไดิน สดงตามราคาทุนฉพาะทีไดินทีไหนวยงานมีกรรมสิทธิ่ สำหรับทีไดินราชพัสดุ
ทีไหนวยงานครอบครองละ฿ชຌประยชนຏ ตเมเดຌปຓนผูຌถือกรรมสิทธิ่จะสดงขຌอมูล
พิไมติมเวຌ฿นหมายหตุประกอบงบการงิน
• อาคารละสิไงปลูกสรຌาง รวมทัๅงสวนปรับปรุงอาคาร ทัๅงอาคารละสิไงปลูกสรຌาง
ทีไหนวยงานมีกรรมสิทธิ่ละเมมีกรรมสิทธิ่ตหนวยงานเดຌครอบครองละนำมา฿ชຌ
ประยชนຏ฿นการดำนินงาน สดงมูลคาสุทธิตามบัญชีทีไกิดจากราคาทุนหักคาสืไอม
ราคาสะสม อาคารทีไอยูระหวางการกอสรຌางสดงตามราคาทุน
• อุปกรณຏ เดຌก ครุภัณฑຏประภทตาง โ สดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีทีไกิดจาก
ราคาทุนหักคาสืไอมราคาสะสม
• ราคาทุนของทีดไ นิ อาคาร ละอุปกรณຏ รวมถึงรายจายทีไ กียไ วขຌองดยตรงพือไ ฿หຌสนิ ทรัพยຏ
อยู฿นสถานทีไละสภาพทีไพรຌอม฿ชຌงาน ตຌนทุน฿นการตอติมหรือปรับปรุงซึไงทำ฿หຌ
หนวยงานเดຌรับประยชนຏตลอดอายุการ฿ชຌงานของสินทรัพยຏพิไมขึๅนจากมาตรฐานดิม
ถือปຓนราคาทุนของสินทรัพยຏ คา฿ชຌจาย฿นการซอมซมถือปຓนคา฿ชຌจาย฿นงบสดง
ผลการดำนินงานทางการงิน
• อุปกรณຏทีไเดຌมากอนป โ5ไเ เมนำมาบันทึกบัญชีตบันทึกเวຌ฿นทะบียนคุมสินทรัพยຏ
• อุปกรณຏทีไเดຌมาตัๅงตปงบประมาณ โ5ไเ – โ5ไ5 บันทึกรับรูຌปຓนสินทรัพยຏฉพาะ
รายการทีไมีมูลคาตอหนวยตัๅงต ใเุเเเ บาท ขึๅนเป
• อุปกรณຏทีไเดຌมาตัๅงตปงบประมาณ โ5ไๆ ปຓนตຌนเป บันทึกรับรูຌปຓนสินทรัพยຏฉพาะ
รายการทีไมีมูลคาตอหนวยตัๅงต 5ุเเเ บาท ขึๅนเป สดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตาม
บัญชีทีไกิดจากราคาทุนหักคาสืไอมราคาสะสม
คาสืไอมราคาบันทึกปຓนคา฿ชຌจาย฿นงบสดงผลการดำนินงานทางการงิน คำนวณ
ดยวิธีสຌนตรงตามอายุการ฿ชຌงานทีไกำหนดเวຌ฿นหลักการละนยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับทีไ โ ละ
ทีไกຌเขพิไมติมดยกรมบัญชีกลาง ดังนีๅ
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ไเ ป
อาคารถาวร
สิไงปลูกสรຌาง
โเ ป
• ฿ชຌคอนกรีตสริมหลใกหรือครงหลใกปຓนสวนประกอบหลัก
แ5 ป
• ฿ชຌเมຌหรือวัสดุอืไน โ ปຓนสวนประกอบหลัก
ใูแโ ป
ครุภัณฑຏสำนักงาน
แเ ป
ครุภัณฑຏเฟฟງาละวิทยุ
แเ ป
ครุภัณฑຏฆษณาละผยพร
่ ป
ครุภัณฑຏยานพาหนะละขนสง
5 ป
ครุภัณฑຏคอมพิวตอรຏ 5
5 ป
ครุภัณฑຏงานบຌานงานครัว
5 ป
ครุภัณฑຏกีฬา
5 ป
ครุภัณฑຏการกษตร
5 ป
ครุภัณฑຏกอสรຌาง
แโ ป
ครุภัณฑຏอืไน
• เมมีการคิดคาสืไอมราคาสำหรับทีไดินละสินทรัพยຏระหวางกอสรຌาง
ใ.ไ สินทรัพยเมมีตัวตน
• สินทรัพยຏเมมีตัวตน สดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชี
• คาตัดจำหนายสินทรัพยຏเมมีตัวตนบันทึกปຓนคา฿ชຌจาย฿นงบสดงผลการดำนินงาน
ทางการงิน ดยวิธีสຌนตรงตามอายุการ฿หຌประยชนຏดยประมาณ ดังนีๅ
ปรกรมคอมพิวตอรຏ 5 ป
ใ.5 รายเดຌจากงินงบประมาณ
รายเดຌจากงินงบประมาณรับรูຌตามกณฑຏดังนีๅ
แี มือไ ยืนไ คำขอบิกงินจากกรมบัญชีกลาง฿นกรณีปຓนการขอรับงินขຌาบัญชีหนวยงาน
โี มือไ อนุมตั จิ า ยงิน฿หຌกบั ผูมຌ สี ทิ ธิเดຌรบั งินลຌว฿นกรณีปຓนการจายตรง฿หຌกบั ผูมຌ สี ทิ ธิรบั งิน
ใี มืไอยืไนคำขอบิกงินจากกรมบัญชีกลาง฿นกรณีปຓนการบิกหักผลักสงเมรับตัวงิน
หนวยงานสดงรายเดຌจากงินงบประมาณ฿นงบสดงผลการดำนินงานทางการงิน
ตามจำนวนงินงบประมาณทีไขอบิกสุทธิจากงินงบประมาณบิกกินสงคืน งบประมาณบิกทนกัน
สดงรายเดຌจากงินงบประมาณ฿นงบสดงผลการดำนินงานทางการงินของหนวยงานผูຌบิกทน
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ใ.6 รายเดຌจากการขายสินคຌาละบริการ
รายเดຌจากการบริการ เดຌก รายเดຌคา ธรรมนียมละรายเดຌบริการกบคุ คลทัวไ เปละ
รายเดຌคาธรรมนียมการศึกษา ปຓนรายเดຌทีไหนวยงานเดຌรับอนุญาต฿หຌกใบรายเดຌนัๅนเวຌพืไอ฿ชຌจาย
฿นการดำนินงานของหนวยงาน จะรับรูຌปຓนรายเดຌมืไอหนวยงาน฿หຌบริการลຌว
ใ.7 รายเดຌผนดิน
รายเดຌผนดินปຓนรายเดຌทหไี นวยงานเมสามารถนำมา฿ชຌจา ย฿นการดำนินงาน รับรูຌ มือไ
กิดรายเดຌดຌวยยอดสุทธิหลังจากหักสวนทีไจัดสรรปຓนงินนอกงบประมาณตามทีไเดຌรับการยกวຌน
รายเดຌผนดินละรายเดຌผนดินนำสงคลังเมตຌองสดงปຓนรายเดຌละคา฿ชຌจายของหนวยงาน
ตสดงเวຌ฿นหมายหตุประกอบงบการงินปຓนรายงานยกตางหาก
ใ.่ รายเดຌจากการอุดหนุนละบริจาค
รายเดຌจากงินอนละงินบริจาคจากบุคคลอืนไ นอกจากหนวยงานภาครัฐรับรูຌ มือไ เดຌรบั
งินยกวຌน฿นกรณีทมไี ี งือไ นเขปຓนขຌอจำกัด ทีตไ อຌ งปฏิบตั ติ าม฿นการ฿ชຌจา ยงิน หรือเดຌรบั ความชวยหลือ
ละบริจาคปຓนสินทรัพยຏทีไ฿หຌประยชนຏกหนวยงานกินหนึไงป จะทยอยรับรูຌปຓนรายเดຌตามสัดสวน
ของคา฿ชຌจายพืไอการนัๅนกิดขึๅน หรือกณฑຏการคำนวณคาสืไอมราคาสินทรัพยຏทีไเดຌรับตลอดอายุของ
สินทรัพยຏนัๅน
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งินทดรองราชการ ปຓนงินสดทีไหนวยงานมีเวຌพืไอ฿ชຌจายพืไอปຓนคา฿ชຌจายปลีกยอย
฿นสำนักงานตามวงงินทีไเดຌรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวย
งินทดรองราชการ พ.ศ. โ5ไ็ ซึงไ จะตຌองสงคืนคลังมือไ หมดความจำปຓน฿นการ฿ชຌจา ยยอดคงหลือสินๅ ป
ประกอบดຌวย งินสด งินฝากธนาคาร ละ฿บสำคัญทีไบิกจากงินทดรองราชการลຌวรอบิกชดชย
งินฝากคลัง ปຓนงินทีหไ นวยงานฝากเวຌกบั กระทรวงการคลังภาย฿ตຌขอຌ กำหนดตามกฎหมาย
ดยเมมีดอกบีๅยซึไงสามารถบิกถอนเดຌ มืไอตຌองการ฿ชຌจายตามรายการทีไกำหนดเวຌ฿นระบียบทีไระบุ
ขຌอจำกัด฿นการ฿ชຌจาย
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งินฝากคลังปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ จำนวน แแุใไใุโแโ.็ใ บาท ซึไงสดงรวมอยู฿น
งินฝากคลังขຌางตຌนปຓนงินนอกงบประมาณทีไมีขຌอจำกัด฿นการ฿ชຌจาย พืไอจายตอเป฿หຌบุคคลหรือ
หนวยงานอืไนตามวัตถุประสงคຏทีไระบุเวຌ฿นกฏหมายอันปຓนทีไมาของงินฝากคลังนัๅน หนวยงาน
เมสามารถนำเป฿ชຌจายพืไอประยชนຏ฿นการดำนินงานของหนวยงาน ตามปกติเดຌตมีหนຌาทีไถือเวຌ
พืไอจายตามวัตถุประสงคຏของงินฝากคลัง ดังนีๅ
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สำนักงาน ก.พ. เดຌรับอนุญาตจากกรมธนารักษຏ฿หຌ฿ชຌทีไดินราชพัสดุ จังหวัดนนทบุรี
ปลงหมายลขทะบี ย นที ไ นบ.้โ ู นบ.้ๆ นื ๅ อ ที ไ ป ระมาณ 5เูเู็5 เร พื ไ อ ก อ สรຌ า งอาคาร
สำนักงาน ก.พ.
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สิทธิการชาทีไดิน สำนักงาน ก.พ. ชาทีไดินธรณีสงฆຏ ิวัดบญจมบพิตรี รวม ไ ฉนด
คือลขทีไ โใๆๆุ โใๆ็ุ โใๆ่ ละ โใๆ้ นืๅอทีไ 5ูเูแแ เร ิโุเแแ ตรว.ี ระยะวลา ใเ ป ตัๅงต
วันทีไ โ่ กันยายน โ5ใ็ ู โ็ กันยายน โ5ๆ็ สิทธิการชารับรูຌปຓนคา฿ชຌจายดยวิธีสຌนตรงตาม
สัญญาชา ละสดงสิทธิการชา฿นราคาตามสัญญาชาหักสวนทีไรับรูຌปຓนคา฿ชຌจายสะสม
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สSนังRน  พ
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ปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ สำนักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน เดຌรบั จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. โ55่ จำนวนงิน โุไเ5ุแใเุโเเ บาท อน฿หຌหนวยงานอืนไ บิกทน จำนวนงิน ุ่็้5ุ่เเ.ๆ็ บาท คงหลืองบประมาณสุทธิหลังอนบิกทน จำนวนงิน
โุใ้ๆุใใไุใ้้.ใใ บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ยอดคงหลือ จำนวนงิน ็5ุแ็โุแโ็.ใแ บาท งบประมาณพับเปดยอัตนมัติ
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สSนังRน  พ

รRยงRนฐRนะเงTนงบประมRณรRยจRย ปปจจุบันและปอน
สSหรับปสTeนสุดวันทีd 30 ันยRยน z558
รRยงRนฐRนะเงTนงบประมRณรRยจRยจRเงTนันไวเบTเหลืdอมป
อนปงบประมRณ พ ศ z558 ปงบประมRณ พ ศ z557

งบดำนิ น งาน คงหลื อ จำนวน แเุไแไุแโโ.แไ บาท กรณี เ ม ม ี ห นี ๅ ผ ู ก พั น จำนวนงิ น
แเุเ้เุใแเ.ไ้ บาท ละมีหนีผๅ กู พัน จำนวนงิน ใโใุ่แแ.ๆ5 บาท ขอขยายวลากันงินเวຌบิกหลือไ มป
กรณีเมมีหนีๅผูกพัน จำนวนงิน แเุเเเุเเเ บาท ละมีหนีๅผูกพัน จำนวนงิน โๆแุ5้เ.โ5 บาท
ละงบประมาณพับเป จำนวน แ5โุ5ใแ.่้ บาท
งบรายจายอืไน คงหลือ จำนวน แๆุใ่เุไโเ บาท งบประมาณพับเป
งบลงทุน คงหลือ จำนวน ้ไุ5แๆุไๆเ บาท กรณีเมมหี นีผๅ กู พัน จำนวนงิน ้ไุ5แๆุไๆเ บาท
ขอขยายวลากันงินเวຌบิกหลืไอมป จำนวนงิน ุ้5เเุเเเ บาท ละงบประมาณพับเปจำนวน
่5ุเแๆุไๆเ บาท
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รRยงRนฐRนะเงTนงบประมRณรRยจRยจRเงTนันไวเบTเหลือd มป อนปงบประมRณ พ ศ z558
ปงบประมRณ พ ศ z556

งบดำนิ น งาน คงหลื อ จำนวน ็ุแๆใุ่ใ่.โ่ บาท กรณี เ ม ม ี ห นี ๅ ผ ู ก พั น จำนวนงิ น
็ุแๆใ่ใ่.โ่ บาท ขอขยายวลากันงินเวຌบิกหลือไ มป จำนวนงิน ็ุเเเุเเเ บาท ละงบประมาณ
พับเป จำนวน แๆใุ่ใ่.โ่ บาท
งบรายจ า ยอื ไ น คงหลื อ จำนวน ใุเเเุเเเ บาท กรณี เ ม ม ี ห นี ๅ ผ ู ก พั น จำนวนงิ น
ใุเเเุเเเ บาท ขอขยายวลากันงินเวຌบิกหลืไอมป
งบลงทุน คงหลือ จำนวน โแุเเเ บาท งบประมาณพับเป
รRยงRนฐRนะเงTนงบประมRณรRยจRยจRเงTนันไวเบTเหลือd มป อนปงบประมRณ พ ศ z558
ปงบประมRณ พ ศ z555

งบลงทุน คงหลือ จำนวนงิน ุ่้แแุ้้เ บาท งบประมาณพับเป
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ใ. การพัฒนาประสิทธิภาพละคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ไ. การพัฒนากฎหมายกียไ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

แุๆ5ุ้่ไ็.้้
ใ็ุไใใ.เแ
แโเุใ5ใ.่็
5โุโใ้.็็
โแุ้ๆเุ้็ไ.ไๆ
โไุไ้้.เแ
่โุใใๆ.แๆ
ใ55ุ่เไ.5ๆ

รือไ ง
5ุๆ5โุใ่ไ.5่ แ5แ สวนราชการ
แ็ุ5็แุๆๆ5.ๆ้ แไๆ สวนราชการ
คน
หลักสูตร
คน

แแ
แุ่โ5ุ่ใโ็.่ๆ

แ5ใุ็โๆุ่โแ.โ5

้ๆุแเุ้ๆโ5.เโ ใุ้โใ

แ็ุๆแุ้้ใ่.โใ โแไ สวนราชการ
5แุ5้แุๆๆแ.ใแ แไ5 สวนราชการ

โเๆุ่เใ.ไ็
ู
โโแุเเๆ.โโ

ู
5ๆโุแใๆ.ไ้

แุโ็5ุ้้โ.เ็ แุเ5ๆุ็5ใ.ๆ่
ุ้้่็ๆแ.ใ่ โุเ55ุเ้ไ.็ใ
แ็ุ้โๆแ.เเ แุ่้ไุไใแ.้ใ
ู

5ไุ้แเโ.้่

ใไแุ5ไๆ.ใ5

็ๆ5ุ็ๆๆ.5ๆ แุๆเเุๆไใ.้ใ

ู
ู
ู
ู
ใ5ไุๆโ้.้ไ
แแุไ5ุ้ๆ้เ.แ็
ู
ู

แ็ุ5เโุไโแ.ไแ
5ุๆ5โุใ่ไ.5่
แๆุ็ุ่่5โโ.้่
ๆโุ้แไุ็โ้.็ๆ
แ5เุใแุ่ใใ5.โเ
่โุ5็ๆุโไแ.้โ
แ็ุโ็ุ่ใ้แ.่่
ไุ้โโ5ุโ5เ.่โ

5. การสงสริมพือไ พัฒนาขีดความสามารถ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล
฿หຌสว นราชการละจังหวัด

ๆ. การพัฒนาระบบละดำนินการสรรหาบุคคลขຌารับราชการ

็. การตรียมกำลังคนคุณภาพขຌาสูร ะบบราชการ

่. การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

้. การบริหารจัดการดูลนักรียนเทย฿นตางประทศ

แเ. การสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละการพัฒนาวัฒนธรรมองคຏกร

แแ. การพัฒนาพือไ สริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการดำนินการดຌานการพิทกั ษຏ
ระบบคุณธรรม฿นระบบขຌาราชการพลรือนสามัญ

็

ๆ5ุโไ็ุไ็5.5แ แุโไ้

็ุโไโุ5้็.เโ
รือไ ง
แเ
็โุไโ5ุ้็เ.โแ

โุไใเุ่เไ.โ5 แุโ็แุไโโ.ไแ

ู

ู

โ. การสงสริมความขຌมขใง฿นการมีสว นรวมของขຌาราชการพลรือน
พือไ ขับคลือไ นระบบราชการ

ู

ู

ตຌนทุนตอหนวย
่โุ้ไใแ.ใ็
ู

ตຌนทุนรวม
ปริมาณ ิหนวยนับี
ระบบ
แุๆ5ุ่่ๆโ.็5 โ
ู

งบกลาง
คาสือไ มราคา
ใ็ุ่ใเไ.ใๆ แเุ้่เ้.่5

ิหนวย : บาที

ู

แ. การพัฒนาระบบงินดือน คาตอบทน สิงไ จูง฿จ ละคุณภาพชีวติ จຌาหนຌาทีขไ องรัฐ

ู

งิน฿นงบประมาณ งินนอกงบประมาณ
แุแ็เุ็ไ่.5ไ

กิจกรรมหลัก

รRยงRนตนทุนTจรรมหลัแยตRมแหลงองเงTน

สSหรับปงบประมRณ พ ศ z558 งวด ตุลRคม z557 ันยRยน z558

สSนังRน  พ
ตRรRงแสดงผลRรคSนวณตนทุนผลผลTต
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แุไแุ้ใ5ใ.้ไ

แไ. การพัฒนาครือขายบุคลากรภาครัฐพือไ ตรียมความพรຌอมสูป ระชาคมอาซียน

ู

ู

ใ่ๆุ้็็.ๆ็ แุ็ไุ้ไใ5.ๆใ

ใ่ๆุ้็็.ๆ็ แุ็ไุ้ไใ5.ๆใ

คาสือไ มราคา

แุไแุ้ใ5ใ.้ไ

ใุ่้ใๆุแแเ.ใเ

แุแไไุโเ่.ๆแ ใุ5ๆโุโแโ.ๆๆ

แๆไุไ็ใ.โ็
โ็ุแใ่.เ้
โ็ุแใ่.เ้

้ๆุเ้แุ็ไ่.ใไ
ๆโุ5แแุไไแ.ใ้
ไใุ้โแุ้ใโ.่่

ไ. มาตรฐานคุณธรรมละจริยธรรมทีนไ ำเปสูว ฒ
ั นธรรมการปฏิบตั ริ าชการทีมไ งุ นຌน
ประยชนຏสว นรวม

5. การสริมสรຌางประสิทธิภาพละพัฒนาคุณภาพชีวติ ของขຌาราชการ
฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

ๆ. การพัฒนาขຌาราชการพือไ ตรียมความพรຌอมขຌาสูป ระชาคมอาซียน
7ใ6ุโ้5ุ่่้.่ไ

แุแไไุโเ่.ๆแ ใุ5ๆโุโแโ.ๆๆ

แแุไ5ุ้ๆ้เ.แ็

่โุ5็ๆุโไแ.้โ

ใ. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿นตางประทศทีมไ ปี ระสิทธิภาพละประสิทธิผล

รวมตຌนทุนผลผลิต

โุแๆใุ้้ไ.่5

แโุ7แุ่้โใ.เ้ 28,528,690.30 6ใุ5เแุ6แใ.ไ6 ่ไแุเไ5ุแแ6.6้

ไุ่ๆ55ุไ้โ.โไ

ๆ

ๆ็ุโไ5ุเเเ.็5 โุโเ้

ุ่แเุ้โไ่.็แ
ู ใ6ุไเ5ุ้66.่้

กิจกรรม

ใเุไไแ.ใ่

็ๆ็ุใ5เ.ใแ
แไ5 สวนราชการ
คน

โไุไ้้.เแ
คน

้ๆุแเุ้ๆโ5.เโ ใุ้โใ
ไุ5แุ่ไ้5.่ๆ แเุไ้แุเ็็.้ไ แแแุโๆ5ุ็้5.ไแ

แ็ุ้โๆแ.เเ แุ่้ไุไใแ.้ใ

ุ่เ่แุไ็เ.เ5 แุ่แ5ไุๆๆเ.็โ โุ่้้็5ุใเ้.ๆเ แใไ สวนราชการ

ๆโุ้ใเเ.ใเ

โๆใุแเุ้่็่.5ใ

โ. กำลังคนทีมไ คี ณ
ุ ภาพละการพัฒนาทีไ ปຓนระบบ

ิหนวย : บาที

แุไแุ้ใ5ใ.้ไ

ๆุไุ่้ใ5แ.็โ

แุ่่เ่ไุๆไๆ.็็

งบกลาง

กิจกรรม

หลักสูตร

โๆุๆ่ไ.เแ

แ. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีมไ ปี ระสิทธิภาพ

งิน฿นงบประมาณ งินนอกงบประมาณ

แ

ๆ

คน

ปริมาณ ิหนวยนับี

5ุ่้ไไุ้็โ.็5 โุโเ้

ตຌนทุนรวม

11,814,320.11 8,255,630.77 11,914,837.46 599,163,169.38

ู

ู

ู

งบกลาง

ิหนวย : บาที

คาสือไ มราคา
ตຌนทุนรวม
ปริมาณ ิหนวยนับี ตຌนทุนตอหนวย
ไแแุแ่ใ.แ็ แใุไๆแุเไๆ.แ็ โ5ุ่ใ็ุเแ็.5ๆ โโ็ุ็้ใุ่้ใ.ๆ็ ้
รือไ ง โ5ุใแเุไใโ.ๆใ

กิจกรรมหลัก

รRยงRนตนทุนผลผลTตหลัแยตRมแหลงองเงTน

567,178,381.04

ใๆุ็ุ้้ๆ้็.เเ

แใ. การพัฒนาขຌาราชการพือไ ตรียมความพรຌอมขຌาสูป ระชาคมอาซียน

รวม

5ๆุ่เุ่55้.ไ5

งิน฿นงบประมาณ งินนอกงบประมาณ

แโ. การสริมสรຌางประสิทธิภาพละพัฒนาคุณภาพชีวติ ของขຌาราชการ฿น
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

กิจกรรมหลัก

รRยงRนตนทุนTจรรมหลัแยตRมแหลงองเงTน ตอ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
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172
แุๆ5ุ้่ไ็.้้
ใ็ุไใใ.เแ
แโเุใ5ใ.่็
5โุโใ้.็็
โแุ้ๆเุ้็ไ.ไๆ
โไุไ้้.เแ

รือไ ง
แ5แ สวนราชการ
แไๆ สวนราชการ
คน
หลักสูตร
คน

แแ
แุ่โ5ุ่ใโ็.่ๆ
5ุๆ5โุใ่ไ.5่
แ็ุ5็แุๆๆ5.ๆ้

โเๆุ่เใ.ไ็
ู
โโแุเเๆ.โโ
แุเ5ๆุ็5ใ.ๆ่

5ไุ้แเโ.้่
ู
5ๆโุแใๆ.ไ้
แุโ็5ุ้้โ.เ็
ุ้้่็ๆแ.ใ่
แ็ุ้โๆแ.เเ

ู
ู
ู
ู
ใ5ไุๆโ้.้ไ
แแุไ5ุ้ๆ้เ.แ็

แ็ุ5เโุไโแ.ไแ
5ุๆ5โุใ่ไ.5่
แๆุ็ุ่่5โโ.้่
ๆโุ้แไุ็โ้.็ๆ
แ5เุใแุ่ใใ5.โเ
่โุ5็ๆุโไแ.้โ

ไ. การพัฒนากฎหมายกียไ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

5. การสงสริมพือไ พัฒนาขีดความสามารถ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล
฿หຌสว นราชการละจังหวัด

ๆ. การพัฒนาระบบละดำนินการสรรหาบุคคลขຌารับราชการ

็. การตรียมกำลังคนคุณภาพขຌาสูร ะบบราชการ

่. การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

้. การบริหารจัดการดูลนักรียนเทย฿นตางประทศ

แุ่้ไุไใแ.้ใ

็
้ๆุแเุ้ๆโ5.เโ ใุ้โใ

โุเ55ุเ้ไ.็ใ แ5ใุ็โๆุ่โแ.โ5

ๆ5ุโไ็ุไ็5.5แ แุโไ้

็ุโไโุ5้็.เโ
รือไ ง
แเ
็โุไโ5ุ้็เ.โแ

แุโ็แุไโโ.ไแ

โุไใเุ่เไ.โ5

ู

ๆุ่็โใุ็ไใ.55

ใ. การพัฒนาประสิทธิภาพละคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ู
ู
ู
ู

ู

ู

ู

ู

โ. การสงสริมความขຌมขใง฿นการมีสว นรวมของขຌาราชการพลรือน
พือไ ขับคลือไ นระบบราชการ

แ. การพัฒนาระบบงินดือน คาตอบทน สิงไ จูง฿จ ละคุณภาพชีวติ จຌาหนຌาทีขไ องรัฐ

ระบบ

่โุ้ไใแ.ใ็

ตຌนทุนตอหนวย
โ

ปริมาณ ิหนวยนับี

แุๆ5ุ่่ๆโ.็5

ตຌนทุนรวม

แเุ้่เ้.่5

คาสือไ มราคา

ใ็ุ่ใเไ.ใๆ

งบกลาง

ู

งิน฿นงบประมาณ งินนอกงบประมาณ

ิหนวย : บาที

แุแ็เุ็ไ่.5ไ

กิจกรรมยอยหนวยงานหลัก

กิจกรรมยอยปงบประมาณ พ.ศ. โ55่

รRยงRนตนทุนTจรรมยอยแยตRมแหลงองเงTน
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แุไแุ้ใ5ใ.้ไ
กิจกรรม
แ
แุไแุ้ใ5ใ.้ไ
ู

ู

ู
แแุ่แไุใโเ.แแ

แุไแุ้ใ5ใ.้ไ
567ุแ7ุ่ใ่แ.เไ

แไ. การพัฒนาครือขายบุคลากรภาครัฐพือไ ตรียมความพรຌอมสูป ระชาคมอาซียน

รวม

5ุเไุ่ใ5แ.แโ
็ุแไใุแ้ไ.ๆ่

ใ. ดຌานบริหารบุคลากร

ไ. ดຌานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
็โใุๆเเ.เเ

ุ้แๆเุ5เใ.เ5

โ. ดຌานการพัสดุ

5. ดຌานตรวจสอบภาย฿น

แเุแุ้่่ไแ.แ้

แ. ดຌานการงินละบัญชี

ู

ู

ู

ไโๆุ็เ็.้็

แเุ็่โ.5เ

ู

แไ็ุ็5ใ.็5

ใ็ุใไไ.5เ

แๆไุ่ไไ.็5

ู

ู

ู

ู

ู

ุ้็ไ่.็้
โ้5.เๆ

5ุแ้ๆุแเไ.่็ 5ใใ จำนวนบุคลากร
จำนวนชัวไ มง/
็ุแไใุแ้ไ.ๆ่ โไุโเ้ คนการฝຄ
กอบรม
จำนวนงาน
็ใไุใ่โ.5เ โโเ ตรวจสอบ/คนวัน

ใุใใ่.แเ

แใุแ่ไ.ใโ

ุ้ๆโไุ555.5โ ็ใเ

จำนวนครังๅ ของการ
จัดซือๅ จัดจຌาง

แเุ่เ5ุแ็เ.้5 แไุแโเ จำนวนรายการ
อกสาร

็ๆ5.โไ

ๆุไุ่้ใ5แ.็โ
หลักสูตร
ๆ
ใุ่้ใๆุแแเ.ใเ

แุ็ไุ้ไใ5.ๆใ

ใ่ๆุ้็็.ๆ็

ู

ใๆุ็ุ้้ๆ้็.เเ

แใ. การพัฒนาขຌาราชการพือไ ตรียมความพรຌอมขຌาสูป ระชาคมอาซียน

ไไแุไ่5.เแ

โๆุๆ่ไ.เแ
คน
5ุ่้ไไุ้็โ.็5 โุโเ้

แุ็ไุ้ไใ5.ๆใ

ใ่ๆุ้็็.ๆ็

ู

5ๆุ่เุ่55้.ไ5

แโ. การสริมสรຌางประสิทธิภาพละพัฒนาคุณภาพชีวติ ของขຌาราชการ฿น
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

กิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน

ใ55ุ่เไ.5ๆ
แไ5 สวนราชการ

5แุ5้แุๆๆแ.ใแ

แุๆเเุๆไใ.้ใ

็ๆ5ุ็ๆๆ.5ๆ

ู

ไุ้โโ5ุโ5เ.่โ

แแ. การพัฒนาพือไ สริมสรຌางประสิทธิภาพ฿นการดำนินการดຌานการพิทกั ษຏ
ระบบคุณธรรม฿นระบบขຌาราชการพลรือนสามัญ

ุ่โ55ุ6ใเ.77 แแุ้แไุ่ใ7.ไ6 5ุ้้แ6ใุแ6้.ใ่

่โุใใๆ.แๆ
โแไ สวนราชการ

ตຌนทุนตอหนวย

แ็ุๆแุ้้ใ่.โใ

ปริมาณ ิหนวยนับี

ู

ตຌนทุนรวม

ใไแุ5ไๆ.ใ5

คาสือไ มราคา

ู

งบกลาง

แ็ุโ็ุ่ใ้แ.่่

งิน฿นงบประมาณ งินนอกงบประมาณ

ิหนวย : บาที

แเ. การสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละการพัฒนาวัฒนธรรมองคຏกร

กิจกรรมยอยหนวยงานหลัก

กิจกรรมยอยปงบประมาณ พ.ศ. โ55่

รRยงRนตนทุนTจรรมยอยแยตRมแหลงองเงTน ตอ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
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174
ใุ5เุ้5โโ.โๆ

็. ดຌานผนงาน

แ6ุ้แแ7ุ5เ่.่เ
7ใ6ุโ้5ุ่่้.่ไ

รวม

รวมตຌนทุน

แเๆุ้เไุโโ่.เเ

ใุแเแุ่ๆไ.เเ

แเ. ดຌานยานพาหนะ

แแ. การพัฒนาพือไ สรຌางความขຌมขใงภาย฿นสำนักงาน ก.พ.

ใุ5ๆไุโ้โ.็ไ

้. ดຌานงานสารบรรณ

ๆ55ุ้ใเ.เเ

โุใไๆุเเ่.้้

็. ดຌานครือขายอินตอรຏนตละวใปเซดຏ

่. ดຌานพัฒนาระบบบริหารราชการ

แๆุ็ๆแุแ็โ.็็

คาสือไ มราคา

ู

ู

ู

ู

5แโุไเใ.โเ

รือไ ง

ดຌาน

แโุ7แุ่้โใ.เ้ โุ่5โุ่6้เ.ใเ 6ใุ5เแุ6แใ.ไ6 ่ไแุเไ5ุแแ6.6้

โใ.้่

โไ.5ใ

ๆๆเุ็5เ.เเ

ใุ5เุ้่ไ5.็ๆ

กิจกรรม แใุโแโุไเไ.ๆ5

ใุแเแุ่ๆไ.เเ แโุ้ใใใ กิลมตร

ใุๆใุ่เ้โ.้้ แไุ่ใโ้

ๆๆเุ็5เ.เเ แ

ใุ5เุ้่ไ5.็ๆ แ

ดຌาน

โุ่5ุ่ไแโ.แ้

โุ่5ุ่ไแโ.แ้ แ

ระบบ

ตຌนทุนตอหนวย
ใโุ่็5.โ็

ปริมาณ ิหนวยนับี

ิหนวย : บาที

โโุ่ไุ่ใแใ.ไ5 ๆ้5 จำนวนครือไ งคอม

ตຌนทุนรวม

แุ้ไใุ้้5ไ.ๆ้ ไ5ุใ่เุๆๆ็.็แ แ็แุ็ๆแุโๆเ.ไเ แใ

ู

็ใุ่เเ.โ5

ไุ่โเ.เเ

ใโใ.5เ

ู

ใ้ใุไใ5.5้ 5ุๆ้ใุ็เ5.เ้

งบกลาง

้เไุ6เโ.้่ โเุโ7ใุเ5้.5ใ 5แุ5่6ุ776.เเ โไแุ่่แุ้ไ7.ใแ

ใๆุไแเ.เเ

ู

ู

ู

ู

ู

ู

งิน฿นงบประมาณ งินนอกงบประมาณ

ๆ. ดຌานทคนลยีสารสนทศ

กิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน

กิจกรรมยอยปงบประมาณ พ.ศ. โ55่

รRยงRนตนทุนTจรรมยอยแยตRมแหลงองเงTน ตอ
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สSนังRน  พ

วTเครRะหงบแสดงฐRนะRรเงTน
ณ วันทีd 30 ันยRยน z558 และ z557
RรวTเครRะหงบRรเงTน
y RรยอสวนตRมแนวดTdง C

i
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สSนังRน  พ

งบแสดงผลRรดSเนTนงRนทRงRรเงTน
สSหรับปสTeนสุดวันทีd 30 ันยRยน z558 และ z557
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RรวTเครRะหงบRรเงTน
z RรวTเครRะหตRมแนวนอน

Aa i

แผนภูมTงบแสดงฐRนะRรเงTน
ๆุเเเุเเเ.เเ
5ุเเเุเเเ.เเ
ไุเเเุเเเ.เเ
ใุเเเุเเเ.เเ
โุเเเุเเเ.เเ
แุเเเุเเเ.เเ

ลำดับ
แ
โ
ใ
ไ
5
ๆ
็
่

รายการ
งินสดละรายการทียบทางินสด
สินทรัพยຏหมุนวียน
ทีไดิน อาคารละอุปกรณຏ ิสุทธิี
สินทรัพยຏเมหมุนวียน
สินทรัพยຏรวม
หนีๅสินหมุนวียน
หนีๅสินเมหมุนวียน
หนีๅสินรวม

หนีๅสินรวม

หนีๅสินเมหมุนวียน

หนีๅสินหมุนวียน

สินทรัพยຏรวม

สินทรัพยຏเมหมุนวียน

ทีไดิน อาคารละอุปกรณຏ ิสุทธิี

สินทรัพยຏหมุนวียน

ป โ55่
ป โ55็

รายการ

งินสดละรายการทียบทางินสด

ู

ป โ557

ป โ556

พิไม ิลดี

ไุ็แเุ็แ5.็่
ไุ็โ็ุแ้โ.้5
่5ๆุใใโ.ๆ่
่่โุ้แใ.็ไ
5ุๆแเุแเๆ.ๆ่
ใุเโ็ุ้ๆเ.ๆโ
โุแใ5.็ๆ
ใุเใเุเ้ๆ.ใ่

ไุ่ไแุแๆเ.โ็
ไุ่5ุ้ไ็5.ไโ
่ๆุ้่โแ.็ๆ
่้ๆุโ็็.็้
5ุ็55ุ็5ใ.โแ
ใุไเ็ุ้โ่.้ไ
แุ้เ่.ใไ
ใุไเุ้่ใ็.โ่

ิแใเุไไไ.ไ้ี
ิแใโุโ่โ.ไ็ี
ิแใุไ่้.เ่ี
ิแใุใๆไ.เ5ี
ิแไ5ุๆไๆ.5ใี
ิใ็ุ้้ๆ่.ใโี
โโ็.ไโ
ิใ็ุ้็ไเ.้เี
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z RรวTเครRะหตRมแนวนอน

A a i ตอ

แผนภูมTงบแสดงผลRรดSเนTนงRนทRงRรเงTน
ๆุเเเุเเเ.เเ
5ุเเเุเเเ.เเ
ไุเเเุเเเ.เเ
ใุเเเุเเเ.เเ
โุเเเุเเเ.เเ
แุเเเุเเเ.เเ

ลำดับ
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แ
โ
ใ
ไ
5
ๆ
็
่
้
แเ
แแ
แโ

รายการ
รายเดຌจากงบประมาณ
รายเดຌจากหลงอืไน
รายเดຌจากดำนินงาน
คา฿ชຌจายบุคลากร
คาบำหนใจบำนาญ
คาตอบทน
คา฿ชຌสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปภค
คาสืไอมราคาละคาตัดจำหนาย
คา฿ชຌจายอืไน
คา฿ชຌจาย฿นการดำนินงาน

คา฿ชຌจาย฿นการดำนินงาน

คา฿ชຌจายอืไน

คาสืไอมราคาละคาตัดจำหนาย

คาสาธารณูปภค

คาวัสดุ

คา฿ชຌสอย

คาตอบทน

คาบำหนใจบำนาญ

คา฿ชຌจายบุคลากร

รายเดຌจากดำนินงาน

รายเดຌจากหลงอืไน

ป โ55่
ป โ55็

รายการ

รายเดຌจากงบประมาณ

ู

ป โ557

ป โ556

พิไม ิลดี

5ุแๆเุโ55.ๆ5
โุ้โ่ๆ.ใแ
5ุแุ่้5ไแ.้ๆ
ใใุ้โๆ็.แ็
แ5แุ็ๆๆ.ไ5
แุ่5เใ.โเ
ไุใใๆุ็็ๆ.ใแ
แ็ุเโใ.็ไ
โไุไแๆ.5เ
ๆใุ5เแ.ๆแ
ไุๆแเ.โแ
ไุ้55ุ่ๆ5.โเ

5ุ่โ็ุเ่แ.ใโ
แเุเ้5.้ๆ
5ุ่ใ็ุแ็็.โ่
ใโโุแ้ไ.ไใ
แใใุ้็เ.โเ
แ5ุ้ใแ.เ่
ไุ้่็ุ้้ใ.เเ
แ5ุใแใ.เ่
โใุ้โใ.ไไ
5ุ้ๆไๆ.เใ
แ็็.็แ
5ุ55ุ้แไ่.้่

ิๆๆๆุ่โ5.ๆ็ี
แุ้แ้เ.ใ5
ิๆไ็ุๆใ5.ใโี
แ็ุเ็โ.็ไ
แ็ุ็้ๆ.โ5
โุ5็โ.แโ
ิๆ5แุโแๆ.ๆ้ี
แุ็แเ.ๆๆ
ไ้ใ.เๆ
ใุ่55.5่
ไุไใโ.5เ
ิๆเใุโ่ใ.็่ี
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