
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

หนวยงาน         สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐ           

และการตางประเทศ 

     

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรง

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

     

 โครงการเสรมิสรางประสิทธิภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ         

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๑. จัดหลักสูตรเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

 เพิ่มพูนความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใน

สภาวการณไมปกติ 

 เสริมสรางความรูและฝกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ 

รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการ

ทํางาน เพื่อการดํารงชีวิตประจําวันอยางมีความสุข 

 ใหขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตไดมีโอกาสพัก

และผอนคลายจากสภาพการทํางานที่กดดันและ

สภาพแวดลอมที่เสี่ยงอันตรายจากการทํางานในพื้นที่

เปนการชั่วคราว   

 เรียนรูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู และสภาพ

เศรษฐกิจการคา ในเขตประเทศเพื่อนบานบริเวณ

ชายแดน 

 สงเสริมความสมานฉันทและความสัมพันธที่ดีระหวาง

ขาราชการ 

   

สิ่งท่ีสงมาดวย 



๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๒. ดําเนินโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๕ รุน ๆ ละ ๙๗ คน รวม ๒,๔๒๕ คน 

 สรางระบบการรับสมัครในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สําหรับประกาศรับสมัครในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. 

 เปดระบบรับสมัครผู เขารวมโครงการดวยวิธีการ

ลงทะเบียนผานเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. พรอมทั้งสง

ไฟลรายละเอียดโครงการ การดําเนินกิจกรรม เกณฑ

คุณสมบัติและการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม รวมถึง

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร เพื่อใหทางหนวยงานที่

เกี่ยวของจัดทําเอกสารเผยแพรลงในระบบ 

 รวบรวมใบสมัครที่พิมพจากระบบพรอมหนังสือนําสง

จากหัวหนาสวนราชการ รวมถึงการตอบขอสงสัยจาก

สวนราชการตาง ๆ ทางโทรศัพท 

 ประชุมรวมกับสถาบันการศึกษาของรัฐในภูมิภาค ๔ แหง 

คือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยบูรพา และ 

ศอ.บต. เพื่อเตรียมความพรอมในการสรางความรวมมือ 

ในการดําเนินโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดน

ภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และชี้แจงแนวทาง         

การปฏิบัติงานโครงการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
      



๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 
   ดําเนินโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

มหาวิทยาลัยบูรพา แตเนื่องจากขาราชการกลุมเปาหมาย

ไมสามารถเขารวมโครงการฯ ตามชวงเวลาท่ีกําหนดของ

แตละรุนได ทําใหจํานวนผู เขารวมโครงการไมเปนไป

ตามที่กําหนด จึงไดจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก ๒ รุน เพื่อให

ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดมากขึ้น รวมทั้งสิ้น ๒๗ รุน       

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๒,๔๖๔ คน ดังนี ้

 รุนที่ ๑ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๘ – ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผูเขารวม จํานวน ๗๐ คน  

 รุนที่ ๒ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๑๕ – ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผูเขารวม จํานวน ๙๕ คน 

 รุนที่ ๓ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผูเขารวม จํานวน ๓๕ คน 

 รุนที่ ๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผูเขารวม จํานวน ๔๗ คน 

 รุนที่ ๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๘๖ คน 

 รุนที่ ๖ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๑๑๔ คน 

 รุนที่ ๗ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๘ 

มกราคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๕๐ คน 

   



๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 รุนที่ ๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๒๕ – ๓๑

มกราคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๘๐ คน 

 รุนที่ ๙ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๒๖ 

มกราคม – ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน 

๑๑๖ คน 

 รุนที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๑ – ๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๖๒ คน 

 รุนที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ ๑๓– ๑๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๕๐ คน 

 รุนที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๑๕ – ๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๑๐๘ คน 

 รุนที่ ๑๓ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๘๗ คน 

 รุนที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๒๓ 

กุมภาพันธ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน 

๑๐๗ คน 

 รุ นที่  ๑๕ มหาวิ ทยาลั ยบู รพา ระหว างวั นที่  ๒๗ 

กุมภาพันธ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผู เขารวม จํานวน      

๕๑ คน 

 รุนที่ ๑๖ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๒ – ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๑๐๑ คน 

 รุนที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ ๕ – ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๖๖ คน 

 รุนที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๘ – ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๑๐๕ คน 



๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 รุนที่ ๑๙ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๘๐ คน 

 รุนที่ ๒๐ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๙ 

มีนาคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๑๐๒ คน 

 รุนที่  ๒๑ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่  ๒๖  

มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๑๑๐ คน 

 รุนที่ ๒๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๑๙ – 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๑๑๔ คน 

 รุนที่ ๒๓ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ ๒๔ – ๓๐ 

เมษายน ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๒๐๐ คน 

 รุ นที่  ๒๔  มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น  ระหว า งวั นที่              

๓๐ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน 

๑๐๖ คน 

 รุนที่ ๒๕ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ ๑๔ – ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๑๑๕ คน 

 รุนที่ ๒๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๑๐๗ คน 

 รุนที่ ๒๗ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ ๕ – ๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผูเขารวม จํานวน ๑๐๐ คน 

 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสราง

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ      

ในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 จั ด ป ร ะ ชุ ม ร ว ม กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม ฟ า ห ล ว ง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน และ



๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ            

ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และเตรียมดําเนินการโครงการเสริมสราง

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ         

ในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จัดประชุมเพื่อรายงานปญหา อุปสรรค และขอคิดเห็นของ

ผูเขาอบรมโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

(สปชต.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหกับ

หนวยงานตนสั งกัด และหนวยงานที่ เกี่ ยวของ คือ 

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ศอ.บต. 

สมช. สล.คปต. และสํานักงบประมาณ ในวันที่  ๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมี

ผูเขารวมประชมุทั้งสิ้น ๑๘ คน 

 จัดประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน และแนวทาง

สําหรับการดําเนินโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดน

ภาคใต (สปชต.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รวมกับสถาบันการศึกษา ทั้ง ๔ แหง คือ มหาวิทยาลัย     

แมฟาหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และมหาวิทยาลัยบูรพา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในวันที่ 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น ๑๘ คน 



๗ 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ๗ การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาส

ในประชาคมอาเซียน 
     

 การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรยีมความ

พรอมในการทํางานบริบทอาเซยีน 
 

 โครงการพัฒนาภาวะผูนําในบริบทสากล 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนา

คุณภาพกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อทราบเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลากรเพื่อสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคม

อาเซียน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผานมา พรอมทั้ง

ขอรับคําแนะนําเพื่อปรับปรุงการดําเนินการพัฒนาบุคลากร

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 จัดการฝกอบรมหลักสูตรบทบาทผูนําในยุคประชาคม

อาเซียน (หลักสูตรสําหรับ Frontline Manager) โดยมี

เปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการนําทีมใหแกขาราชการผูมี

ศักยภาพสูงที่เปนผูนําระดับตนในภาคราชการใน ๗ ดาน 

ไดแก  

๑) Coach and Develop for Results 

๒) Drive Performance 

๓) Inspire Loyalty and Trust 

๔) Manage Work 

๕) Partnership within and across Teams 

๖) Influence through Personal Power 

๗) Select Talent 

โดยมีระยะเวลาการฝกอบรม ๒ วัน ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ลาดพราว 

   



๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กลุมเปาหมายเปนขาราชการผูมีศักยภาพสูงในภาคราชการ 

ซึ่งผานกระบวนการพัฒนาหรือการเตรียมความพรอมการ

เปนผูนําในภาคราชการมาแลวระดับหนึ่ง  และไดรับ

มอบหมายใหทําหนาที่หัวหนางานในการขับเคลื่อนพันธกิจ

ของสวนราชการ ประมาณ ๓๐ คน 

 จัดการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผูนําที่เปนเลิศ : 

ทีมที่ เปนเลิศ เพื่อผลลัพธที่ เปนเลิศ เพื่อการเติบโตสู

ประชาคมอาเซียน (หลักสูตรสําหรับผูนําระดับกลาง Line 

Manager) โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแล

บุคลากรใน ๔ มิติ ไดแก รางกาย จิตใจ ความคิด และ          

จิตวิญญาณ โดยการสรางศรัทธาและความเชื่อมั่นจากผูอื่น 

การสรางพันธกิจท่ีชัดเจนและดึงดูดใจ การพัฒนาระบบงาน 

และการปลดปลอยศักยภาพของสมาชิกในทีมงาน โดยมี

ระยะเวลาการฝกอบรม ๒ วัน ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๓๔๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๔ 

สํานักงาน ก.พ.  จั งหวัดนนทบุรี  กลุม เปาหมายเปน

ขาราชการผู มีศักยภาพสูง  ผู ดํ ารงตํ าแหน งประเภท

อํานวยการหรือตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษและไดรับการเสนอชื่อจาก

ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ จํานวน ๒๗ คน 

 
 

 โครงการฝกอบรม “การพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมเพื่ออนาคต 

ASEAN New-Wave Leadership Development” 

 รวบรวมและประมวลความคิดเห็นของ อ.ก.พ. วิสามัญ

เกี่ยวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ           

   



๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมบทบาท

และการใชโอกาสในประชาคมอาเซียนและผูที่เกี่ยวของมา

ปรับปรุงกรอบแนวทางในการจัดการฝกอบรมหลักสูตร 

“การพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมเพื่ออนาคต”  

 จัดเตรียมขอมูลรายละเอียดเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตร 

“การพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมเพื่ออนาคต” 

๑) ความคาดหวังหรือเปาหมายของการจัดการฝกอบรม       

ซึ่งสะทอนวาภายหลังสําเร็จการฝกอบรมแลว ผูผาน       

การฝกอบรมจะไดรับการพัฒนาอะไร ระดับใด และ

สามารถนําความรูที่ไดรับมานั้นไปใชในการทํางานหรือ

การดําเนินชีวิตอยางไร 

๒) ประโยชนที่ประเทศไทยและสํานักงาน ก.พ. จะไดรับจาก

การจัดการฝกอบรม 

๓) ประเด็นที่นานาชาติ/องคการสหประชาชาติยกยอง

พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หั วรั ชกาลที่  ๙ ( เชน               

การพัฒนามนุษย/การพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนตน) 

มุมมองลักษณะ International Aspect ตอโครงการ         

อันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ) 

๔) Core Competency สําหรับการพัฒนาบุคลากร 

๕) Competency ที่คาดหวังสําหรับการเปนขาราชการไทย 

๖) คุณลักษณะและผลงานของผูนําที่ เปน Role Model          

ผู ซึ่ งสร างความเจริญและสรางการยอมรับใหแก

สํานักงาน ก.พ. (อาทิ อดีตเลขาธิการ ก.พ. หรือผูบริหาร



๑๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ในปจจุบัน) 

๗) คุณลักษณะและตัวบุคคลของขาราชการของสํานักงาน 

ก.พ. ในปจจุบันที่ประสบความสําเร็จและเปนความ

ภาคภูมิใจของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งเปน Role Model และ

เปนที่ยอมรับในกลุมขาราชการทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน 

๘) ศึกษาหลักสูตรดานการพัฒนาผูนําของสถาบันที่มี

ชื่อเสียงในระดับสากลเพื่อใชเปนตัวอยางความคิด 

ประกอบการพัฒนาหลักสูตร 

 ประชุมคณะทํางานรวมระหวางสํานักงาน ก.พ. กับ AIT 

เกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม ในวันที่ ๘ มีนาคม 

๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 เปดระบบลงทะเบียนแบบออนไลน ในวันที ่๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 จัดฝกอบรมหลักสูตร ASEAN plus New-Wave Leadership 

Development สําหรับขาราชการระดับกลางหรือระดับ

ชํานาญการขึ้นไปแกประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ

คูสัญญาของสํานักงาน ก.พ. ไดแก สาธารณรัฐมัลดีฟส 

สาธารณรัฐมองโกเลีย และราชอาณาจักรภูฏาน ระหวางวันที่ 

๒๐ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Park Plaza สุขุมวิท ๑๘ 

กรุงเทพฯ มีผูเขารับการอบรมจาก ๑๑ ประเทศ รวมทั้งสิ้น 

๒๒ คน ซึ่งการฝกอบรมมุงใหขาราชการไดพัฒนาภาวะผูนํา 

มีมุมมองความรู  ความเขาใจในลักษณะการทํางานแบบ       

เปนทีมผานกระบวนการเรียนรูแบบผูใหญ และมุงเนนการ

สรางเครือขายระดับนานาชาติ และจัดใหมีการศึกษาดูงาน 



๑๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ณ จังหวัดสระบุรี เพื่อใหเรียนรูถึงการเชื่อมโยงปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

เปนการเรียนรูตามศาสตรของพระราชา และเปนการ

นําเสนอวิถีการพัฒนาประเทศของไทยสูสายตาประเทศ

สมาชิกอาเซียนและประเทศคูสัญญาดวย 

 ประชุมรวมระหวางสํานักงาน ก.พ. กับ AIT เพื่อประเมินผล

หลักสูตรและการจัดดําเนินการฝกอบรมเพื่อใชเปนขอมูล

ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต ในวันที่ ๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
  โครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศใน          

กลุมอาเซียน (ทวิภาค)ี 

 เตรียมการพัฒนาความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือตาม

โครงการความรวมมือระหวางหนวยราชการไทย – สิงคโปร 

(Civil Service Exchange Programme – CSEP) โดยจัดการ

ฝ กอบรมหลั กสู ตร  Thailand - Singapore Leadership 

Development Programme รวมกับ PSD และ The Civil 

Service College สาธารณรัฐสิงคโปร 

 ศึกษาแนวทางการดําเนินการและขอมูลตาง ๆ ของโครงการ

เพื่อทําการปรับปรุงการดําเนินการใหมีความเหมาะสมมาก

ยิ่งขึ้น รวมถึงเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ 

 ประสานงานกับผูแทนจาก PSD และ CSC ประเทศสิงคโปร 

ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

- กําหนด Theme และรูปแบบวิธีการพัฒนาสําหรับการ

จัดการพัฒนาปนี้ โดยไดขอสรุปดาน Theme หลักจะเปน

   



๑๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประ เด็ น  "Developing Public Sector Leaders for 

the Future”  

- เสนอประเด็นการเรียนรูดานภาวะผูนําที่สงผลในทาง

ปฏิบัติ เชน การสรางสังคมแหงการเรียนรู  นโยบาย

ภาครัฐดานการสรางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

- กําหนดระยะเวลาการฝกอบรม ซึ่งจากการตกลงเบื้องตน

การฝกอบรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะดําเนินการ 

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ และ ณ ประเทศไทย ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 ดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand 

Leadership Development Programe รุนที่ ๕ โดยเดินทาง

ไปฝกอบรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ระหวางวันที่ ๑๖ – ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเปนเจาภาพในการดําเนินการฝกอบรม

ในประเทศไทย ณ โรงแรม Park Plaza สุขุมวิท ๑๘ และ

สํานักงาน ก.พ. ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 เชารวมการประชุม Civil Service Exchange Programme 

(CSEP) ร ะหว า ง วั นที่  ๒๑  – ๒๓  สิ งห าคม  ๒๕๖๐                

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร  
  การประชุมผูนํา ก.พ. อาเซียน คร้ังที่ ๑๘ และการประชุมผูนํา 

ก.พ. อาเซียน +๓ 

 คณะผูแทนสํานักงาน ก.พ. โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เปน

หัวหนาคณะ ไดเขารวมประชุมการประชุมผูนํา ก.พ. 

อาเซียน ครั้งที่ ๑๘ และการประชุมผูนํา ก.พ. อาเซียน +๓

   



๑๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา 

สาธารณรัฐฟลิปปนส  เพื่ อสรุปและรับรองแผนงาน        

ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และแผนงาน ก.พ. 

อาเซียน +๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ รวมกับผูนําราชการ 

พลเรือนของประเทศสมาชิกอาเซียน  
  การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐผานความสัมพันธและความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

 เสนอรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยบทบาทของราชการพลเรือน

ในฐานะผู เร งรัดใหวิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๕ บรรลุผล 

(ASEAN Declaration on the Role of the Civil Service 

as a Catalyst for Achieving ASEAN Vision 2 0 2 5 )          

ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบตอถอยคําและสารัตถะ

ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ โดยไดจัดทําหนังสือถึงกระทรวง

การตางประเทศในการขอความอนุเคราะหใหขอคิดเห็นตอ 

รางปฏิญญาฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจถึง

ความสําคัญของรางปฏิญญาฯ ซึ่งมีผลผูกพันตอรัฐบาลไทย 

อั นจะส งผลต อการนํ า เสนอต อคณะรั ฐมนตรี ต อไป                  

ซึ่งกระทรวงการตางประเทศมีขอคิดเห็น ดังนี ้

๑) สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ สอดคลองกับวิสัยทัศน

ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ ที่มุงเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับภาคราชการพลเรือน 

๒) ไมมีขอขัดของในสารัตถะและถอยคําโดยรวม 

๓) รางปฏิญญาฯ เปนเอกสารแสดงเจตนารมณทางการเมือง

   



๑๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ของผู นํ าประเทศสมาชิกอาเซี ยนในการส ง เสริ ม          

ความรวมมือระหวางกันเกี่ยวกับการพัฒนาและดําเนิน

โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของภาคราชการ          

พลเรือน ซึ่งไมมีถอยคําหรือบริบทที่มุงจะกอใหเกิด

พันธกรณีภายใตขอบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ 

รางปฏิญญาฯ จึงไมเปนสนธิสัญญาภายใตบังคับของ

กฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนหนังสือสัญญาตาม

มาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ 

 จัดทําหนังสือสงรางปฏิญญาฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให 

ความเห็นชอบตอถอยคําและสารัตถะ โดยใหกระทรวง          

การตางประเทศรวบรวมและเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อให

เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

เรื่องการเสนอรางเอกสารในการประชุมสุดยอดระดับผูนํา 

(หนั งสื อสํ านั ก เลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี  ด วนที่ สุ ด                  

ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๖๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

 จัดทําหนังสือแสดงเจตนารมณเห็นชอบในหลักการของ          

รางปฏิญญาฯ สงใหแกสาธารณรัฐสิงคโปรในฐานะประธาน 

ก.พ. อาเซียน พรอมทั้ งยืนยันวาจะส งหนังสือรับรอง               

รางปฏิญญาฯ อยางเปนทางการ เมื่อไดรับความเห็นชอบ         

จากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 

 จัดทําหนังสือรับรองรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยบทบาทของ

ราชการพลเรือนในฐานะผู เรงรัดใหวิสัยทัศนประชาคม

อาเซียน ๒๐๒๕ บรรลุผล (ASEAN Declaration on the 

Role of the Civil Service as a Catalyst for Achieving 



๑๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

the ASEAN Community Vision 2025) อยางเปนทางการ           

สงใหแกสาธารณรัฐสิงคโปรในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียน 

หลังไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ 

เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อใหผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนลงนาม 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ งที่  ๓๐ ในวันที่  ๒๙ 

เมษายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส ซึ่งผูนําประเทศ

สมาชิกอาเซียนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีไดรวมลงนามปฏิญญา

อาเซียนวาดวยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผูเรงรัด 

ใหวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ บรรลุผล โดยมุง

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับภาคราชการพลเรือนที่เปนกําลัง

สําคัญในการขับเคลื่อนประชาคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

และความเปนอยูของประชาชนของประชาคมอาเซียน        

ผานการทํางานของภาคราชการ 
  การประชุมผูประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ๒๐๑๗ และ         

การประชุมเชิงวิชาการรวมกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

ตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน ระหวางป ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐ 

 จัดการประชุมผูประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ป ๒๐๑๗ 

(The ACCSM Focal Point Meeting 2017) ระหวางวันที่ 

๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด เซ็นเตอร 

พอยท เพลินจิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการประชุมที่จัด

ขึ้นเพื่อเตรียมการ หารือ และติดตามความกาวหนาของ

แผนการทํางานระหวางกันของหนวยงานที่รับผิดชอบดาน

ราชการพลเรือนในประเทศสมาชิกอาเซียน และแลกเปลี่ยน

ความรูและใหคําแนะนําในการทํางานซึ่งกันและกันระหวาง

   



๑๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเปนประโยชนในการปฏิบัติ

ราชการ รวมทั้งเปนกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการทํางาน 

ก.พ. อาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐ ดวย โดยมีประเทศ

สมาชิกอาเซียน จํานวน ๑๐ ประเทศ เขารวมการประชุม 

และมีรองเลขาธิการ ก.พ. (นายปยวัฒน ศิวรักษ) และ          

Mr. Low Xin Wei,  Director Strategic Planning and 

Research, PSD สาธารณรัฐสิงคโปร ในฐานะประธาน ก.พ. 

อาเซียน เปนผูนําการประชุมครั้งนี้รวมกัน ซึ่งที่ประชุมได

พูดคุยหารือรวมกันในประเด็น ดังตอไปนี ้

- การอภิปรายเพื่อหารือเกี่ยวกับความรวมมือของประเทศ       

คูเจรจา (ASEAN Dialogue Partners) ซึ่งประเทศพันธมิตร

ความรวมมือ ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา และอินเดีย         

โดยเชื่อมโยงความตองการของประเทศสมาชิกอาเซียน         

เขากับความเชี่ยวชาญ/นาสนใจของประเทศพันธมิตร 

- การอภิปรายเพื่อหารือเกี่ยวกับสาขาความรวมมืออาเซียน 

(ASEAN Sectoral Bodies) ๖ ดาน ไดแก ดานการศึกษา 

แรงงาน ความเสมอภาคทางเพศ สาธารณสุข ภัยพิบัติ 

และสิ่งแวดลอม 

 จัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การสนับสนุนการเคลื่อนยาย

แรงงานเสรี  ( Forum on Freer Flow of Workforce) 

ภายใตหัวขอหลัก เรื่อง Strengthening Platform for 

Cross-Countries Learning and Sharing in ASEAN 

Plus Three ระหวางวันที่ ๕ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐             

ณ  โ ร ง แ ร ม แ ก ร น ด  เ ซ็ น เ ต อ ร  พ อ ย ท  เ พ ลิ น จิ ต 



๑๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการประชุมที่จัดขึ้นตามแผนงาน 

ก.พ. อาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและกลไกในการเคลื่อนยาย

ทรัพยากรมนุษย พรอมทั้งเพิ่มความตระหนักรูในเรื่อง           

การเคลื่อนยายแรงงานขามประเทศโดยเฉพาะในบุคลากร

ภาครัฐในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอาเซียน

บวกสาม อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธและ 

ความรวมมือระหวางประเทศใหแนนแฟนมากยิ่ งขึ้น              

โดยการประชุมในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ดร.สุรินทร พิศ

สุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน บรรยายพิเศษในหัวขอ 

Freer Flow of Workforce : A Perspective on Cross-

Countries Learning ดวย 
  การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ดานการเสริมสรางธรรมาภิบาล

ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ไดเขารวมการประชุมนานาชาติ 

(International Conference) ครั้งที่ ๕ ดานการเสริมสราง

ธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเปนการ

ประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาและความรวมมือในการ

สงเสริมธรรมาภิบาลอาเซียน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ

ภ า ค รั ฐ ผ า น ก า ร จั ด ทํ า ข อ มู ล  Southeast Asian 

Government at a Glance ซึ่งเปนการระดมสมองและรวม

หารือขอคนพบที่ไดรับจากการกรอบแบบสอบถาม โดย

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะหนวยงานกลางดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศไทยไดใหความรวมมือ

   



๑๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

สนับสนุนขอมูลดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ

มาอยางตอเนื่อง ตลอดจนไดหารือกับคณะผูแทน OECD ถึง

โอกาสความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงาน ก.พ. และ 

OECD ในอนาคต 

 



๑๙ 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน

ที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     

มิชอบในภาครัฐ 

     

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดาน

องคการหรือหนวยงานภาครัฐ    

ทั้งในระดับประเทศ ภูมภิาค และ

ทองถ่ิน 

 การศึกษาและพัฒนาระบบคาตอบแทน 

๑. การทบทวนหลักเกณฑและอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง

ที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 

 การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

ขาราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙           

เพื่อพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง เรื่อง การปรับปรุงระเบียบ ก.พ.      

วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 การประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เพื่อพิจารณาเรื่อง ๑) การปรับปรุงระเบียบ ก.พ. วาดวย    

เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 

และ ๒) การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษของขาราชการในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 

๒. การศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวของกับการจางงาน

ลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ 

 ศึกษา สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การจางงานลูกจางช่ัวคราวในตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการ

พัฒนาเครื่องมือเพื่อการศึกษาและวิเคราะหขอมูล โดยมี      

ที่ปรึกษาใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะเกี่ยวกับ

ระเบียบวิธีวิจัยทั้งทางวิชาการและทางเทคนิค 

   



๒๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 รายงานผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับการจางงาน

ลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกา 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๓. การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 

๒๕๕๘ เรื่อง คาตอบแทนของขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐประเภทตาง ๆ  

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงานและ

ระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่        

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง ๑) การปรับคาจางของ

ลูกจางรัฐวิสาหกิจ และ ๒) การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทน

ตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตร

กํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบาน

ฝายรักษาความสงบ 

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงานและ

ระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่        

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง การปรับปรุง

คาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงระดับสูง 

 ประสานงานกับหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงราง

กฎหมายการปรับปรุงคาตอบแทนและรวบรวมรางกฎหมาย

ดังกลาวเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาโครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทน

บุคลากรภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 นํารางกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงคาตอบแทนของ          



๒๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ผูดํารงตําแหนงระดับสูง เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 

เครืองาม) พิจารณาใหความเห็นชอบใหนําเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรี 

 นํารางกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงคาตอบแทนของผูดํารง

ตําแหนงระดับสูงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมเอกสารคําชี้แจง

ความจําเปนในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุง

คาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงระดับสูง และสงใหสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตร ี

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงานและ

ระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่        

๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง ๑) การขอรับ         

การจัดสรรงบประมาณเพื่อแกไขเยียวยาใหกับขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ (รอยละ ๘)            

๒) รางระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม          

การฟอกเงินวาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงขาราชการของ

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งไดรับ

แตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ          

๓) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายคาตอบแทน

กําลังคนดานสาธารณสุข 

 ดําเนินการประสานและรวบรวมคําชี้แจงตามหลักเกณฑ 

การตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ 

(Checklist) จากหนวยงานที่เกี่ยวของในการรางกฎหมาย



๒๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การปรับปรุงคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงระดับสูง เพื่อให

เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง          

แนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติ

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน เพื่อประกอบการปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนง

ระดับสูง จํานวน ๗ ฉบับ ไดแก (๑) รางพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)      

พ.ศ. .... (๒) รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่  . . )  พ.ศ.  . . . .  (๓) ร าง

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชน

ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 

ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน ประธาน

กรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๔) รางพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . .  (๕) ร าง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(๖) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... และ (๗) รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรายงานสรุปผลการรับฟง

ความคิดเห็นเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 



๒๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๔. การกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนที่

เหมาะสมและเปนธรรม 

 การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนง

และคาตอบแทน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่  ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง การเยียวยาใหขาราชการพลเรือน

สามัญไดรับเงินเดือนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

 นําเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๙ วันที่  ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง การกําหนดใหขาราชการ

พลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมและเปนธรรม 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน

ตามคุณวุฒิกรณีสํานักงาน ก.พ. 

 จัดประชุมชี้แจงสวนราชการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับ

เงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ในวันที่ 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อใหสวนราชการมีความเขาใจ       

ที่ถูกตองตรงกันและสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑและ

วิธีการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนสูงกวา       

ขั้นสูงของตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง 

 นําเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง การใหขาราชการมีสิทธิ

ไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อ.ก.พ. 



๒๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กระทรวงกําหนด และเรื่อง การพิจารณาสิทธิประโยชนให

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับการบรรจุเขารับ

ราชการตามคําพิพากษาศาลปกครอง 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง การเลื่อนเงินเดือน กรณี

ยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษทางวินัย 

หรือคําสั่งใหออกจากราชการ กรณีกระทรวงสาธารณสุข 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) การพิจารณาสิทธิ

ประโยชนใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการบรรจุ

เขารับราชการ (การดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครอง) 

(๒) การรับเงินประจําตําแหนง กรณียกเลิก เพิกถอน หรือ

เปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งใหออกจาก

ราชการ กรณี กระทรวงสาธารณสุ ขและสํ านั กงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓) การใหขาราชการ           

มีสิทธิไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข            

ที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด กรณีกรมราชทัณฑ 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) การพิจารณาสิทธิ

ประโยชนใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการบรรจุ

เขารับราชการ (การดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครอง) 



๒๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

(๒) ขอหารือของกรมศุลกากร กรณีการใหขาราชการไดรับ

เงินเดือนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่  อ.ก.พ. 

กระทรวงการคลังกําหนด  

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ 

เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) การพิจารณาสิทธิ

ประโยชนใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการบรรจุ

เขารับราชการ (การดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครอง) 

(๒) การเลื่ อนเงินเดื อน กรณี ยกเลิ ก เพิกถอน หรื อ

เปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งใหออกจาก

ราชการ กรณีกระทรวงสาธารณสุข 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) การรับเงินประจํา

ตําแหนง กรณียกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษ

ทางวิ นั ย  หรื อคํ าสั่ ง ให ออกจากราชการ  กรณี กรม

ประชาสัมพันธ (๒) การเลื่อนเงินเดือน กรณียกเลิก เพิกถอน 

หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งใหออกจาก

ราชการ กรณีกระทรวงการตางประเทศ และ (๓) การพิจารณา 

สิทธิประโยชนใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับ      

การบรรจุเขารับราชการ (การดําเนินการตามคําพิพากษา      

ศาลปกครอง) 

 นําเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ วันที่  ๑๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง การพิจารณาสิทธิ



๒๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประโยชนใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการบรรจุ

เขารับราชการ (การดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครอง) 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง การเลื่อนเงินเดือน กรณี

ยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือ

คําสั่งใหออกจากราชการ กรณีกรมประชาสัมพันธ 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง การเลื่อนเงินเดือนและ

การไดรับเงินประจําตําแหนง กรณียกเลิก เพิกถอน หรือ

เปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือคําสั่งใหออกจาก

ราชการ กรณีกระทรวงยุติธรรม 

 นําเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ วันที่  ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง การปรับปรุงอัตราเงินเพิ่ม

สําหรับขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ประจําอยู

ในตางประเทศ (พ.ข.ต.) 

๕. การศึกษา วิเคราะหขอมูล ขอกฎหมาย และจัดทําบันทึก

เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาคําขอหรือ

ขอหารือดานคาตอบแทนจากสวนราชการ 

 การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษของขาราชการในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย โดยนําเสนอในการประชุม อ.ก.พ. 

วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณา



๒๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษของขาราชการในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 

 เงินเพิ่มสําหรับขาราชการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ที่ประจําอยูในตางประเทศ (พ.ข.ต.) โดยมีการนําเสนอ 

- ในการประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนง

และคาตอบแทน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เพื่อพิจารณาเรื่อง การไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจํา

อยูในตางประเทศ กรณีขาราชการพนจากตําแหนงและไมอยู   

ในประเทศประจําการในชวงสงมอบงาน 

- ในการประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนก

ตําแหนงและคาตอบแทน ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ วันที่  ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๐ และการประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

วันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง การให

ขาราชการไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูใน

ตางประเทศ สําหรับบุตรเปนกรณีพิเศษ 

- ในการประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนก

ตําแหนงและคาตอบแทน ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ วันที่  ๒๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง การปรับปรุงอัตรา 

เงินเพิ่มสําหรับขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ที่ประจําอยูในตางประเทศ (พ.ข.ต.) 

 เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 

(พ.ต.ก.) โดยมีการนําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ         

การรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ ในการประชุม  ครั้งที่ 

๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง  



๒๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

(๑) การใหขาราชการไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ

พิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีรับโอนขาราชการประเภท

อื่นเปนขาราชการพลเรือนสามัญ (๒) เรื่อง การรับรอง

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น (๓) เรื่อง การให

ขาราชการไดรับเงินเพิ่มสํ าหรับตําแหนงที่มี เหตุพิ เศษ 

ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีขาราชการลาออกและบรรจุ       

เขารับราชการใหม และ (๔) เรื่อง การคัดเลือกผูอํานวยการ

เฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน กรมบังคับคดี ใหไดรับเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 

๖. การวิเคราะหขอมูล ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และจัดทํา

หนังสือตอบคําขอ หรือขอหารือดานคาตอบแทน รวมทั้ง

จัดทําหนังสือเสนอความเห็นคณะรัฐมนตรีและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

 ศึกษาและวิเคราะหหลักเกณฑ ขอกฎหมาย และวิธีการ

คํานวณเพื่อนําไปใชประกอบการจัดทําขอเสนอการ

ปรับปรุงหลักเกณฑการไดรับเงินเดือน 

 วิเคราะหขอมูล ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และจัดทําหนังสือ 

ตอบคําขอ หรือขอหารือดานคาตอบแทน รวมทั้งจัดทําหนังสือ

เสนอความเห็นคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี ้

 ๑) หนังสือตอบคําขอ หรือขอหารือดานคาตอบแทน 

จํานวน ๗๗ เรื่อง 

 ๒) หนังสือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๔๒ เรื่อง 

      



๒๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการภายใน    

สวนราชการ 

 จัดทํารายงานการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการภายใน

สวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ ฉบับสมบูรณ โดยวิเคราะห

และบูรณาการขอมูลผลการสํารวจความคิดเห็น ผลการ

สัมมนาระดมความคิดเห็น และการสัมภาษณเจาะลึกใน

จังหวดัที่ดําเนินการจัดสวัสดิการ ประกอบดวย 

 ๑) ประเด็นขอเสนอการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒) ขอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการภายใน       

สวนราชการ 

 จัดทําขอเสนอและรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ ดังนี ้

๑) ปรับปรุง (ราง) ประเด็นขอเสนอการปรับปรุงระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน 

สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒) บันทึกเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ เรื่อง รายงานการ

สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน 

สวนราชการ และขอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ 

๓) รายงานการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน         

สวนราชการ 

๔) รวบรวมรายชื่อผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ

   



๓๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ขาราชการประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับการคัดเลือกและเสนอ

ใหเปนกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ 

๕) จัดทําบันทึกสําหรับนําเสนอนายกรัฐมนตรี (พลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา) เพื่อลงนามในประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี  เรื่ อง รายชื่อผู ได รับเลือกให เปน

กรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ 

๖) จัดทําบันทึกและนําเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ

ข าราชการ ในการประชุมครั้ งที่  ๑/๒๕๕๙ วันที ่              

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) การแกไข

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ

ภายในสวนราชการ พ.ศ. .... (๒) รายงานการสํารวจ        

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ

และขอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการภายใน

สวนราชการ (๓) การจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ : กรณี

โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ ๒ 

(ระบบผลิตปุยอินทรียและพลังงาน) กองทัพบก และ          

(๔) การจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ : กรณีโครงการติดตั้ง

ปายเผยแพรประชาสัมพันธบนปอมตํารวจจราจร 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๗) จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ

ขาราชการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

และแจงเวียนรายงานการประชุมใหคณะกรรมการ

สวัสดิการขาราชการเพื่อพิจารณารับรอง 

๘) จัดทํามติคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ ครั้งที่          



๓๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และจัดทําหนังสือ 

แ จ ง ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร ข า ร า ช ก า ร                   

ถึงสวนราชการ (กรมธนารักษและสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ)  

 จัดทํารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ

ภายในสวนราชการ พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะกรรมการ

สวัสดิการขาราชการพิจารณาตอไป 

 นําเสนอคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ ในการประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา

เรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

๑) การแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒) แนวทางการดําเนินงานโครงการรับซื้อไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหนวยงานราชการ 

 สัมภาษณผู อํานวยการกองสวัสดิการ กรมเสมียนตรา 

กระทรวงกลาโหม และรองผูบั งคับการกองสวัสดิการ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง การจัดสวัสดิการภายใน           

สวนราชการ เมื่อวันที่  ๒๐ และ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

ตามลําดับ เพื่อนําขอมูลจากการสัมภาษณมาประกอบการ

จัดทําวาระสําหรับนําเสนอคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ 

 สัมภาษณเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานสวัสดิการของกรมการ

พัฒนาชุมชน กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ เรื่อง การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ เมื่อวันที่ 

๙ และ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อนําขอมูลจากการสัมภาษณ



๓๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

มาประกอบการจัดทําวาระสําหรับนําเสนอคณะกรรมการ

สวัสดิการขาราชการ 

 ประมวลผลและสรุปผลขอมูลจากการสัมภาษณสวนราชการ

ตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดทําบันทึกสําหรับนําเสนอ

คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ 

 จัดประชุมชี้แจงเรื่องการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการแก

สวนราชการและจังหวัด เพื่อใหสวนราชการและจังหวัด           

มีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการจัดสวัสดิการ

ภายในสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

- จังหวัดเชียงใหม วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐  

- จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

- จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

- จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 นําเสนอคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ ในการประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

๑) การแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒) การดําเนินการจัดตั้งสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิงของ        

กรมวิชาการเกษตร 

๓) การดําเนินการกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็น

เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ 

 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการใน 

สวนของผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 



๓๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

 แกไขปรับปรุงรางบันทึกสําหรับนําเสนอคณะกรรมการ

สวัสดิการขาราชการเพื่อพิจารณา เรื่อง การดําเนินการกรณี

ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นเกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ โดยหารือกับกรมธนารักษ

และสํานักกฎหมาย สํานักงาน ก.พ. เพื่อรับฟงความเห็น

ประกอบการแกไขปรับปรุงรางบันทึกดังกลาว 

  การพัฒนามาตรฐานกําหนดตําแหนงใหมีความยืดหยุนและ

สอดคลองกับภารกิจของสวนราชการและการศึกษาแนวทาง

เพื่อพัฒนาระบบจําแนกตําแหนง : สรุปประเด็นสําคัญและ      

แนวทางการปรับปรุง 

 การประชุมคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ครั้งที ่ 

๙/๒๕๕๙ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๓๐๑ 

ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีวาระดังตอไปนี้ 

เรื่องสืบเนื่อง  

- การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการยุบเลิกตําแหนง 

เรื่องเพื่อทราบ 

- การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานวิชาการ

อาหารและยา ตําแหนงนักวิชาการอาหารและยา ระดับ

ปฏิบัติการ 

เรื่องอื่น ๆ 

- หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภท

อํานวยการ กรณีที่ส วนราชการมีกฎกระทรวงแบง           

สวนราชการใหม 

   



๓๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- การกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนงและ

การขอยกเวนหลักเกณฑการยุบเลิกตําแหนง สําหรับ          

สายงานนักกฎหมายกฤษฎีกา 

 การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนง

และคาตอบแทน ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี โดยมีวาระเพื่อพิจารณา จํานวน ๓ เรื่อง ดังน้ี 

- การ ได รั บ เงิน เพิ่ มสํ าหรับตํ าแหน งที่ประจํ าอยู ใน

ตางประเทศ กรณีขาราชการพนจากตําแหนงและไมอยูใน

ประเทศประจําการในชวงสงมอบงาน 

- การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป 

ระดับทักษะพิเศษ 

- กรมชลประทานขอยกเวนหลักเกณฑและเงื่อนไขการยุบเลิก

ตําแหนงกรณีการเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน 

 จัดประชุมชี้แจงสวนราชการ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เรื่ อ ง  หลั ก เ กณฑและ เ งื่ อนไขการกํ าหนดตํ าแหน ง                

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๐ ลงวันที่ 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี 

 การประชุมคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ครั้งที ่ 

๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๓๐๑ 

ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรั ฐบาล เพื่ อพิจารณาเรื่ อง          

การปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภท

อํานวยการ ระดับตน กรณีตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด และ



๓๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เรื่อง กรมปศุสัตวขอยกเวนหลักเกณฑการกําหนดตําแหนง

ปศุสัตวอําเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

 การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนงและ

คาตอบแทน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙          

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อ

พิจารณาเรื่อง การไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจํา      

อยูในตางประเทศ กรณีบุตรเปนผูพิการทางสติปญญาและ

การเรียนรู และเรื่อง การเทียบตําแหนงอยางอื่น (ตําแหนง

ขาราชการตามกฎหมายอื่น) กับตําแหนงขาราชการพลเรือน

สามัญ เพื่อประโยชนในการโอนขาราชการ 

 การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนงและ

คาตอบแทน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐          

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระ ดังนี ้

๑) เรื่องสืบเนื่อง จํานวน ๑ เรื่อง ดังนี ้

- การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง

หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ เฉพาะในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต 

๒) เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน ๓ เรื่อง ดังน้ี 

- การปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงหัวหนา

สํานักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) เปนตําแหนงประเภท

อํานวยการ ระดับตน ในกรมที่ดิน 

- การแตงตั้ งคณะกรรมการการกําหนดตําแหนง

ระดับสูง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงดิจิทัล



๓๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- การดําเนินการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนประธาน

กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการกําหนด

ตําแหนงระดับสูงของกระทรวง 

๓) เรื่องเพื่อทราบ จํานวน ๑ เรื่อง ดังนี ้

- รายงานผลการดําเนินการของ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ

ระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน ในป พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

 การประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมี

วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข 

การกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ     

เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และวาระเพื่อทราบ เรื่อง 

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดึงดูดและจูงใจผูมีความรู

ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และ   

มีศักยภาพเปนที่ประจักษเปนพนักงานราชการศักยภาพสูง 

และเรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดตําแหนงระดับสูง

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง

วัฒนธรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 การประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

โดยมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การไดรับเงินประจําตําแหนง

ของศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาคตามคําสั่ง



๓๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

 จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนงและ

คาตอบแทน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐        

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) การปรับปรุงหลักเกณฑการยุบเลิก

ตําแหนง กรณีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพยาบาล

วิชาชีพในกระทรวงสาธารณสุข (๒) กรมการศาสนาขอยกเวน

การยุบเลิกตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมกิจการฮัจย         

(๓) กรมราชทัณฑขอปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนง

อนุศาสนาจารย  เปนตํ าแหน งประเภทวิชาการ และ               

(๔) ขอเสนอหลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงรองอธิบดี 

(ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน) ในกรมประมง 

 การประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมี

วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง กรมการศาสนาขอยกเวนการยุบเลิก

ตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมกิจการฮัจย และวาระเพื่อ

ทราบ เรื่อง (๑) การปรับปรุงหลักเกณฑการยุบเลิกตําแหนง 

กรณีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพยาบาลวิชาชีพใน

กระทรวงสาธารณสุข (๒) ขอเสนอหลักเกณฑการกําหนด

จํานวนตําแหน งรองอธิบดี  (ตํ าแหน งประเภทบริหาร           

ระดับตน) ในกรมประมง และ (๓) รายงานผลการปรับปรุง 

การกําหนดตําแหนงนายอําเภอ 

 จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนงและ

คาตอบแทน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐        



๓๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) การทบทวนการกําหนดอัตราเงินเดือน

ขั้นสูงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของตําแหนงใน      

สายงานปฏิบัติงานชางขุดลอก (๒) การเทียบตําแหนงสําหรับ

ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ เทากับการดํารงตําแหนง 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และ (๓) การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนด

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ กรณี

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนง

และคาตอบแทน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระ ดังนี ้

๑) เรื่องสืบเนื่อง 

- การดําเนินการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนประธาน

กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการกําหนด

ตําแหนงระดับสูงของกระทรวง 

๒) เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน ๒ เรื่อง ดังน้ี 

- การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนง

อยางอื่นเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน

สามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ิน 

- การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนง



๓๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

อยางอื่นเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน

สามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหนงขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

๓) เรื่องอื่น ๆ  

- การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง 

กรณีการกําหนดตําแหนงเปนระดับต่ําลง ๑ ระดับ 

 การประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี      

เพื่อพิจารณา เรื่อง (๑) การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไข

การเทียบตํ าแหนงอย างอื่นเท ากับการดํารงตํ าแหน ง

ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหนงพนักงาน        

สวนทองถิ่น และ (๒) การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไข      

การเทียบตํ าแหนงอย างอื่นเท ากับการดํารงตํ าแหน ง

ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหนงขาราชการ      

พลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึ กษา และเพื่ อทราบ เรื่ อง             

การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง กรณี 

การกําหนดตําแหนงเปนระดับต่ําลง ๑ ระดับ 

 จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนงและ

คาตอบแทน ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐        

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมี

เรื่องสืบเนื่อง เรื่อง การดําเนินการปรับปรุงบัญชีรายชื่อ



๔๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ผูทรงคณุวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติเปน

ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการกําหนด

ตําแหนงระดับสูงของกระทรวง และเรื่องเพื่อพิจารณา เรื่อง 

(๑) การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง 

สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ภายใตหนวยงานที่ ก.พ. 

กําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงานเปนตําแหนงประเภท

อํานวยการ ระดับตน และ (๒) การกํ าหนดตําแหน ง         

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนงและ

คาตอบแทน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐       

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี โดยมีวาระเพื่อพิจารณา จํานวน ๓ เรื่อง ดังนี ้

- การปรับปรุงอัตราเงินเพิ่มสําหรับขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ (พ.ข.ต.) 

- ขอเสนอหลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงรองอธิบดี

กรมธนารักษ (ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน) 

- การกําหนดหลักเกณฑการเปลี่ยนชื่อตําแหนงสายงาน

แพทย ในกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

และเรื่องอื่น ๆ จํานวน ๑ เรื่อง ไดแก  

- การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานโดยไมยุบเลิกตําแหนง

ในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 การประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล  

เพื่อพิจารณา เรื่อง (๑) การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข     



๔๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การกําหนดตําแหนง สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 

ภายใตหนวยงานที่ ก.พ. กําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงานเปน

ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน และ (๒) การกําหนด

ตําแหนงรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และเพื่อทราบเรื่อง        

การดําเนินการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนประธานกรรมการ

และกรรมการในคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง

ของกระทรวง 

 จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนงและ

คาตอบแทน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐       

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี โดยมีวาระเพื่อพิจารณา จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี ้

- แนวทางการพิจารณาเบื้องตนในการกําหนดตําแหนง

หัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวากรมในภารกิจดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

- ขอเสนอหลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงรองอธิบดี

กรมการปกครอง (ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน) 

 การประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล  

เพื่อพิจารณา เรื่อง (๑) การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน       

โดยไมยุบเลิกตําแหนงในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

และ (๒) การกําหนดหลักเกณฑการเปลี่ยนชื่อตําแหนง         

ในสายงานแพทยในกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และ

เพื่อทราบ เรื่อง รายงานผลการดําเนินการของ อ.ก.พ. วิสามัญ



๔๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เ กี่ ย ว กั บ ร ะบบ จํ า แ นกตํ า แห น ง แ ล ะค า ตอ บแท น                        

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

 การประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

เพื่อพิจารณา เรื่อง (๑) ขอเสนอแนวทางการปฏิรูประบบทุน

ของรัฐบาล และ (๒) ขอสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ

เพื่อทราบ เรื่อง (๑) รายงานผลการจัดทํามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ (๒) ขอเสนอหลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงรอง

อธิบดีกรมการปกครอง (ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน)  

(๓) รายงานความกาวหนาการจัดทําฐานขอมูลความรู        

ความเชี่ยวชาญของขาราชการ และ (๔) รายงานความกาวหนา

การจัดการองคความรูสําหรับขาราชการผานสื่อออนไลน 

 จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนงและ

คาตอบแทน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐       

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี โดยมีวาระ ดังนี ้

- เรื่องสืบเนื่อง จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก (๑) ขอเสนอหลักเกณฑ

การกําหนดจํานวนตําแหนงรองอธิบดีกรมธนารักษ 

(ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน) และ (๒) แนวทาง      

การพิจารณาเบื้องตนในการกําหนดตําแหนงหัวหนา       

สวนราชการที่ต่ํ ากวากรม ในภารกิจดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง 



๔๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน ๑ เรื่อง ไดแก การปรับปรุง

มาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานวิศวกรรมรั งวัด 

ตําแหนงวิศวกรรังวัด โดยเพิ่มเติมระดับเชี่ยวชาญ 

- เรื่องเพื่อทราบ จํานวน ๑ เรื่อง ไดแก สรุปผลการประชุม

ผูทรงคุณวุฒิและผู เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนง

ระดับสูง 

  การสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับ

สวนราชการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร

ตําแหนง 

 จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิและผู เกี่ยวของกับการกําหนด

ตําแหนงระดับสูง วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม

โกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 

 จัดทําหนังสือเวียนกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ

และการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน 

อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/จังหวัด) 

 นําเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติให อ.ก.พ. 

กระทรวงทําหนาที่  อ.ก.พ. กรม ในระหวางที่ยังไมมี

กฎกระทรวงแบงสวนราชการ : กรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

ขาราชการ ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๙ วันที่  ๒๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการนับ

จํานวนคณะของการดํารงตําแหนงของอนุกรรมการ

   



๔๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมปฏิบัติหนาที ่อ.ก.พ. กระทรวง 

 จัดสัมมนาชี้แจงกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและ

การเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. 

สามัญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/จังหวัด) วันที่ ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙ เพื่อใหสวนราชการมีความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน

และสามารถดําเนินการตามกฎ ก.พ. ไดอยางถูกตอง 

 จัดทําฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิ อ.ก.พ. สามัญ (อ.ก.พ. 

กระทรวง/กรม/จังหวัด) 

 จัดทําขอมูลคําถาม – คําตอบ กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหา

ผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปน

อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อ

นําขึ้นบนเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการการกําหนด

ตําแหนงระดับสูง วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม

จินดา ณ สงขลา สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

 จัดประชุมชี้ แจงเ รื่ อ ง  กฎ  ก .พ .  ว าด วยการสรรหา

ผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปน

อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙           

ณ จังหวัดนนทบุรีและเชียงใหม ในวันที่ ๑๙ และ ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อใหสวนราชการและจังหวัดมีความ

เขาใจที่ถูกตองตรงกันและสามารถดําเนินการตามกฎ ก.พ. 

ไดอยางถูกตอง 

 จัดทําร างคูมือการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือก



๔๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 

ฉบับปรับปรุง 

 จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิและผูที่เกี่ยวของกับการกําหนด

ตําแหนงระดับสูง ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม

รามาการเดน กรุงเทพฯ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ    

นักทรัพยากรบุคคลของสวนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ 

การกําหนดตําแหนงระดับสูง ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  

ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 

  การจัดทําเอกสารสถานภาพของสวนราชการ 

 จัดทํ าแบบฟอรมการรวบรวมขอมูลสถานภาพของ        

สวนราชการ 

 ประสานงานกับสวนราชการ เพื่อจัดทําและรวบรวมขอมูล

สถานภาพของสวนราชการ 

 รวบรวมและตรวจสอบขอมูลสถานภาพของสวนราชการ เพื่อ

จัดทําเอกสารสถานภาพของสวนราชการ 

   

  การกําหนดกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ 

 รวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดกลุมภารกิจของ      

สวนราชการและขอมูลอัตรากําลังทุกประเภทการจางงาน        

ในแตละกลุมภารกิจเพื่อวิ เคราะหปญหาประกอบการ

ดําเนินการตอไป 

 รวบรวมและประมวลขอมูลสถิติเกี่ยวกับเจาหนาที่ภาครัฐตอ

จํานวนประชากรของประเทศตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํา

ขอเสนอ 

   



๔๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดทําเอกสารกรอบความคิดเบื้องตน (Concept Paper)        

และรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน 

 จัดทําแบบจําลองการใช GDP และคาใชจายดานบุคคล สําหรับ

พยากรณกรอบอัตรากําลังภาครัฐตามภารกิจภาครัฐ ระยะ ๕ ป 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

 จัดทํารายงานผลการศึกษาสภาพปจจุบันเกี่ยวกับกําลังคนและ

ปญหาการบริหารอัตรากําลังภาครัฐ รวมทั้งศึกษาขอมูล

อัตรากํ าลั งและค าใช จ ายด านบุคคลเปรี ยบเที ยบกับ

ตางประเทศเสนอฝายบริหารเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

 จัดทํารางแบบจําลองสําหรับการกําหนดกรอบอัตรากําลัง

ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห เ บื้ อ ง ต น เ กี่ ย ว กั บ                     

กรอบอัตรากําลังภาครัฐที่เหมาะสมในแตละสถานการณของ         

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเสนอฝายบริหารเพื่อรับฟง          

ความคิดเห็น 

 จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คปร. เพื่อจัดทํา

กรอบอัตรากําลังภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป ตามมติ 

คปร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 จัดประชุมเพื่อเตรียมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนด

กรอบอัตรากําลังและวางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐ           

เชิงยุทธศาสตร 

 จัดทํารางขอเสนอแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังภาครฐั

เชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 แตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

วางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร เมื่อวันที ่ 



๔๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

วางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน 

ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระตาง ๆ ดังนี ้

๑) วาระเพื่อทราบ เรื่อง มติ  ก.พ. เกี่ยวกับการบริหาร

อัตรากําลังภาครัฐ  

๒) วาระสืบเนื่อง จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก  

๑) สภาพปจจุบัน แนวโนม และปญหาการบริหาร

อัตรากําลังภาครัฐ 

๒) ฐานขอมูลกําลังคนภาครัฐระดับปริญญาเอกของ

ประเทศ 

๓) วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง แนวทางการกําหนดสัดสวน

รูปแบบการใชอัตรากําลังของสวนราชการ 

 นําเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ วันที่  ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน ๒ อาคาร

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณา

เรื่อง สภาพปจจุบัน แนวโนม และปญหาการบริหารกําลังคน

ภาครัฐ 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

วางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันที่  ๒๐ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๙ 

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา เรื่อง ขอมูล 

เพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป 



๔๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กรณีตัวอยางกระทรวงวัฒนธรรม 

 ประชุมรวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อจัดทําขอมูลตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

วางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ในการประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จํานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ.ร.  

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

วางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๙ สํานักงาน 

ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) การวิเคราะห

บทบาท ภารกิจ โครงสราง และกรอบอัตรากําลังของ       

สวนราชการ กรณีกระทรวงวัฒนธรรม และ (๒) การวิเคราะห

บทบาท ภารกิจ โครงสราง และกรอบอัตรากําลังของ              

สวนราชการ กรณีกระทรวงพลังงาน 

 ประชุมรวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อจัดทําขอมูลตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

วางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ในการประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จํานวน ๓ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ มีนาคม 

๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓   

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

หลักเกณฑการบริหารจัดการอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ

ราชการ (ผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล)         

ในวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการเดนส 



๔๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กรุงเทพฯ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

หลักเกณฑการบริหารจัดการอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ

ราชการ (ผูบริหารสวนราชการ) ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ 

 จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย

กําลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ ในวันที่  ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอรรถไกวัลวที อาคาร

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยมี

วาระตาง ๆ ดังนี ้

๑) วาระเพื่อทราบ จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก 

(๑) การดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนา

กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  

(๒) สรุปขอมูลการยายพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิต

พยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จั งหวัด

ชายแดนภาคใต 

๒) วาระสืบเนื่องเรื่อง การขอยกเวนเง่ือนไขการจัดสรรอัตรา

วางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

๓) วาระเพื่อพิจารณา จํานวน ๓ เรื่อง ไดแก 

(๑) การขอเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหมของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

(๒) การขอยกเวนการยุบเลิกอัตราลูกจางประจําใน

กรมการศาสนา 



๕๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

(๓) การจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของ

ขาราชการ 

 ประชุมรวมกับ ก.พ.ร. เพื่อจัดทําขอมูลตามที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและวางแผน

บริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร สําหรับใชในการประชุม 

คณะอนุกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 

(อ.คปร.) ครั้ งที่  ๔/๒๕๖๐ ในวันที่  ๗ เมษายน ๒๕๖๐            

ณ หองประชุมฝายบริหาร ชั้น ๕ สํานักงาน ก.พ.ร. 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

วางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

ในวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙             

อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่อง          

(๑) การวิ เคราะหบทบาท ภารกิจ โครงสราง และกรอบ

อัตรากําลังของสวนราชการ กรณีกระทรวงการตางประเทศ 

และ (๒) การวิเคราะหบทบาท ภารกิจ โครงสราง และกรอบ

อัตรากําลังของสวนราชการ กรณีกระทรวงพาณิชย 

 ประชุมรวมกับ ก.พ.ร. เพื่อจัดทําขอมูลตามที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและวางแผน

บริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร สําหรับใชในการประชุม 

คณะอนุกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 

(อ.คปร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐            

ณ หองประชุมฝายบริหาร ชั้น ๕ สํานักงาน ก.พ.ร. 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

วางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 



๕๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ในวันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙             

อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่อง          

(๑) การวิ เคราะหบทบาท ภารกิจ โครงสราง และกรอบ

อัตรากําลังของสวนราชการ กรณีกระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา และ (๒) การวิเคราะหบทบาท ภารกิจ โครงสราง และ

กรอบอัตรากําลังของสวนราชการ กรณีกระทรวงอุตสาหกรรม 

 จัดทําแนวทางการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ และรางคําสั่ งคณะกรรมการกําหนด

เป าหมายและนโยบายกํ าลั งคนภาครั ฐ เรื่ อง แต งตั้ ง

คณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคนและ

ภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเสนอ       

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

 จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย

กําลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐ ในวันที่  ๑๘ 

พฤ ษภ า คม  ๒๕ ๖ ๐  ณ  ห อ งป ร ะ ชุ ม  ๓ ๐๒  ชั้ น  ๓                  

ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่อง การขอ

เพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหมของสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ) 

 ประชุมรวมกับ ก.พ.ร. เพื่อจัดทําขอมูลตามที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและวางแผน

บริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร สําหรับใชในการประชุม 

คณะอนุกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 

(อ.คปร.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐            

ณ หองประชุมฝายบริหาร ชั้น ๕ สํานักงาน ก.พ.ร. 



๕๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

วางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

ในวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙             

อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

- เรื่องสืบเนื่อง จํานวน ๑ เรื่อง ไดแก การวิเคราะหบทบาท 

ภารกิจ โครงสราง และกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ 

กรณีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

- เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก (๑) การวิเคราะห

บทบาท ภารกิจ โครงสราง และกรอบอัตรากําลังของ        

สวนราชการ กรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย และ (๒) การวิเคราะหบทบาท ภารกิจ โครงสราง 

และกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ กรณีกระทรวง

คมนาคม 

 จัดประชุมรวมเจาหนาที่ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ

กําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคนและภารกิจบริการ       

ดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (อ.คปร. สาธารณสุข) 

ซึ่งแตงตั้ งโดยรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ เครืองาม)       

(ตามคําสั่ง คปร. ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทาง 

การดําเนินงานของ อ.คปร. สาธารณสุข และเพื่อเตรียมวาระ

การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 ประชุมรวมกับ ก.พ.ร. เพื่อจัดทําขอมูลตามที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและวางแผน

บริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร สําหรับใชในการประชุม 



๕๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

คณะอนุกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 

(อ.คปร.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐            

ณ หองประชุมฝายบริหาร ชั้น ๕ สํานักงาน ก.พ.ร. 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

วางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

ในวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙             

อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่อง 

๑) การวิเคราะหบทบาท ภารกิจ โครงสราง และกรอบ

อัตรากําลังของสวนราชการ กรณีกระทรวงการคลัง  

๒) การวิเคราะหบทบาท ภารกิจ โครงสราง และกรอบ

อัตรากําลังของสวนราชการ กรณีกระทรวงแรงงาน 

 ศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคนและ

ภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัด 

ประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคน

และภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข          

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ 

ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ดังนี ้

- เรื่องเพื่อทราบ จํานวน ๔ เรื่อง ไดแก (๑) การแตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคน  

และภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข        

(๒) ขอมูลอัตรากําลัง มติคณะรัฐมนตรี มติ คปร. มติ ก.พ. 

และมติ คพร. เกี่ยวกับการบริหารอัตรากําลังของกระทรวง

สาธารณสุข (๓) รายงานความกาวหนาในการบริหารตําแหนง

ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ (๔) สถานะ 



๕๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การใชเงินนอกงบประมาณสําหรับการจางบุคลากรของ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก (๑) แนวทางและ

แผนการจัดทํายุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคนและภารกิจ

บริการดานสุขภาพของประเทศ และ (๒) การแตงตั้งคณบดี

คณะแพทยศาสตรเปนอนุกรรมการ 

- เรื่องเพื่อรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน ๑ เรื่อง 

ไดแก การพิจารณาสิทธิประโยชนใหพนักงานกระทรวง

สาธารณสุขที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการ (การดําเนินการ

ตามคําพิพากษาศาลปกครอง) 

 จัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ       

การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร วันที่ 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ 

 ประชุมรวมกับ ก.พ.ร. เพื่อจัดทําขอมูลตามที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและวางแผน

บริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร สําหรับใชในการประชุม 

คณะอนุกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 

(อ.คปร.) ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ ในวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐            

ณ หองประชุมฝายบริหาร ชั้น ๕ สํานักงาน ก.พ.ร. 

 ศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคนและ

ภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัด 

ประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคน

และภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข        

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ 



๕๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ดังนี ้

- เรื่องสืบเนื่อง จํานวน ๑ เรื่อง ไดแก รายงานความกาวหนา

ในการบริหารตํ าแหนงของสํ านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  

- เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก (๑) การจัดทําแผน

บริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทยในระยะ 

๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ (๒) แนวทางการจัดทํา

แผนกําลังคนเพื่อรองรับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข 

ระยะ ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

- เรื่องเพื่อรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน ๑ เรื่อง 

ไดแก การขอเพิ่มกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตําแหนงพยาบาล

วิชาชีพ) 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและ

วางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

ในวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๙             

อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่อง 

๑) การวิเคราะหบทบาท ภารกิจ โครงสราง และกรอบ

อัตรากําลังของสวนราชการ กรณีกระทรวงยุติธรรม 

๒) การวิเคราะหบทบาท ภารกิจ โครงสราง และกรอบ

อัตรากําลังของสวนราชการ กรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูป

กําลังคนและภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสขุ 



๕๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ 

ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระดังนี ้

- เรื่องสืบเนื่อง จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก (๑) รายงานการกระจาย

กําลังคนของกระทรวงสาธารณสุข และ (๒) แนวทาง       

การจัดทําแผนกําลั งคนเพื่อรองรับภารกิจกระทรวง

สาธารณสุขระยะ ๕ ป 

 จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย

กําลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐ ในวันที่  ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน 

ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระดังนี ้

- เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน ๑ เรื่อง ไดแก การขอเพิ่ม

อัตรากําลังตั้งใหมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

- เรื่ องเพื่ อทราบ จํ านวน ๒ เรื่ อง ไดแก  (๑) รายงาน

ความกาวหนาในการดําเนินการของคณะอนุกรรมการ

กําหนดกรอบอัตรากําลังและวางแผนบริหารกําลังคนภาครัฐ

เชิงยุทธศาสตร และ (๒) รายงานความกาวหนาและแผน         

การดําเนินการของคณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตร          

การปฏิรูปกําลังคนและภารกิจบริการดานสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข 

  การสงเสริมการวางแผนและบริหารกําลังคนในสวนราชการ 

 ดําเนินการในสวนราชการที่เปนเปาหมายในปงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ จํานวน ๕ กระทรวง ไดแก  ๑) สํ านัก

นายกรั ฐมนตรี  ๒ )  ก ระทร วง เกษตรและสหกรณ             

   



๕๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๓)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม                   

๔) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ ๕) กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ดําเนินการเตรียมความพรอมใหกับเจาหนาที่และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา เรื่อง 

การกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนาขาราชการ 

ของสํานักขาวกรองแหงชาติ วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ เรื่อง 

“ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการวางแผนและบริหาร

กําลังคนในสวนราชการ” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิช 

คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถ

ของสวนราชการในการวางแผนและบริหารกําลังคน” จํานวน 

๒ ครั้ง ดังนี ้

๑) สํ าหรับทีมที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ. ในวันที่  ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองรับรอง ช้ัน ๒ สํานักงาน ก.พ. 

๒) สําหรับสวนราชการที่เขารวมโครงการในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๖ กระทรวง ไดแก  สํ านัก

นายกรัฐมนตรี  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

คมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงแรงงาน  และกระทรวงยุติธรรม ในวันที่ ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริชมอนด  สไตลลิ ช           



๕๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี 

 ประสานงานกับสวนราชการที่เขารวมโครงการเพื่อทําการ

วินิจฉัยองคกร รวบรวมและตรวจสอบผลการวินิจฉัยองคกร

ของสวนราชการเปาหมาย 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริมการวางแผนและ

บริหารกําลังคนในสวนราชการ เรื่อง การกําหนดยุทธศาสตร

และจัดทําแผนพัฒนาขาราชการ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลง

โครงสรางอายุของขาราชการพลเรือนสามัญ ในวันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การพัฒนาเสนทางความกาวหนาของขาราชการของสํานักงาน

ประกันสังคม ระหวางวันที่  ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐          

ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรไซด อ.ปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนาขาราชการของ

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน 

๒๕๖๐ ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สํานักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การวิ เคราะหอัตรากําลังและการวางแผนกําลังคนของ



๕๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวาง

วันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การพัฒนาเสนทางความกาวหนาของขาราชการของ          

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ระหวางวันที่ ๘ – ๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลง

โครงสรางอายุของขาราชการพลเรือนของกรมประชาสัมพันธ 

ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรมประชาสัมพันธ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนาขาราชการของ

กรมวิทยาศาสตรบริการ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐           

ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนาขาราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ระหวางวันที ่          

๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนาขาราชการของ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 



๖๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การวิ เคราะหอัตรากําลังและการวางแผนกําลังคนของ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนาขาราชการของ

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนาขาราชการของ

กรมทาอากาศยาน ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ กรมทาอากาศยาน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การพัฒนาเสนทางความกาวหนาของขาราชการของ          

กรมราชทัณฑและกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน       

ในวันที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนาขาราชการของ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ ณ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคําแนะนําสวนราชการ เรื่อง 

การบริหารกําลังคนคุณภาพของกรมการขนสงทางบก  ในวันที ่

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรมการขนสงทางบก 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและ



๖๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การสรุปบทเรียน ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม

รามาการเดนส กรุงเทพฯ 

  การติดตามการดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนา

กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๑) 

 ประมวลผลขอมูลการจัดสรรอัตราวางจากการเกษียณอายุ

ราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมจัดทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการบริหารกําลังคนปกติ 

 ประมวลผลการประเมินและติดตามการดําเนินการตาม

มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗- 

๒๕๖๑) 

 จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการ

บริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

(ระยะที่ ๑ : พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

 นําเสนอ คปร. ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ วาระเพื่อทราบ ดังน้ี 

๑) แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการขอเพิ่มอัตรา

ขาราชการตั้งใหมตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

๒) รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กรณีการเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหม

ใหกับสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓) ผลการดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนา

กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งที่ประชุม        

มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้

๑) ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อให

   



๖๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐสามารถปฏิบัติงานได

อยางเต็มความสามารถและศักยภาพ โดยควรศึกษา

วิธีการและแนวทางตาง ๆ อาทิ  การฝกอบรม        

การลงโทษ เปนตน เพื่อเรงรัดหรือกระตุนใหบุคลากร

ของภาครัฐทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) ควรมีการศึกษาแนวทางสําหรับการพัฒนาการบริหาร

อัตรากําลังภาครัฐในอนาคต เพื่อใหมีความยืดหยุน 

คลองตัว และมีประสิทธิภาพ โดยในการดําเนินการ

ควรมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษารายละเอียด

และจัดทําขอเสนอประกอบการพิจารณาของ คปร. 

ตอไป 

 จัดทําหนังสือกําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  การบริหารระบบพนักงานราชการ/ระบบลูกจาง 

 จั ดประชุม เ ชิ งปฏิบั ติ ก า รซั กซ อมแนวปฏิ บั ติ  เ รื่ อ ง           

“การจางงานและการบริหารระบบพนักงานราชการ” วันที่ 

๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

 จัดทําและเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ (อ.คพร.) ชุดใหมเพื่อทําหนาที่แทนคณะอนุกรรมการ

บริหารพนักงานราชการชุดเดิมที่หมดวาระ 

 จัดทํารายละเอียดแนวทางการพิจารณาคาใชจายที่เพิ่มขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงกลุมงานของพนักงานราชการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) 

   



๖๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ครั้งที ่๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม

ประยู ร  ภมรมนตรี  ชั้ น  ๓  อาคารสํ านั ก เลขาธิ การ

คณะรัฐมนตรี (หลังใหม) ทําเนียบรัฐบาล 

 จัดสงบันทึกเรื่อง แนวทางการดึงดูดใจผูมีความรูความสามารถ 

คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีศักยภาพ         

เปนที่ประจักษ เปนพนักงานราชการศักยภาพสูง ใหสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 

๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทาง 

การดึ งดู ดใจผู มี ความรู ความสามารถ คุณวุฒิพิ เศษ          

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีศักยภาพเปนที่ประจักษ เปน

พนักงานราชการศักยภาพสูงตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ 

 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)         

ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุม

คณะรั ฐมนตรี  ( เดิ ม ) ชั้ น ๒ อาคารสํ านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  (หลั งใหม ) ทําเนียบรัฐบาล โดยมีวาระ        

เพื่อทราบ เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง 

แนวทางการดึงดูดและจูงใจผูมีความรูความสามารถ คุณวุฒิ

พิ เศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีศักยภาพเปน          

ที่ประจักษ เปนพนักงานราชการศักยภาพสูง และวาระเพื่อ

พิจารณา เรื่อง การมอบอํานาจดําเนินการทางคดีปกครอง 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดึงดูดและจูงใจ

พนักงานราชการศักยภาพสูงและแนวปฏิบัติที่เพิ่มเติม วันที่ 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 



๖๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหความตองการ

และจัดทําแผนการจางพนักงานราชการศักยภาพสูง ในวันที่ 

๑๗  มี นาคม ๒๕๖๐ณ โร งแรมริ ชมอนด  ส ไตล ลิ ช           

คอนเวนช่ัน จงัหวัดนนทบุรี 

 รวบรวมผลสํารวจความตองการจางพนักงานราชการ

ศักยภาพสูง เพื่อจัดทําเปนวาระเพื่อทราบเสนอในการ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 

คณะที ่๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 จัดทําแนวทางการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ

เพิ่มเติมเพื่อรองรับการจางพนักงานราชการศักยภาพสูง 

 จัดทําบันทึกวิเคราะหเสนอความเห็น เรื่อง ความตองการจาง

พนักงานราชการศักยภาพสูงของสวนราชการ เฉพาะคําขอ

ของสวนราชการที่ผาน อ.ก.พ. กระทรวงแลว และนําเสนอ 

คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๑ 

ในการประชุม อ.คพร. คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่           

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ (คพร.) ในการประชุม คพร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบพนักงาน

ราชการ : กลุมผูบริหาร/ผูดูแลระบบพนักงานราชการ              

ในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 

คณะที่ ๑ ดานการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน วันที ่           



๖๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระการประชุม ดังนี ้

๑) เรื่องเพื่อพิจารณา ไดแก  

- ขอยกเวนยุบเลิกตําแหนงพนักงานราชการที่ไดรับการ

บรรจุ เปนขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  

- การยุบเลิกกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการในกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

- การไดรับสิทธิวันลาพักผอนสะสมของพนักงานราชการ  

- คาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน

ราชการ  

- การพิจารณาใหพนักงานราชการไดรับเงินทดแทนกรณี

ทุพพลภาพตามมาตรา ๑๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติเงิน

ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒) เรื่องเพื่อทราบ ไดแก  

- รายงานผลการสํารวจการดําเนินการทางวินัยของ

พนักงานราชการ  

- รายงานผลการสํารวจความตองการในการจางพนักงาน

ราชการศักยภาพสูง  

๓) เรื่องอื่น ๆ  

- การแกไขความคลาดเคลื่อนของกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ รอบที่  ๔ (ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาระบบพนักงานราชการ : 



๖๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กลุมผูบริหาร/ผูดูแลระบบพนักงานราชการ ในวันที่ ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ 

 จัดทําหนังสือสาระพันคําถามของพนักงานราชการ 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 

คณะที่ ๑ ดานการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ครั้งท่ี ๒/

๒๕๖๐ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ 

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระการประชุม ดังนี ้

๑) เรื่องเพื่อพิจารณา ไดแก  

- การกําหนดอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการคุณวุฒิ

เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ป 

- คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานบริหารทั่วไปของ

พนักงานราชการ 

- การเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ 

- การกําหนดกรอบอตัรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติม

ในกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวง

ยุติธรรม 

- ขอหารือการจายคาตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป 

กรณีเก็บตัวฝกซอมเพื่อเตรียมนักกีฬาและเขารวม 

การแขงขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส 

๒) เรื่องเพื่อทราบ ไดแก  

- มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ คณะที่ ๓ 

ดานกฎหมาย และวินัย 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ : 



๖๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กลุมพนักงานราชการของกระทรวงที่มีสัดสวนการจาง

พนักงานราชการจํานวนมาก ณ สํานักงาน ก.พ. ดังนี ้

- วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุมพนักงานราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

- วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุมพนักงานราชการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

- วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุมพนักงานราชการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 

รวม ๓ คณะ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการสู

อนาคต วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส 

หลานหลวง กรุงเทพฯ 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 

คณะที่ ๑ ดานการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลัง

พนั กงานราชการ  ค าตอบแทนและสิ ทธิ ประ โยชน                 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที ่๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ 

ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระการประชุม 

ดังนี ้

๑) เรื่องเพื่อพิจารณา ไดแก  

- การกําหนดอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการคุณวุฒิ

เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ป 

- การใหพนักงานราชการไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น 

กรณียื่นหนังสือรับรองประสบการณการทํางาน

เพิ่มเติม 



๖๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- ขอทบทวนจํานวนลูกจางประจําที่ เปนฐานกรอบ

อัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ (ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ของสวนราชการในสังกัด

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

- การกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มใหม

ในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง

แรงงาน 

๒) เรื่องเพื่อทราบ ไดแก  

- มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ คณะที่ ๓ 

ดานกฎหมาย และวินัย 

 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)          

ครั้งที ่๓/๒๕๖๐ วันที ่๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ 

ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระดังนี ้

- เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน ๔ เรื่อง ไดแก (๑) การกําหนด

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติม ในสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ       

(๒) การกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติม 

ในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

(๓) การกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติม 

ในกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ 

(๔) การแตงตั้ งผูทรงคุณวุฒิเปนอนุกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ คณะที่ ๑ ดานการกําหนดลักษณะงาน 

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ คาตอบแทน และ       

สิทธิประโยชน 



๖๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- เรื่องเพื่อทราบ จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก (๑) รายงานสรุปผล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ 

และ (๒) มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

(อ.คพร.) คณะที ่๑ และคณะที ่๓ 

  การเสนอความเห็นในสวนที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จํานวน ๘๖ เรื่อง 

๑) เรื่อง การจางขาราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเปน

ลูกจางชัว่คราวเปนกรณีพิเศษ (รายนายชลิต มานิตยกุล) 

๒) เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๒๖ เรื่องนโยบายการเดินรถโดยสารประจําทางในเขต

กรุงเทพมหานคร และเสนอรางกฎหมาย จํานวน ๔ ฉบบั 

- รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(แกไขเพิ่มเติมอายุใบอนุญาตประกอบการขนสงประจํา

ทาง อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนสง

ประจําทางทายพระราชบัญญัติ และระงับการใชการรถ

หรือพักใชใบอนุญาตประกอบการขนสงเปนการชั่วคราว) 

- รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ

ขออนุญาต การอนุญาต และการตออายุใบอนุญาต

ประกอบการขนสง พ.ศ. .... 

- รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (ปรับปรุง

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง) 

- รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการขนสงทางบก

กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   



๗๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๓) เรื่อง รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ           

ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๔) เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... 

๕) เรื่อง ขอเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ 

(รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตร

พันธสัญญาที่เปนธรรม พ.ศ. ....) 

๖) เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการในสังกัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวม ๖ ฉบับ 

- ร า งกฎกระทรวงแบ งส วนราชการสํ านั ก ง าน

ปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสั งคมและ         

ความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. .... 

- รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสั งคมและ         

ความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. .... 

- รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ         

ความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. .... 

- รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. .... 

- รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมกิจการเด็กและ

เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง      

ของมนุษย พ.ศ. .... 

- รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมกิจการผูสูงอายุ 



๗๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

พ.ศ. .... 

๗) เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 

๘) เรื่อง รางนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๙) เรื่อง รางยุทธศาสตรสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๑๐) เรื่ อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล       

ภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คณะตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑) เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดําเนินการตามรายงานผล

การพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือขอเสนอในการ

ปรับปรุงกฎหมายเรื่อง ขอเสนอแนะนโยบายการ

คุมครองสิทธิจะมีชีวิตอยางปลอดภัยบนทองถนน 

๑๒) เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหง

ประเทศไทย พ.ศ. .... 

๑๓) เรื่อง การขอยกเวนเงื่อนไขการจัดสรรอัตราวางจาก  

ผลการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

๑๔) เรื่อง รางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 

พ.ศ. .... 

๑๕) เรื่อง การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมอําเภอ 



๗๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑๖) เรื่อง การเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหมของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๗) เรื่อง รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

๑๘) เรื่อง รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนรวม

โครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... 

๑๙) เรื่อง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

พ.ศ. .... 

๒๐) เรื่อง รางแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่  ๑๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๒๑) เรื่อง รางพระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย 

พ.ศ. .... 

๒๒) เรื่อง ขอความเห็นชอบใหประกาศใชนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔ 

๒๓) เรื่อง รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนสงทางราง) 

และรางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

๒๔) เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการ

หรือสวนราชการอยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 

๒๕) เรื่อง รางกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... 

๒๖) เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป  



๗๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๗) เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๘) เรื่อง รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน

แหงชาติ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๙) เรื่อง การจัดระเบียบการบริหารจัดการหมูบานโดยกลไก

คณะกรรมการหมูบาน (กม.) เพื่อใหเกิดเอกภาพและ

บูรณาการตามแนวทางประชารัฐ 

๓๐) เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมการแบงสวนราชการสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ (รางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... และ          

รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือ   

สวนราชการอยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ           

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๓๑) เรื่อง รางพระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพบุคคลใน

ครอบครัว พ.ศ. .... 

๓๒) เรื่อง ร างกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓๓) เรื่ อง ร างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ           

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๓๔) เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดสวนราชการใน

ภูมิภาค 

๓๕) เรื่อง (ราง) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 



๗๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๒๕๗๙ 

๓๖) เรื่อง (ราง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๓๗) เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ          

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๓๘) เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....  

๓๙) เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใช

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดในการติดตาม

ตัวผูถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. .... 

๔๐) เรื่อง การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนวังไกลกังวล 

๔๑) เรื่องการขอเพิ่มกรอบอัตรากําลังขาราชการ 

๔๒) การแกไขเพิ่มเติมการแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ  (รางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ          

รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการ 

หรือสวนราชการอยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ) 

๔๓) สรุปมติ – ขอสั่งการที่สําคัญในการประชุมคณะกรรมการ

ตอตานการทุจริตแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

๔๔) ขออนุมัติเพิ่มอัตรากําลังพล และขอรับการสนับสนุน

งบประมาณเพิ่มเติม กระทรวงกลาโหม 



๗๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๔๕) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 

๔๖) รางพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ พ.ศ. .... 

๔๗) รางพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก          

พ.ศ. .... 

๔๘) การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๔๙) การจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาควาดวยปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย 

๕๐) ร า ง กฎกระทร ว งแบ ง ส ว น ร าชกา รสํ า นั ก ง าน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 

๕๑) ขอชี้แจงเกี่ยวกับขอพิพาทระหวางบริษัท Walter Bau 

AG (in Liquidation) กับราชอาณาจักรไทย 

๕๒) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการ

หรือสวนราชการอยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๕๓) แผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

๕๔) รางยุทธศาสตรสงเสริมและปกปองคุมครองเด็กและ

เยาวชนในการใชสื่อออนไลน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

๕๕) ร า ง กฎกระทร ว งแบ ง ส ว น ร า ชกา รสํ า นั ก ง า น

ปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. .... 

๕๖) การเพิ่ มอัตราข า ราชการตั้ ง ใหมของสํ านักงาน



๗๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๕๗) การเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหมของกรมคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

๕๘) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ

แหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

๕๙) ร า ง ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ว า ด ว ย

คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ พ.ศ. .... 

๖๐) ร า ง กฎกระทร ว งแบ ง ส ว น ร า ชกา รสํ า นั ก ง า น

ปลัดกระทรวงกระทรวงพาณิชย พ.ศ. .... 

๖๑) การจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาควาดวยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ 

( SEAMEO Regional Centre of STEM Education : 

STEM-ED) ในประเทศไทย 

๖๒) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและ

รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) 

๖๓) ขอเสนอการปฏิรูปกิจการตํารวจของคณะกรรมการ

พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (กพยช.) 

๖๔) การจัดตั้ งสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(องค การมหาชน) (ร างพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (องคการ

มหาชน) พ.ศ. ....) 

๖๕) ขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อ

กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 



๗๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๖๖) ขอความเห็นชอบยุทธศาสตรพัฒนากําลังคนสนับสนุน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๖๗) การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๖๘) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 

๖๙) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 

๗๐) การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๗๑) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการใน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 

๗๒) การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๗๓) รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

๗๔) ขออนุมัติ เพิ่มอัตราตําแหนง ประธานคณะที่ปรึกษา

กระทรวงกลาโหม เงินเดือนอัตรา จอมพล จอมพลเรือ 

จอมพลอากาศ 

๗๕) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... 

๗๖) การเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหมของกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน 

๗๗) การพิจารณาทบทวนความจําเปนเหมาะสมของการ



๗๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กําหนดอัตราขาราชการตั้งใหมตําแหนงเภสัชกร จํานวน 

๓๑๖ อัตรา ใหกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๗๘) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูป

ประเทศ ครั้งที ่๒/๒๕๖๐ 

๗๙) -รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๘๐) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๘๑) ขอยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนํา

เงินนอกงบประมาณไปใชในการบรรจุแตงตั้งเจาหนาที่

เพื่อปฏิบัติงานในหนวยงาน 

๘๒) รางยุทธศาสตรสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่  ๓ (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๘๓) รางแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

๘๔) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสั งกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวม ๒ ฉบับ 

๘๕) ร างกฎกระทรวงแบ งส วนราชการของสํ านักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. .... 

๘๖) ร า งพระราชกฤษฎี ก าจั ดตั้ ง สํ านั ก ง านรั ฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

      



๗๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การศึกษาและพัฒนาขอเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบหรือกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ      

พลเรือนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุ

ประชากรและการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณในราชการพลเรือน 

 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล พรอมทั้งจัดทําขอเสนอ

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรื อนที่ สอดคล องกั บ          

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประชากรและการปรับเปลี่ยน

อายุเกษียณในราชการพลเรือน 

 การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง การศึกษาและ

จัดทําขอเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มระยะเวลาการจางงานภาครัฐ

เพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ 

 การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙          

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง ขอมูลกําลังคน

ภาครัฐและโครงสรางอายุของขาราชการพลเรือนสามัญ 

 การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง สถานการณและ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงกําลังคนภาครัฐ 

 การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

   



๘๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง รางขอเสนอ

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับ

สังคมสูงอายุ 

 นําเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง แนวทางการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอาย ุ

 การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

วันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง แนวทาง      

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับ

สังคมสูงอายุ 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อทราบเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ ในการประชุมครั้งท่ี 

๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง  

๑) แนวทางการจัดตั้งศูนยสรรหาขาราชการผูมีประสบการณ 

๒) การบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลง

โครงสรางอายุขาราชการพลเรือนสามัญ 

 นําเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ วันที่  ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง แนวทางการจัดตั้ ง

ศูนยบริการจัดหางาน (Placement Center)  



๘๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) แนวทางการจัดตั้ง

ศูนยสรรหาขาราชการผูมีประสบการณ (๒) แนวทางการขยาย

อายุ เกษี ยณ และ  (๓ )  การจั ดทํ าฐานข อมู ลความรู            

ความเชี่ยวชาญของขาราชการ 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๗ 

มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง การพิจารณาตําแหนงและ

สายงานที่จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณ 

 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหสวนราชการตอบ       

แบบสํารวจความประสงคของสวนราชการเกี่ยวกับการให

ขาราชการพลเรือนสามัญรับราชการตอไป และเกี่ยวกับ 

การจางงานขาราชการที่เกษียณอายุ สงไปยังสวนราชการ

ระดับกรม ๑๓๙ แหง 

 ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบชางฝมือ e-Expert system 

ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลของ Placement Center 

 จัดประชุมคณะทํางานเตรียมการจัดตั้ งและกํากับดูแล 

Placement Center เพื่อนําเสนอผลการสํารวจความสนใจ

เกี่ยวกับการทํางานและกิจกรรมหลังเกษียณของขาราชการที่

สมัครเขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ

ของขาราชการ (ปจฉิมนิเทศ) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  



๘๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

และแผนดําเนินการเกี่ยวกับ Placement Center ในวันที่ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 ประมวลและสรุปผลการสํารวจตําแหนงงานและความ

ประสงคของสวนราชการในการใหขาราชการพลเรือนสามัญ

ซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป 

 ศึกษาดูงาน Smart Job Center ของกรมการจัดหางาน        

เมื่อวันที่ ๒ และ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตําบล           

เขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับรางวัลจาก

องคการสหประชาชาติ ในสาขานวัตกรรมและความเปนเลิศ 

ในการใหบริการดานสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย และเอเชีย

แปซิฟก จากผลงานเรื่อง “โครงการบานตนแบบสุขภาวะ

ผูปวยเรื้อรังและผูสูงอายุ” เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม 

การทํางานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการภายหลัง

เกษียณอายุราชการ และการพัฒนารูปแบบกิจกรรมใน 

Placement Center 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ ในการประชุมครั้งท่ี 

๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง          

(๑) แนวทางการสนับสนุนสวนราชการในการรักษากําลังคน       

ที่มีความจําเปนในระยะเรงดวน และ (๒) ความกาวหนา         

ในการจัดทํารายละเอียดแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ  และ       

การจัดตั้ง Placement Center 

 แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายละเอียดแนวทางการพัฒนา



๘๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

จํานวน ๕ คณะ  

 ประชุมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(BOI) ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อหารือความเปนไปได

ในการขอใชระบบฐานขอมูลศูนยบุคลากรทักษะสูง (Strategic 

Talent Center) มาประยุกตใชเปนระบบฐานขอมูลสําหรับ 

Placement Center และเพื่อหาโอกาสในการจางงานสําหรับ

ขาราชการที่จะเกษียณอายุหรือออกจากระบบราชการ 

 เตรียมการพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลนและระบบ

ฐานขอมูลที่เกี่ยวของของ Placement Center 

 จัดทํารางรายละเอียดแนวทาง (๑) การนําระบบบริหารอายุ 

(Age Management) มาใชในสวนราชการ และ (๒) การพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

เพื่อเสนอคณะทํางานฯ พิจารณา 

 จัดประชุมในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การสงเสริม

โอกาสในการจางงานและแนวทางการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลสําหรับบุคลากรภาครัฐสูงวัย   

 จัดประชุมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง

กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ

หกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อศึกษาแนวทาง          

การปรับปรุ งกฎ ก.พ. ที่ ออกตามมาตรา ๑๐๘ แห ง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑          

เพื่อสนับสนุนสวนราชการในการรักษากําลังคนที่มีความ



๘๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

จําเปนในระยะเรงดวน  

 จัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธ Placement Center 

จํานวน ๕๐๐ ฉบับ และเบื้องตนไดนําไปประชาสัมพันธใน

กลุมอดีตขาราชการสํานักงาน ก.พ.   

 จัดทําแบบสอบถามออนไลนเกี่ยวกับกิจกรรมหลังเกษียณอายุ

ราชการโดยใช Google Form พรอม QR Code เพื่อนําไป

ประชาสัมพันธในการประชุมระหวางสวนราชการและ

หนวยงานตาง ๆ กับสํานักงาน ก.พ. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 จัดประชุมหนวยงานและคณะทํางานที่เกี่ยวของในการจัดทํา

ระบบฐานขอมูลสําหรับ Placement Center จํานวน ๓ ครั้ง 

ดังนี ้

- วันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประชุมรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของในการบูรณาการระบบฐานขอมูลทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐ และการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับกรมการปกครอง 

- วันที่  ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ประชุ มร วมกั บบริษั ท 

อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) คณะทํางาน

จัดทําฐานขอมูลความเชี่ยวชาญภาครัฐ ผูดูแลระบบ 

job.ocsc.go.th ของศู นย สรรหาและเลื อกสรร และ      

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน ก.พ. 

- วันที่  ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ประชุมรวมกับที่ปรึกษา

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบคาตอบแทนภาครัฐ เพื่อ

รองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของสํานักวิจัยและ

พัฒนาระบบงานบุคคล (นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ) บริษัท 



๘๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) คณะทํางาน

จัดทําฐานขอมูลความเชี่ยวชาญภาครัฐ ผูดูแลระบบ 

job.ocsc.go.th ของศู นย สรรหาและเลื อกสรร และ      

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน ก.พ. 

 นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ ในการประชุมครั้งท่ี 

๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง          

(๑) การดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารายระเอียด

แนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ      

เพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ (๒) แนวทางการปรับปรุง 

กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ

หกสิบปบริบูรณรับราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (๓) ความกาวหนา     

ในการดําเนินการเกี่ยวกับ Placement Center 

 นําเสนอ ก.พ. เพื่อทราบ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน

ของ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

 จัดประชุมสัมมนา เรื่อง โอกาสในการทํางานของบุคลากร

ภาครัฐสูงวัยในยุคประเทศไทย ๔.๐ ในวันที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๐ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับโอกาสในการจางงาน

และขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล



๘๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีรายไดหลังเกษียณ ระหวาง

วันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งผลจากการสัมมนา คือ 

ผู เขารวมสัมมนาสามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

อินเตอรเน็ตพื้นฐานสําหรับใชประโยชนในชีวิตประจําวันและ

การทํางานภายหลังเกษียณได รวมทั้งยังไดใหความคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากการทดลองลงทะเบียนเขาสูระบบ 

OCSC Placement Center ซึ่งเปนระบบที่สํานักงาน ก.พ. 

พัฒนาขึ้น 

 ประชุมรวมกับรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและบุคลากรที่ดูแลงานวุฒิอาสา 

ธนาคารสมอง ในวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อหารือ

แนวทางดําเนินงานการเชื่อมโยงฐานขอมูล และการสราง

เครือขายในการจัดหางานสําหรับขาราชการที่เกษียณอายุ  

ผลจากการประชุม คือ สํานักงาน ก.พ. ไดรับขอมูลท่ีเกี่ยวของ

ในการจัดทําระบบฐานขอมูลสําหรับ Placement Center 

 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ  Placement Center ในการ

ประชุมระหวางสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ กับ

สํานักงาน ก.พ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหวาง

วันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทารา

แกรนด เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว กรุงเทพฯ ซึ่งผูเขารวม     

การประชุมฯ ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ 

Placement Center และเขารวมลงทะเบียนเขาสูระบบ 

OCSC Placement Center 

      



๘๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

รองรับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการในสวนภูมิภาค 

 ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดประเด็นใน

การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

รองรับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการในภูมิภาค 

 รวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวของกับระบบและกลไกการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในปจจุบันเพื่อเปนขอมูลประกอบการจัด

สัมมนารับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของภายใน

สํ านักงาน ก.พ. เพื่ อประกอบการจัดทํ าร างขอเสนอ                   

ในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

รองรับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการในสวนภูมิภาค 

 จัดทําบันทึกและนําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเรื่อง รายงาน

การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการบูรณาการระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ : กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคในจังหวัด 

 จัดทําสรุปผลการสัมภาษณรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

(ดร.อรทัย กกผล) และผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  

(ดร. ถวิลวดี บุรีกุล) เพื่อประกอบการจัดทําวาระสําหรับ

นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาเรื่อง รายงานการศึกษาวิจัย

เรื่องแนวทางการบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐ : กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการ

สวนกลางและสวนภูมิภาคในจังหวัด 

   



๘๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดทําวาระสําหรับนําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ผลการศึกษาวิจัยแนวทาง

การบูรณาการระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ :  

กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการสวนกลางและ

สวนภูมิภาคในจังหวัด 
  การสงเสริมศักยภาพ เสริมสรางคุณภาพและความเขมแข็ง

ของงานวิจัยและการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐ 

 ศึกษาการบริหารงานบุคคลขององคกรกลางบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตาง ๆ และเปรียบเทียบประเด็นที่สําคัญกับ

องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ไดแก การกําหนด

ตําแหนงและทางกาวหนา ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 

การบรรจุและแตงตั้ง เปนตน 

 ศึกษางานวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเภทบุคลากร

และลักษณะงานเพื่อรองรับรูปแบบการจางงานที่หลากหลาย 

และศึกษารูปแบบการจางงานที่มีในปจจุบันของภาครัฐ        

ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ท้ังในและตางประเทศ เพื่อ

จัดทํารายงานผลการศึกษาเบื้องตน เรื่อง การศึกษาประเภท

บุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมกับลักษณะงานของสวนราชการ 

 จัดทํารางรายงานผลการศึกษาเบื้องตน เรื่อง การศึกษา

ประเภทบุคลากรภาครัฐที่ เหมาะสมกับลักษณะงานของ     

สวนราชการ เพื่อนําไปใชประโยชนในเรื่องของการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

   

      



๘๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การจัดทํารายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ขาราชการพลเรือนสามัญ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙          

(HR Scorecard Annual Report 2016) 

 การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ (Employee 

Survey) ประจําป ๒๕๕๙ 

๑) ปรับปรุงแบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ            

พลเรือนสามัญ ประจําป ๒๕๕๙ 

๒) นําแบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ 

ประจําป ๒๕๕๙ ไวบนเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. เพื่อให

ขาราชการเขามาตอบแบบสํารวจและแสดงความคิดเห็น      

แบบออนไลน 

๓) วิเคราะหประชากรและกําหนดกลุมตัวอยางขาราชการ 

พลเรือนสามัญในแตละสวนราชการ 

๔) จัดทําหนังสือถึงสวนราชการ ๑๔๙ แหง เพื่อขอความ

อนุเคราะหใหขาราชการในสังกัดตอบแบบสํารวจฯ 

๕) ติดตามความคืบหนาในการตอบแบบสํารวจออนไลน 

แกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและชี้แจงสวนราชการ/

ขาราชการหากมีขอสงสัย 

๖) ติดตามใหสวนราชการดําเนินการกระตุนสงเสริมให

ขาราชการในสังกัดเขามารวมแสดงความคิดเห็นตอบ          

แบบสํารวจฯ ในจํานวนท่ีมากที่สุด ปจจุบันมีขาราชการ       

   



๙๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พลเรือนสามัญเขามาตอบแบบสํารวจฯ (Employee 

Survey) บนเว็ บไซต ของสํ านั กงาน ก .พ. จํ านวน 

๔๗,๔๓๘ ราย (รอยละ ๑๓๑) 

๗) ประมวลผลขอมู ลจากการสํ ารวจฯ  (Employee 

Survey) เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทํารายงาน

สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ

พ ล เ รื อ น ส า มั ญ  ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๙            

(HR Scorecard Annual Report 2016) 

๘) จัดทําวาระสําหรับนําเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการ

สํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๙) ประมวลผลความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับ      

การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสวนราชการ  

๑๓๗ แหง และจัดทําหนังสือประทับตราสงผลการสํารวจฯ 

ดังกลาว เพื่อใหสวนราชการนําไปใชประกอบการปรับปรุง        

การบริหารทรัพยากรบุคคลของส วนราชการใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ      

สวนราชการ (Agency Survey) 

๑) ติดตามสวนราชการในการดําเนินการจัดทํารายงานขอมูล

สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 



๙๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

(Agency Survey) ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงาน

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ        

พลเรือนเพื่อประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- สวนราชการรายงานขอมูลสถานภาพการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (Agency Survey) 

จํานวน ๑๒๘ สวนราชการ คิดเปนรอยละ ๙๒.๗๕ 

๒) บันทึกขอมูลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สวนราชการ (Agency Survey) ที่ไดรับจากสวนราชการ 

- บันทึกขอมูลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสวนราชการ (Agency Survey) จํานวน ๑๒๘            

สวนราชการ คิดเปน ๑,๗๙๒ รายการขอมูล 

๓) ประมวลผลขอมูลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของส วนราชการ (Agency Survey) ๑๒๙ แห ง เพื่ อ

ประกอบการจัดทํารายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากร

บุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ ปงบประมาณ        

พ.ศ.๒๕๕๙ (HR Scorecard Annual Report 2016) 

๔) เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของสวนราชการ

เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ          

ผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ขาราชการพลเรือนสามัญ 

 จัดทํารายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ขาราชการพลเรือนสามัญ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙          

(HR Scorecard Annual Report 2016) 



๙๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การใหความอนุเคราะหสวนราชการในการประเมินสมรรถนะ

ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ 

ดําเนินการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ๖ ดาน ที่จําเปน

สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทอํานวยการ สําหรับ      

สวนราชการที่ขอความอนุเคราะห โดยไดดําเนินการประเมิน

สมรรถนะทางการบริหารดังกลาว ดังนี ้

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๓๖ ราย วันที่ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๑๖ ราย วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

 สํานักงานศาลปกครอง จํานวน ๑๖ ราย วันที่ ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๐ 

 กระทรวงยุติธรรม จํานวน ๓๘ ราย วันที่  ๓ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐ 

 สํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๓๙ ราย วันที่ ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐ 

 กรมชลประทาน จํานวน ๔๐ ราย วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 สํานักงานศาลปกครอง จํานวน ๓ ราย วันที่ ๔ เมษายน 

๒๕๖๐ 

 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๑๙๗ ราย วันที่ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน ๕๓ ราย 

วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๓๙ ราย วันที่ 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

   



๙๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 กรมควบคุมโรค จํานวน ๒๔ ราย วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 สํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๓๐ ราย วันที่ ๒ สิงหาคม 

๒๕๖๐ 

 สํานักงานศาลปกครอง จํานวน ๑๐ ราย วันที่ ๑๑ สิงหาคม 

๒๕๖๐ 

 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน ๑๒ ราย        

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๖ ราย        

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและระบบบริหารผล 

การปฏิบัติงาน 

 ดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่องการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของขาราชการทุกสังกัด โดยประชุมหารือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยทานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)      

เปนประธาน ซึ่ งที่ประชุมมีความเห็นร วมกันเกี่ ยวกับ         

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ดังนี ้

- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรกําหนด       

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งในระดับ

หนวยงานและระดับบุคคล ใหครอบคลุมการดําเนินงาน 

ตามภารกิจสําคัญของรัฐบาลใน ๓ มิติ ไดแก  

 (๑) งานตามนโยบายหรือยุทธศาสตรสําคัญของรัฐบาล 

(Agenda Based)  

 (๒) งานตามภารกิจของสวนราชการ (Functional Based) 

   



๙๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

(๓) งานตามพื้นที่จังหวัด/กลุมจังหวัด (Area Based) 

 ศึกษาผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลการใช       

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานในสวนราชการ ขอหารือ               

ขอรองเรียน ฯลฯ 

 ศึกษา วิเคราะหขอมูล ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และจัดทํา

หนังสือตอบขอหารือเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ของสวนราชการตาง ๆ ดังนี ้

๑) สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

๒) สํานักงานสหกรณจังหวัดแพร 

๓) สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(กรณีขาราชการไมรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่  ๒ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 ศึกษา วิเคราะหขอมูล ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และจัดทํา

หนังสือเสนอความเห็นตอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 

เครืองาม) เรื่อง การรองทุกขเกี่ยวกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมาย 

 ศึกษา วิเคราะหขอมูล ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และจัดทํา

หนังสือเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี เรื่อง สรุปผลการ

นําเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใตกติการะหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ ๒ 

ดวยวาจา 

 

 

     



๙๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  การสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับ

สวนราชการ 

 งานดานทะเบียนประวัติ การควบคุมเกษียณอายุ และ        

การจัดทํารายงานขอมูล 

 การดําเนินการงานทะเบียนประวัติ 

 ๑) ลง ก.พ. ๗ ตามคําสั่งและเบ็ดเตล็ด - ราย 

 ๒) ลง ก.พ. ๗ ตามคําสั่งและเบ็ดเตล็ด (ระดับสูง) ๔๔๕ ราย 

 ๓) ลง ก.พ. ๗ ตามคําสั่งและเบ็ดเตล็ด (ระดับลาง) ๒,๓๕๕ ราย 

 ๔) ลง ก.พ. ๗ ตามคําสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือปรับตามกฎหมาย 

จํานวน - ราย 

 ๕) ใหบริการ ก.พ. ๗ จํานวน - ราย 

 ๖) ตรวจสอบการแจงรายชื่อเกษียณอายุรายป - กรม - ราย 

 การดําเนินการจัดทําขอมูลผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 

ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและ

ทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 

 ๑) บันทึกขอมูลผูดํารงตําแหนงระดับสูง จํานวน ๗๙ ราย/ 

๓,๓๙๗ รายการ 

 ๒) บันทึกแกไขขอมูลเพิ่มเติมตําแหนงระดับสูง จํานวน 

๒๓๑ ราย/ ๑,๖๑๗ รายการ 

 งานบันทึกและตรวจสอบขอมูลระดับสูงระบบ SEIS 

 ๑) ตรวจสอบและบันทึกขอมูลระดับสูงในระบบ SEIS 

จํานวน ๑,๑๐๓ ราย 

 งานตอบขอหารือ และแจงผลการประเมินแกสวนราชการ 

 ๑) ตอบขอหารือใหกับสวนราชการจํานวน ๑๘ เรื่อง 

   



๙๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ๒) แจงผลการประเมินใหกับสวนราชการจํานวน ๗๗ ราย 

 จัดสัมมนาผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งเกี่ยวกับ

การดําเนินงานประเมินบุคคลและตอบขอหารือที่เกี่ยวของ  

ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเบอรเคลีย ประตูน้ํา 

กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ

กฎหมายที่ เกี่ ยวของกับการดํ าเนินการตามกฎหมาย        

การเปดเผยขอมูลขาวสารและการดําเนินคดีทางปกครอง 

กรณีที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับ

ทรงคุณวุฒิ และการพิจารณาอนุมัติประเด็นตาง ๆ ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 จัดสัมมนาเพื่อเสริมสรางความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ

หนั งสื อ เ วี ยนและแนวทางปฏิ บั ติ ให แก ข า ร าชการ

ผูปฏิบัติงานในการแกไขวัน เดือน ปเกิด และฝายเลขานุการ 

อ .ก .พ .  กระทรวง ให สามารถปฏิบัติ งานได อย างมี

ประสิทธิภาพ และเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณทํางาน

จากการปฏิบัติงานจริง และรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน

เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการตามหนังสือเวียนเปนไปดวย

ความถูกตอง ผูเขารวมประกอบดวยขาราชการผูปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการพิจารณาการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียน

ประวัติ  และฝ าย เลขานุการ  อ .ก .พ.  กระทรวงของ         

สวนราชการ จํานวน ๓๔๑ คน ระหวางวันที่  ๑ – ๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี 

 จัดสัมมนาเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ



๙๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การบรรจุและแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ระหวางวันที่ 

๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ รอยัลฮิลล รีสอรท กอลฟ 

แอนด  สปา จังหวัดนครนายก ผู เขารวมประกอบดวย

ขาราชการผูปฏิบัติ งานเกี่ ยวกับการบรรจุแต งตั้ งจาก         

สวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานขึ้นตรง

ต อน ายกรั ฐมนตรี ห รื อ รั ฐมนตรี  จํ านวน  ๖๕  คน                 

เพื่อเสริมสรางความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหกับผูปฏิบัติงานดาน          

การบรรจุและแตงตั้งและผูที่เกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงาน

และดําเนินการตามหลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคลได

อยางมีประสิทธิภาพ เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกิด

จากการปฏิบัติ งานจริ งและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น               

เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อรับฟง          

ความคิดเห็น ขอมูลยอนกลับ และขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงหลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับ     

การบรรจุแตงตั้ง 

 จัดสัมมนาเสริมสรางองคความรูสูการเปนที่ปรึกษาดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐            

ณ สํานักงาน ก.พ. ผูเขารวมประกอบดวยขาราชการสํานัก

ตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน สํานักงาน ก.พ. จํานวน 

๔๕ คน เพื่อพัฒนาความรู  ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ใหคําปรึกษา

แนะนําแกสวนราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล          

การตรวจสอบและใหความเห็น เกี่ยวกับการสั่ งการ



๙๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

บริหารงานบุคคลของสวนราชการ การรักษาทะเบียน

ประวัติขาราชการพลเรือน การควบคุมเกษียณอายุราชการ 

และขอมูลกําลังคนภาครัฐ ตลอดจนการพิจารณาคําขอและ

ตอบขอหารือ ซึ่งจําเปนตองมีความรูดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอยางรอบดาน 

 วิเคราะหขอมูล ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และจัดทําหนังสือ

ตอบขอหารือเรื่อง ขออนุมัติให อ.ก.พ. กระทรวงทําหนาที่ 

อ.ก.พ. กรม ระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

กรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมติ ก.พ.  

ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

  การสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลให

สวนราชการและจังหวัด 

 จัดฝกอบรมพัฒนาเพื่ อสร างความเปนมืออาชีพด าน          

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกนักทรัพยากรบุคคลใน         

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร 

“การบริหารจัดการพนักงานราชการและระบบการจางงาน

ของภาครัฐ” ที่จังหวัดนนทบุรี  ระหวางวันที่  ๒๔ – ๒๕ 

พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ โดยมี ผู เ ข า ร วมการฝ กอบรม 

ประกอบดวย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกลุมบริหารทรัพยากร

บุคคลของ ๕๘ จังหวัด ไดแก  จังหวัดกระบี่  กาฬสินธุ 

ขอนแกน จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชยัภูมิ เชียงราย 

เชียงใหม  ตรัง ตาก นครนายก นครพนม นครราชสีมา 

นครศรีธรรมราช นครสวรรค นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย 

   



๙๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ปราจีนบุรี ปตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง 

พิ จิ ตร  พิษณุ โลก  เพชรบุ รี  เพชรบู รณ  แพร  ภู เก็ ต 

มหาสารคาม มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร ยะลา รอยเอ็ด 

ราชบุรี ลพบุรี  ลําพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล 

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี         

สุราษฎรธานี หนองบัวลําภู อางทอง อํานาจเจริญ อุดรธานี 

อุตรดิตถ อุทัยธานี และอุบลราชธาน ีรวม ๗๙ คน 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงระบบจําแนก

ตําแหนงตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด” 

ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด 

จังหวัดนนทบุรี  

๑) วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ มีหัวขอสัมมนาประกอบดวย 

๑) การแกไขกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน 

อ.ก.พ. จังหวัด และ ๒) การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัด

สวัสดิการในระดับจังหวัด ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย

จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อางทอง 

กาญจนบุรี  ราชบุรี  ชัยนาท นครปฐม สุพรรณบุรี 

สมุทรสงคราม อุทัยธานี สระบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

สมุทรสาคร ลพบุรี และสิงหบุรี รวมทั้งสิ้น ๔๓๘ คน  

๒) วั นที่  ๒๐  มกราคม ๒๕๖๐ มี หั วข อการสั มมนา

ประกอบดวย ๑) แนวทางการดําเนินงานปรับปรุงระบบ

จําแนกตําแหนงและนําเสนอรางระบบจําแนกตําแหนง

ใหม และ ๒) ระบบจําแนกตําแหนงใหม ผูเขารวมสัมมนา



๑๐๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประกอบดวยจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี

และอางทอง รวมทั้งสิ้น ๙๕ คน 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงระบบจําแนก

ตําแหนงตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด” 

ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหม 

แกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม 

๑) วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ มีหัวขอสัมมนาประกอบดวย 

๑) การแกไขกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน 

อ.ก.พ. จังหวัด และ ๒) การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัด

สวัสดิการในระดับจังหวัด ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย

จังหวัดเชียงใหม แพร ลําพูน เชียงราย ลําปาง พะเยา 

นาน และแมฮองสอน รวมทั้งสิ้น ๒๑๖ คน 

๒) วั นที่  ๒๗  มกราคม ๒๕๖๐ มี หั วข อการสั มมนา

ประกอบดวย ๑) แนวทางการดําเนินงานปรับปรุงระบบ

จําแนกตําแหนงและนําเสนอรางระบบจําแนกตําแหนง

ใหม และ ๒) ระบบจําแนกตําแหนงใหม ผูเขารวมสัมมนา

ประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม แพร ลําพูน และเชียงราย

รวมทั้งสิ้น ๙๖ คน 

 จัดฝกอบรมพัฒนาเพื่อสร างความเปนมืออาชีพดาน         

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกนักทรัพยากรบุคคล        

ในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร 

“วินัยและการดําเนินการทางวินัย” ระหวางวันที่ ๒ – ๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน จังหวัด



๑๐๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

นนทบุรี ซึ่งหัวขอการอบรมประกอบดวย วินัยขาราชการ 

และการดําเนินการทางวินัย โดยมีผู เขาร วมสัมมนา

ประกอบดวย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกลุมบริหารทรัพยากร

บุคคลของ ๔๙ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดกําแพงเพชร 

ขอนแกน จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงใหม เชียงราย 

ตรัง ตาก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช นนทบุรี 

น ร า ธิ ว า ส  ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ  ป ต ต า นี  พ ะ เ ย า 

พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ 

เลย แพร มุกดาหาร ยโสธร ระยอง รอยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี 

ลําพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุโขทัย สุราษฎรธานี 

สุรินทร หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ 

อุทัยธานี และอุบลราชธานี รวม ๖๓ คน 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงระบบจําแนก

ตําแหนงตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด” 

ระหวางวันที่  ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ ณ โรงแรม        

เซ็นทารา โฮเทล แอนด คอนเวนชัน เซ็นเตอร จังหวัดอุดรธาน ี

๑) วั นที่  ๒๓  กุ มภาพั นธ  ๒๕๖๐ มี หั วข อสั มมนา

ประกอบดวย ๑) การแกไขกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผู

ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. จังหวัด และ ๒) การสงเสริม

คุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการในระดับจังหวัด ผูเขารวม

สัมมนาประกอบดวยจังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ ชัยภูมิ 



๑๐๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

หนองบัวลําภู  ขอนแกน หนองคาย สกลนคร เลย 

นครพนม บึงกาฬ รวมทัง้สิ้น ๓๒๐ คน 

๒) วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีหัวขอสัมมนาประกอบดวย 

๑) แนวทางการดําเนินงานปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนง

และนําเสนอรางระบบจําแนกตําแหนงใหม และ ๒) ระบบ

จําแนกตําแหนงใหม ผู เขารวมสัมมนาประกอบดวย

จังหวัดอุดรธานี ขอนแกน หนองบัวลําภู สกลนคร บึงกาฬ 

และชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ คน 

 จัดฝกอบรมพัฒนาเพื่อสร างความเปนมืออาชีพดาน         

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกนักทรัพยากรบุคคล        

ในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร 

“เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในจังหวัดเพื่อรองรับ 

Thailand ๔.๐” ระหวางวันที่  ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐           

ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี  โดยมี

ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยผูอํานวยการกลุมบริหาร

ทรัพยากรบุคคล/นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษของ 

๔๑ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแกน 

ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม ตรัง ตาก นครปฐม 

นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นนทบุรี นาน 

บุรีรัมย ปทุมธานี ปตตานี เพชรบุรี เพชรบูรณ แพร พะเยา 

พังงา พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ระยอง ราชบุรี 

ลพบุรี ลําพูน ศรีสะเกษ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี สุรินทร หนองคาย อุดรธานี 

อุตรดิตถ และอุทัยธาน ีรวม ๔๑ คน 



๑๐๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงระบบจําแนก

ตําแหนงตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด” 

ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทารา           

โฮเทล แอนด คอนเวนชัน เซ็นเตอร จังหวัดอุดรธาน ี

๑) วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ มีหัวขอสัมมนาประกอบดวย 

๑) การแกไขกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน 

อ.ก.พ. จังหวัด และ ๒) การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัด

สวัสดิการในระดับจังหวัด ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย

จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส พัทลุง และตรัง รวมทั้งสิ้น ๒๑๑ คน 

๒) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ มีหัวขอสัมมนาประกอบดวย  

๑) แนวทางการดําเนินงานปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนง

และนําเสนอรางระบบจําแนกตําแหนงใหม และ ๒) ระบบ

จําแนกตําแหนงใหม ผู เขารวมสัมมนาประกอบดวย

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล  

รวมทั้งสิ้น ๙๖ คน 

 จัดฝกอบรมพัฒนาเพื่ อสร างความเปนมืออาชีพด าน         

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกนักทรัพยากรบุคคล          

ในกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด 

หลักสูตร “การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในระดับจังหวัด” 

ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมดา           

งามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขาอบรมประกอบดวย 

ผูอํานวยการกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล/นักทรัพยากร



๑๐๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

บุ ค ค ล ร ะ ดั บ ชํ า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ ข อ ง  ๔ ๒  จั ง ห วั ด 

ประกอบดวยจังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร ขอนแกน 

จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม เชียงราย 

นครพนม นครนายก นครศรีธรรมราช นนทบุรี บุรีรัมย 

ปตตานี พะเยา พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ  แพร 

มหาสารคาม ยโสธร ยะลา รอยเอ็ด ลพบุรี ลําพูน สกลนคร 

สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี 

สิงหบุรี สุราษฎรธานี สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู 

อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ อุทัยธาน ีและอุบลราชธาน ี

รวม ๔๗ คน 

๑) วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ในชวงเชามีกิจกรรม ไดแก       

๑) การบรรยายและอภิปรายกลุมในหัวขอ “ความสําคัญ

และความจํ า เป นในการส ง เสริ มจริ ยธรรมและ          

ความเชื่อมโยงดานการเสริมสรางวินัย และธรรมาภิบาล 

และหัวขอ “โครงสราง บทบาท ภารกิจ และอํานาจ

หนาที่ของงานดานจริยธรรม” และ ๒) การแบงกลุม

ปฏิบัติจริงในหัวขอ “การประสานความรวมมือกับ

หนวยงานดานจริยธรรมในจังหวัด” ในชวงบายมีกิจกรรม 

ไดแก ๑) การบรรยายและการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ           

โดยแบงกลุมฝกปฏิบัติจริงในหัวขอ “ประมวลจริยธรรม” 

และ ๒) การระดมความคิดเห็นในหัวขอ “การสราง              

ความเขมแข็งในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในจังหวัด” 

๒) วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ในชวงเชามีกิจกรรม ไดแก    

๑) การบรรยายและการฝกอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ            



๑๐๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

โดยแบงกลุมฝกปฏิบัติจริงในหัวขอ “แนวทางการสงเสริม

จริยธรรม” และหัวขอ “การพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และ ๒) การพัฒนาและใหความรูดานคุณธรรม

และจริยธรรมในหลักสูตรตาง ๆ เชน “เครื่องมือในการ

ประเมินจริยธรรมและวิเคราะหองคกร” ในชวงบายมี

กิจกรรม ไดแก  ๑) การบรรยายและการฝกอบรม           

เชิงปฏิบัติการ โดยการแบงกลุมแสดงความคิดเห็น               

ในหัวขอ “การสรางความเขมแข็งในการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมในจังหวัด” ซึ่งผลที่ไดจากการฝกอบรม คือ         

๑) เพื่อสรางความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง              

การส งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในจั งหวัด ใหแก              

นักทรัพยากรในกลุ มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานจังหวัด (HR Unit) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก          

ใหสามารถดําเนินการสงเสริม พัฒนาแนวทาง และ

ประสานกลไกที่หลากหลายในจังหวัด และ ๒) เพื่อให

ขาราชการในจังหวัดมีกระบวนทัศน และคานิยมในเรื่อง

คุณธรรม  จริ ยธรรมที่ ต องการ รวมทั้ งสามารถ             

ใหคําปรึกษาแนะนํา ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จ

ของการดําเนินงานดังกลาวใหเกิดขึ้นจริงในจังหวัด 

 จัดฝกอบรมพัฒนาเพื่อสรางความเปนมืออาชีพดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหแกนักทรัพยากรบุคคล ในกลุมบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด หลักสูตร “การปรับเปลี่ยน

ทัศนคติไปสูการเปลี่ยนแปลงผลลัพธที่ดียิ่งข้ึน” ณ โรงแรม

ไมดา งามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี ระหวางวันที่ ๘ – ๙ 



๑๐๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีผูเขารวมการฝกอบรม ประกอบดวย 

ผูอํานวยการกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล

ชํานาญการพิเศษของ ๕๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ  

ขอนแกน จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม 

เ ชี ย ง ร า ย  ต รั ง  น ค ร น า ย ก  น ค ร ป ฐ ม  น ค ร พ น ม 

นครศรีธรรมราช นครสวรรค นนทบุรี นราธิวาส บึงกาฬ 

บุ รี รั ม ย ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ  ป ร า จี น บุ รี  ป ต ต า นี 

พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พิษณุ โลก เพชรบุรี 

เพชรบูรณ แพร ภูเก็ต แมฮองสอน ยโสธร ยะลา รอยเอ็ด 

ราชบุรี ลพบุรี ลําพูน เลย ศรีสะเกษสกลนคร สงขลา สตูล 

สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุราษฎรธานี สุรินทร 

หนองบัวลํ าภู  อ างทอง อํ านาจเจริญ อุดรธานี  และ

อุบลราชธาน ีรวม ๖๔ คน 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงระบบจําแนก

ตําแหนงตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด” 

ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย    

แกรนด  โฮเทล แอนด  คอนเวนชั่นเซ็ นเตอร  จั งหวั ด

อุบลราชธาน ี

๑) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีหัวขอสัมมนาประกอบดวย 

๑) การแกไขกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน 

อ.ก.พ. จังหวัด และ ๒) การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัด

สวัสดิการในระดับจังหวัด ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย

จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ ยโสธร 



๑๐๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

รอยเอ็ด สุรินทร บุรีรัมย นครราชสีมา มหาสารคาม 

และมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น ๓๐๒ คน 

๒) วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีหัวขอสัมมนาประกอบดวย  

๑) แนวทางการดําเนินงานปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนง

และนําเสนอรางระบบจําแนกตําแหนงใหม และ ๒) ระบบ

จําแนกตําแหนงใหม ผู เขารวมสัมมนาประกอบดวย

จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และสุรินทร     

รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ คน 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงระบบจําแนก

ตําแหนงตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด” 

ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม         

ไดมอนพลาซา จังหวัดสุราษฎรธาน ี

๑) วั นที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ มี หั วข อสั มมนา

ประกอบดวย ๑) การแกไขกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผู

ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. จังหวัด และ ๒) การสงเสริม

คุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการในระดับจังหวัด ผูเขารวม

สัมมนาประกอบดวยจังหวัดสุราษฏรธานี ชุมพร ระนอง 

พังงา ภูเก็ต และกระบี่ รวมทั้งสิ้น ๑๗๑ คน  

๒) วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีหั วขอการสัมมนา

ประกอบดวย ๑) แนวทางการดําเนินงานปรับปรุงระบบ

จําแนกตําแหนงและนําเสนอรางระบบจําแนกตําแหนง

ใหม และ ๒) ระบบจําแนกตําแหนงใหม ผูเขารวมสัมมนา

ประกอบดวยจังหวัดสุราษฏรธานี ชุมพร พังงา และกระบี ่



๑๐๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

รวมทั้งสิ้น ๘๗ คน 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงระบบจําแนก

ตําแหนงตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด” 

ระหวางวันที่  ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม          

บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

๑) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีหัวขอสัมมนาประกอบดวย 

๑) การแกไขกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน 

อ.ก.พ. จังหวัด และ ๒) การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัด

สวัสดิการในระดับจังหวัด ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย

จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก 

สมุทรปราการ จันทบุรี ระยอง และตราด รวมทั้งสิ้น 

๒๓๒ คน 

๒) วันที่  ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ มีหั วข อการสัมมนา

ประกอบดวย ๑) แนวทางการดําเนินงานปรับปรุงระบบ

จําแนกตําแหนงและนําเสนอรางระบบจําแนกตําแหนง

ใหม และ ๒) ระบบจําแนกตําแหนงใหม ผู เขารวม

สัมมนาประกอบด วยจั งหวั ดชลบุ รี  ฉะเชิ ง เทรา 

สมุทรปราการ และระยอง รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน 

 จัดการประชุมระหวางสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ กับ

สํานักงาน ก.พ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Civil 

Service International Conference 2017) หรือการประชุม 

Year-End ระหวางวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 



๑๐๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กรุงเทพมหานคร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ         

เครืองาม) ใหเกียรติเปนประธานพิธีเปดการประชุมอยาง       

เปนทางการ ซึ่ งการประชุม Year-End เปนการประชุม

ประจําปที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการรวบรวมแสดงผลงาน

ของสํานักงาน ก.พ. และเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวคิด 

ประสบการณ และรับฟงความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย      

ตาง ๆ เพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนานโยบายดาน

ราชการพลเรือน โดยมีหัวขอหลักเรื่อง การปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน (Mindset) ใหกับขาราชการเพื่อใหสอดคลอง

กับการปฏิรูปประเทศอยางยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาลที่

มุงเนนการปฏิรูปการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแหงชาติและ      

การสร างความปรองดองภายในประเทศ เพื่อนําไปสู            

การพัฒนาประเทศตามกรอบการปฏิรูปไทยแลนด ๔.๐ 

  การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 

การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินบุคคล 

 สรางและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป  

๑) วิชาความสามารถท่ัวไป จํานวน ๖๐๕ ขอ  

๒) วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒๘๐ ขอ  

๓) วิชาภาษาไทย จํานวน ๙๑๙ ขอ  

 จัดชุดแบบทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป 

สําหรับเตรียมการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

๑) วิชาความสามารถท่ัวไป จํานวน ๗๖ ชุด  

๒) วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒๖ ชุด  

   



๑๑๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๓) วิชาภาษาไทย จํานวน ๓๙ ชุด  

 การใหบริการเครื่องมือประเมินบุคคล และการประมวลผล

การสอบ 

๑) ใหบริการแบบวัดคุณลักษณะ สําหรับประกอบการ

บรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

๒) ใหบริการวัดคานิยมพื้นฐาน สําหรับประกอบการบรรจุ

นักเรียนทุนรัฐบาล  

- สํานักงานประกันสังคม จํานวน ๖ คน 

- สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๔ คน 

๓) ใหบริการวัดคานิยมพื้นฐาน สําหรับผูเขารับการประเมิน

ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลประจําป 

๒๕๖๐ จํานวน ๓๒๐ คน 

๔) ใหบริการแบบวัดคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล  

- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ สํานักงาน ก.พ. 

- ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป สํานักงาน ก.พ.  

- ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการตางประเทศ  

- ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษา สํานักงาน ก.พ. 

- ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงาน ก.พ. 

- ตําแหนงพนักงานราชการ สํานักงาน ก.พ. 

- ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงาน ก.พ. 

- ตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (สนามเล็ก) สํานักงานศาล

ยุติธรรม 

- ตําแหนงผูชวยผูพิพากษา (สนามจิ๋ว) สํานักงานศาล

ยุติธรรม 



๑๑๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงาน ก.พ. 

- ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจาพนักงาน

การเงินปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

- ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

สํานักงาน ก.พ. 

- ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล สํานักงาน ก.พ. 

- ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน 

สํานักงาน ก.พ. 

  การสรรหาเชิงรุก 

 จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลโครงการสรรหาเชิงรุก       

ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ และการวิจัยจิตสาธารณะกับคนรุนใหม

และความสนใจในการเขารับราชการ 

 จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกําลังคนภาครัฐ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม

ปลั่ ง มี จุล ชั้น ๒ สํ านักงานเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี        

ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระดังนี ้

๑) วาระเพื่อหารือ เรื่อง นโยบายจัดสรรทุนของรัฐบาล       

(ทุน ก.พ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

๒) วาระเพื่อพิจารณา 

- การเปลี่ยนหนวยงานปฏิบัติราชการชดใชทุนของ

นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) รายนางสาวภาวินี ดีแท 

- แนวทางการคัดเลือกขาราชการเขาสูระบบราชการ    

ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที ่๑๓ 

   



๑๑๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๓) วาระเพื่อทราบ 

- สํานักงานตํารวจแหงชาติขอเพิ่มเติมคุณสมบัติผูรับ

สมัครทุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- รายงานผลการจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นสําหรับ

ข า ราชการผู มี ผลสั มฤทธิ์ สู ง รุ น ใหม  ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- การปรับงบประมาณคาใชจายสําหรับนักเรียนทุน

รัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

ออสเตรีย สวีเดน และกําหนดงบประมาณคาใชจาย

สําหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศกาตาร 

  การพิจารณารับรองคุณวุฒิ 

 รับรองคุณวุฒิจากสถานศึกษาภายในประเทศ จํานวน 

๑,๗๖๒ หลักสูตร 

 ตอบขอหารือของส วนราชการ/ประชาชนเกี่ ยวกับ        

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. ตามระดับตําแหนง ประเภท

ตําแหนง และเงินเดือนแรกบรรจุ 

  ๑) การรับรองคุณวุฒิในประเทศ ๗๔๗ ราย 

  ๒) การรับรองคุณวุฒิตางประเทศ ๓๔๔ ราย 

 จัดทําหนังสือเวียนการรับรองคุณวุฒิของสถาบันการศึกษา

ในประเทศ 

- จัดทําคูมือการรับรองคุณวุฒิสถาบันการศึกษาเอกชน          

ในประเทศของ ก.พ. จํานวน ๑,๒๕๑ หลักสูตร ๘๐ สถาบัน 

- จัดทําแนวทางการพิจารณารับรองคุณวุฒิฯ จํานวน ๕ เลม 

- จัดทําคูมือการพิจารณาคุณวุฒิฯ จํานวน ๕ เลม 

   



๑๑๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดทําคูมือการรับรองคุณวุฒิสถาบันการศึกษาภาครัฐใน

ประเทศของ ก.พ. 

 ปรั บปรุ ง /บํ า รุ ง รั กษาระบบการรับรองคุณวุฒิทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Accreditation) โดยมีการสํารวจความ

พึงพอใจของหนวยงานผูรับบริการวิชาการ ติดตั้งโปรแกรม

เพื่อทดสอบระบบการรรับรองคุณวุฒิฯ จัดอบรมบุคลากร 

ในการใชระบบการรับรองคุณวุฒิฯ และทดลองลงระบบการ

รับรองคุณวุฒิฯ 

 ตรวจสอบวิทยฐานะสถาบันการศึกษาตางประเทศ ๒ เรื่อง 

ให กั บม หา วิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ ธัญ บุ รี แ ล ะ สํ า นั ก ง า น

กรุงเทพมหานคร 

 แจงผลการรับรองคุณวุฒิใหกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 แจ งผลการรับรองคุณวุฒิฯ มหาวิทยาลัยเอกชน ให

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

  การพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เขารับราชการ 

 จัดทําสรุปขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ          

การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

 จัดทําหนังสือแจงเวียนสวนราชการ เรื่อง การคัดเลือกบรรจุ

ทายาทของขาราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ

หรือพิการจนตองออกจากราชการ อันเนื่องมาจาก          

การปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 

เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ เสนอ

   



๑๑๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เลขาธิการ ก.พ. ลงนาม และจัดสงใหสวนราชการและ

จังหวัด (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๔           

ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙) 

 จัดทําหนังสือแจงเวียนสวนราชการและจังหวัด เรื่ อง            

การคัดเลือกโดยการนํารายชื่อคนพิการผูผานการคัดเลือก        

ในตําแหนงหนึ่งไปเปนผูผานการคัดเลือกในตําแหนงอื่น 

(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่              

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

 จัดทําคูมือเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร  

- คําถาม – ตอบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล       

เขารับราชการ 

- ราง Outline คูมือแนะนําสวนราชการ 

- รางคูมือรวมหนังสือแจงเวียนสวนราชการเกี่ยวกับการ 

สรรหาและเลือกสรร 

- คูมือรวมกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร 

- คูมือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ :         

การสอบแขงขัน 

- คูมื อหนั งสือสํ านักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๐๔/ว ๑๘           

ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอนุมัติคัดเลือก

จากบัญชีผูสอบแขงขันได 

 ตอบขอหารือเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของ

หนวยงานตาง ๆ 

๑) หนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อใหความชวยเหลือบรรจุนางสุณี มะนอ ทายาท



๑๑๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตอันเกิดจากเหตุการณ

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

๒) หนังสือถึงกรมประมง เพื่อใหความชวยเหลือบรรจุ

นางสาวรอฮานา โต ะแวมะ ทายาทเจ าหน าที่

ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตอันเกิดจากเหตุการณความไมสงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนนักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ กรมประมง  

๓) หนังสือตอบขอหารือ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุ

นักเรียนทุนรัฐบาลเขารับราชการ กรณี ไมสํ าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรที่ทุนกําหนดของสํานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ 

๔) หนังสือตอบขอหารือของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

เกี่ยวกับการอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันได

(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 

๕) หนังสือตอบขอหารือกรมการปกครองเกี่ยวกับการใช

บัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 

๖) หนังสือถึงกรมชลประทาน เพื่อใหความชวยเหลือบรรจุ

นายสุนทร สิงหะพล ทายาทเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่

เสียชีวิตอันเกิดจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต  เปนนายช างไฟฟ าปฏิบั ติ งาน                

กรมชลประทาน 

๗) หนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



๑๑๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เพื่อใหความชวยเหลือบรรจุนางสาววาริณี อุแซดอเลาะ 

ทายาทเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่ เสียชีวิตอันเกิดจาก

เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๘) หนังสือถึงกรมการขนสงทางบก เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับ

การนับจํานวนคนพิการเขาทํางานในสวนราชการ 

๙) หนังสือไมอนุมัติใหกรมปาไมคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล

เขารับราชการในตําแหนงเจาพนักงานปาไมปฏิบัติงาน 

๑๐) หนังสืออนุมัติให ศอ.บต. คัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

๑๑) หนังสือถึงกรมราชทัณฑ เรื่อง การคัดเลือกบรรจุ

ทายาทของขาราชการพลเรือนที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ 

หรือพิการจนตองออกจากราชการ 

๑๒) หนังสือตอบกรมกิจการผูสูงอายุ เรื่องการเรียกใชบัญชี

พนักงานกองทุนผูสูงอายุเพื่อจางเปนพนักงานราชการ 

๑๓) หนังสือถึงกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอหารือการเรียก

บรรจุบุคคลเขารับราชการ 

๑๔) หนังสือเรียนเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง นายบุริศรวุฒิกร 

ทองสุข ขอพระราชทานความชวยเหลือเรื่องการบรรจุ        

เขารับราชการ ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขในพื้นที่

อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

๑๕) หนังสือตอบสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและ

คาตอบแทน เรื่อง การพิจารณาคุณวุฒิตามประกาศ           



๑๑๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ            

ในตําแหนงนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 

๑๖) หนังสือตอบสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 

ขอคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน สวก. เทียบเคียงกับ          

การคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล 

๑๗) หนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง ขอหารือการขอใชบัญชีผูผานการสรรหาและ

เลือกสรรพนักงานราชการ 

๑๘) หนังสือถึงสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจง

ผลการประสานงานใหความชวยเหลือทายาทเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต (นายอิทธิพัทธ 

ศรีราม) 

๑๙) หนังสือถึงกรมประมง เรื่อง รายงานผลการคัดเลือก  

เพื่อบรรจุทายาทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัด

ชายแดนภาคใต เข ารั บราชการเป นกรณีพิ เศษ                 

(นายสุนทร สิงหะพล) 

๒๐) หนังสือถึงเจากรมเสมียนตรา เรื่อง ขอความอนุเคราะห

ใหความชวยเหลือเพื่อบรรจุทายาทของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารับราชการ 

เปนขาราชการทหาร (นายพงศภัค ดวงสุริยา และ          

นายวรวิชญ สิมะประเสริฐ) 

๒๑) หนังสือถึงกรมส งเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่ อง           

ขอความอนุเคราะหใหความชวยเหลือเพื่อบรรจุทายาท

ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต  



๑๑๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เขารับราชการ (นางสาวมาซนะ แวดือราเฮง) 

๒๒) หนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่ อส ง เอกสารหลั กฐานทายาทของ เจ าหน าที่

ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มเติม (นางสาว

นริศรา พรมเทศ) 

๒๓) หนังสือแจงกรมการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก

เกี่ยวกับขอรองเรียนกรณีการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานราชการ 

๒๔) หนังสือแจงกรมปศุสัตว เกี่ยวกับขอรองเรียนกรณี        

การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ

ตําแหนง 

๒๕) หนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อขอความอนุเคราะหใหความชวยเหลือบรรจุทายาท

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารับ

ราชการ (นางสาวฮัสลินดา สาและ)  

๒๖) หนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อขอความอนุเคราะหใหความชวยเหลือบรรจุทายาท

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารับ

ราชการ (นางศศินันท บุญหลง) 

๒๗) หนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ เรื่อง ขอหารือแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันได 

๒๘) หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจงเรื่อง ชมรม

สาธารณสุขแหงประเทศไทยขอความอนุเคราะหให

เยียวยานักเรียนทุนของกระทรวง 



๑๑๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๒๙) หนังสือถึงนายแพทยสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร เรื่อง 

ขอหารือเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการ 

๓๐) หนังสือถึงอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ขอหารือ

เกี่ยวกับการใชบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการ 

๓๑) หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การใช

บัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการของกรม

โยธาธิการและผังเมือง 

๓๒) หนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. เรื่อง การขอยกเวนการสรรหา

และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

๓๓) หนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. เพื่อรายงานผลการพิจารณา

คดีของศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลขดําที่          

บ.๑๐๖ – บ.๑๒๖, บ.๑๓๐ – บ.๑๓๓, บ.๑๓๕/๒๕๕๘ 

กรณีตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานขอ

คัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ (นายภาสกร ผองกมล 

และพวกรวม ๒๖ ราย) 

๓๔) หนังสือตอบสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและ

คาตอบแทน เรื่อง การใหไดรับเงินคาประสบการณ     

การทํางานเพิ่มเติมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

๓๕) หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ชมรม

สาธารณสุขแหงประเทศไทยขอความอนุเคราะหให

เยียวยานักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุข 

๓๖) หนังสือถึงผูวาการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง ขอความ

อนุเคราะหใหเปนหนวยงานกลางในการออกขอสอบและ



๑๒๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ

ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 

๓๗) หนังสือถึงกรมศุลกากร เรื่อง แจงการยกเลิกการขึ้น

ทะเบียนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป  

(ภาค ก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เฉพาะราย

นายนรินทรธร แกวพวง 

๓๘) หนังสือถึงกรมประมง เรื่อง ขอขอมูลเพิ่มเติมกรณี     

การบรรจุผูสําเร็จการศึกษาทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

๓๙) หนังสือถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายงานขอมูล

ตามบัญชานายกรัฐมนตรี 

๔๐) หนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่ อง ขอความ

อนุเคราะหใหความชวยเหลือบรรจุทายาทของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารับราชการ 

๔๑) หนังสือถึงตุลาการศาลปกครอง (นายประกาย วิบูลยวิภา) 

เรื่อง ขอขยายระยะเวลายื่นคําชี้แจง 

๔๒) หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง เงื่อนไขการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนข าราชการพลเรือนสามัญ สั งกัดสํ านั กงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔๓) หนังสือตอบศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและ

บริหารความรู เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุน

รัฐบาลเขารับราชการกอนวันที่ไดรับอนุมัติปริญญาโท 

ตามหลักสูตร ๒ ฉบับ 

๔๔) หนังสือแจงเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเกี่ยวกับ



๑๒๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การรองเรียนของผู เขาสอบแขงขันฯ ของสํานักงาน

ประกันสังคม 

 ประชุมรวมกับคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา เมื่อวันที่           

๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับแนวทางการสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักกีฬาและ 

ผูฝกสอนที่จะไดประกอบคุณประโยชนใหกับประเทศชาติ  

และจัดทํารายงานผลการประชุมตอเลขาธิการ ก.พ. 

 จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับวุฒิที่ ก.พ. กําหนดใหคัดเลือก

เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ สงใหสวนราชการ ๑๔๐ สวนราชการ 

พรอมรวบรวมและประมวลผลจากการสํารวจ 

 จัดทําแบบสํารวจขอมูลและความเห็นของสวนราชการ เรื่อง

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และสงให           

สวนราชการและหนวยงานที่ใชระบบพนักงานราชการ รวม 

๒๐๓ แหง รวมทั้งจัดทําแบบสํารวจในรูปแบบ e-survey 

  การพัฒนาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการสรรหา

และเลือกสรรบุคคลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เขารับ

ราชการดวยรูปแบบการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก.) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหการสอบความรู

ความสามารถทั่วไปมีประสิทธิภาพ คลองตัว ลดระยะเวลา         

ในการดําเนินการ ลดทรัพยากรที่ใชในการจัดสอบ และเพื่อให        

สวนราชการไดบรรจุบุคคลตรงตามความตองการในเวลารวดเร็ว 

รวมทั้งประชาชนไดรับโอกาสเขารับราชการที่ดีขึ้นและมากขึ้น 

   



๑๒๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การดําเนินโครงการระยะที่ ๑ (กรกฎาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

จัดการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Exam) ระยะที่  ๑  

(เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) จํานวน ๕ รอบ      

๑๑๐ ที่นั่ง เดือนละ ๑ รอบ สถานที่สอบ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี ดวยวิธีการรับสมัครสอบทางอินเตอรเน็ต โดยผูสมัคร 

เลือกสอบได ๑ รอบ เพื่อเปดโอกาสใหผูสมัครสอบรายอื่น และ

ดําเนินการจัดสอบคูขนานไปกับการสอบรูปแบบอื่น ๆ จนกวา        

จะมีการขยายจํานวนที่นั่งสอบตอไป โดยไดดําเนินการจัดสอบ        

เพื่ อวัดความรู ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก.) ด วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (ระดับปริญญาโท) ดังนี ้

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๕ รอบ 

รอบที่ ๑ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จํานวนผูสมัคร       

๑๒๘ คน จํานวนผูสอบผาน ๒๒ คน 

รอบที่  ๒ วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวนผูสมัคร          

๑๒๔ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๓ คน 

รอบที่  ๓ วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ จํานวนผูสมัคร           

๑๒๙ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๑ คน 

รอบที่  ๔  วันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จํ านวนผู สมัคร         

๑๒๘ คน จํานวนผูสอบผาน ๙ คน 

รอบที่ ๕ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จํานวนผูสมัคร 

๑๒๖ คน จํานวนผูสอบผาน ๙ คน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๙ รอบ 

รอบที่  ๑ วันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร           

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๘ คน 



๑๒๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

รอบที่ ๒ วันที่  ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร         

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๓๕ คน 

รอบที่ ๓ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร ๑๑๐ คน 

จํานวนผูสอบผาน ๒๐ คน 

รอบที่ ๔ วันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร            

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๔ คน 

รอบที่  ๕ วันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวนผู สมัคร           

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๘ คน 

รอบที่  ๖ วันที่  ๘ สิ งหาคม ๒๕๖๐ จํานวนผู สมัคร          

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๑๐ คน 

รอบที่  ๗ วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร            

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๙ คน 

รอบที่  ๘ วันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวนผู สมัคร          

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๒ คน 

รอบที่  ๙ วันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวนผูสมัคร          

๑๑๐ คน จํานวนผูสอบผาน ๘ คน 

เตรียมความพรอมการดําเนินโครงการระยะที่ ๒ 

๑. จัดประชุมหารือรวมกับฝายบริหาร สํานักงาน ก.พ. เพื่อ

พิจารณาสถานที่กอสรางหองสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

๒. ปรับปรุงเอกสารขอกําหนดโครงการ (TOR) ใหเปนปจจุบัน 

๓. เตรียมการจัดประชุมคณะทํางานโครงการ เพื่อพิจารณา

ทบทวนขอกําหนดโครงการ (TOR) 

๔. ประชุมหารือเพื่อวิเคราะหความตองการในการปรับปรุง

อาคาร ๘ สํานักงาน ก.พ. เพื่อใชเปนหองสอบดวยระบบ



๑๒๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

อิเล็กทรอนิกส 

๕. ประชุมหารือรวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอร

และอุปกรณพรอมติดตั้ง 

 ตอบหนังสือหารือของสวนราชการ เรื่องการขอใชฐานขอมูล

ผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป           

(ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ดังนี ้

- สภาผูแทนราษฎร  

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

- สํานักงานศาลปกครอง 

- สํานักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร 

- กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

 จัดพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือการใชประโยชน

ฐานขอมูลผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ

สํานักงาน ก.พ. กับหนวยงานของรัฐ จํานวน ๕ แหง ไดแก 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักงานศาลปกครอง 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)        

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

(กอ.รมน . )  และกรุ ง เทพมหานคร (กทม. )  ในวันที่                

๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมจินดา ณ สงขลา 

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะเปนโอกาสอันดีในการ

สรางประโยชนตอทั้งประชาชนและภาครัฐ โดยในแงของ

ประชาชนจะเปนการเพิ่มชองทางและโอกาสกาวสู          

การทํางานในหนวยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น และในแงของ



๑๒๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ภาครัฐ เปนการบูรณาการครั้งสําคัญของหนวยงานของรัฐ 

ชวยลดภาระงบประมาณที่ใชในการสรรหาและคัดเลือก

บุคคล รวมทั้งสะทอนใหเห็นถึงระบบการสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน เปนไปตาม

ระบบคุณธรรม และความเชื่อมั่นของสวนราชการตาง ๆ         

ที่มีตอระบบการสอบของสํานักงาน ก.พ. 

  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 รางกฎ ระเบียบ หนังสือเวียน หลักเกณฑและวิธีการที ่      

ตรวจรางหรือยกราง ๙ เรื่อง 

๑) รางหนังสือเวียน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ

กําหนดตําแหนง 

๒) รางหนังสือ (กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อน

ขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทบริหารใน/ 

ตางกระทรวง/กรม พ.ศ. ....) 

๓) รางหนังสือเวียน เรื่อง การโอนหรือเปลี่ยนแปลง

หนวยงานปฏิบัติราชการชดใชทุนของนักเรียนทุน

รัฐบาล (ก.พ.) 

๔) รางหนังสือเวียน เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติในการสรรหา

คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 

๕) รางหนังสือเวียน เรื่อง การปรับปรุงการดําเนินการพัฒนา

ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ 

๖) รางหนังสือเวียน เรื่อง การปรับปรุงการดําเนินการพัฒนา

   



๑๒๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ 

๗) รางประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัด

ความรูความสามารถทั่วไปประจําป ๒๕๖๐ และเรื่อง 

กําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับ        

การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๐ 

๘) รางหนังสือเวียนหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนด

ตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ ในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต 

๙) รางหนังสือเวียนหลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนง

อยางอื่นเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน

สามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ดําเนินการเกี่ยวกับขอหารือทางกฎหมายที่สวนราชการหรือ

หนวยงานของรัฐสงมา จํานวน ๓๑ เรื่อง ดังน้ี 

๑) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอลาศึกษา

ระดับปริญญาเอกนอกเวลาราชการ 

๒) ขอหารือกรณีการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได 

๓) ขอหารือเรื่องการจัดลําดับอาวุโสของขาราชการพลเรือน

สามัญ 

๔) ขอความเปนธรรม รายนางสาวนพรัตน วนิชานันท 

๕) การรับขาราชการพลเรือนสามัญกลับเขารับราชการ 

ตามคําพิพากษาศาลปกครอง รายนางสาวอมรรัตน 

โอภาสมากลชิยา 



๑๒๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๖) การทบทวนผลการประเมินและการสงผลงานเพิ่มเติม 

ราย นายปาริชาติ คําจั่ม 

๗) ขอหารือของกรมปาไมเกี่ยวกับวินัยและการดําเนินการ

ทางวินัย 

๘) การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท

วิชาการ สายงานแพทย 

๙) คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อ

ดึ ง ดู ด ผู มี ศั ก ย ภ า พ สู ง ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษ า อ ยู ใ น

สถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ประจําป ๒๕๕๙ 

รายนางสาวพรพิมล นาออน 

๑๐) การนับระยะเวลาชดใชทุนของนักเรียนทุน UIS 

๑๑) การทําสัญญาผอนผันตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

๑๒) การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที ่

๑๓) การมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองอธิบดี 

๑๔) สถานะของ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม 

(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

๑๕) การบรรจุผูเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญกลับเขา

รับราชการ 

๑๖) ขอหารือกรณีกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน

ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๗) การแตงตั้งรักษาราชการในตําแหนงกองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๑๘) การออกจากราชการเพราะเหตุเลิกหรือยุบตําแหนง



๑๒๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) 

๑๙) การใหขาราชการลาอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศล

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยไมถือเปนวันลา 

๒๐) การปฏิบัติราชการชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล ราย 

นางสาวสุดารัตน ทฤษฎีคุณ และนายผคม ลิมปพิพัฒน 

๒๑) การปฏิบัติราชการชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล 

(ก.พ.) รายนายชินวัชรี สุรัสวดี 

๒๒) คุณวุฒิของขาราชการซึ่งไดรับจากการลาไปศึกษา         

ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส 

๒๓) การจัดทําสัญญาผอนผันตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

๒๔) สิทธิการลาพักผอนของพนักงานราชการ 

๒๕) การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 

๒๖) การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนรองผูอํานวยการสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 

๒๗) แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาคําขอ

ลาออกจากราชการ 

๒๘) การปฏิบัติราชการชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 

รายนางสาวลาวัลยฉวี สุจริตตาชนท 

๒๙) ใหความเห็นกรณีการแกไขปรับปรุงระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ       

ที่แกไขเพิ่มเติม 

๓๐) ใหความเห็นรางพระราชกฤษฎีการะเบียบขาราชการ 

พลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... 



๑๒๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๓๑) หารือแนวปฏิบัติการจายคาตอบแทนใหพนักงาน

ราชการที่อยูระหวางดําเนินการทางวินัย (ของกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) 

  จัดพิมพเอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนวยงาน

ของรัฐใหมีประสิทธิภาพ 
 ๑. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ 

ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป ๒๕๖๐ 

 รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวงและทุน

รัฐบาล ประจําป ๒๕๖๐ ทางอินเทอรเน็ต ระหวางวันที่ 

๑๕ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีทุนที่รับสมัครสอบ ดังนี ้

- ทุนเลาเรียนหลวง จํานวน ๙ ทุน  

- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๕๗ ทุน 

- ทุนกระทรวงการตางประเทศ จํานวน ๕ ทุน 

- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ จํานวน ๑ ทุน 

- ทุนธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน ๓ ทุน 

 ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนเลาเรียน

หลวงและทุนรัฐบาล ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๘๘๗ 

ราย พรอมกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบขอเขียน 

 ดําเนินการจัดสอบขอเขียน ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 ประมวลผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษของทุนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป  ๒๕๖๐ จํานวน 

๑,๘๘๗ ราย จํานวน ๕ ประเภททุน รวม ๖๕ หนวย 

๗๕ ทุน 

   



๑๓๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 จัดทําบัญชีผูผ านเกณฑคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

(mean) ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป 

๒๕๖๐ จํานวน ๔๖๘ ราย  

 จัดประชุมคณะกรรมการสอบแขงขันเพื่อรับทุนฯ 

 จัดเตรียมเอกสารสอบสัมภาษณ 

 จัดกิจกรรมประเมินความเหมาะสมฯ 

 ดําเนินการสอบสัมภาษณ 

 ประสานเชิญกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ    

จํานวน ๒๓ คน 

 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ 

 จัดเตรียม Essay สําหรับวันทํากิจกรรม จํานวน ๑ เรื่อง 

และใชเปนหัวขอสําหรับอภิปราย จํานวน ๑๔ เรื่อ 

 จัดเตรียมแบบประเมิน EQ สําหรับผูเขารับการประเมิน 

จํานวน ๕๐ ชุด  

 จัดทําบัญชีคะแนนการประเมินความเหมาะสมของ

บุคคลเพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ 

จํานวน ๕ ประเภททุน ๖๕ หนวย ๗๕ ทุน 

 ประมวลผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคล

เพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษา รวม ๖๕ หนวย ๗๕ ทุน 

 ประมวลผลคะแนนสอบสัมภาษณ รวม ๖๕ หนวย ๗๕ ทุน 

 จัดทําบัญชีคะแนนสอบสัมภาษณ รวม ๖๕ หนวย ๗๕ ทุน 

 จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรบัทุน จํานวน ๕ ฉบับ 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับทุนทางเว็บไซต 

 รับรายงานตัว 



๑๓๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป ๒๕๖๑ 

 รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวงและทุน

รัฐบาล ประจําป ๒๕๖๑ ทางอินเทอรเน็ต ระหวางวันที่ 

๑๙ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีทุนที่รับสมัคร

สอบ ดังนี ้

- ทุนเลาเรียนหลวง จํานวน ๙ ทุน  

- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๗๒ ทุน 

- ทุนกระทรวงการตางประเทศ จํานวน ๕ ทุน 

- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ จํานวน ๑ ทุน 

- ทุนธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน ๓ ทุน 

   

  ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมี

ศักยภาพสู งที่ กํ าลั งศึ กษาอยู ในสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ ประจําป ๒๕๖๐ 

 รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมี

ศักยภาพสู งที่ กํ าลั งศึกษาอยู ในสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๕๗ หนวย        

รวม ๘๘ ทุน ระหวางวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน – ๒๙ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 การประชาสัมพันธเพื่อการเตรียมความพรอมดาน

กําลังคนคุณภาพภาครัฐ เพื่อใหเขาถึงผูที่กําลังศึกษา

และที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ 

สังคมและพฤติกรรมศาสตร สัตวแพทย และอื่น ๆ          

โดยการสื่อสารเพื่อเจาะกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน ดังนี ้

   



๑๓๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธาน ี

- วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 

- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 

- วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 

- วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

- วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิ ท ย า เ ข ต ศ า ล า ย า  จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม  แ ล ะ

มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

- วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 

- ประสานข อมู ล ในการจั ดกิ จกรรมดั งกล าว ใน

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

 จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ พรอมกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีสอบ 

 จัดทําประกาศระเบียบการสอบ 



๑๓๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบทางเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.  

 ขยายเวลารับสมัครทุนดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษา

อยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ถึงวันท่ี ๓๐ มกราคม 

๒๕๖๐ 

 ประชุ ม กรรมการออกข อสอบ เพื่ อประมวลชุ ด

แบบทดสอบ จํานวน ๔ วัน/๑๘ คน 

 จั ด ทํ า ต น ฉ บั บ แ ล ะ ข อ เ ฉ ล ย แ บ บ ท ด ส อ บ วิ ช า

ความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ ๒ วิชา 

 ตรวจทานตนฉบับแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ๒ วิชา 

 จัดพิมพและเตรียมแบบทดสอบ ๔ วิชา/๘,๔๘๒ ชุด 

และจัดเตรียมเอกสารการสอบขอเขียน 

 ดําเนินการสอบขอเขียน ในวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 จัดทําตารางบัญชีคะแนนสอบขอเขียนทุนบุคคลทั่วไป

ระดับปริญญา ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๖ ประเภททุน 

๑๖๕ หนวย รวม ๑๘๑ ทุน 

 จัดทําตารางบัญชีคะแนนสอบขอเขียนทุนดึงดูดผูมี

ศักยภาพสูง ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ประเภททุน 

๕๗ หนวย รวม ๘๘ ทุน 

 ตรวจกระดาษคํ าตอบวิชาภาษาอั งกฤษ และวิชา

ความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ ทุนบุคคลทั่วไประดับ

ปริญญาตรี และทุนดึงดูดผูมีศักยภาพสูงฯ 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสรางความเขาใจ

บริบทภาคราชการกับการสรรหานักเรียน” ระหวางวันที่ 

๘ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 



๑๓๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธเิขารับการประเมินความ

เหมาะสมบุคคลเพื่อรับทุน 

 ตรวจสอบพรอมจัดทําตารางบัญชีคะแนนผูมีสิทธิเขารับ

การประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนฯ ของทุนบุคคล

ทั่ ว ไประดั บปริญญา  ประจํ าป  ๒๕๖๐  จํ านวน                 

๖ ประเภททุน ๑๖๕ หนวย รวม ๑๘๑ ทุน และ          

ทุนดึงดูดผูมีศักยภาพสูง ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน          

๑ ประเภททุน ๕๗ หนวย รวม ๘๘ ทุน 

 จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความ

เหมาะสมเพื่อรับทุนฯ และจัดทําประกาศกําหนดวัน 

เวลาและสถานที่ของทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา 

ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๖ ประกาศ ๑๖๕ หนวยทุน 

และทุนดึงดูดผูมีศักยภาพสูง ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน  

๑ ประกาศ ๕๗ หนวยทุน 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลตามความ

ตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ

ประจําป ๒๕๖๐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และ

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูใน

สถาบันการศึกษาภายในประเทศ ประจําป ๒๕๖๐ 

   ทุนพัฒนาขาราชการ/ทุนฝกอบรม 

 ทุนพัฒนาขาราชการ/ทุนฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- รับสมัครทุนรัฐบาลไปฝกอบรมในและ/หรือตางประเทศ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผูผานการ

   



๑๓๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง) จํานวน ๔ ทุน ตั้งแต

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙– วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

- รับสมัครทุนฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่

ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(เพิ่มเติม) ระหวางวันที่ ๒ กันยายน – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

- รับสมัครทุนรัฐบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(เพิ่มเติม) (ทุนสําหรับผูที่ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาในตางประเทศ) ระหวางวันที่  ๒๑ 

กันยายน ๒๕๕๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลตามความตองการ

ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จํานวน ๒ ราย 

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลไปฝกอบรมในและ/

หรือตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙     

(ทุนสําหรับผูผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง) 

จํานวน ๔ ราย 

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภมูภิาค ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จํานวน ๖๐ ราย 

- ประกาศรายชื่ อผู มี สิ ทธิ ได รั บทุ นรั ฐบาลประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (ทุนสําหรับผูที่ไดรับ

การตอบรับใหเขารับการฝกอบรมจากสถาบันการศึกษา        

ในตางประเทศ) จํานวน ๔ ราย 

 



๑๓๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

   ทุนพัฒนาขาราชการ/ทุนฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุน

รัฐบาลไปฝกอบรมในและ/หรือตางประเทศ ประจําป 

๒๕๖๐ (ทุนสําหรับนักบริหารระดับสูง จํานวน ๕ ทุน           

ทุนเตรียมนักบริหารระดับสูง จํานวน ๑๐ ทุน ทุนสําหรับ

ขาราชการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ  จํ านวน         

๑๐ ทุน) ตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุน

รัฐบาลไปฝกอบรมในและ/หรือตางประเทศ ประจําป 

๒๕๖๐ (ทุนสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากร

บุคคลมืออาชีพจํานวน ๑๐ ทุน) ตั้งแตวันที่ ๑๑ มกราคม – 

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

- รั บ ส มั ค ร คั ด เ ลื อ ก ผู รั บ ทุ น รั ฐ บ า ล ไ ป ฝ ก อ บ ร ม      

ณ ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      

(ทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐ Function – Based) จํานวน ๔๐ ทุน 

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลไปฝกอบรมในและ/

หรือตางประเทศ ประจําป ๒๕๖๐ 

- ทุนสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร จํานวน ๕ ราย 

- ทุนฝกอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากร

บุคคลมืออาชีพ จํานวน ๙ ราย 

- ทุนฝกอบรมสําหรับเตรียมนักบริหารระดับสูง จํานวน         

๕ ราย 

   



๑๓๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- ทุนสําหรับขาราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

และคุณวุฒิ จํานวน ๖ ราย 

- ทุนฝกอบรมสําหรับขาราชการประเภทวิชาการ ระดับ

ชํานาญการ จํานวน ๑๗ ราย 

- ทุนฝกอบรมสําหรับขาราชการประเภทวิชาการ ระดับ

ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๔ ราย 

- ทุนฝกอบรมสําหรับผูมีศักยภาพสูง (Talent Network) 

จํานวน ๓๑ ราย  

- ทุนฝกอบรมผูมีศักยภาพสูงดานการบริหารจัดการภาครัฐ

และภาวะผูนํา (Advanced Public Management and 

Leadership) จํานวน ๑๔ ราย 

- ทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการและหนวยงาน

ของรัฐ (Function – Based) จํานวน ๒๔ ราย 

   ทุนพัฒนาขาราชการ/ทุนฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุน The Young Leaders' Program 

(YLP) (School of Government) ประจํ าป การศึ กษา 

๒๕๖๑ ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

- รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุน

รัฐบาลไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการ 

Function –based) จํานวน ๔๐ ทุน  

   

   การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๕๙ 

  ประมวลผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป 
   



๑๓๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประจําป ๒๕๕๙ 

- ระดับ ปวช. จํานวน ๑๓,๙๖๐ ราย 

- ระดับ ปวท. อนุปริญญา ปวส. จํานวน ๖๐,๔๒๘ ราย            

- ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๕๔,๑๒๗ ราย 

- ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๗,๐๙๑ ราย 

  จั ดพิ มพ บั ญชี ค ะ แนนผู เ ข า ส อบ เพื่ อ วั ด ค ว าม รู

ความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๕๙ 

   การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๐ 

  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบ  

  จัดประชุมรวมกับธนาคารกรุงไทย และบริษัท ไอ-เน็ต 

จํากัด เกี่ยวกับระบบรับสมัคร 

  จัดทําประกาศรับสมัคร ระหวางวันที่ ๑ – ๒๑ มีนาคม 

๒๕๖๐ 

  แพรขาวการรับสมัคร จํานวน ๑,๕๕๘ แหง 

  จัดทําสรุปผังที่น่ังสอบ และผังรายละเอียดที่นั่งสอบของ

ศูนยสอบ ๑๑ แหง 

  ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบฯ กําหนดวัน เวลา สถานที่

สอบ ในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต 

http://job2.ocsc.go.th โดยมีผูสมัครสอบจํานวนทั้งสิ้น 

๔๙๙,๗๑๘ คน แบงเปนระดับ ปวช. จํานวน ๑๕,๐๐๓ คน 

ปวส. จํ านวน ๗๔,๔๑๖ คน ปริญญาตรี  จํ านวน 

๓๙๔,๘๒๐ คน และปริญญาโท จํานวน ๑๕,๔๗๙ คน 

  จัดทําตนฉบับแบบทดสอบ (๓ วิชา/๔ ระดับวุฒิ

การศึกษา) 

   



๑๓๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  ตรวจสอบการจัดพิมพและจัดเตรียมกระดาษคําตอบ 

สําหรับการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป 

ประจําป ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ จํานวน ๑๑ ศูนยสอบ จํานวน 

๔ ระดับคุณวุฒ ิ(๓๓๓,๑๒๙ ราย) 

  ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป 

ประจําป ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

และประมวลผลการสอบ จํานวน ๓๓๓,๑๒๙ ราย 

  ตรวจสอบการจัดพิมพและจัดเตรียมกระดาษคําตอบ 

สําหรับการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป 

ประจํ าป  ๒๕๖๐ ครั้ งที่  ๒  จํ านวน ๖ ศูนยสอบ 

(๑๖๖,๕๘๙ ราย) 

  ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป 

ประจําป ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

จํานวน ๖ ศูนยสอบ และประมวลผลการสอบ จํานวน 

๑๖๖,๕๘๙ ราย พรอมตรวจสอบบัญชีคะแนน รายชื่อ

ผูสอบผาน รายชื่อผูที่สอบตกวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 

๔๙๙,๗๑๘ ราย ๖๗ บัญชี รายชื่อ ๑๓๔ ฉบับ 

  จัดสัมมนาติดตามประเมินผลการสอบเพื่อวัดความรู

ความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแคนทารี 

โฮเต็ล กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหวางวันที่ ๘ – ๙ 

กันยายน ๒๕๖๐ 

   การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (เฉพาะวิชา

ภาษาอังกฤษ) 

  จัดทําตนฉบับแบบทดสอบ ๑ วิชา/๒ ชุด (๔ ระดับวุฒิ

   



๑๔๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การศึกษา) 

  จัดเตรียมแบบทดสอบ ๑๑,๐๘๖ ชุด 

  จัดทําขอเฉลยแบบทดสอบ ๑ วิชา/๒ ชุด (๔ ระดับวุฒิ

การศึกษา)/๒๕ ขอ 

  ตรวจกระดาษคําตอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษของ         

การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. 

ประจําป ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐,๙๖๐ ราย 

  ประมวลผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของการสอบ

เพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจําป 

๒๕๕๙ จํานวน ๑๐,๙๖๐ ราย 

  ประมวลผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผูสอบผาน

วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แตสอบไมผาน

วิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ

ทั่วไป ประจําป ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐,๙๖๐ ราย 

  จัดทําประกาศรายชื่อผูสอบผาน (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) สําหรับ

ผูสอบผานความสามารถทั่วไปฯ จํานวน ๓,๒๔๘ ราย 

  การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (เฉพาะวิชา

ภาษาอังกฤษ) เปนกรณีพิเศษ : กรณีผูประสบปญหาทําให

ไมสามารถเดินทางไปสอบ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐  

- ประกาศลงทะเบียนการสอบ ระหวางวันที่ ๗ – ๒๘ 

กมุภาพันธ ๒๕๖๐ 

- จัดทําตนฉบับและเตรียมแบบทดสอบ ๑ วิชา/๓ ระดับ

วุฒิการศึกษา/ ๒๓๐ ชุด 

- ดําเนินการสอบในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 



๑๔๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- จัดทําขอเฉลยแบบทดสอบ (๑ วิชา/๓ ระดับวุฒิ

การศึกษา/๒ ชุด/๑๗๐ ขอ) 

- ประมวลผลสอบ จํานวน ๒๑๙ ราย 

- จัดทําประกาศรายชื่อและฐานขอมูลผูสอบผาน 

   การสอบ เพื่ อวั ดความรู ความสามารถทั่ ว ไปของ             

สวนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําป ๒๕๖๐ 

  รับสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของ             

สวนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ระหวาง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต 

http://job2.ocsc.go.th 

  จัดทําคูมือปฏิบัติงานสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ

ทั่วไปสําหรับสวนราชการ จํานวน ๙๓ ชุด 

  จัดทํารายชื่อผูสมัครสอบสําหรับการสอบเพื่อวัดความรู

ความสามารถทั่วไปสําหรับสวนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ จํานวน ๑,๕๑๔ ราย เพื่อประมวลผล

คะแนนสอบ 

  ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปสําหรับ

สวนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

  จัดทําบัญชีคะแนนการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ

ทั่วไปสําหรับสวนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

จํานวน ๒ บัญช ี

  จัดทําประกาศรายชื่อสําหรับผูสอบผานการสอบเพื่อ             

วัดความรูความสามารถทั่วไปสําหรับสวนราชการ            

   



๑๔๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

(ภาค ก.พิเศษ) ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ 

  จัดพิมพหนังสือรับรองผลการสอบผานฯ ภาค ก.พิเศษ 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ พรอมจัดสง จํานวน ๒๗๒ ราย 

  รับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ระหวาง

วันที่ ๒๗ มีนาคม – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต 

http://job2.ocsc.go.th 

  ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ

ทั่วไปสําหรับสวนราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ครั้งที่ ๒/

๒๕๖๐ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต http://job2.ocsc.go.th 

โดยมีผูสมัครสอบจํานวนทั้งสิ้น ๓,๕๑๕ คน แบงเปน

ระดับปริญญาตรี  จํานวน ๓,๔๐๑ คน ปริญญาโท 

จํานวน ๑๑๔ คน 

  ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปสําหรับ

สวนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  ประมวลผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป

สําหรับสวนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

จํานวน ๓,๕๑๕ ราย 

  จัดทําประกาศรายชื่อสําหรับผูสอบผานการสอบเพื่อวัด

ความรูความสามารถท่ัวไปสําหรับสวนราชการ (ภาค ก. 

พิเศษ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ และประกาศผลสอบเพื่อวัด

ความรูความสามารถท่ัวไปสําหรับสวนราชการ (ภาค ก. 

พิเศษ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



๑๔๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  จัดทําฐานขอมูลผูสอบผานสําหรับการสอบเพื่อวัด

ความรูความสามารถทั่วไปสําหรับสวนราชการ (ภาค ก. 

พิเศษ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จํานวน ๔๑๕ ราย เพื่อจัดพิมพ

หนังสือรับรองผลการสอบผานการสอบภาค ก. พิเศษ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หมายเหตุ ภาค ก. พิเศษ คือ การจัดสอบความรูความสามารถ

ทั่วไปสําหรับผูที่ผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใช

เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) หรือความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) 

หรือผูที่ผาน ภาค ข. และ ภาค ค. ของสวนราชการแลว แตยังไมมี

หนังสือรับรองการสอบผานภาค ก. ของสํานักงาน ก.พ. 

   การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Exam) ระดับปริญญาโท 

  รับสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ระดับปริญญาโท)  ทางอินเทอร เน็ ต ตั้ งแต วั นที่               

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป ทั้งนี้ จนกวาที่นั่งสอบ           

จะเต็มทุกรอบสอบ 

  ประกาศรายชื่อผูเขาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ

ทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 

  กําหนดรอบการสอบ เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๐ 

รวมจํ านวน ๙ รอบสอบ (โดยมีจํ านวนที่ นั่ งสอบ         

รอบสอบละ ๑๑๐ ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น ๙๙๐ ที่นั่งสอบ)         

ซึ่งผูสมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบตามที่กําหนดได

ดวยตนเอง 

   



๑๔๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (ระดับปริญญาโท)  

  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  ครั้งที ่๖/๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

  ประมวลผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ จํานวน ๑๑๐ ราย 

  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จํานวน ๑๑๐ ราย 

  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ จํานวน ๑๑๐ ราย 

  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ จํานวน ๑๑๐ ราย 

  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ จํานวน ๑๑๐ ราย 

  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ จํานวน ๑๑๐ ราย 

  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ จํานวน ๑๑๐ ราย 

  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ จํานวน ๑๑๐ ราย 

  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ จํานวน ๑๑๐ ราย 

  ประกาศรายชื่อผูสอบผานการวัดความรูความสามารถ

ทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ระดับปริญญาโท)          



๑๔๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ที่ http://job2.ocsc.go.th ดังนี ้

  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ จํานวน ๑๘ ราย 

  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จํานวน ๓๕ ราย 

  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ จํานวน ๒๐ ราย 

  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ จํานวน ๑๔ ราย 

  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ จํานวน ๘ ราย 

  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ ราย 

  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ จํานวน ๙ ราย 

  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ จํานวน ๒ ราย 

  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ จํานวน ๘ ราย 

  จัดทําฐานขอมูลผูสอบผานสําหรับการสอบเพื่อวัด

ความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อ

จัดพิมพหนังสือรับรองผลการสอบผานสําหรับการสอบ

เพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

   การสนับสนุนสวนราชการดานการสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเขารับราชการ 

  ใหบริการสวนราชการ 

- ตรวจกระดาษคําตอบวิชาภาษาอังกฤษของสํานักงาน ก.พ. 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๑๗ ราย   

- ประมวลผลคะแนนการทดสอบวิชาความสามารถ

ทั่วไปเชิงวิชาการสําหรับคัดเลือกขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูงรุนที่ ๑๓ จํานวน ๑๓๔ ราย ๑ บัญชี

คะแนน 

- ตรวจกระดาษคําตอบแบบวัดคานิยมพื้นฐาน แบบวัด

   



๑๔๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ตนทุนทางจิตวิทยาและแบบวัดจิตสาธารณะของ     

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูใน

สถาบันการศึกษาในประเทศ จํานวน ๑๐๘ ราย           

ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จํานวน ๒๑๒ ราย  

- ตรวจกระดาษคําตอบวิชาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติราชการในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ

บุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จํานวน ๑๔๙ ราย 

  ใหบริการประชาชน  

๑) ออกหนังสือรับรองการวัดความรูความสามารถ

ทั่วไป (ใบแทน)  

- มาดวยตนเอง จํานวน ๑,๒๖๑ ราย 

- ตอบจดหมายทางไปรษณีย จํานวน ๑,๖๐๖ ราย  

๒) แจงผลคะแนนสอบ  

- มาดวยตนเอง จํานวน ๙๓ ราย 

- ตอบจดหมายทางไปรษณีย จํานวน ๑๖๖ ราย 

   การดูแลจัดการศึกษาและงานบริหารการศึกษา 

  นักเรียนทุนฝายพลเรือนในตางประเทศในความดูแลของ 

ก.พ. ที่กําลังศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน 

จํานวน ๓,๖๒๖ คน รวมทั้งสิ้น ๓๗ ประเทศ 

  นักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ. ในประเทศ

ตาง ๆ จํานวน ๒,๘๗๙ คน ตามรายละเอียด ดังนี ้

  - ทุนเลาเรียนหลวง ๗๔ คน 

   



๑๔๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  - ทุน ก.พ. ๔๗๑ คน 

  - ทุนกระทรวงการตางประเทศ ๒๘ คน 

  - ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๗๙๘ คน 

  - ทุนกระทรวงสาธารณสุข ๕๘ คน 

  - ทุน สกอ. ๓๖๖ คน 

  - ทุน พสวท. ๔๘๕ คน 

  - ทุน อภท. ๕๙๙ คน 

  ขาราชการลา ศึกษา อบรม วิจัยในตางประเทศ จํานวน 

๑๙๖ คน รายละเอียด ดังน้ี 

  - ขาราชการลาศึกษา จํานวน ๑๙๖ คน 

  - ขาราชการฝกอบรม จํานวน   - คน 

  นักเรียนทุนอื่น ๆ จํานวน ๕๕๑ คน  

  นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยูระหวางดําเนินการกอนเดินทาง

ไปศึกษา จํานวน ๒๕๖ คน 

 การเสริมสรางความพรอม ศักยภาพและทัศนคตินักเรียน

ทุนรัฐบาล 

  จัดงานเตรียมความพรอมกอนสมัครสถานศึกษา              

(Pre – admission)  

- ทุนระดับมัธยมศึกษา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐            

ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี มีนักเรียนทุนรัฐบาล ผูปกครอง และผูแทน

สถานทูต เขารวมกิจกรรม จํานวน ๒๐๐ คน 

- ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด



๑๔๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

นนทบุรี  มีนักเรียนทุนรัฐบาลและเจาหนาที่จาก          

สวนราชการตนสังกัดเขารวมกิจกรรม ๙๖ คน 

- ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

เพิ่ม เติม ครั้ งที่  ๒ ในวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐           

ณ หองอเนกประสงค ชั้น ๑ อาคารสํานักงาน ก.พ. 

โดยมีผู เขารวมกิจกรรมประกอบดวยนักเรียนทุน

รัฐบาล (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ๘ คน และ

ผูปกครอง ๑๔ คน 

- ทุนพัฒนาข าราชการ ณ หองประชุม ๓ ชั้ น ๙ 

สํานักงาน ก.พ. โดยมีผูเขารวมกิจกรรม ๓๒ คน 

- ทุ นระดั บปริ ญญา ทุ นพัฒนาบุ คลากรภาครั ฐ                 

ณ สํานักงาน ก.พ. โดยมีผูเขารวมกิจกรรม ๔๐ คน         

ทําใหนักเรียนไดรับความรูความเขาใจเรื่องระเบียบ      

การเปนนักเรียนทุนรัฐบาล และลงขอมูลในระบบ

สารสนเทศเรียบรอย 

  ดําเนินโครงการเตรียมความพรอมดานภาษาและ

วิชาการ (Prep Camps) โดยกําหนดจัดกิจกรรม ๒ 

ชวงเวลา คือ ชวงที่ ๑ การอบรมภาษาอังกฤษ ระหวาง

วันที่ ๒๔ เมษายน – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ BRIT 

Language Centre ชั้น ๘ อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ๑๓  

มีนักเรียนทุนรัฐบาลเขารับการอบรม จํานวน ๖ ราย 

และชวงที่ ๒ การบริหารจัดการความเครียด ระหวาง

วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเพชรบุรี 

มีนักเรียนทุนรัฐบาลเขารวมโครงการ จํานวน ๓๙ คน 



๑๔๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  จัดโครงการสมัครสถานศึกษา (Placement) ใหแก

นักเรียนทุนรัฐบาล วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙               

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ศูนยการคาสยามพารากอน 

โดยมีนั กเรี ยนทุนรั ฐบาลเข าร วม ๒๙๖ คน และ            

มีสถาบันการศึกษาในตางประเทศเขารวม ๑๓๔ แหง           

จาก ๑๒ ประเทศ 

  จัดโครงการเสริมสรางทัศนคติและปลูกจิตสํานึกนักเรยีน

ทุนรัฐบาล ระหวางวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐           

ณ สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี พระบรมมหาราชวัง โครงการ

ชั่งหัวมัน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ พระราชวังมฤคทายวัน ศูนยศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล โดยมีนักเรียนทุน

รัฐบาลเขารวมโครงการ จํานวน ๒๖ คน 

  จัดงานเตรียมความพรอมกอนเดินทาง (Pre – departure) 

ระหวางวันที ่๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม

สุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และ

โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี โดย

มีนักเรียนทุนรัฐบาลเขารวม ๒๔๕ คน 

  จัดโครงการเสริมสรางทัศนคติและปลูกจิตสํานึกนักเรียน

ทุนรัฐบาล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ “กิจกรรมปลูกปา  

สร างคน” ระหวางวันที่  ๓ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐           

ณ สํ านักงาน ก.พ. จั งหวัดนนทบุรี  มหาวิทยาลัย           

แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย และโครงการศูนยศึกษา       

การพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ



๑๕๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม 

วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนทุนรัฐบาลที่กําลังศึกษาใน

ตางประเทศ มีจิตสํานึก คานิยมและทัศนคติที่ดีในการเปน

นักเรียนทุนรัฐบาล พรอมทั้งเสริมสรางทัศนคติในเรื่อง 

การตอบแทนสังคมหรือประเทศชาติ ซึ่งจะสงผลตอ       

การกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนเพื่อประโยชนตอสังคม

สวนรวมและประเทศชาติตอไปในอนาคต โดยมีนักเรียน

ทุนรัฐบาลเขารวมโครงการ จํานวน ๒๕ คน 

 การพัฒนากลไกการดูแลจัดการศึกษาในตางประเทศ 

๑) การติดตามการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัด

การศึกษาในตางประเทศ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูประบบทุนของ

รัฐบาลแบบบูรณาการ ในวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน 

ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขารวม ๖๐ คน จาก  

๑๑ หนวยงาน 

 จัดประชุมการติดตามการใชระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการศึกษาในตางประเทศ ในวันที่ ๙ ธันวาคม 

๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขารวม ๓๔ คน  

 จัดประชุมการติดตามการใชระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการศึกษาในตางประเทศ ในวันที่  ๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ และ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอง

ประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 



๑๕๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

โดยมีผูเขารวม ๓๕ คน  

๒) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการแนะแนวศึกษาตอ

ตางประเทศ 

 จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาตอตางประเทศสญัจร 

 ครั้งที่  ๑ ระหวางวันที่  ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙  ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีครูแนะแนวและ

นักเรียน จํานวน ๙๔ คน จากโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตมัธยมศึกษา เขต ๓๖ จํานวน ๓๒ 

โรงเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

จํานวน ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๙๔ คน 

 ครั้งที่  ๒ ระหวางวันที่  ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ ณ จั งหวั ดปราจีนบุ รี  โดยมีนั ก เ รี ยน

โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จํานวน ๒๐๐ คน 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียน 

จํานวน ๑๔๒ ราย จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตมัธยมศึกษา เขต ๗ จํานวน ๓๙ โรงเรียน           

และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา       

พระนครเหนือ วิทยา เขตปราจีนบุ รี  จํ านวน           

๑๕๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๔๙๔ คน 

 ครั้งที่ ๓ (กิจกรรม Open Hearts Open Homes)

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. เพื่อ

แนะแนวการศึกษาใหแกนัก เรี ยนทุนรั ฐบาล 

โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน ประมาณ ๑๕๐ คน 

 



๑๕๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๓) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิรูประบบ

ทุนของรัฐบาล” ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม 

๒๕๕๙ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  และ

โรงแรมเซ็นทรา มารีส รีสอรท จอมเทียน จังหวัด

ชลบุรี มีเขารวมสัมมนา จํานวน ๓๖ ราย 

  ๒. การพฒันากําลังคนภาครัฐ  

 ระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล 

 ๑) จัดทํารายงานผลการศึกษาความผูกพันตอระบบราชการ

ของขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการ

และประเภททั่วไป โดยมีการสํารวจความพึงพอใจและ

ความผูกพันของขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนง

ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยจะใชระเบียบวิธี

การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในรูปแบบ

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยแบบสอบถาม

ที่มีโครงสรางแนนอน (Structured Questionaire) 

 ๒) การประเมินผลการติดตามการใชประโยชนนักเรียนทุน

รัฐบาล 

  - พัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการในการประเมินการติดตาม

การใชประโยชนนักเรียนทุนรับบาลสําหรับแตละ

กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

   ๑) กลุมนักเรียนทุนที่ปฏิบัติราชการชดใชทุนในชวง  

๒ ปแรก 

   



๑๕๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

   ๒) กลุมนักเรียนทุนที่ปฏิบัติราชการชดใชทุนตั้งแต          

๒ ปขึ้นไป แตไมเกิน ๕ ป 

   ๓) สวนราชการที่เปนหนวยงานตนสังกัดของนักเรียน

ทุนรัฐบาล 

  โดยเครื่องมือ/วิธีการและเกณฑที่กําหนดจะตองสามารถ 

   ๑) ประเมินในเชิงลึกถึงประโยชน รวมถึงผลกระทบ

ในวงกวางจากการปฏิบัติภารกิจงานของนักเรียน

ทุนรัฐบาล 

   ๒) ประเมิน และติดตามปจจัยสําคัญในการรักษา

กําลังคนคุณภาพไวในระบบราชการ เชน ภารกิจที่

ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย  ก า ร ว า ง แ ผ น เ ส น ท า ง

ความกาวหนาในอาชีพ การอบรมพัฒนา การมี

ระบบพี่เลี้ยง ฯลฯ 

  - รายงานขอมูลการสัมภาษณนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 

และสวนราชการตนสังกัด 

  - วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามการติดตามการใช

ประโยชนนักเรียนทุนรัฐบาล 

  - รางขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบดูแลและ            

ใชประโยชนนักเรียนทุนรัฐบาล 

  - จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผล         

การติดตามการใชประโยชนนักเรียนทุนรัฐบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหวางวันที ่           

๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเคปราชา 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กิจกรรม ประกอบดวย 



๑๕๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การบรรยายเรื่ องแนวคิดระบบติดตามรักษาไว         

ใชศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาล หลักการ แนวคิด และ

กระบวนการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สู ง 

(HiPPS) กิจกรรมระดมสมองและนําเสนอแนวคิด        

การยกระดับการบริหารกําลังคนคุณภาพ โดยมี

ผูเขารวมโครงการฯ เปนนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ 

๒ ป และนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูง

ที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) 

รุนที่ ๑ – ๔ ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

(ทุนระยะที่ ๒) จํานวน ๔๙ คน 

  - จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณและองคความรูผานการบันทึกดวยภาพ 

( Graphic Recording) ข อ งนั ก เ รี ย น ทุ น รั ฐ บ า ล

ประเภททุนพัฒนาสมรรถนะขาราชการ (ทุนฝกอบรม) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหวางวันที่       

๕ – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแมนดาริน           

(สามยาน) กรุงเทพฯ 

  - จัดประชุมคณะทํางานรวมในการกํากับดูแลแนวทาง

การศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. - University     

of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ในวันที่ 

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. 

 ๓) การพัฒนานักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูง         

ที่กํ าลั งศึกษาอยู ในสถาบันการศึกษาในประเทศ           

เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขารับราชการ 



๑๕๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  - จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุนรัฐบาล UIS (UIS Pre-

Professional) ระหวางวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

  - จัดอบรมและพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขารับ

ราชการครั้งที่ ๒ (UIS Pre-Professional 2) สําหรับ

ผูรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษา

อยู ใ นสถาบั นการศึ กษา ในประ เทศ ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ 

มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สวนราชการตนสังกัดและชวาลัน  

รีสอรท จังหวัดนครปฐม 

  - จัดประชุมชี้แจงและใหขอมูลแกผูมีสิทธิรับทุนรัฐบาล

เพื่ อดึ งดู ดผู มี ศั กยภาพสู งที่ กํ าลั งศึ กษาอยู ใ น

สถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS First Date) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐         

ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. 

  - จัดปฐมนิเทศผูรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงท่ี

กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS 

Orientaion) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน 

ก.พ. โรงแรมสปริงฟลด วิลเลจ กอลฟ แอนด สปา และ

อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

  - จัดปฐมนิเทศผูรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูง         

ที่กํ าลั งศึกษาอยู ในสถาบันการศึกษาในประเทศ         

(UIS Orientaion) ครั้งที่ ๒ ประจําปงบประมาณ         



๑๕๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ สํ านักงาน ก.พ. และโรงแรมโคโค วิ ว โฮเต็ ล        

จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ๔) การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมผูรับทุนกอน

การฝกอบรม 

  - จัดปฐมนิเทศทุนฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการ         

พลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาคประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่ม เติม ) ในวันที่             

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี 

  - จัดปฐมนิ เทศทุนฝกอบรมสําหรับการเสริมสราง        

นั กบริ หารทรัพยากรบุ คคลมื ออาชีพ ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

  - จัดปฐมนิเทศทุนระดับชํานาญการ ประจําปงบประมาณ 

พ . ศ .  ๒ ๕๖ ๐  ใน วั น ที่  ๑๐  เ มษ าย น  ๒๕ ๖ ๐                   

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

  - จัดปฐมนิเทศทุนสําหรับผูมีศักยภาพสูง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

  - จัดปฐมนิเทศทุนผูมีศักยภาพสูงดานบริหาร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

  - จัดปฐมนิเทศทุนระดับชํานาญการ ประจําปงบประมาณ 



๑๕๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พ.ศ .  ๒๕๖๐ ในวั นที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐                  

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

  - จัดปฐมนิ เทศทุนฝกอบรมสํ าหรับข าราชการที่

ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ 

ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๐ ในวันที่  ๗ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

 ๕) การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ป 

  - ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลในชวงกอนการบรรจุ ๒ ป และ

หลังการบรรจุ 

  - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูรับทุนและการสราง         

แรงบันดาลใจในการรับราชการ ระหวางวันที่ ๑๑ – 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอรท 

จังหวัดนครนายก  

  - จัดกิจกรรมสัมมนาหนวยงานตนสังกัดเพื่อดูแลนักเรียน

ทุนรั ฐบาลแรกบรรจุ  ๒ ป  ระหว างวันที่  ๗ – ๘  

กันยายน ๒๕๖๐ ณ ไอธารา รีสอรท แอนด  สปา 

จังหวัดเพชรบุรี 

 ๖) การจัดสรรทุนรัฐบาล 

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารางแผนการใหทุนของ

รัฐบาล ระหวางวันที่  ๖ – ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐           

ณ โรงแรมริชมอนด  จั งหวัดนนทบุรี  โดยรวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและหนวยงานบริหารจัดการแหลงทุนของ

รัฐบาล ในการจัดทํารางแผนการใหทุนตามกรอบ



๑๕๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป ผลจากการประชุมสรุปวา 

กระทรวงตามกลุมภารกิจดานมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ 

บทบาทของภาครัฐในอนาคตในแตละกลุม ในระยะสั้น 

(๕ ป) สวนมากยังคงมีบทบาทครอบคลุมทั้ง ๓ ภารกิจ 

มากนอยตามโครงสราง บทบาทและหนาที่ของหนวยงาน

ระดับกรมที่จะมีหนาที่เปนหนวยงานกลางดานนโยบายผู

ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุม (Regulator) การเปน

ผูดําเนินการเอง (Operator) หรือบทบาทในการประสาน

อํานวยความสะดวก (Facilitator) อยางไรก็ตาม บทบาท

ภาครัฐในอนาคตมีแนวโนมที่จะมีการปรับบทบาทเปน      

ผูควบคุม (Regulator) มากขึ้น รวมถึงทิศทางท่ีหลาย

ภารกิจจะไดมีการถายโอนไปสูการบริหารสวนทองถิ่น 

ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมและเอกชน ในลักษณะการ

ทํางานแบบประชารัฐมากขึ้น 

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปทุนของรัฐบาล

แบบบูรณาการ เมื่อวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

รวมกับสวนราชการแหลงทุนของรัฐบาล ๑๐ แหลงทุน 

ผลจากการประชุมสรุปวา การสนับสนุนบทบาทภาครัฐ

ในการพัฒนาประเทศของแหลงทุนของรัฐบาลตามชวง

ระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ไมนาจะมีการปรับเปลี่ยนมาก ซึ่งยังคงตามเจตนารมณ

เปาหมายเดิมในชวงแผนระยะสั้น แตมีความเห็นวา     

แตละหนวยทุนควรจะตองมีการทบทวนเจตนารมณ 

การจัดสรรทุนเพื่อตอบสนองบทบาทภาครัฐแบบ        



๑๕๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

บูรณาการที่สามารถบริหารจัดการทุนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและคาที่รัฐไดลงทุน โดยเฉพาะการใช

ประโยชนผูรับทุนอยางคุมคามากที่สุด 

  - จัดประชุมชี้แจงสวนราชการและหนวยงานของรัฐเรื่อง

แนวทางและหลักเกณฑการจัดสรรทุนของรัฐบาล        

(ทุน ก.พ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนการปฏิรูป

ทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมคลาสสิค มิโอ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการใหทุน

ศึกษาของแหลงทุนตาง ๆ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ.  

  - แจงแหลงทุน/สวนราชการตนสั งกัดดํา เนินการ

รวบรวมขอมูลผูรับทุนฯ และตรวจสอบความถูกตอง 

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําขอเสนอแนวทาง

การบูรณาการการใหทุนการศึกษาของแหลงทุนตาง ๆ 

ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด 

จังหวัดนนทบุร ี

  - จัดประชุมชี้แจงสวนราชการ/หนวยงานของรัฐเกี่ยวกับ

การดําเนินการทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทุนบุคคลทั่วไป (บรรจุ

กอนไปศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       

ในวันที ่๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. 



๑๖๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

   ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ 

 ๑) การคัดเลือกและสรรหากําลังคนคุณภาพสําหรับราชการ

ไทยในอนาคต 

- ตอบขอสงสัยและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิส์ูง 

- จัดประชุมเตรียมความพรอมเพื่อนําเสนอและแสดง 

ผลงานวิชาการในกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจําป

กลุมกําลังคนคุณภาพ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐             

ณ สํานักงาน ก.พ. โดยมีผู เขารวมประกอบดวย

ขาราชการจาก ๖ กระทรวง ไดแก กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  กระทรวงพาณิชย  กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข จํานวน  

๓๓ คน  

- จัดประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริการจัดการกําลังคน

คุณภาพสําหรับราชการไทย เรื่อง “แนวทางการคัดเลือก

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ๑๓” ณ หองประชุม

จินดา ณ สงขลา สํานักงาน ก.พ. จั งหวัดนนทบุรี              

มีผูเขารวม ๒๒๐ คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูดูแล

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงและผูที่เกี่ยวของของ

สวนราชการมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือก

บุคลากรเพื่อเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง            

รุนที่ ๑๓ 

- จัดการฝกอบรมการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค

   



๑๖๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เพื่อคัดเลือกขาราชการเขาสู ระบบขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูงรุนที่ ๑๓ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- ประเมินคุณลั กษณะที่ พึ งประสงค เพื่ อคั ดเลื อก

ขาราชการเขาสู ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สู ง        

รุนที่ ๑๓ ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- ประกาศรายชื่อผูผ านการคัดเลือกขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ๑๓ จํานวน ๑๐๐ คน 

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สู ง           

รุนที่ ๑๓ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม

ริชมอนด จังหวัดนนทบุรี 

- รวบรวม/จัดเก็บขอมูลกรอบสั่ งสมประสบการณ

รายบุคคลของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ๑๓   

จากสวนราชการตาง ๆ 

 ๒) การเสริมสรางศักยภาพขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงรุนใหม 

  - จัดกิจกรรมปฐมนิเทศขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง           

รุนที่  ๑๒ ระหวางวันที่  ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๙            

ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด จังหวัดนครปฐม 

  - จั ด อ บ ร ม ศึ ก ษ า ดู ง า น  ( Experience – Based 

Development Module) หั วขอ  การ เสริมสร า ง

ประสบการณที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในบริบท        

การเปลี่ยนแปลง ณ สาธารณรัฐเกาหล ี

  - สรุ ปผลการ เรี ยนรู  ( Project – Based Module) 

หัวขอ การเสริมสรางการบูรณาการองคความรู          

ณ โรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยท ราชดําริ 



๑๖๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  - ดําเนินโครงการยกระดับขีดความสามารถกําลังคน

คุณภาพในราชการไทยและผูที่ เกี่ ยวของ โดยมี

กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

๑) จัดประชุมการพัฒนาขาราชการในระบบขาราชการ

ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้

- จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อเสริมสรางศักยภาพของ

การเปนโคช ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

- การโคชเพื่อสรางบุคลากรและทีมงานใหมีผลงาน

ดีเยี่ยม ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

- Graphic Facilitator & Infographic ระหวาง

วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมและการนําเสนองาน 

ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

- Creative and Potential Problem Analysis 

ในวนัที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

- รูเขา รู เรา : แบบประเมินทางจิตวิทยา MBTI      

ในวันที่ ๑ มิถนุายน ๒๕๖๐ 

- สมรรถนะกับการบริหารและพัฒนากลุ ม

กําลั งคนคุณภาพ (Competency – based 

Talent Management and Development) 

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- การคิดเชิงระบบ (Design Thinking) ในวันที่         

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- การเรียนรูจากผูบริหาร (CEO Talk and Visit) 



๑๖๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ในวนัที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๒) ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารและพัฒนากลุม

กําลังคนคุณภาพ ณ สถาบันการจัดการปญญา

ภิวัฒน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 ๓) การสัมมนาเครือขายขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

  - จัดกิจกรรมสัมมนาเครือขายขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง          

รุนที่ ๑ - ๑๒ ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ ณ มินิมูราหฟารม ศูนยการเรียนรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพภาคกลาง และ

โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอรท จังหวัดฉะเชิงเทรา      

มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสัมพันธและมนุษยสัมพันธ 

ที่ดีระหวางรุนพี่-รุนนองในการทํางานกิจกรรมรวมกัน 

เขาใจหลักการทํางานและการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาแนวคิดและทัศนคติในการทํา

ประโยชนเพื่อตอบแทนสังคม ปลูกฝงจิตสาธารณะ        

ยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ ง นําไปสูความมั่นคง         

มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง       

เขารวมกิจกรรม จํานวน ๑๑๐ คน  

  - จัดกิจกรรมวันดีดี เพื่อเสริมสรางเครือขายกําลังคน

คุณภาพ ระหวางวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐         

ณ ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม         

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี 

 



๑๖๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

 ๔) การติดตามการใชประโยชนกลุมกําลังคนคุณภาพใน       

สวนราชการ 

  - ศึกษา/รวมรวบเอกสารกรอบการสั่งสมประสบการณ 

  - จัดทําคูมือการจัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณและ

คูมือการสรรหาและเลือกสรรขาราชการเพื่อเขาสู

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

  - จัดทําแบบทดสอบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใน

หนวยงานราชการ 

  - รวบรวมประเด็น เชิ งคํ าถามจากขาราชการผู มี

ผลสัมฤทธิ์สูง รวมทั้งสิ้น ๒๐๑ ชุด 

  - จัดทําแบบทดสอบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใน

หนวยงานราชการ 

  - ประมวลผลวิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานผล

การศึกษา 

  - จัดประชุมเตรียมความพรอมเพื่อนําเสนอและแสดง 

ผลงานวิชาการในการประชุมระหว างประเทศ        

การประชุมระหวางสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ 

กับสํานักงาน ก.พ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑๕ และ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. 

   ระบบนักบริหารระดับสูง 

๑) จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกําลังคน

ภาครัฐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) การเปลี่ยนหนวยงานปฏิบัติ

   



๑๖๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ราชการชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ราย

นางสาวภควรรณ แสงศรี (๒) รายละเอียดการจัดสรร        

ทุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ         

(๓) การปรับปรุงกระบวนการดูแลจัดการศึกษาของ

นักเรียนทุนรัฐบาล และเพื่อทราบเรื่อง (๑) รายงาน       

ผลการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอระบบราชการของ

ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการและ

ประเภททั่วไป (๒) ผลการคัดเลือกขาราชการเพื่อเขาสู

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สู ง รุนที่  ๑๒ และ         

( ๓ )  ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ม า ต ร ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร               

เชิงยุทธศาสตร (การบริหารกําลังคนคุณภาพ) 

๒) จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกําลังคน

ภาครัฐ ครั้งที ่๙/๒๕๕๙ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ณ หองประชุมปลั่ง มีจุล สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) กรมฝนหลวง           

และการบินเกษตรขออนุมั ติ เปลี่ ยนสาขาที่ ได รั บ                

การจัดสรร ทุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒) การเปลี่ยนหนวยงานปฏิบัติราชการชดใชทุนของ

นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) รายนางสาวฑิตา ตันคณิตเลิศ 

(๓) ขอยกเวนเงื่อนไขการออกจากระบบขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูง กรณีนายฮุศนีย ดือเระ กรมศุลกากร              

(๔) การพิจารณายกเวนการชดใชทุนของนักเรียน                

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) รายนางสาวมีนนารี (ปติกาญจน) 

ประกาศสัจธรรม และเพื่อทราบเรื่อง (๑) กรมโยธาธิการ



๑๖๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

และผังเมืองขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผูสมัครรับทุน

รัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) รายงานผล

การรับทุนรัฐบาลของนางสาวพรพิมล นาออน นักเรียนทุน

รัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู ใน

สถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ (๓) รายงานผลการดําเนินงานของ อ.ก.พ. 

วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บการ เตรี ยมกํ าลั งคนภาครั ฐ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓) จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกําลังคน

ภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐      

ณ หองประชุมปลั่ง มีจุล สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) การปฏิบัติราชการ

ชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. รายนางสาววิรงรอง 

วรพันธ (ลับ) (๒) ขอเสนอแนวทางการบูรณาการระบบทุน

ของรัฐบาล (๓) กรอบการจัดสรรทุน แนวทาง และ

หลักเกณฑการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔) กรอบการฝกอบรมและ

พัฒนาสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สู ง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Training and Development 

Roadmap ๒๐๑๗) (๕) ขอยกเวนเงื่อนไขการออกจาก

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง กรณีนายฮุศนีย ดือเระ 

กรมศุลกากร และเพื่อทราบเรื่อง (๑) รายงานผลการจัด

หลักสูตรทุนรัฐบาลประเภททุนฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติ ราชการในภูมิภาค 



๑๖๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และ           

(๒) สภาพปจจุบัน แนวโนม และปญหาการบริหาร

กําลังคนภาครัฐ  

๔) จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกําลังคน

ภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐          

ณ หองประชุมปลั่ง มีจุล สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเรื่อง (๑) การปฏิบัติราชการ

ชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. รายนางสาววิรงรอง 

วรพันธ (ลับ) (๒) การผอนผันนับระยะเวลาปฏิบัติราชการ

ชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล(ก.พ.) รายนางสาวฐิติมดี 

อาพัทธนานนท (๓) การผอนผันนับระยะเวลาปฏิบัติ

ราชการชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล(ก.พ.) รายนางสาว

มัณฑนา อิสสระโชติ และ นายวัชระ เนติวาณิชย และ 

เพื่อทราบเรื่อง (๑) สภาพปจจุบัน แนวโนม และปญหา

ก า ร บ ริ ห า ร กํ า ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  ( ๒ )  สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอเพิ่มเติมคุณวุฒิ

ผูสมัครรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐ (๓) หลักเกณฑการพิจารณากรณีนักเรียนทุน

รัฐบาลที่อยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุนขอเปลี่ยน

หนวยงานปฏิบัติราชการชดใชทุน และ (๔) การขอ

อุทธรณการพิจารณาการเปลี่ยนหนวยงานราชการชดใช

ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) รายนางสาวฑิตา   

ตันณิตเลิศ 

 



๑๖๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๕) จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกําลังคน

ภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐      

ณ หองประชุมปลั่ง มีจุล สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณา เรื่อง การเปลี่ยนหนวยงาน

ปฏิบัติราชการชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.      

สังกัดกรมทาอากาศยาน และเพื่อทราบ เรื่อง การเปลี่ยน

หนวยงานปฏิบัติราชการชดใชทุนขอเปลี่ยนหนวยงาน      

การปฏิบัติราชการชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) 

รายนางสาวน้ําใส วงศเสรี 

๖) จัดประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกําลังคน

ภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐          

ณ หองประชุมปลั่ง มีจุล สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล  

- เพื่อหารือ เรื่อง การปฏิรูประบบทุนของรัฐบาล : ระบบ

ติดตามและรักษาไวใชประโยชน 

- เพื่อพิจารณา เรื่อง การผอนผันนับเวลาปฏิบัติราชการ

ชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) รายนายพัทธ

พสุตม สาธุนุวัฒน 

- เพื่อทราบ เรื่อง (๑) การเปลี่ยนหนวยงานปฏิบัติราชการ

ชดใชทุนของนกัเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) รายนางสาวฑิตา 

ตันคณิตเลิศ (๒) การเปลี่ยนหนวยงานปฏิบัติราชการ

ชดใชทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) รายนางสาว

วิรงรอง วรพันธ (ลับ) (๓) การดําเนินการทุนรัฐบาล  

(ทุน ก.พ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔) ขอให



๑๖๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พิจารณาอนุมัติขาราชการอยูในระบบขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูงตอไป กรณี รอยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ 

สํานักงาน ก.พ. และ (๕) การปรับงบประมาณคาใชจาย

สําหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศเบลเยียม 

อิตาลี สเปน เดนมารก นอรเวย และฟนแลนด 

   การพัฒนาผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและคุณธรรมในภาครัฐ 

 ๑) การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูนํา

ที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.๑) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ รุนที่ ๘๕ และ ๘๖ 

  หลักสูตร นบส. ๑ รุนที่ ๘๕ 

  - ดําเนินการรับสมัครผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 

นบส.  ๑ ระหว างวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน – ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ 

  - ตรวจคุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 

นบส. ๑ ระหว างวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ –             

๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

  - เสนอรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ตอ

ฝายบริหาร ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ 

  - นําเสนอ อ.ก.พ.ฯ วาระเพื่อทราบ เรื่อง การดําเนินการ

ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสู ง : ผูนํ าที่ มี

วิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส. ๑) ของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  - ประกาศรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ 

และแจงรายชื่อผูผานการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรม

   



๑๗๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

หลักสูตร นบส. ๑ แกหัวหนาสวนราชการ หนวยงาน

อิสระ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

  - ดําเนินการประเมินบุคลิกภาพดวยแบบประเมิน MBTI 

และประเมินสมรรถนะผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 

นบส. ๑ รุนที่ ๘๕ ระหวางวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐ 

  - จัดพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุนที่ ๘๕  

ในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

  - จัดการฝกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุนที่ ๘๕  

   ชวงที่  ๑ การปฐมนิเทศ ระหวางวันที่  ๖ – ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท 

เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนการฝกอบรมแบบ

อยูประจํา และไป – กลับ ประกอบดวย กิจกรรม        

การชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร การพัฒนากระบวนการ

คิดของนักบริหาร การวางแผนการจัดทํารายงาน

การศึกษากลุม การฝกปฏิบัติการวางแผนการพัฒนา

ตนเอง และการพัฒนาภาวะผูนําและเครือขายผูบริหาร 

   ชวงที่ ๒ ฝกอบรม ๔ หมวดวิชา ระหวางวันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเปนการฝกอบรม

แบบอยูประจําและไป - กลับ เนนการเสริมสราง     

องค ความรู ความเข าใจในสมรรถนะนักบริหาร          

ทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ การเรียนรู

จากประสบการณและการปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการ

ผลักดันหรือขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทาง



๑๗๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ปฏิบัติ เนื้อหาประกอบดวย 

หมวดวิชาที่ ๑ ภาวะผูนําและการบริหารราชการ กับ

บ ริ บ ท ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  ๒ ๑

( Management and Leadership in the ๒ ๑ st 

Century) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม

เห็นความสําคัญและเขาใจในเรื่องของภาวะผูนําและ

บทบาทหนาที่ของนักบริหารในการบริหารราชการ 

โดยสามารถประยุกตความรู ทักษะ และภาวะผูนํา

ดังกลาวใหสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ในบริบท

ภาครัฐในมิติตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

หมวดวิชาที่ ๒ บทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูง 

ดานการบริหารทิศทาง นโยบาย และการบริหาร        

การเปลี่ ยนแปลง (Visioning, Managing Direction 

and Change) มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ ใ ห ผู เ ข า รั บ          

การฝกอบรมพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ดานการสราง

วิสัยทัศน  การกําหนดทิศทางการบริหารราชการ           

การสรางธรรมาภิบาล การสรางการเปลี่ยนแปลง          

การสรางการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง การบริหาร

จัดการและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ในการกําหนด

นโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะ        

ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อสนองตอบ   

ความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 

หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูง 



๑๗๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ดานการบริหารผลงานกับการบริหารจัดการดาน

ทรัพยากร และเทคโนโลยี  (Managing Results, 

Resources, and Technology) มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาภาวะผูนําและ

ความสามารถในการบริหารราชการ ดานการจัดสรร

และบริหารทรัพยากร วิทยาการ และเทคโนโลยี         

เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเนนในเรื่ อง           

การบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารจัดการทาง

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพและวิทยาการ การบริหาร

จัดการขอมูล ขาวสาร ความรู การบริหารแผนงาน

และโครงการ การสื่อสารแผนงานและโครงการ และ

การบริหารผลงาน คุณภาพและบริการ 

หมวดวิชาที่ ๔ บทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูง 

ดานการบริหารตน และการบริหารคน (Managing 

Self and Others) 

   ชวงที่ ๓ การศึกษาดูงานในประเทศ และตางประเทศ 

- ศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดบุรีรัมยและสุรินทร 

ระหวางวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๐  

-  ศึกษาดูงานตางประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี          

กลุมที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

และกลุมที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 



๑๗๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

   ชวงที่ ๔ ปจฉิมนิเทศ ระหวางวันที่ ๒๔ เมษายน – 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

  - การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร หลักสูตร 

นบส. ๑ รุนที่ ๘๕ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

  หลักสูตร นบส. ๑ รุนที่ ๘๖ 

  - ดําเนินการประเมินบุคลิกภาพดวยแบบประเมิน MBTI 

และประเมินสมรรถนะผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 

นบส. ๑ รุนที่  ๘๖ ระหวางวันที่  ๓๑ พฤษภาคม –            

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  - จัดพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุนที่ ๘๖  

ในวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  - จัดการฝกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุนที่ ๘๕  

   ชวงที่  ๑ การปฐมนิ เทศ  ระหว างวันที่  ๕  – ๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Marriott Resort and 

Spa จังหวัดระยอง ซึ่งเปนการฝกอบรมแบบอยูประจํา 

และไป – กลับ ประกอบดวย กิจกรรมการชี้แจง

รายละเอียดหลักสูตร การพัฒนากระบวนการคิดของ 

นักบริหาร การวางแผนการจัดทํารายงานการศึกษากลุม 

การฝกปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาตนเอง และ     

การพัฒนาภาวะผูนําและเครือขายผูบริหาร 

   ชวงที่ ๒ ฝกอบรม ๔ หมวดวิชา ระหวางวันที่ ๑๒ 

มิถุนายน – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเปนการฝกอบรม

แบบอยูประจําและไป - กลับ เนนการเสริมสราง     

องค ความรู ความเข าใจในสมรรถนะนักบริหาร          



๑๗๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ การเรียนรู

จากประสบการณ และการปฏิ บั ติ  เพื่ อนํ า ไปสู            

การผลักดันหรือขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

   ชวงที่ ๓ การศึกษาดูงานในประเทศ และตางประเทศ 

- ศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน 

๒๕๖๐  

-  ศึกษาดูงานตางประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี          

กลุมที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ

กลุมที่ ๒ ระหวางวันที ่๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 ๒) การฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รุนที่ ๙ 

  - ดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุนที่ ๙ 

ระหวางวันที่ ๖ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 ๓) การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : 

ผูบริหารสวนราชการ (นบส.๒) รุนที่ ๘ และ ๙ 

  - จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ

ใหแกผูเขาอบรม นบส. ๒ รุนที่ ๘ จํานวน ๓๔ คน       

ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุขุม-      

นัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

  - เปดรับสมัครผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร นบส. ๒ 

รุนที่ ๙ ทางระบบลงทะเบียนออนไลนของสํานักงาน 

ก.พ. ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



๑๗๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  - พิจารณาคุณสมบัติผู สมัครเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นบส. ๒ รุนที่  ๙ เพื่อคัดเลือกผู เขารับ       

การฝกอบรม จํานวน ๓๕ ราย พรอมรายงานผล        

การคัดเลือก นบส. ๒ รุนที่ ๙ 

  - จัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนานักบริหาร

ระดับสูง:ผูบริหารสวนราชการ (นบส. ๒) รุนที่  ๙ 

กําหนดกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตร และจัดทําวาระ

นําเสนอ อ.ก.พ.ฯ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

  - ตอบรับสวนราชการที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ 

๓๕ แหง 

  - จัดประชุมผูบริหารสํานักงาน ก.พ. และที่ปรึกษา

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน          

วันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

  - จัดประเมินสมรรถนะนักบริหารเพื่อการพัฒนาและ

กิจกรรม Pre Session วันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

  - จัดเตรียมสื่อ เอกสาร คูมือ วีดิทัศน ดําเนินโครงการ

ชวงที่ ๑ จัดพิธีเปดและปฐมนิเทศโครงการ นบส. ๒ 

รุนที่  ๙ หาความตองการฝกอบรมและออกแบบ

หลักสูตร ระหวางวันท่ี ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

  - ดําเนินโครงการในชวงที่ ๒ โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้

๑) การอบรมในช้ันเรียน (Training : TN) 

๒) การพบ หารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณกับ          

ผูทรงคุณวุฒิ (Senior Consultation : SC) 

๓) การเสริมสรางองคความรูและประสบการณโดย           



๑๗๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ผูรู/ผูทรงคุณวุฒ ิ(Executive Networking : EN) 

๔) การรวมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ (Forum : FR) 

โดยผูทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 

๕) การศึกษาดูงาน (Field Trip) ในตางจังหวัดและ

ประเทศอาเซียน+๓  

- ศึกษาดู งานต างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ น 

ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

- จัดศึกษาดูงานในประเทศในตางจังหวัด ระหวาง

วันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัด

นครพนมและมุกดาหาร 

  - จัดกิจกรรมบูรณาการความรู นําเสนอผลงานวิชาการ

ของ นบส.๒ รุนที่  ๙ และจัดกิจกรรมประเมินผล

โครงการ รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาที่เรือนจําจังหวัด

ระยอง ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  - จัดประชุมที่ปรึกษาหลักสูตร นบส.๒ และผูบริหาร

สํานักงาน ก.พ. เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

 ๔) การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมใน

ราชการไทย รุนที่ ๒๒ 

  - ทบทวนหลักสูตรและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

พรอมทั้งจัดทํารางหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบจาก

ผูบริหาร 

  - ดําเนินการรับสมัครผานระบบลงทะเบียนออนไลน 

  - จัดทําหนังสือแจงปรับคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม

และขยายเวลาการรับสมัคร 



๑๗๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  - พิจารณาคุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝกอบรม และ

จัดทําหนังสือแจงรายชื่อผูมีคุณสมบัติเพื่อใหเขารับ

การประเมิน ACM 

  - ดําเนินการคัดเลือกผูสมัคร ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๐ โดยเทคนิคศูนยการประเมิน ACM 

  - ประกาศผลการคัดเลือกผูรวมโครงการผูนําคลื่นลูกใหม 

รุนที่ ๒๒ จํานวน ๕๕ คน และจัดทํารายงานผูบริหาร

และแจงผูไดรับการคัดเลือกและตนสังกัดพรอมตอบรับ

การเขาฝกอบรม 

  - จัด pre session โดยเขาเรียนในหลักสูตรออนไลนและ

สื่อออนไลนที่กําหนด 

  - ผลิตคูมือหลักสูตร จัดเตรียมเอกสารและประสานงาน

เพื่อจัดพิธีเปดและปฐมนิเทศ 

  - จัดพิธี เปดหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมใน

ราชการไทย รุนที่ ๒๒ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และ

กิจกรรมปฐมนิเทศและศึกษาดูงานในตางจังหวัด 

ระหวางวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  - จัดการฝกอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. ระหวางวันที่ ๑๐ – 

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  - จัดกิจกรรมการศึกษากลุมและศึกษาดูงานในตางจังหวัด 

ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  - จัดการศึกษาดูงานในตางประเทศ ณ เมืองเซินเจิ้น 

ระหวางวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  - จัดฝกอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. ระหวางวันที่ ๓ - ๑๐ 



๑๗๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เมษายน ๒๕๖๐ 

  - จัดกิจกรรมการติดตามประเมินผลในตางจังหวัด 

ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

  - จัดพิธีปดหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมใน

ราชการไทย รุนท่ี ๒๒ ในวันที ่๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

  - รายงานผลการฝกอบรมไปยังสวนราชการตนสังกัด

ของผู เขารับการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนํา  

คลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที ่๒๒ 

  - เตรียมการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร

การพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที ่๒๒ 

   การพัฒนาการประเมินสมรรถนะดวยเทคนิคศูนย          

การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 

๑) จัดหาเครื่องมือประเมินสมรรถนะที่ไดรับการรับรองจาก

บริษัทท่ีปรึกษาช้ันนํา โดยมีการดําเนินการดังตอไปนี ้

- สํารวจหลักสูตรการประเมินสมรรถนะจากองคกร          

ที่ปรึกษาชั้นนํา ซึ่งมีกิจกรรมและวิธีการที่จะทําใหเกิด

การพัฒนาอยางยั่งยืนแกบุคลากรของสํานักงาน ก.พ. 

เพื่อใหมีองคความรูและทักษะในดาน (๑) การพัฒนา

ออกแบบเครื่องมือประเมิน (Developer) (๒) การใช

เครื่ องมื อประเมินในฐานะกรรมการผู ประเมิ น 

(Assessor/User) และ (๓) การรายงานผลการประเมิน 

(Feedback) 

- จัดลงทะเบียนฝ กอบรม “หลักสู ตรการประเมิน

สมรรถนะดวยเทคนิคศูนยการประเมินเพื่อการพัฒนา

   



๑๗๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

บุคลากรอยางเปนระบบ” ของบริษัทดิสคัฟเวอร จํากัด 

ระหวางวันที่  ๑๐ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ สําหรับ

ขาราชการสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๒ รุน รวม ๓๒ คน 

ระยะเวลาการฝกอบรมรุนละ ๓.๕ วัน 

- จัดทําคูมือการใชเครื่องมือประเมินสมรรถนะที่ใช

ประกอบการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวซึ่งจะเปน

ลิขสิทธิ์ของสํานักงาน ก.พ. ประกอบดวยกิจกรรมใน

ศูนยการประเมิน จํานวน ๑๒ ชุด และแบบทดสอบ 

จํานวน ๓ ชุด 

- รวมกับที่ปรึกษาจัดทําตนฉบับคูมือการใชเครื่องมือ

ประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรมในศูนยการประเมิน 

และประ เภทแบบประ เมิ นออนไลน  สํ าหรั บ                  

ทุกกลุมเปาหมาย ไดแก  (๑) กลุมขาราชการใหม              

(๒) กลุมขาราชการประเภทวิชาการระดับชํานาญการ

พิเศษ (๓) กลุมขาราชการประเภทอํานวยการ และ           

(๔) กลุมขาราชการประเภทบริหาร 

๒) วางแผนการสรางและทดสอบเครื่ องมือประเมิน

สมรรถนะเพื่อใชในการพัฒนาขาราชการตําแหนง

ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ (กลุมผูมี

ศักยภาพ) และประเภทอํานวยการ 

- กําหนดรายละเอียดเชิงพฤติกรรมและดัชนีชี้วัดของ

สมรรถนะที่ตองการประเมินสําหรับขาราชการตําแหนง

ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และประเภท

อํานวยการ 



๑๘๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรม         

ในศูนยการประเมินสําหรับขาราชการตําแหนงประเภท

วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ จํานวนอยางนอย        

๕ ชุดกิจกรรม และประเภทอํานวยการ จํานวน       

อยางนอย ๓ ชุดกิจกรรม 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือที่จะ

นําไปใชประเมินสมรรถนะขาราชการตําแหนงประเภท

วิชาการระดับชํานาญการพิเศษที่เขารวมโครงการพัฒนา

ผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๒และขาราชการ

ตําแหนงประเภทอํานวยการที่เขารวมโครงการฝกอบรม

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มี

วิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส. ๑) รุนที ่๘๕ 

- จัดฝกอบรมการเปนผูประเมิน (Assessors) ใหแก

ขาราชการสํานักงาน ก.พ. และผูที่เกี่ยวของเพื่อสราง

ทักษะในการประเมินสมรรถนะขาราชการตําแหนง

ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษที่ เขารวม

โครงการผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๒ และ

ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการที่ เขารวม

โครงการฝกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุนที่ ๘๕ และ          

รุนที่ ๘๖ 

การประเมินสมรรถนะขาราชการผูเขารวมโครงการ

ผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๒ 

- จัดประชุมเชิ งปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะ

ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ



๑๘๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พิเศษที่เขารวมโครงการผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย 

รุนที่ ๒๒ จํานวน ๗๑ คน โดยมีการประมวลผลการ

ประเมินสมรรถนะจากการทํากิจกรรมในศูนยการ

ประเมิน จัดทํารายงานผลการประเมินรายบุคคล 

( Individual Assessment Report) และพัฒนาแบบ

ประเมินสมรรถนะประเภทแบบประเมินตนเองและแบบ

ประเมิน ๓๖๐ องศา 

- ประเมินสมรรถนะขาราชการผูเขารวมโครงการฝกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย  

รุนที่ ๒๒ ดวยแบบประเมินตนเองภายหลังจากการ          

เขารวมโครงการ (Post Self-assessment) เมื่อวันที่           

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ และประเมินสมรรถนะดวย          

แบบประเมิน ๓๖๐ องศา ออนไลน ระหวางวันที ่         

๒๖ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

- รวบรวมขอมูลการประเมินสมรรถนะแบบ ๓๖๐ องศา

ออนไลน ของผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการ

พัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๒ ระหวาง

วันที ่๖ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- ประมวลผลการประเมินสมรรถนะแบบ ๓๖๐ องศา

ออนไลน ของผู เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร        

การพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๒ 

พรอมทั้งจัดทําเลมรายงานผล ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการ



๑๘๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พัฒนาผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๒ จํานวน ๕๐ 

คน เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด 

จังหวัดนนทบุรี 

การประเมินสมรรถนะขาราชการผูเขารวมโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) 

รุนที่ ๘๕ และ ๘๖ 

- จัดประชุมเชิ งปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะ

ขาราชการผู เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการ

พัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุนที่ ๘๕ จํานวน 

๑๓๐ คน ระหวางวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยมี 

การประมวลผลการประเมินสมรรถนะจาก ๒ สวน คือ 

(๑) การทําแบบประเมินตนเอง และ (๒) การทํากิจกรรม

ในศูนยการประเมิน พรอมทั้ งจั ดทํ ารายงานผล           

การประเมิ นรายบุ คคล ( Individual Assessment 

Report) 

- พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะขาราชการผู เขา

ฝกอบรมหลักสูตร นบส.๒ รุนที่ ๙ จํานวน ๓๔ คน  

โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ

ประเภทแบบประเมินตนเอง ทดลองประเมินดวย       

แบบประเมินตนเอง และประมวลผล 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะ

ขาราชการผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการ

พัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุนที่ ๘๖ จํานวน 



๑๘๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๑๓๐ คน ระหวางวันที่  ๒ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐          

พรอมทั้งประมวลผลการประเมินสมรรถนะและจัดทํา

รายงานผลการประเมินสวนบุคคล 

การประเมินสมรรถนะผู เข ารวมโครงการพัฒนา              

นักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส.๒) 

รุนที่ ๙ 

- ประเมินสมรรถนะผูเขารวมโครงการพัฒนานักบริหาร

ระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส.๒) รุนที่ ๙ ดวย

แบบสอบถามพฤติ กรรมการทํ างาน (Post Self 

Assessment) พรอมทั้งประมวลผลในภาพรวมเพื่อ

เปรียบเทียบกับ Pre Self-Assessment เมื่อวันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๓) การพัฒนาเครื่องมือประเภทกิจกรรมในศูนยการ

ประเมินสําหรับขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับปฏิบัติการผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร 

การเปนขาราชการที่ดี รุนที่ ๑๓ จํานวน ๔๖ คน และ

รุนที่ ๑๔ จํานวน ๔๕ คน 

- พัฒนาเครื่องมือประเภทกิจกรรมในศูนยการประเมิน

จํานวน ๔ ชุดกิจกรรม 

- ประชุมร วมกับที่ ปรึ กษาโครงการเพื่ อวางแผน

ดําเนินการทดสอบเครื่องมือประเมิน (ชุดกิจกรรม) และ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะฯ  

เมื่อวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือประเมิน 



๑๘๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

จํานวน ๔ กิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางทักษะการเปน           

ผูประเมิน เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะ

ขาราชการผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการเปน

ขาราชการที่ดี รุนที่ ๑๓ จํานวน ๔๖ คน เมื่อวันที่ ๒๔ 

เมษายน ๒๕๖๐ 

- ประมวลผลการประเมินสมรรถนะ และจัดทํารายงาน

ผลการประเมินรายบุคคล (Individual Assessment 

Report) 

- รวมกับที่ปรึกษาพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

ประเภทแบบประเมินออนไลนสําหรับขาราชการ

ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 

- รวบรวมขอมูลการประเมินสมรรถนะออนไลน 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสมรรถนะ

ขาราชการผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการ

เปนขาราชการที่ดี รุนท่ี ๑๔ จํานวน ๔๕ คน เมื่อวันที่ 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

- ประมวลผลการประเมินสมรรถนะประเภทกิจกรรมใน

ศูนยการประเมินและประเภทแบบประเมินออนไลน 

สํ าหรับขาราชการผู เข าร วมโครงการฝกอบรม

หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี รุนที่ ๑๔ เพื่อจัดทํา

รายงานผลการประเมินสมรรถนะสวนบุคคล จํานวน 

๔๕ ฉบับ 



๑๘๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนา

ขาราชการผู เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร         

การเปนขาราชการที่ดี รุนที่ ๑๔ (IDP Coaching) 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

   การพัฒนากําลังคนภาครัฐดวยการเรียนรูทางไกลและ      

สื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) 

๑) ก า ร พั ฒ น า ต น แ บ บ ศู น ย ก า ร เ รี ย น รู ท า ง                   

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

- พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใชกับการฝกอบรมแบบ 

OCSC Learning Space และพัฒนาตนแบบศูนย 

การเรียนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําหลักสูตรแบบ

ผสมผสาน (Blended Learning Course Creation) 

ในวันที่ ๑, ๗ และ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝกอบรมดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

- จัดจางดําเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการ

ฝ กอบรมด วยระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส  ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ควบคุม กํ ากับ ติ ดตาม และแก ไขปญหาในการ

ดําเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝกอบรม

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส รุนที่ ๑ (ระหวางวันที่ ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐) รุนที่ ๒ 

(ระหวางวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และ

   



๑๘๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

รุนที่ ๓ (ระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๐) และรุนที่ ๔ (ระหวางวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๐) 

  การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

๑) วางแผนการดําเนินการ/พัฒนาหลักสูตร 

๒) จัดฝกอบรมหลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี รุนที่ ๑๒ 

ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และสรุปผลการ

ฝกอบรม 

๓) จัดฝกอบรมหลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี รุนที่ ๑๓ ระหวาง

วันที่  ๒๔ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และสรุปผล      

การฝกอบรม 

๔) จัดฝกอบรมหลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี รุนที่ ๑๔ ระหวาง

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน 

ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท 

จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีผูเขารับ

การอบรม ๔๕ คน 

๕) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดําเนินการ

พัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือน

สามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ" ในวันที่ 

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองเมยแฟร บอลรูม ซี ชั้น ๑๑ 

โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินการพัฒนาและ        

การประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู

   



๑๘๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และเพื่อใหสวนราชการ

สามารถนําแนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผล

การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู ระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ ราชการไปใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

ผูเขารวมการสัมมนาประกอบดวยขาราชการผูรับผิดชอบ      

ในการปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลหรือที่เกี่ยวของ

ของสวนราชการ จํานวน ๑๔๗ สวนราชการ และเจาหนาที่

สํานักงาน ก.พ. 

   การสรางความเขมแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ       

(HR Professional) 

 ๑) การฝกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 

  - ประชุมหารือผูบริหารเพื่อจัดทําขอสรุปแนวทางการ

ดําเนินงานในภาพรวม 

  - ประสานคณะวิทยากรและผูออกแบบเนื้อหาของแตละ

หมวดวิชาในการจัดทํากําหนดการฝกอบรมตลอด

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๗ หมวดวิชา และ

ปรับปรุงสาระสําคัญในการฝกอบรมของแตละหมวดวิชา 

  - รับสมัครเขารับการฝกอบรม ๗ หมวดวิชา ผานระบบ

ลงทะเบียนกลาง 

  - จัดฝกอบรม ๒ หมวดวิชา ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ไดแก  

   ๑) หม ว ด วิ ช า ก า รบ ร ร จุ แ ล ะ แ ต ง ตั้ ง  สํ า ห รั บ           

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผูเขารับการอบรม 

   



๑๘๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๓๓ คน จาก ๒๔ สวนราชการ 

   ๒) หมวดวิชาการบริหารผลการปฏิบัติงาน สําหรับ         

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีผูเขารับการอบรม 

๓๕ คน จาก ๓๔ สวนราชการ 

  - พิจารณาคุณสมบัติและแจงรายชื่อผูรับการฝกอบรมใน 

๒ หมวดวิชาที่จะฝกอบรมในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 

  - จัดฝกอบรม ๒ หมวดวิชา ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี ไดแก  

   ๑) หมวดวิชาการบริหารกําลังคนคุณภาพ สําหรับนัก

ทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ระหวางวันที่ ๑๐ – 

๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ มีผูเขารับการอบรม ๓๑ คน 

จาก ๒๗ สวนราชการ 

   ๒) หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การจัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล สําหรับนักทรัพยากรบุคคล

ชํานาญการ ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

มีผูเขารับการอบรม ๓๐ คน จาก ๒๔ สวนราชการ 

  - จัดฝกอบรม ๑ หมวดวิชา ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ไดแก  

   ๑) หมวดวิ ชาการสรรหาและเลื อกสรร สํ าหรับ               

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีผูเขารับการอบรม 

๒๑ คน จาก ๑๙ สวนราชการ 

  - จัดฝกอบรม ๒ หมวดวิชา ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี ไดแก  



๑๘๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

   ๑) หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสอนงาน

เพื่อการปรับปรุง สําหรับนักทรัพยากรบุคคล 

ชํานาญการพิเศษ ระหวางวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม 

๒๕๖๐ มีผู เขารับการอบรมและผูสั งเกตการณ         

รวม ๓๖ คน 

   ๒) หมวดวิชาความรูพื้นฐานดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล สําหรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ การ 

ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผูเขารับ

การอบรมและผูสังเกตการณ รวม ๖๐ คน 

  -  จัดทํารายงานผลการฝกอบรมจํานวน ๖ หมวดวิชา คือ 

การบริหารผลงาน การบรรจุและแตงตั้ง การบริหาร

กําลังคนคุณภาพ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล         

การสรรหาและเลือกสรร และการสอนงานเพื่ อ        

การปรับปรุง 

  -  รวบรวมผลคะแนนของผูเขาอบรมเพื่อจัดทํารายงาน        

ผลการฝกอบรมสงใหสวนราชการ ในหมวดวิชาความรู

พืน้ฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

  -  สรุปผลการฝกอบรมในหมวดวิชาความรูพื้นฐานดาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

  -  จัดทํารายงานผลการฝกอบรมสงใหสวนราชการในหมวด

วิชาความรูพื้นฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  -  เขารวมสังเกตการณในการจัดฝกอบรมทุน HR Unit 

 ๒) การติ ดต ามประ เมิ นผลการฝ กอบรมหลั ก สู ต ร                 

นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 



๑๙๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  - วางแผนการติ ดตามประ เมิ นผลและปรั บปรุ ง                 

แบบประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมในป ๒๕๖๐ 

  -  รวบรวมผลงานของผู เขาอบรมในหมวดวิชาที่จัด

ฝกอบรมและจัดสงใหคณะวิทยากรจากสํานัก/ศูนย 

ผูทําหนาที่ประเมินใหคะแนนผลงาน 

  -  บันทึกขอมูลการประเมินผล ๗ หมวดวิชา ประมวลผล

การประเมินความพึงพอใจการฝกอบรมแตละหมวดวิชา

ชาและจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมป ๒๕๖๐ 

 ๓) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสรางความเขมแข็งดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการ  

  - จัดทํารางหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับ

หัวหนางานระดับตน (HRM for Frontline Managers) 

  - จัดประชุมวิพากษรางหลักสูตรการบริหารทรัพยากร

บุคคลสํ าหรับหั วหน า งานระดั บต น  (HRM for 

Frontline Managers) โดยนํ า เสนอต อที่ ประชุม     

ซึ่งประกอบดวย ผู เชี่ยวชาญ/ผูแทนหนวยงานที่

เกี่ยวของในสํานักงาน ก.พ. และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

จํานวน ๙ คน 

  - ปรับแกรางหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับ

หัวหนางานระดับตน (HRM for Frontline Managers) 

  -  จัดทําขอเสนอการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสรางความ

เขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับ

หัวหนางานระดับตน เสนอ อ.ก.พ. พัฒนาฯ 

  -  พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา และการบริหาร



๑๙๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

โครงการสําหรับหัวหนางานระดับตน 

  -  พัฒนารางหลักสูตรผูนําทีมในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง 

  -  จัดประชุมกลุมยอย เรื่อง “ความตองการในการพัฒนา

ศักยภาพในฐานะผูนําทีมในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง” 

ในวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี 

  -  จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาความตองการ       

ในการพัฒนา และเพื่อพัฒนาหลักสูตร “ผูนําทีมในยุค

แหงการเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐          

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยราชการและ      

คอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ โดยมีกลุมเปาหมาย

จากสวนราชการตาง ๆ จํานวน ๓ กลุม รวม ๖๐ คน 

ประกอบดวย ๑) ขาราชการผูปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม/

โครงการ ๒) ผูบังคับบัญชาของหัวหนากลุม/โครงการ 

และ ๓) ผูใตบังคับบัญชาของหัวหนากลุม/โครงการ 

 ๔) การพัฒนาวิทยากร 

  - ประสานเชิญวิทยากรในหลักสูตร HR Professional 

สมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อ

เปนผูอํานวยการเรียนรู (Developing Facilitation 

Skills) ของบริษัท DDI 

  -  พัฒนาวิทยากร ๘ คน โดยเขารับการฝกอบรมหลักสูตร

การฝกอบรมเพ่ือเปนผูอํานวยการเรียนรู (Developing 

Facilitation Skills) ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมดา ถนนงามวงศวาน 



๑๙๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของ

ขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา กิจกรรม ใหสอดคลองกับ

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม               

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ประสานกับหนวยงานภาคเอกชนที่รวมโครงการ ๖ แหง          

ในหลักสูตรที่  ๒ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัด

ดําเนินการ และปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม 

 ดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ

ชีวิตของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยแบ งการดํ า เนิ นการออก เป น  ๒  หลั กสู ต ร 

ประกอบดวย 

หลักสูตรที่ ๑ เปนการฝกอบรมผูเขารวมโครงการเพื่อเตรียม 

ความพรอมเกษียณอายุราชการในหัวขอเรื่อง การสราง             

แรงบันดาลใจ การสรางคุณคาของชีวิต เพื่อทําประโยชนใหกับ

สังคม ดําเนินการโดย สํานักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๕ เมษายน 

๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. โดยมี

ผูเขารวม จํานวน ๔๒๕ คน 

หลักสูตรที่ ๒ มี ๕ หลักสูตร โดยผูเขาอบรมสามารถเลือกได

เพียง ๑ หลักสูตร ดังน้ี 

๒.๑) การรักษาสุขภาพเพื่อเกษียณอายุ “ชีวิตสดใส...หลังวัย

เกษียณอายุ” โดย ชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซ ี         

ณ เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี 

จํานวน ๕ รุน ดังนี ้

   



๑๙๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

รุ  นที่  ๑ ระหว างวันที่  ๑๒ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐           

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๑๑๐ คน 

รุ  นที่  ๒ ระหว างวันที่  ๒๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐           

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๑๑๕ คน 

รุ นที่  ๓ ระหวางวันที่  ๑๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐            

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๑๑๕ คน 

รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๑๐๓ คน 

รุนที่ ๕ ระหวางวันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒.๒) การเตรียมตัวเมื่อเกษียณอายุ “โปรแกรมสูชีวิตใหม...        

หลังวัยทํางาน” โดย ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น ณ อําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จํานวน ๖ รุน ดังนี ้

ร ุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๑๗ คน 

รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๕ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผูเขารวม

โครงการฯ จํานวน ๕๔ คน 

รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม

โครงการฯ จํานวน ๔๗ คน 

รุนที่  ๔ ระหวางวันที่  ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐                

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๒๙ คน 

รุ นที่  ๕ ระหว างวันที่  ๑๔ – ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๖๐              

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๔๗ คน 

รุ นที่  ๖ ระหว างวันที่  ๒๑ – ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐             

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๔๗ คน 



๑๙๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๒.๓) การเสริมสร างสุขภาพวัยเกษียณอายุ  “โปรแกรม

เสริมสรางพลัง...สุขใจสุขกาย หลังวัยเกษียณ” โดย ชมรม

เสริมสรางสุขภาพเพชรริมธาร ณ เพชรริมธาร รีสอรท 

อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๗ รุน ดังนี ้

รุนที่  ๑ ระหวางวันที่  ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐             

(ยกเลิก) 

รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๕ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผูเขารวม

โครงการฯ จํานวน ๖๐ คน 

รุนที่  ๓ ระหวางวันที่  ๒๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐          

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๘๐ คน 

รุนที่  ๔ ระหวางวันที่  ๑๐ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐           

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๕๑ คน 

รุนที่  ๕ ระหวางวันที่  ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

(ยกเลิก) 

รุนที่  ๖ ระหวางวันที่  ๒๑ – ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐               

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๘๔ คน 

รุนที่ ๗ ระหวางวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

(ยกเลิก) 

๒.๔) การสรางความสุข..เสริมความมั่นคง วัยเกษียณ ดวย

โปรแกรม “การเสริมสรางแรงบันดาลใจเพื่อความมั่นคง

ใหกับชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ดวยภูมิปญญาไทย” โดย 

ชมรมสุขภาพโดยภูมิปญญาไทยโดย Me Tour ณ โรงแรม

ทวาราวดี รีสอรทแอนดสปา และศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศร

เดยสปา จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน ๗ รุน ดังนี ้



๑๙๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

รุ นที่ ๑ ระหวางวันที่  ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐             

(ยกเลิก) 

รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๕๒ คน 

รุ นที่  ๓ ระหวางวันที่  ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐            

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๗๖ คน 

รุ นที่  ๔ ระหวางวันที่  ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐             

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๕๑ คน 

รุ นที่  ๕ ระหวางวันที่  ๑๘ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐            

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๖๘ คน 

รุ นที่  ๖ ระหวางวันที่  ๑๕ – ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐                

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๔๗ คน 

รุนที่ ๗ ระหวางวันท่ี ๑๒ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

๒.๕) “ผจญภัยในตัวเอง” กับการคนพบครั้งใหมวัยเกษียณ โดย 

นิตยสารเพื่อผูสูงวัย โอ-ลั้นลา ณ อิงธาร รีสอรท จังหวัด

นครนายก จํานวน ๔ รุน ดังนี ้

รุนที่ ๑ ระหวางวันท่ี ๕ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผูเขารวม

โครงการฯ จํานวน ๖๓ คน 

รุ นที่  ๒  ระหว า งวันที่  ๓  – ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐              

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๕๒ คน 

รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน ๕๒ คน 

รุนที่ ๔ ระหวางวันท่ี ๔ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ (ยกเลิก) 

      



๑๙๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

   การเสริมสรางศักยภาพเครือขายเพ่ือยกระดับขีดสมรรถนะ

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 ๑) ทบทวนรายละเอียดเนื้ อหาหลักสูตร เพื่ อ เตรียม          

การปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบแนวทางการพัฒนา

ขาราชการ (HRD Policy Guideline) 

 ๒) จัดทํารางกรอบแนวทางการพัฒนาขาราชการ เพื่อใช

เปนแนวทางในการปรับปรุ งหลักสูตรการพัฒนา

ข าราชการ  (Development Roadmap) ในระดั บ            

ตาง ๆ ใหสอดคลองกบักรอบแนวทางดังกลาว 

 ๓) จัดทําแบบสํารวจขอมูลสวนราชการ เรื่อง “แนวทาง 

การยกระดับขีดสมรรถนะขาราชการของสวนราชการ” 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อติดตามการดําเนินการ

พัฒนาขาราชการของสวนราชการ 

 ๔) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจขอมูลสวนราชการ 

เรื่อง “แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะขาราชการของ        

สวนราชการ” ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อติดตาม

และสรุปผลในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนา

ขาราชการของสวนราชการ จํานวน ๑๔๑ หนวยงาน 

 ๕) กําหนดรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย

กิจกรรมยอย คือ (๑) การฝกอบรมและพัฒนาสมรรถนะ

ที่จําเปนสําหรับผูนํา และ (๒) การสัมมนาวิพากษ

หลักสูตรและแนวทางการพัฒนาผูนําของราชการพล

เรือนโดยเปรียบเทียบกับหลักสูตรการพัฒนาผูนําของ

ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมศักยภาพการ

   



๑๙๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลสําหรับขาราชการผูมีภารกิจ

เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากสวนราชการ

ตาง ๆ จํานวน ๓๕๐ คน ระหวางวันที่  ๒๓ – ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 ๖) สรุปผลในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาของ      

สวนราชการตามแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะ

ขาราชการและการดํ า เนินการของส วนราชการ        

เพื่อเตรียมจัดทําวาระเสนอ อ.ก.พ. เพื่อทราบ 

 ๗) จัดลงทะเบียนหลักสูตรฝกอบรม ระหวางวันที่ ๑ – ๒ 

กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน 

ถนนรั ชดาภิ เษก กรุ ง เทพมหานคร จํ าแนกตาม

กลุมเปาหมาย ดังนี ้

๑) หลักสูตร Speed of Trust Foundations สําหรับ

กลุมขาราชการประเภทบริหาร จํานวน ๑๕ คน 

๒) หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูนําเพื่อสรางการมี        

ส ว น ร ว ม  ( Engaging Leader) สํ า ห รั บ ก ลุ ม

ขาราชการประเภทอํานวยการ จํานวน ๒๐ คน 

๓) หลักสูตรผูนําในชวงเวลาที่ทาทาย (Leading in 

Challenging TimesTM) สําหรับกลุมขาราชการ

ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิ เศษผู มี

ศักยภาพสูง จํานวน ๒๕ คน 

  การพัฒนาขาราชการเพ่ือการสนับสนุนการปรับภาครัฐให

เปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

๑) การเสนอวาระเรื่องการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

   



๑๙๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน

ภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลตอคณะรัฐมนตร ี

- จัดทําหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ

บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการพัฒนา

ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

เห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลฯ 

๒) โครงการจัดทําทักษะดานดิจิทัลและเครื่องมือประเมิน

สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ (รวมกับสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน) หรือ สคช.) 

- รวมประชุมคณะรับรองเพื่อพิจารณารางทักษะดาน

ดิจิทัลฯ กอนนําเสนอเพื่อสัมมนาประชาพิเคราะห 

- ประสานและจัดทําหนังสือเชิญสวนราชการมอบหมาย

ขาราชการมารวมสัมมนาประชาพิเคราะหรางทักษะดาน

ดิจิทัลฯ จํานวน ๗๙ หนวยงาน 

- จัดสัมมนาประชาพิเคราะหนําเสนอผลการจัดทําชุด

ทักษะดานดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยรวมกับ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) และสํานักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เพื่อรับฟง  

ความคิดเห็นจากขาราชการกลุมตาง ๆ ที่จะนําชุดทักษะ

ไปปรับใชเปนกรอบการพัฒนาตนเองและผูอื่นใหเทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีความพรอมที่จะ



๑๙๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปน

ประเทศไทย ๔.๐ หรือการเปนประเทศที่มี ระบบ

เศรษฐกิ จที่ ขั บเคลื่ อนด วยนวั ตกรรม ผู เข าร วม            

การสัมมนา ประกอบดวย ตั วแทนขาราชการ ๕            

กลุมหลัก รวม ๑๓๖ คน ไดแก  ผูบริหารระดับสู ง 

ผูอํานวยการกอง กลุมผูปฏิบัติงานดานนโยบายและ

วิชาการ กลุ มผู ปฏิบัติ งานด านบริการ และกลุ ม

ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดนําเสนอ

ชุดทักษะที่ขาราชการและบุคลากรภาครัฐควรตองมีเพื่อ

การปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จํานวน    

๗ กลุมทักษะ ไดแก ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล ทักษะดานการควบคุม กํากับ และปฏิบัติตาม

กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล 

ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองคกร 

ทักษะดานการออกแบบกระบวนการและการใหบริการ

ดวยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ 

ทักษะดานการจัดการโครงการและบริหารกลยุทธ ทักษะ

ด านผู นํ าดิ จิ ทั ล  และทั กษะด านการขั บเคลื่ อน              

การเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล ทั้งนี้ การพัฒนากลุมทักษะ

ดังกลาวจะชวยสนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล          

ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล ชวยแกไข

ปญหาการทํางานแบบแยกสวน สงเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมการทํางานและการใหบริการใหแกองคกร       

อีกทั้งจะนําไปสูการสรางองคกรอัจฉริยะที่มีวัฒนธรรม



๒๐๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

องคกรแบบดิจิทัลและการพัฒนาบริการที่เปนเลิศใหแก

ประชาชนและผูรับบริการ 

๓) โครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

- พัฒนาเว็บไซตเพื่อเปน platform ของโครงการพัฒนา 

Digital Literacy Project พัฒนาโปรแกรมการจัดทํา

แผนพัฒนาสวนบุคคล (IDP) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ         

ในก า รพั ฒนา  Digital Literacy เ ช น  Infographic       

สื่อ VDO เพื่อเผยแพรใหหนวยงานตาง ๆ   

- จัดประเมินทักษะ/สมรรถนะดาน IT ของขาราชการ

ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดประชุมเพื่อ

เลือกเครื่องมือการประเมินสมรรถนะดาน IT โดยจัด

ประเมินสมรรถนะด าน IT ที่ ได มาตรฐานสากล 

มาตรฐาน TOPCIT (รวมกับ สคช.) ใหแกขาราชการ

ผูปฏิบัติงาน IT ภาครัฐ จํานวน ๒๑๒ คน ระหวางวันที่ 

๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจัดทดสอบ ITPE ระดับ 

FE ใหแกขาราชการ จํานวน ๒๓ คน (โดยความรวมมือ

ของสถาบันวิทยาการ สวทช. สนับสนุนเครื่องมือ) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใชในการสัมมนาเปรียบเทียบเครื่องมือ

ประเมินสมรรถนะดาน IT ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

และจัดสัมมนาเปรียบเทียบเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

ดาน IT จํานวน ๒ เครื่องมือ คือ TOPCIT (มาตรฐาน

ของสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลี ใต ) และ ITPE 

(มาตรฐานของญี่ปุน) ในวันที ่๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

- การทดสอบความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 



๒๐๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

(Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล โดยประสานกับ 

สคช. ในการเตรียมการ/การลงทะเบียน ในการจัด

ทดสอบ Digital Literacy ตามมาตรฐานสากล สําหรับ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐผูเขาทดสอบประมาณ 

๑๕,๐๐๐ คน จัดทําหนังสือแจงสวนราชการและองคกร

กลางบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ในการสงขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐเขาทดสอบ Digital Literacy และเขารับ

การอบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการทดสอบ ในวันที่ 

๗, ๙ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ (จํานวน ๖ รุน) มีผูเขา

อบรมรวม ๑,๕๔๕ คน รวมทั้งประสานและดําเนินการจัด

ทดสอบ Digital Literacy ใหกลุมผูเขาอบรมหลักสูตร       

นักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) ของสํานักงาน ก.พ. ในวันที่ 

๓, ๑๕, ๑๖, ๑๙, ๒๔ และ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 ๑๐.๔ เสรมิสรางระบบคณุธรรมในการ

แตงตั้งและโยกยายบุคลากร

ภาครัฐ 

 ๑. จัดทํารางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อน

ขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... ตามมาตรา ๖๓ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และรางหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการยาย การโอน 

หรือ การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ ประกอบรางกฎ 

ก.พ. ดังกลาว 

   

 ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย         

การปลูกฝงคานิยม คณุธรรม 

จริยธรรม และจิตสํานึกในการ

รักษาศักดิ์ศรีของความเปน

ขาราชการและความซื่อสัตย 

 การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยและแนวทางการปฏิบัติที่

เกี่ยวกับเรื่องวินัยของสวนราชการ รวมถึงการใหคําปรึกษา

แนะนํา การตอบขอหารือ ดังนี้  

  ตอบรับทราบรายงานการดําเนินการทางวินัย ๒๔๕ เรื่อง 

   



๒๐๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  ตอบรับทราบสํานวน ๑ เรื่อง 

  ตอบขอหารือเปนหนังสือ ๕๐ เรื่อง 

  ตอบขอหารือทางโทรศัพท ๒,๘๖๐ เรื่อง 

  ตอบเรื่องรองเรียน ๑๒ เรื่อง 

  ตอบหนังสือเรื่องทั่วไป เชน แจงผลการพิจารณาขอ

ยกเวนคุณสมบัติ ๑ เรื่อง 

  จัดทําความเห็นใหแกผูแทน ก.พ. ในการเขาประชุม 

อ.ก.พ. สามัญ ของสวนราชการตาง ๆ ๗๘๗ เรื่อง 

๒. การศึกษาแนวทางกําหนดมาตรฐานการดําเนินการทางวินัย

ระหวางหนวยงานกลาง 

  นํ า เสนอผลการศึ กษาแนวทางกํ าหนดมาตรฐาน                    

การดําเนินการทางวินัยระหวางหนวยงานกลาง เรื่อง           

การกําหนดมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแกผูที่พน

จากราชการตอคณะรัฐมนตรี 

  แกไขมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตร ี

ที่ไดพิจารณาแนวทางกําหนดมาตรฐานการดําเนินการ 

ทางวินัยระหวางหนวยงานกลาง : การดําเนินการทางวินัย

แกผูที่พนจากราชการ ตามหลักการดังนี ้

๑. การกําหนดหลักเกณฑที่กําหนดใหในกรณีที่ผล           

การสอบสวนพิจารณาปรากฏวา ผูนั้นกระทําผิด

วินัยอยางรายแรงโดยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแก

ผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่



๒๐๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ราชการโดยทุจริต ใหสามารถดําเนินการสอบสวน

ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ และ

กําหนดใหสั่งลงโทษภายในระยะเวลาสามปนับแต

วันที่ผูนั้นพนจากราชการ เชนเดียวกับการกระทํา

ผิดวินัยอยางรายแรงกรณีอื่น 

๒. การกําหนดขอยกเวนในกรณีที่ศาลปกครอง หรือ

องคกรพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือ

องคกรตรวจสอบรายงานการดําเนินการทางวินัย

วินิจฉัยชี้ขาดวา การดําเนินการทางวินัยแกผู ใด          

ไม ถู กต องตามกฎเกณฑที่ กํ าหนด ซึ่ งจะต อง

ดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นใหม  โดยให เริ่มนับ

กําหนดเวลาที่ใหดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษ

ขาราชการที่ออกจากราชการไปแลวไดภายในสามป

นับแตวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือ

องค กรดั งกล าวมี มติ หรื อคํ าวิ นิ จฉั ยถึ งที่ สุ ด            

แลวแตกรณี 

  นําเสนอเรื่องการกําหนดมาตรฐานการดําเนินการทางวินัย

ให อ.ก.พ.วินัยฯ พิจารณา ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

  จัดประชุมผูแทนของสวนราชการ จํานวน ๑๘ หนวยงาน 

เพื่อหารือรวมกันในการยกรางแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการ

ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการที่พนจากราชการไปแลว 

ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

  สงหนังสือไปยังสวนราชการ จํานวน ๑๘ หนวยงาน เพื่อ

ขอใหสงรางแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย



๒๐๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

แกขาราชการที่พนจากราชการไปแลว มาใหสํานักงาน ก.พ. 

เพื่อรวบรวมเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

  ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อติดตาม 

ความคืบหนาในการดําเนินการยกรางแกไขกฎหมายใน

ความรับผิดชอบของตน เพื่อสงใหสํานักงาน ก.พ. 

รวบรวมเสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

  ฝายเลขานุการองคกรกลางบริหารงานบุคคลฯ จัดสง 

รางแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยแกผูที่

พนจากราชการที่ผานความเห็นชอบจากองคกรกลาง

บริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของมายังสํานักงาน ก.พ. 

  รวบรวมรางแกไขกฎหมายของสวนราชการที่เกี่ยวของ

และสรุปประเด็นขอสังเกตของสวนราชการเกี่ยวกับ      

การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ 

  เสนอเรื่องการกําหนดมาตรฐานการดําเนินการทางวินัย

แกผูที่พนจากราชการ (รางแกไขมาตรา ๑๐๐ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พรอมทั้งรางแกไขกฎหมายของสวนราชการอื่นที่

เกี่ยวของ) ตอ ก.พ. พิจารณา ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 

๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ ก.พ.         

มีมติรับทราบ 

  จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของฝายเลขานุการ อ.ก.พ.

กระทรวง ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล

แกรนดคอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมประชุม 

จาก ๑๐ กระทรวง จํานวน ๕๐ คน และสัมภาษณ



๒๐๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ผูทรงคุณวุฒิด านวินัยเกี่ ยวกับสภาพปญหาในการ

ดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษทางวินัยของ 

อ.ก.พ. กระทรวง จํานวน ๑๕ คน 

  จัดสงรางแกไขกฎหมายไปยังรองนายกรัฐมนตรี เพื่อ

พิจารณาอนุมัตินําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

  ในการประชุม เมื่ อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแก ไขกฎหมาย         

วาดวยการดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการของ

องคกรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝายพลเรือน 

จํานวน ๕ ฉบับ ประกอบดวย  

  ๑) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

  ๒) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา            

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

  ๓) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   

  ๔) รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

  ๕) รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหสงสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ

ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ

ขาราชการรัฐสภา สํานักงานศาลปกครอง สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต



๒๐๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

แหงชาติ  และสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินไป

ประกอบการพิจารณาดวย ซึ่งขณะนี้สํานักงาน ก.พ. ได

จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎี ก า ได ร อ งขอ  ทั้ ง นี้  ส า ระสํ า คั ญขอ งร า ง

พระราชบัญญัติ จํานวน ๕ ฉบับ เปนการแกไขหลักเกณฑ

การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงกับขาราชการ       

พลเรือน ขาราชการรัฐสภา ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ และขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัดสามารถ

ดําเนินการทางวินัยกับขาราชการในสังกัดที่พนจาก

ราชการไปแลวก็ได หากความผิดอันเปนมูลเหตุแหง       

การกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรงนั้น

เกิดขึ้นระหวางที่ผูถูกกลาวหามีสภาพเปนขาราชการ         

แตไดกําหนดเงื่อนเวลาใหผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัย

ตองเริ่มดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงภายใน ๑ ป        

นับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ และกรณีที่จะสั่งลงโทษ

ตองดําเนินการภายใน ๓ ป นับแตวันที่ผูนั้นพนจาก

ราชการ นอกจากนี้ ยังเปนการกําหนดกรณีการดําเนินการ

ทางวินัยตามที่องคกรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งไดแก 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.           

มีมติชี้มูลความผิด ใหสามารถดําเนินการทางวินัยและ       

สั่งลงโทษตามที่มีมติชี้มูลความผิดได แมผูนั้นจะพนจาก

ราชการไปแลว โดยไมนําเงื่อนเวลาในการสอบสวนและ



๒๐๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เงื่อนไขการสั่งลงโทษดังกลาวมาใชบังคับ เพื่อใหเกิด 

ความเปนธรรมแกขาราชการประเภทตาง ๆ และเพื่อให

การชี้มูลความผิดวินัยขององคกรตรวจสอบการทุจริต

สามารถลงโทษทางวินัยแกขาราชการตามที่ช้ีมูลได 

  สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับร างแก ไข

กฎหมายวาดวยการดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจาก

ราชการ และรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเพื่อพิจารณาตอไป 

๓. การจัดทําคูมือวิทยากรในการพัฒนาขาราชการ เรื่อง “วินัย

ขาราชการพลเรือน” โดยมีเนื้อหาประกอบดวย 

 - คําแนะนําวิธีใชคูมือ 

 - ความหมายของวินัย 

 - ความจําเปนที่ตองรักษาวินัย 

 - ความสําคัญของวินัย 

 - วินัยและโทษทางวินัย 

 - ขอปฏิบัติทางวินัย 

  - ประการพเิศษ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  - ประการที่ ๑ ซื่อสัตยสุจริตและเทีย่งธรรม 

  - ประการที่ ๒ ปฏิบัตติามกฎหมาย นโยบาย และระเบียบ

แบบแผน 

  - ประการที่ ๓ ตั้งใจปฏิบัตหินาที่ใหเกิดผลด ี

  - ประการที่ ๔ ปฏิบัตติามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 

  - ประการที่ ๕ อุทิศเวลาใหแกราชการ 

  - ประการที่ ๖ รักษาความลับของทางราชการ 



๒๐๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  - ประการที่ ๗ รักษาความสัมพันธระหวางขาราชการ 

  - ประการที่ ๘ ปฏิบัตดิีตอผูติดตอราชการ 

  - ประการที่ ๙ วางตนเปนกลางทางการเมือง 

  - ประการที่ ๑๐ รักษาช่ือเสียงและเกียรติศักดิ ์

 - ขอหามทางวินัย 

  - ประการที่ ๑ ไมรายงานเท็จตอผูบงัคับบัญชา 

  - ประการที่ ๒ ไมปฏิบัตริาชการขามผูบังคับบัญชา 

  - ประการที่ ๓ ไมอาศยัตําแหนงหาประโยชนโดยมิชอบ 

  - ประการที่ ๔ ไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ 

  - ประการที่ ๕ ไมหาประโยชนใหเสยีความเที่ยงธรรม 

และเกียรต ิ

  - ประการที่ ๖ ไมเปนผูจดัการหางหุนสวนบริษัท 

  - ประการที่ ๗ ไมกลั่นแกลงกันในการปฏิบัตริาชการ 

  - ประการที่ ๘ ไมลวงละเมิดทางเพศตอผูปฏิบตัิราชการ 

  - ประการที่ ๙ ไมเหยียดหยามผูตดิตอราชการ 

๔. การจัดทําแผนแมบทดานการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน 

 รวบรวมและศึกษาขอมูลจากแผนการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมดานการเสริมสรางวินัยและปองกันการกระทํา

ผิดวินัยของสวนราชการและจังหวัดที่ไดรายงานผลมา       

ตามหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยู

ใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับ

บัญชากระทํ าผิ ดวินัย  (หนั งสือสํ านั กงาน ก .พ .              

ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๔๓ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบทดานการรักษาวินัย



๒๐๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ขาราชการพลเรือน ตามคําสั่งสํานักมาตรฐานวินัย            

ที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทยุทธศาสตร 

และแผนปฏิบัติการดานการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน 

โดยบูรณาการมาตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ขาราชการเปนสวนหนึ่งภายใตแผนแมบทดานการรักษา

วินัยขาราชการพลเรือน วันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐            

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อใหความรูแก

คณะทํ างานจั ดทํ าแผนแมบทด านการรั กษาวินั ย

ขาราชการพลเรือน และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

 สํารวจความคิดเห็น ศึกษาและรวบรวมขอมูล องคความรู

ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนแมบทการรักษา

วินัยขาราชการ อาทิ เชน การดําเนินงานดานการรักษา

วินัยขาราชการพลเรือนของสวนราชการ สถิติที่เกี่ยวของ 

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ เปนตน 

 จัดสัมมนาผูทรงคุณวุฒิดานการรักษาวินัย เพื่อรับฟง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทการสงเสริม

จริยธรรมและการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน ในวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

 จัดประชุมคณะทํางานแผนแมบทการสงเสริมจริยธรรม

และการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน ในวันที่  ๒๘ 

เมษายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผน

แมบทดานการสงเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย



๒๑๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ขาราชการพลเรือน ในวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐           

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  กลุมเปาหมาย

ประกอบดวย เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเสริมสราง

วินัยและกลุมงานคุมครองจริยธรรมประจําสวนราชการ 

จาก ๒๒ สวนราชการ จํานวน ๖๐ คน ซึ่งผูเขาประชุม

ได ร วมรับฟ งแนวทางการจัดทํ าแผนแมบท กลไก           

การดํ าเนินงาน และร วมกันอภิปรายแลกเปลี่ ยน           

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรางแผนแมบทดานการสงเสริม

จริยธรรมและการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน 

 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบท

ดานการสงเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยขาราชการ 

พลเรือน ในวันที ่๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยา

ปาร ค  กรุ ง เทพฯ  กลุ ม เป าหมายประกอบด วย 

ปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงที่กํากับดูแลหรือ

ผูอํานวยการสํานัก/กอง พรอมทั้งผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

กับการสงเสริมจริยธรรมและ การรักษาวินัยขาราชการ 

จากหนวยงานระดับกระทรวง ๑๙ กระทรวง และ

สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๗๖ คน โดยผูเขาประชุมไดรวม 

รับฟงแนวทางการจัดทําแผนแมบท กลไกการดําเนินงาน

และรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ        

รางแผนแมบทดานการสงเสริมจริยธรรมและการรักษา

วินัยขาราชการพลเรือน  

 ปรับแกและจัดทํารายละเอียดแผนแมบทการสงเสริม

จริยธรรมและการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน พรอมทั้ง



๒๑๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

นําเสนอแนวคิดและเนื้อหารางแผนแมบท และเสนอ       

ฝายบริหารเพื่อพิจารณา 

๕ การจัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูสําหรับขาราชการ 

  ประชุมคณะทํางานจัดการองคความรูสําหรับขาราชการ

ผานสื่อออนไลน (Online Knowledge Management) 

  รวบรวมขอมูลในเบื้องตนเกี่ยวกับวินัยและการดําเนินการ

ทางวินัย และจัดหมวดหมูขอมูลที่รวบรวมได เพื่อเผยแพร

ตอไป 

  วางแนวทางในการจัดทําขอมูลปฏิทินกิจกรรมสําคัญ 

และวางแนวทางในการปรับปรุงขอมูลที่จะเผยแพร

ประชาสัมพันธในเว็บไซตสํานักงาน ก.พ. 

  วิเคราะหและจัดประเภทองคความรูของสํานักมาตรฐาน

วินัยและระบุคําคนสําหรับเผยแพรตอบุคคลทั่วไปและ

ขาราชการ ทั้งนี้  สําหรับขาราชการไดจัดประเภท          

องคความรูใหแกกลุมขาราชการ คือ นักทรัพยากรบุคคล 

(จําแนกตามระดับตําแหนงขาราชการใหม) 

  วางแผนการจัดเตรียมฐานขอมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 

หนังสือเวียนของ ก.พ. เพื่อเตรียมทํา ocsc wiki 

  จัดทําสรุปคําถาม-คําตอบ (Q&A) เรื่องวินัยที่พบบอย

เพื่อเตรียมเผยแพรเปนองคความรู 

  จัดทํารางบันทึกขอตกลงความรวมมือดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว าง

สํานักงาน ก.พ. กับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ 



๒๑๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  นําขอมูลวินัยและการดําเนินการทางวินัยลงในระบบ 

OCSC wiki 

  การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตตอหนาที่ราชการ 

๑. การอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย 

  จัดฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

  จัดสงใบประกาศนียบัตรใหกับผูผานการฝกอบรม

หลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพรอมทั้งจัดสง CD ที่

รวบรวมเอกสารประกอบการบรรยายและไฟลเสียง       

ในการบรรยาย และสรุปผลการจัดฝกอบรมหลักสูตร      

การดําเนินการทางวินัย เสนอฝายบริหาร 

   

  การรณรงคดานการเสริมสรางพัฒนาใหขาราชการมีวินัย 

๑. การสัมมนาหัวหนาสวนราชการประจําปตามหลักเกณฑและ

วิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 

และปองกันมิ ให ผู อยู ใ ตบั งคับบัญชากระทําผิ ดวินั ย           

(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๑๑/ว ๔๓ ลงวันที่           

๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

  วางแผนรูปแบบการสั มมนาหั วหน าส วนราชการ                

ตามหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใต

บังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชา

กระทําผิดวินัย (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/      

ว ๔๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประจําป ๒๕๖๐ 

รวมกับศนูยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. 

   



๒๑๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  จัดทํ าร างคํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการและประชุม

คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑเพื่อตัดสินสื่อหรือ

กิจกรรมที่ใชในการเสริมสรางพัฒนาใหขาราชการมีวินัย

ของสวนราชการ 

  ประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑเพื่อตัดสินสื่อ

หรือกิจกรรมที่ใชในการเสริมสรางพัฒนาใหขาราชการ         

มีวินัยของสวนราชการ 

  รวบรวมรายงานการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ

เสริมสราง และพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และ

ปองกันมิใหผูอยู ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยตาม

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๔๓ ลงวันที่   

๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่สวนราชการรายงานมา และ

ดํา เนินการคัดเลือกสวนราชการเพื่อใหรางวัลใน        

วันสัมมนาหัวหนาสวนราชการประจําปตามหลักเกณฑ

และวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชา       

มีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

  คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อหรือกิจกรรมการ

เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและ

ปองกันมิใหผูอยู ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยได

พิจารณาคัดเลือกแลวเสร็จ โดยสวนราชการที่ไดรับ           

การคัดเลือก ไดแก กรมเจาทา จังหวัดอุทัยธานี สํานัก

ขาวกรองแหงชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง   

กรมทางหลวง สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



๒๑๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

  ดําเนินการจัดสัมมนาหัวหนาสวนราชการประจําปตาม

หลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใต

บังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชา

กระทํ า ผิ ด วิ นั ย  ใ นวั นที่  ๒๕  สิ งหาคม  ๒๕๖๐            

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรีโดยเปนการบูรณาการงานรวมกับกิจกรรมงานวัน

คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางวินัยภาครัฐ ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. การจัดทําคูมือการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน 

  จัดทําคูมือการรักษาวินัยขาราชการพลเรือนและจัด

กิจกรรมเผยแพรผลการศึกษาการจัดทําคูมือการรักษา

วินัยขาราชการพลเรือนในการสัมมนาหัวหนาสวนราชการ

ประจําปตามหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนา

ใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับ

บัญชากระทําผิดวินัย พรอมประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับอบรมตอคูมือการรักษาวินัยขาราชการพลเรือน 

๓. การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและ 

การลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง และการ

เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของ

ขาราชการประเภทตาง ๆ 

  จัดทําแบบฟอรมสําหรับการตรวจสอบมาตรฐาน         

การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย เพื่อใช

เปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัย 



๒๑๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  รวบรวมรายงานการดําเนินการทางวินัยของกระทรวง

กลุมเปาหมาย (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงยุติธรรม) 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อจัดทําสารบัญขอมูล

สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินการ        

ทางวินัยและการลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง 

  จัดทําสารบัญขอมูลรายงานการดําเนินการทางวินัยของ

กระทรวงกลุมเปาหมาย (กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง

ยุติธรรม) ป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อเปนขอมูล

สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินการ         

ทางวินัยและการลงโทษทางวินัย ของ อ.ก.พ. กระทรวง 

  จัดทําสารบัญขอมูลรายงานการดําเนินการทางวินัยและ

การลงโทษทางวินัยของสวนราชการตาง ๆ ในชวงป       

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อเปนฐานขอมูลในการ

รวบรวมขอมูลการดํา เนินการทางวินัยเชิงสถิติที ่            

สวนราชการรายงานมายัง ก.พ. 

  ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและ

การลงโทษทางวินัยจากรายงานการดําเนินการทางวินัย 

ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

เกษตรและสหกรณ และกระทรวงยุติธรรม ในชวงป พ.ศ. 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพื่อสรุปปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการ

ทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวง         

ไวเปนขอมูลสําหรับการศึกษาของที่ปรึกษาตอไป 



๒๑๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  รวบรวมขอมู ลการดํ า เนินการทางวินัย เชิ งสถิติ             

ที่สวนราชการรายงานมายัง ก.พ. ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ - 

๒๕๕๘ เพื่อจัดทําขอมูลการดําเนินการทางวินัยเชิงสถิติ 

โดยจําแนกขอมูลเปนรายปตามชวงเวลาการกระทําผิด 

ตามลักษณะความรายแรงของโทษ ตามสถานโทษ         

ทางวินัย ตามเพศและระดับตําแหนงของผูกระทําผิด 

ตามฐานความผิด ตามกรณีการกระทําผิด เปนตน 

  จัดทําแนวทางเกี่ยวกับศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและ

กระบวนการดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือน

สามัญกับขาราชการประเภทตางๆ จํานวน ๑๖ หนวยงาน 

ไดแก สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  สํานักงานอัยการสู งสุด สํานักงาน         

ศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงาน          

ศาลปกครอง สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สํ านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา สํานักงานกรุงเทพมหานคร กรมสงเสริม     

การปกครองทองถิ่น กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

รวมถึงปญหาความลักลั่นของกฎหมาย หรือกระบวนการ

ดําเนินการทางวินัยของขาราชการประเภทตาง ๆ       

พรอมแนวทางการแกไขปญหา 



๒๑๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  รวบรวมและประมวลการตรวจสอบมาตรฐานการ

ดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยจากรายงาน

การดํา เนินการทางวินัยของกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

กระทรวงยุติธรรม ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘             

ที่สรุปปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและ

มาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวง โดยแยก

และตรวจสอบเรื่องที่มีขอสังเกตไวเปนขอมูลสําหรับ

การศึกษาของท่ีปรึกษาตอไป 

  กําหนดประเด็นที่จะใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของฝายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวง จํานวน ๑ ครั้ง       

ไมนอยกวา ๑๐ กระทรวง และไมนอยกวา ๕๐ คน และ

การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานวินัย จํานวนไมนอยกวา 

๑๕ คน เกี่ยวกับสภาพปญหาในการดําเนินการทางวินัย              

และมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวง 

  จัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับ        

การดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษของ  

อ.ก.พ.กระทรวง จํานวน ๔ กระทรวง ไดแก กระทรวง

เกษตร และสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข 

๔. การศึกษาการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ

ทางวินัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม 

รายละเอียด ดังนี ้

  กําหนดแนวทางการเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ



๒๑๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ทางวินัยของประชาชน เชน การเผยแพรประชาสัมพันธ

ใหประชาชนทราบถึงสิทธิในการเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินการทางวินัย หรือการใหประชาชนไดเขามามี 

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการทางวินัยในอนาคต 

  รวบรวมชองทาง หนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการ

รับเรื่องรองเรียนทั้งหมด เชน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง

บร รจุ ต ามม าตรา  ๕๗  คณะกรรมการ  ป .ป .ช . 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ศูนยดํารงธรรม ศูนยรับ

เรื่องรองทุกข สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

  รวบรวมขั้นตอนการดําเนินการดําเนินการทางวินัย 

ตั้งแตขั้นตอนการรองเรียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

ดําเนินการทางวินัย 

  สรุปขอมูลการศึกษาการใหประชาชนเขามามีสวนรวม       

ในการดําเนินการทางวินัย เพื่อเปนขอมูลประกอบ      

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารการยุติธรรม

แหงชาติตอไป ทั้งนี้ การศึกษาการใหประชาชนเขามา          

มีสวนรวมในการดําเนินการทางวินัย มีรายละเอียด

โดยสังเขป ดังนี ้

  ๑) การกําหนดแนวทางการเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินการทางวินัยของประชาชน เชน การเผยแพร

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสิทธิในการเขามา

มีสวนรวมในการดําเนินการทางวินัย การใหประชาชน



๒๑๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการทางวินัย

ในอนาคต กระบวนการคุมครองพยาน 

  ๒) การเปดชองทางในการรองเรียนแกประชาชนซึ่ง

ปจจุบันมีชองทาง หนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ

กับการรับเรื่องรองเรียนในหลายภาคสวน เชน 

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน ศูนยดํารงธรรม ศูนยรับเรื่องรองทุกข 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

  ๓) การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนการ

ดําเนินการทางวินัย เชน การสรางกลไกเพื่อให

ประชาชนสามารถติดตามผลการดําเนินการทางวินัย 

และขั้นตอนแจงผลการพิจารณาการดําเนินการทาง

วินัย เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนความคิดหรือความเชื่อ

ของประชาชนใหมีความศรัทธาในกระบวนการ

ดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือน 

   นอกจากนี้ ควรจัดทําแนวทางหรือมาตรการเพิ่มเติมใน

เรื่องการคุมครองพยาน มาตรการในการอํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนซึ่งเปนพยานผูใหขอมูลหรือให

เบาะแสที่เปนประโยชน และการใหคาตอบแทนในการ

ใหขอมูลกับทางราชการ เพื่อพัฒนากลไกใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการดําเนินการทางวินัยตอไป 



๒๒๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  ดําเนินการพัฒนากลไกใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินการทางวินัยตามขอมูลที่ไดจากการศึกษาในสวน

การพัฒนากระบวนการรองเรียนกลาวหาวาขาราชการ

กระทําผิดวนิัยของประชาชน ดังนี ้

  ๑) จัดใหมีชองทางรองเรียนในเว็บไซตหลักของสํานักงาน 

ก.พ. เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการ

ดําเนินการทางวินัยกับขาราชการที่กระทําผิดวินัย 

  ๒) ดําเนินการติดตามกระบวนการดําเนินการทางวินัย

ของเรื่องที่ไดมีการรองเรียน โดยจะมีการติดตามอยาง

ตอเนื่อง เชน ประจําทุก ๒ สัปดาห เพื่อสามารถ

รายงานขอมูลความคืบหนาของการดําเนินการทาง

วินัยแกผูรองเรียนได 

  จัดทําแผนดําเนินการพัฒนากลไกใหประชาชนเขามา         

มีสวนรวมในการดําเนินการทางวินัย ประกอบดวย            

แบบรายงานขอมูล แผนงาน/โครงการทีส่นับสนุนโยบาย

เรงดวน ๖ ประเด็นประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ภายใตแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ แบบทบทวนแนวทาง         

การดําเนินงานในแตละนโยบายเรงดวน ๖ ดาน ตัวอยาง

การทบทวนแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน 

๖ ประเด็น ของสํานักงาน ก.พ. 

๕. การจัดทําสื่อวีดีทัศน 

 ดําเนินการจางผลิตสื่อวีดีทัศน 



๒๒๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๖. การจัดทําบทเพลงเพื่อกระตุนจิตสํานึกในการรักษาวินัยของ

ขาราชการ 

 ดําเนินการจางผลิตบทเพลงเพื่อกระตุนจิตสํานึกในการ

รักษาวินัยของขาราชการ 

  โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการดาน           

การพิทักษระบบคุณธรรมในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ 

๑. การอบรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อ

สนับสนุนงานตามภารกิจของกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรม (ก.พ.ค.) 

 จัดอบรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อ

สนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค. โดยมีวัตถุประสงค

เพื่ อ ให ผู เ ข าอบรมมี ความรู ความเข า ใจเกี่ ยวกั บ               

การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข  

มีองคความรูและทักษะในการปฏิบัติงานดานการพิทักษ

ร ะบบคุ ณ ธร รม  และปฏิ บั ติ ง านด า นกฎหมาย             

การดําเนินการทางวินัย การพิทักษระบบคุณธรรมเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ผูเขารวมการอบรมประกอบดวย 

ก.พ.ค. กวฉ. และขาราชการสํานักงาน ก.พ. 

คร้ังที่ ๑ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อใหความรูเรื่อง

ระเบียบ หลักเกณฑ และขั้นตอนเกี่ยวกับการออกหนังสือ

แสดงสิทธิในที่ดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตาม

โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน การพิจารณาใหสิทธ ิ

ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาว การรังวัด

สอบเขต การแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลง การรวม

   



๒๒๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน ฯลฯ 

ครั้งที่  ๒ วันที่  ๒ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ เพื่อใหความรู

เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ และขั้นตอนเกี่ยวกับการ

จัดทําบัตรประชาชน การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบาน 

การแปลงสัญชาติของชนกลุมนอย การอุทธรณคําสั่ง         

นายทะเบียน ฯลฯ 

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพื่อใหความรู

เ รื่ อ งการดํ า เนินการทางวินั ยของกรมราชทัณฑ           

การดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองโทษในสถาน

กักขัง ทัณฑสถาน เรือนจํากลาง และเรือนจําพิเศษ           

การจัดเวรยามในสถานกักกัน ทัณฑสถาน เรือนจํากลาง 

และเรือนจําพิเศษ หลักเกณฑวิธีการขั้นตอนการลดวัน

ตองโทษจําคุก การเลื่อน การลดชั้นผูตองขัง การพัก 

การลงโทษ การขอพระราชทานอภัยโทษ สิ่ งของ

ตองหามที่นําเขา และหลักเกณฑการตรวจการนําสิ่งของ

เขาสถานกักขัง ทัณฑสถาน เรือนจํากลาง เรือนจําพิเศษ 

การปฏิบัติตอผูตองขังชาวตางประเทศและการดูแลเด็ก

ในความดูแลของผูตองขังที่ติดเขามาในเรือนจํา ฯลฯ 

  ๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางผูบริหารสํานักงาน ก.พ. 

ก.พ.ค. กวฉ. และเจาหนาที่สํานักพิทักษระบบคุณธรรม 

เพื่อเสริมสรางและพัฒนาระบบงานการพิทักษระบบ

คุณธรรม 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางผูบริหารสํานักงาน 

ก.พ. ก.พ.ค. กวฉ. และเจาหนาที่สํานักพิทักษระบบ

   



๒๒๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

คุณธรรม จํานวน ๑ ครั้ง ระหวางวันที่  ๑๕ – ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณา

ทบทวน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

รองทุกขใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 จัดประชุมเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหา

ระบบอุปถัมภรวมกับศูนยสงเสริมจริยธรรม เมื่อวันที่ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการประสิทธิภาพดาน

การพิทักษระบบคุณธรรมใหกับขาราชการพลเรือนสามัญ

ที่ปฏิบัติหนาที่ในกระทรวงยุติธรรม 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพดาน  

การพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการใหกับ

ขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติหนาที่ในกระทรวง

ยุติธรรมและเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ จํานวน ๕๐ คน           

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิช 

คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีการบรรยายและดําเนิน

กิจกรรมแบงกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาเกี่ยวกับ

การดํ า เนินการในเรื่ องการอุทธรณ และร องทุกข           

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการใน

กระทรวงยุติธรรมผูรับผิดชอบงานดานการพิทักษระบบ

คุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรับความรูความเขาใจ และรับทราบถึง

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการพิทักษระบบ



๒๒๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

คุณธรรม อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางแกไขปญหา 

ในการปฏิบัติงานดานการพิทักษระบบคุณธรรมตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ซึ่งจะเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพงานดานการพิทักษ

ระบบคุณธรรมในระบบราชการและงานของ ก.พ.ค.       

ใหพัฒนายิ่งขึ้น ตลอดจนไดประชาสัมพันธบทบาทภารกิจ

และผลงานของ ก.พ.ค. ดวย 

๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ

เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 

  แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษา วิเคราะหประเด็นปญหา

เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณและการพิจารณา

รองทุกข 

  จัดประชุม ก.พ.ค. รวมกับคณะทํางาน เพื่อกําหนด         

โครงรางของการแกไขกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและ

การพิจารณาอุทธรณ และกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข

และการพิจารณาเรื่องรองทุกข จํานวน ๒ ครั้ง 

  เตรียมจัดประชุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการพิทักษ

ระบบคุณธรรม เพื่อปรับปรุง แกไข กฎ ระเบียบเกี่ยวกับ

การพิทักษระบบคุณธรรม จํานวน ๑ ครั้ง 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงแนวทางความคิดเห็น

ของผูทรงคุณวุฒเิกี่ยวกับการปรับปรุง แกไขกฎ ระเบียบ

เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม เมื่อวันที่  ๒๓ 

มกราคม ๒๕๖๐  

  สรุปประเด็นที่ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ



๒๒๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม พรอมเสนอรางกฎ 

ระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมตอ ก.พ.ค. 

เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

  ดําเนินการปรับปรุงแกไขรางกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการ

พิทักษระบบคุณธรรม ตามที่ ก.พ.ค. ใหขอเสนอแนะ          

ในเบื้องตน 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไข ปรับปรุงกฎ ระเบียบ

เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิช คอนเวนชั่น จังหวัด

นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผู เขารวมประชุมซึ่ งประกอบดวย

ขาราชการพลเรือนผูปฏิบัติงานดานการพิทักษระบบ

คุณธรรมของสวนราชการตาง ๆ ประมาณ ๒๐๐ คน        

เพื่อนํามาประกอบการแกไข ปรับปรุงกฎ ก.พ.ค. วาดวย

การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึง 

รางระเบียบ ก.พ.ค. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเยียวยา

ความเสี ยหายใหแก ผู อุ ทธรณและผู ร องทุกขหรื อ

ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม พ.ศ. .... 

ทั้งนี้ เพื่อใหการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ

พล เ รื อนสามัญบรรลุ ผลสมดั ง เ จตนารมณ แห ง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      



๒๒๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  ๕. การเสริมสรางองคความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ   

การดําเนินงานดานการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบ

ราชการ 

 โดยมีวัตถุประสงค คือ 

 ๑) ขาราชการพลเรือนมีความรูความเขาใจการพิทักษระบบ

คุณธรรมในระบบราชการพลเรือน และนําไปปรับใชกับ

การปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 ๒) ข า ร าชการพล เรื อนสามัญสามารถ ใชสิ ทธิ ต าม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และกฎที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง 

 ๓) ขาราชการพลเรือนมีทัศนคติที่ดีตอการพิทักษระบบ

คุณธรรมในระบบราชการพลเรือน และ ก.พ.ค. 

  ลงบทความในหนังสือพิมพมติชนรายวันทุกวันอังคารแรก

ของทุกเดือน คอลัมน “ก.พ.ค. ขอบอก” จํานวน ๑๖ ครั้ง 

(วันที่ ๖, ๑๓, ๒๐, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙, ๔ ตุลาคม 

๒๕๕๙, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙         

๓ มกราคม ๒๕๖๐, ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐, ๗ มีนาคม 

๒๕๖๐, ๔ เมษายน ๒๕๖๐, ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐,           

๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑ สิงหาคม 

๒๕๖๐ และ ๕ กันยายน ๒๕๖๐) 

  จัดทําหนังสือรวมบทความคอลัมน ก.พ.ค. ขอบอก เลม ๔ 

และเลม ๕ เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมใหกับ

ขาราชการพลเรือน 

   



๒๒๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  จัดทําหนังสือรวมกฎหมาย ก.พ.ค.  

  จัดทํารายงานประจําป ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 

  จัดทําหนังสือผูพิทักษระบบคุณธรรม เลม ๖ 

  สรุปและจัดทําเนื้อหาสําหรับการเผยแพรประชาสัมพันธ

องคความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน            

ดานการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการผานสื่อ

วิทยุ  และจัดทําเนื้อหาสําหรับเอกสารแผนพับและ

โปสเตอร 

๖. การบริหารจัดการดานการพิทักษระบบคุณธรรม 

  การประชุม ก.พ.ค. และคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ

และรองทุกข 

๑) เดือนกันยายน ๒๕๕๙  

การประชุม ก.พ.ค. จาํนวน ๔ ครั้ง 

การประชุม กวฉ. จํานวน ๓๕ ครั้ง 

๒) เดือนตุลาคม ๒๕๕๙  

การประชุม ก.พ.ค. จาํนวน ๔ ครั้ง 

การประชุม กวฉ. จํานวน ๒๘ ครั้ง 

๓) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  

การประชุม ก.พ.ค. จาํนวน ๕ ครั้ง 

การประชุม กวฉ. จํานวน ๔๐ ครั้ง 

๔) เดือนธันวาคม ๒๕๕๙  

การประชุม ก.พ.ค. จาํนวน ๔ ครั้ง 

การประชุม กวฉ. จํานวน ๒๑ ครั้ง 

๕) เดือนมกราคม ๒๕๖๐  



๒๒๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การประชุม ก.พ.ค. จาํนวน ๓ ครั้ง 

การประชุม กวฉ. จํานวน ๓๑ ครั้ง 

๖) เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐  

การประชุม ก.พ.ค. จาํนวน ๔ ครั้ง 

การประชุม กวฉ. จํานวน ๓๑ ครั้ง 

๗) เดือนมีนาคม ๒๕๖๐  

การประชุม ก.พ.ค. จาํนวน ๕ ครั้ง 

การประชุม กวฉ. จํานวน ๓๒ ครั้ง 

๘) เดือนเมษายน ๒๕๖๐  

การประชุม ก.พ.ค. จาํนวน ๔ ครั้ง 

การประชุม กวฉ. จํานวน ๑๔ ครั้ง 

๙) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  

การประชุม ก.พ.ค. จาํนวน ๔ ครั้ง 

การประชุม กวฉ. จํานวน ๓๓ ครั้ง 

๑๐) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  

 การประชุม ก.พ.ค. จาํนวน ๓ ครั้ง 

 การประชุม กวฉ. จํานวน ๓๖ ครั้ง 

๑๑) เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  

 การประชุม ก.พ.ค. จาํนวน ๔ ครั้ง 

 การประชุม กวฉ. จํานวน ๒๓ ครั้ง 

๑๒) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  

 การประชุม ก.พ.ค. จาํนวน ๕ ครั้ง 

 การประชุม กวฉ. จํานวน ๓๕ ครั้ง 

 



๒๒๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

๗. การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพดานการพิทักษระบบคุณธรรม 

  จัดการศึกษาดูงานของ ก.พ.ค. ที่ เครือรัฐออสเตรเลีย 

ระหวางวันที ่๔ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีการแลกเปลี่ยน

มุมมอง แนวคิด ประสบการณ ความรู  ศึกษาแนวทาง

เกี่ยวกับการดําเนินการของแตละหนวยงาน และแนวทาง

การแกไขปญหาในการบริหารงานบุคคล 

  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรม

องคกร 

๑. งานวันขาราชการพลเรือน 

  จัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี

กิจกรรมประกอบดวย  

๑) พิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันขาราชการพลเรือน 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒) พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการ

พลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓)  การแสดงเสวนาและการบรรยายพิเศษ หัวขอ        

“การสืบสานศาสตรพระราชา” โดย หมอมหลวง

ป นั ด ด า  ดิ ศ กุ ล  รั ฐ ม น ต รี ช ว ย ว า ก า ร

กระทรวงศึกษาธิการ และการเสวนา หัวขอ           

“การนอมนําพระราชปณิธานและหลักการทรงงาน

ของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพล           

อดุยเดชสูการปฏิบัติ” โดย ขาราชการพลเรือนดีเดน 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) 

ทําเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

   



๒๓๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน วันที่ 

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ 

อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 

โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพี่อสรุปผล

การจัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู เ ข า ร วมประชุ ม  ได แก  คณะกรรมการจั ด งาน             

วันขาราชการพลเรือน หนวยงานที่ เกี่ ยวของ และ

เจาหนาที่ จํานวน ๕๓ คน  

  ประชุมหารือปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

ขาราชการพลเรือนดีเดน รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ       

ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี โดยที่ประชุมไดหารือตามประเด็นขอเสนอในการ

ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือน

ดีเดน สรุปไดดังนี ้

- ดานองคประกอบคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑและ

วิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 

- ดานระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

- ดานประเภทขาราชการผูเขารับการคัดเลือก 

- ดานสัดสวนขาราชการพลเรือนดีเดน และกลุมของ          

ผูเขารับการคัดเลือก 

- ดานการกําหนดจํานวนครั้ งที่ ไดรับคัดเลือกเปน

ขาราชการพลเรือนดีเดน 

- ดานองคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการ

พลเรือนดีเดนของสวนราชการและจังหวัด 



๒๓๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- ดานการประเมินขาราชการพลเรือนดีเดน 

- ดานวิธีการคัดเลือก 

๒. การพัฒนาองคความรู  และเครื่องมือดานการสงเสริม

จริยธรรม เพ่ือการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม 

  จัดทําขอเสนอแนวทางการปรับปรุงการสงเสริมจริยธรรม

ในราชการพลเรือน โดยบูรณาการระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล อาทิ ระบบจําแนกตําแหนง ระบบคาตอบแทน 

ระบบแตงตั้ง เขากับเครื่องมือในการสงเสริมจริยธรรมและ

ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของขาราชการ เพื่อให       

การสงเสริมจริยธรรมและการปองกันการกระทําผิดทาง

วินัยผสานกลมกลืนกับกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาคราชการ รวมถึงการบูรณาการกระบวนการสงเสริม

จริยธรรมขาราชการเขากับกลไกการสรางทางกาวหนาใน

อาชีพ การวางระบบที่จะจูงใจคนรุนใหมที่มีศักยภาพและ                   

มีจิตสาธารณะที่จะเขาสูราชการในอนาคต การสราง 

ความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเครื่องมือและ

กลไกการดําเนินงานตามกฎหมายที่มีอยู 

  จัดทําแนวทางการดําเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม สําหรับสวนราชการ เพื่อเปนเครื่องมือใหกับ

สวนราชการในการจัดทําขอเสนอแนวทางการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับบริบทการทํางาน       

และสภาพปญหาของสวนราชการ โดยทําหนังสือแจง        

สวนราชการและจังหวัด 

  เตรียมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 



๒๓๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  แตงตั้ งคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 

จํานวน ๔๐ กรม ๒๔ จังหวัด ไดแก  

- กรมบังคับคดี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

กรมการจั ดหางาน สํ านั กงานกิ จการยุ ติ ธรรม    

กรมทรั พย สิ นทางปญญา สํ านั กงบประมาณ            

สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํ านักงาน                    

ปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงานมาตรฐานสินคา 

เกษตรและอาหารแหงชาติ กรมการปกครอง สํานักงาน             

ราชบัณฑิตยสภา สํานักงานคณะกรรมการปองกัน       

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมปศุสัตว 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดลอม สํานักงานเศรษฐกิจการคลั ง สํ านัก        

ขาวกรองแหงชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร          

และสหกรณ กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค 

สํานักงานนโยบายและแผนพลั งงาน กรมปาไม 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ สํานักงาน ก.พ. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กรมอนามัย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมอุตุนิยมวิทยา 

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรมส ง เ ส ริ มคุ ณภาพสิ่ ง แวดล อม  สํ านั ก ง าน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิ เศษ 

สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักงานปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม สํ านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา         

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กรมฝนหลวงและ 



๒๓๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การบินเกษตร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมทรัพยากรธรณี      

และกรมธุรกิจพลังงาน 

- จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพิจิตร  จั งหวั ดแพร  จั งหวั ด

สุ ริ นทร  จั งหวั ดชั ยภู มิ  จั งหวั ดสระบุ รี  จั งหวั ด

แมฮองสอน จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดอุตรดิตถ  จังหวัดนาน 

จังหวัดสระแกว จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดนครพนม 

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดนครนายก จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดยโสธร 

จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดนราธิวาส 

การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม 

  จัดประชุมคณะทํางานการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ จํานวน ๒ ครั้ง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และ 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามรั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐           

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีเลขาธิการ ก.พ. 

(นางเมธินี เทพมณี) เปนประธาน กลาวตอนรับผูเขารวม

ประชุม และรองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) 

ชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดทํามาตรฐาน

ทางจริยธรรม ดําเนินการประชุม/อภิปราย โดยมีประเด็น 



๒๓๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ดังนี้ ๑) องคกรกลางบริหารงานบุคคลนําเสนอขอมูลที่

เกี่ ยวข องกั บการจั ดทํ ามาตรฐานทางจริ ยธรรม             

๒) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ๓) พิจารณา

แนวทางการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม โดยที่ประชุม          

มีมติเห็นชอบแผนการดําเนินการและกรอบแนวคิด          

การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ            

มีผูเขาประชุม จํานวน ๕๐ คน 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามรั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช ๒๕๖๐ ระหวางองคกรกลางบริหารงานบุคคล

ประเภทตาง ๆ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐        

ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

โดยสรุปสาระสําคัญของการประชุม ดังนี้ ที่ประชุมได

พิจารณาขอเสนอรางมาตรฐานทางจริยธรรมขององคกร

กลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ ตามกรอบแนวคิด 

๓ ดาน ไดแก ดานเนื้อหาสาระ ดานกลไก และดานสภาพ

บังคับ และพิจารณาสรุปความเห็นตอรางมาตรฐานทาง

จริยธรรมเพื่อใหผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลนํา

รางมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ไปเสนอตอผูบริหาร

หรือคณะกรรมการขององคกรกลางบริหารงานบุคคล

พิจารณา และมอบผูแทนคณะกรรมการฯ เขารวมการ

ประชุมครั้งที่ ๓ มีผูเขาประชุม จํานวน ๕๒ คน 

  จัดประชุมเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



๒๓๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ระหวาง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจาก

ราชการและ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรม

เพื่อราชการใสสะอาด ในวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐        

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

โดยมีผูเขาประชุม จํานวน ๔๐ คน ผลจากการประชุม คือ 

ที่ ประชุ ม  อ .ก .พ .  ทั้ ง สองคณะได อภิ ปรายและ               

มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม

สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐในดานตาง ๆ ดังนี้  

- ดานสาระ ซึ่งที่ประชุมไดสรุปคานิยมหลัก ๗ ประการ 

ไดแก  ๑) ซื่อสัตยสุจริต ๒) รับผิดชอบตอหนาที่                

๓) ไม เลือกปฏิบัติ  ๔) กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง               

๕ )  มุ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  ๖ )  มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  แ ล ะ                   

๗) เปนตนแบบของสังคม  

- ดานกลไกและดานสภาพบังคับ โดยที่ประชุมเห็นดวย

กับขอเสนอที่ใหบัญญัติเปนพระราชบัญญัติวาดวย

มาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ใหแยก

ความชัดเจนระหวางจริยธรรมและวินัย เห็นดวยกับ

ขอเสนอกลไกระดับชาติ โดยใหมีคณะกรรมการ

มาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ (กมจ.) และ

อํานาจหนาที่ รวมทั้งการนํามาตรฐานทางจริยธรรมไป

ใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล และมีขอสังเกต

เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกลไกระดับ ก. และกลไก

ระดับสวนราชการ/หนวยงาน การเพิ่มผูแทนจาก         

ภาคสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม และการเพ่ิมเติม



๒๓๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

อํานาจหนาที่ในการเสนอแนะและใหคําปรึกษาแก

คณะรั ฐมนตรี เกี่ ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร           

การสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามรั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหวางองคกรกลางบริหารงานบุคคล

ประเภทตาง ๆ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐        

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๙ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

โดยที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบสาระมาตรฐานทางจริยธรรม

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ จํานวน ๗ ขอ และมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ. 

ยกรางกฎหมายวาดวยจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ        

โดยนําเอาความเห็นของที่ประชุมทั้งดานสาระ กลไก และ

สภาพบังคับไปประกอบการยกรางฯ รวมถึงใหสํานักงาน 

ก.พ. จัดประชุมผู แทนคณะกรรมการองคกรกลาง

บริ หารงานบุ คคลแต ละประ เภท เพื่ อพิ จารณา                 

รางกฎหมายวาดวยจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ                

มีผูเขารวมประชุมจํานวน ๕๗ คน  

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํามาตรฐานทาง

จริ ยธรรมตามรั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหวางองคกรกลาง บ ริ ห า ร ง า น

บุคคลประเภทตาง ๆ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนยราชการและ        

คอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพ โดยที่ประชุม          



๒๓๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ไดพิจารณา และมีขอสังเกตในการปรับแกไขรางกฎหมาย

วาดวยจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ และมอบหมายให

สํานักงาน ก.พ. แจงเวียนรางกฎหมายดังกลาวที่มี         

การปรับแกไขแลวใหองคกรกลางบริหารงานบุคคล

ประเภทตาง ๆ พิจารณา มีผู เขารวมประชุมจํานวน           

๕๕ คน   

๓. การสงเสริมการเรียนรูดานจริยธรรมใหแกขาราชการและ

สวนราชการ 

  พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเรื่อง การสรางมาตรฐาน       

ความโปรงใสของสวนราชการ เพื่อจัดทําสื่อการเรียนรู 

ทางอิเล็กทรอนิกส e - Book 

  พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิ

ขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง เพื่อจัดทําสื่อ      

ก า ร เ รี ย น รู ท า งอิ เ ล คทรอ นิ ก ส  e – Book แล ะ                    

e – Learning ดวยการจัดทําเนื้อหา และประชุมใหขอมูล

รายละเอียดเนื้อหากับสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

  การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง 

- การฝกอบรมวิทยากรตัวคูณหลักสูตรเสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการ : สํานักขาราชการไทยไมโกง 

เพื่ อใหทุ กกระทรวงมี วิทยากรที่ สามารถอบรม

ข าราชการของส วนราชการในสั งกั ด ได  โดยมี              

สวนราชการเขารวมการอบรมวิทยากรตัวคูณ จํานวน 

๑๒ สวนราชการ รวม ๔๐ คน ระหวางวันที่ ๑ – ๓ 



๒๓๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัด

นนทบุรี 

- การฝกอบรมวิทยากรตัวคูณหลักสูตรเสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง          

เพื่อพัฒนาขาราชการใหมีความรู มีความมุงมั่นปฏิบัติ

หนาที่เพื่อสวนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต เปนตัวอยางที่ดีของผูรวมงานและ

สามารถทําหนาที่วิทยากรตัวคูณในการเสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง 

ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม

ริ ชมอนด  จั งหวั ดนนทบุ รี  ผู เ ข าร วมฝ กอบรม

ประกอบดวย ขาราชการกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต หรือปฏิบัติงานอื่นที่

เกี่ยวของ ที่ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการขึ้นไป หรือ

ขาราชการที่มีทักษะในการเปนวิทยากร (Facilitator) 

และมีความรู เกี่ยวกับจริยธรรมและการปองกันการ

ทุจริต จาก ๑๔ สวนราชการ ที่ขึ้นตรงตอสํานัก

นายกรัฐมนตรี จํานวน ๕๐ คน 

- การจัดอบรมหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง จํานวน ๒ ครั้ง โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อใหผู เข ารับการอบรมมีความรู           

ความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม           

การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของขาราชการใหมีความมุงมั่น



๒๓๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ปฏิบัติหนาที่เพื่อสวนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานดวย  

ความซื่อสัตยสุจริต เปนตัวอยางที่ดีของผูรวมงาน และ

สามารถมีบทบาทสําคัญในการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอยางมีประสิทธิภาพ  

คร้ังที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐           

ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุมเปาหมาย 

จาก ๑๔ จั งหวั ด  (จั งหวั ดนนทบุ รี  ปทุ มธานี 

พระนครศรีอยุธยา อางทอง สระบุรี สมุทรปราการ 

นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา 

นครนายก ชลบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประกอบดวย 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด เจาหนาที่จาก 

กลุมงานคุมครองจริยธรรม ศูนยปฏิบัติการตอตาน        

การทุจริต (ศปท.) กลุมบริหารงานบุคคล ศูนยดํารงธรรม 

และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ/หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายใหขับเคลื่อนแผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน ๗๐ คน  

ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐           

ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุมเปาหมาย

จาก ๑๓ จังหวัด (จั งหวัดสิ งหบุรี  ชัยนาท ลพบุรี 

อุทัยธานี นครสวรรค ปราจีนบุรี  สระแกว ระยอง 

จั น ท บุ รี  ต ร า ด  ก า ญ จ น บุ รี  เ พ ช ร บุ รี  แ ล ะ

ประจวบคีรีขันธ) ประกอบดวย คณะกรรมการจริยธรรม

ประจําจังหวัด เจาหนาที่จากกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก า ร ต อ ต า น ก า ร ทุ จ ริ ต  ( ศ ป ท . )                  



๒๔๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

กลุมบริหารงานบุคคล ศูนยดํารงธรรม และสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด และผูที่ไดรับมอบหมายใหขับเคลื่อน

แผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน ๗๐ คน 

- การอบรมหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง โดยความรวมมือระหวาง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับ

สํานกังาน ก.พ. วัตถุประสงค ๑) เพื่อใหขาราชการและ

เจาหนาที่ซี่งอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง         

มีความรู ความเขาใจและตระหนักในแนวทาง นโยบาย

ของรัฐบาล และความคาดหวังของประชาชนที่มีตอ

หนวยงาน พรอมทั้งความเสี่ยงตามบริบทขององคกร        

๒) เพื่อใหคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ

เขาใจบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ เครื่องมือ 

แนวทางสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการที่ซื่อสัตย ซึ่งผลที่ไดจากการอบรม 

คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม           

มีกิจกรรม โครงการที่รองรับการทํางานที่เสริมสราง

เกียรติภูมิโดยมีกระบวนการคิดที่เนนการมีสวนรวมของ

ผูเกี่ยวของตามบริบทของแตละกรม จํานวนผูเขาอบรม 

๑๖๐ คน ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐              

ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

- การฝกอบรมหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง สําหรับผูทรงคุณวุฒิและ

ขาราชการศูนยสงเสริมจริยธรรม วัตถุประสงคเพื่อสราง



๒๔๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

วิทยากรที่จะทําหนาที่เปนวิทยากรตัวคูณหลักสูตร

เสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทย 

ไมโกงใหสวนราชการ ผู เขาอบรมจํานวน ๒๒ คน 

ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม

เดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

- การอบรมหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง โดยความรวมมือระหวาง

สํานักงาน ก.พ. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ

จังหวัดหนองคาย วัตถุประสงค คือ ๑) เพื่อเสริมสราง

จิตสํานกึของขาราชการ และ เ จ าหน าที่ ขอ งรั ฐ ใ น

จังหวัด ใหมีความมุงมั่นปฏิบัติหนาที่เพื่อสวนรวม 

ปฏิ บั ติ ตน ปฏิ บั ติ งานด วยความซื่ อสั ตย สุ จริ ต                 

เปนตัวอยางที่ดีของประชาชน ผูรวมปฏิบัติงาน ซึ่งมี

บทบาทสําคัญในการปองกันการทุจริตและประพฤติ        

มิชอบอยางมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งใหคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด             

มีความรู ความเขาใจ และนําไปเปนแนวทางในการ

ขับเคลื่อนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกขาราชการ

และเจาหนาที่ของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อสราง

กระบวนการคิดคนดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหกับภาคสวน

ตาง ๆ ภายในจังหวัด อันจะนําไปสูการบูรณาการและ

ทําใหสังคมเขาใจการทํางานของขาราชการ เพื่อสราง

จังหวัดใสสะอาดตอไป ๔) เพื่อสรางแกนนําประสาน



๒๔๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

สัมพันธทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เพื่อรวมมือกัน

ขับเคลื่อนกิจกรรมความดีใหขยายผลออกไปทุกสวน

ของจังหวัดอยางตอเนื่อง ผนึกกําลังในการสนับสนุน

จังหวัดใสสะอาดใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายอยางมี

เอกภาพรวมกัน และรวมกันปกปองรักษาขาราชการที่ดี

ใหมีกําลังใจและเปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ผูเขาอบรม

จํานวน ๒๐๗ คน ระหวางวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย 

- การอบรมหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง โดยความรวมมือระหวาง

สํานักงาน ก.พ. กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

วัตถุประสงค คือ ๑) เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที ่

ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง มีความรู 

ความเขาใจและตระหนักในแนวทาง นโยบายของ

รัฐบาล และความคาดหวังของประชาชนที่มีตอ

หนวยงาน พรอมทั้งความเสี่ยงตามบริบทขององคกร 

๒) เพื่อใหคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ

เขาใจบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ เครื่องมือ 

แ น ว ท า ง ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ                 

การเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการที่ซื่อสัตย ผลจาก

การอบรม คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณมีกิจกรรม 

โครงการที่รองรับการทํางานที่เสริมสรางเกียรติภูมิ

โดยมีกระบวนการคิดที่ เนนการมีส วนรวมของ

ผู เกี่ยวของตามบริบทของแตละกรม ผู เขาอบรม



๒๔๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

จํานวน ๑๔๒ คน ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 

- การอบรมหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง โดยความรวมมือระหวาง

สํานักงาน ก.พ. กับจังหวัดลําปาง วัตถุประสงค คือ       

๑) เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของขาราชการ และ

เจาหนาที่ของรัฐในจังหวัด ใหมีความมุงมั่นปฏิบัติ

หน าที่ เพื่ อส วนรวม ปฏิบั ติ ตน ปฏิบั ติ งานด วย          

ความซื่อสัตยสุจริต เปนตัวอยางที่ดีของประชาชน          

ผูรวมปฏิบัติงาน ๒) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งให

คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด มีความรู     

ความเขาใจและนําไปเปนแนวทางในการขับเคลื่อน

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อสราง

กระบวนการคิดคนดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับภาคสวน

ตาง ๆ ภายในจังหวัด อันจะนําไปสูการบูรณาการและ

ทําใหสังคมเขาใจการทํางานของขาราชการ ผูเขารวม

โครงการประกอบดวย ผูบริหารขาราชการ และ

เจาหนาที่ของรัฐสังกัดตาง ๆ ในจังหวัดลําปาง และ

กรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดลําปาง มีผูเขารวม

อบรม จํานวน ๑๐๐ คน ระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเวียงละคร จังหวัดลําปาง 

ผลจากการอบรม คือ จังหวัดลําปางมีโครงการรองรับ



๒๔๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

การทํ า งานที่ เ ส ริ มสร า ง เกี ย รติภู มิ ฯ  โดย เน น

กระบวนการคิดที่มีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

- การอบรมหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง โดยความรวมมือระหวาง

สํานักงาน ก.พ. กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม วัตถุประสงค คือ ๑) เพื่อใหขาราชการและ

เจาหนาที่ซี่งอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง        

มีความรู  ความเขาใจและตระหนักในแนวทาง 

นโยบายของรัฐบาล และความคาดหวังของประชาชน

ที่มีตอหนวยงาน พรอมทั้งความเสี่ยงตามบริบทของ

องคกร ๒) เพื่อใหคณะกรรมการจริยธรรมประจํา 

สวนราชการเขาใจบทบาทหนาที่ของ คณะกรรมการ 

เครื่องมือ แนวทางสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ

การเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการที่ซื่อสัตย ผลจาก

การอบรม คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมมีโครงการรองรับการทํางานที่ เสริมสราง

เกียรติภูมิฯ โดยเนนกระบวนการคิดที่มีสวนรวมของ

ผู เกี่ยวของตามบริบทของแตละกรม ผู เขาร วม

โครงการประกอบดวย ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่

ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจในกํากับ และกรรมการ

จริ ยธรรมประจํ าส วนราชการ ของสํ านั กงาน

ปลั ดกระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา บริษัท      

ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 



๒๔๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

จํากัด (มหาชน) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จํานวน 

ผูเขาอบรม ๑๒๐ คน ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ 

- การอบรมหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง โดยความรวมมือระหวาง

สํานักงาน ก.พ. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและ

จังหวัดตรังใสสะอาด วัตถุประสงค  คือ ๑) เพื่อ

เสริมสรางจิตสํานึกของขาราชการ และเจาหนาที่ของ

รัฐในจังหวัด ใหมีความมุ งมั่นปฏิบัติหนาที่ เพื่อ

สวนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

เปนตัวอยางที่ดีของประชาชน ผูรวมปฏิบัติงานซึ่งมี

บทบาทสําคัญในการปองกันการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบอยางมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อ เสริมสราง          

ความเขมแข็งใหคณะกรรมการจริยธรรมประจํา

จังหวัด มีความรู ความเขาใจ และนําไปเปนแนวทาง

ในการขับเคลื่อนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) เพื่อสรางกระบวนการคิดคนดานการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม การปองกันและปราบปราม          

การทุจริต ใหกับภาคสวนตาง ๆ ภายในจังหวัดจะ

นําไปสูการบูรณาการและทําใหสังคมเขาใจการทํางาน

ของขาราชการ เพื่อสรางจังหวัดใสสะอาดตอไป 



๒๔๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

จํานวนผูเขาอบรม ๑๐๖ คน ระหวางวันที่ ๖ – ๗ 

กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง 

  ๔. งานรณรงคสงเสริมจิตสํานึก และเสริมสรางเครือขาย

คุณธรรม จริยธรรม 

  การจัดงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส

ภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงาน ก.พ. จัดงานวันคุณธรรม จริยธรรมและ         

ความโปรงใสภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบรางวัล 

๖๙ สวนราชการ พรอมเปดตัวหลักสูตร “เสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง”     

เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและ         

การเปนขาราชการที่ดี สรางมาตรฐานความโปรงใส          

ในหนวยงาน สอดคลองกับนโยบายการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาลพลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา กลาวเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 

๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุร ีโดยหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีใหเกียรติเปนประธานเปด

งานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมกับหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท” และ

เลขาธิการ ก.พ. พรอมดวยผูบริหารสํานักงาน ก.พ.        

ใหการตอนรับ  

กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย 

- พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกสวนราชการที่

   



๒๔๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

จัดทําและประเมินมาตรฐานความโปรงใส จํานวน 

๖๙ สวนราชการ เปนสวนราชการที่จัดทําและ

ประเมินมาตรฐานความโปรงใสตอเนื่องเปนเวลา ๕ ป

ขึ้นไป จํานวน ๒๘ สวนราชการ โดยมีผูบริหารและ

เจาหนาที่จากสวนราชการตาง ๆ จํานวนประมาณ 

๓๕๐  คน  เ ข า ร ว ม ง านและแสด งคว ามยิ นดี              

ในความสําเร็จของการดําเนินการสรางความโปรงใส

ในหนวยงาน และใหความสําคัญกับการสร าง             

ความตระหนักรูและประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเปน

ขาราชการที่ ดี  มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม              

มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ผดุงเกียรติและ

ศักดิ์ศรีขาราชการ ควรแกการไววางใจและเปนที่

เชื่อมั่นของประชาชน สอดคลองกับแนวนโยบาย        

การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

- กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ขาราชการไทยหลากหลาย 

Gen. in Trend โปรงใส . . . ไม โกง” โดยผูบริหาร        

สวนราชการและขาราชการพลเรือนดีเดน ไดแก 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี  

นายจักรกฤช ตั้งใจตรง วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ

พิเศษ กรมการขนสงทางบก นางสาวดวงพร พิเชียร

โสภณ เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) 

อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี 

- กิจกรรมการถายทอดประสบการณเรื่อง “จากแนวคิด 



๒๔๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ทฤษฎี สูวิธีปฏิบัติ : จังหวัดคุณธรรม...บุรีรัมยโมเดล” 

โดยนายเสรี ศรีหะไตร ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย  

- การเปดตัวหลักสูตร “เสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : 

สํานึกขาราชการไทยไมโกง” ที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับ

มอบหมายจากรั ฐบาลในการดํ าเนินการพัฒนา         

หลักสูตรดังกลาว เพื่อเผยแพรใหขาราชการเรียนรู

หลักสูตรนี้ ต อไป จํ านวนผู เข าร วมงานประมาณ          

๔๗๐ คน 

  จัดทําหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญ

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันขาราชการพลเรือน              

พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๕๙ พรอมพระบรมฉายาลักษณ           

เพือ่นําไปจัดพิมพ และเผยแพรในเวบ็ไซต 

  จัดทําตนฉบับพรอมตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา

ตามที่สํานักราชเลขาธิการแจงกลับมา 

  จัดทําตนรางของหนังสือ และเตรียมการจัดพิมพ 

  จัดทําวีดิทัศน สารคดี ความยาวไมนอยกวา ๕ นาที 

จํานวน ๕ เรื่อง โดยคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 

จํานวน ๑๐ คน จัดทําโครงเรื่องละครสั้น จํานวน ๒ เรื่อง 

จัดทําเนื้อรองและทํานองเพลง และจัดทําวารสาร

อิเล็กทรอนิกส เลมที่ ๑ และเลมที่ ๒ โดยมีการสัมภาษณ

เลขาธิการ ก.พ. ในหัวขอ “ทิศทางการเสริมสราง

เกียรติภูมิขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกง”          

เพื่อลงในวารสารจําขึ้นใจ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ รวมทั้งเก็บ

ภาพถายบรรยากาศของงานเสริมสรางเกียรติภูมิ



๒๔๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ขาราชการ : สํานึกขาราชการไทยไมโกงเพื่อจังหวัด

หนองคายใสสะอาด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  การจัดงานวันคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางวินัย

ภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองรายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  

เครืองาม) เปนประธาน และมอบโลประกาศเกียรติคุณ

ใหแกสวนราชการ ๗ หนวยงาน ที่มีผลงานดานการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสรางพัฒนาให

ขาราชการมี วินัย  ทั้ งส วนกลางและส วนภูมิภาค          

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและบทบาทผูนํา

ภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัย 

ตามแนวทางแหงศาสตรพระราชา” โดยหมอมหลวง

ปนัดดา ดิศกุล การเสวนาเรื่ อง “มุมมองตอการ

ขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยเพื่อนําระบบ

ราชการสูประเทศไทย ๔.๐” โดย นายสีมา สีมานันท 

ประธาน อ.ก.พ. จริยธรรมฯ ผูแทนจากศาลรัฐธรรมนูญ 

ผูแทนจากเครือขายภาคเอกชน และรองเลขาธิการ ก.พ. 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ) และการถายทอดแรงบันดาลใจ

ในการแต งบทเพลง “จํ า ขึ้ น ใจ” และถ า ยทอด

ประสบการณ “วินัยในตนเสริมสรางหัวใจแกรง”            

มีผู เขาร วมงานประมาณ ๙๐๐ คน รวมทั้งจัดทํา           

สื่อประชาสัมพันธเผยแพรการจัดงานวันคุณธรรมฯ         

ลงเว็บไซดและเฟสบุค “จําขึ้นใจ”    



๒๕๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

  ๕. งานพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลัง

ของแผนดิน 

 จัดกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี” เพื่อเปนการ       

แสดงความอาลัยนอมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙         

เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๑๕ น. ณ สนามหญาหนาตึก          

ไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล โดยมีผูเขารวมพิธีประกอบดวย 

นายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  หัวหนาสวนราชการ         

และขาราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประมาณ 

๔,๐๐๐ คน 

   

  ๖. การวิเคราะหประเมินสถานการณและประเมินความสําเร็จ

ดานคุณธรรม จริยธรรมในภาคราชการ 

 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ตัวชี้วัด 

๑.๕ รอยละความสําเร็จในการสงเสริม/สรางความ

เขมแข็งดานจริยธรรมใหแกขาราชการพลเรือน โดยมี        

คาระดับคะแนนที่  ๕ (รอยละ ๘๔.๒๓) เมื่ อวันที่                  

๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมวันที่              

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

   

  ๗. การขับเคลื่อนงานดานจริยธรรมในลักษณะบูรณาการ        

เชิงยุทธศาสตร  

๑) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 

Index : CPI) ป ๒๐๑๖ 

 จั ดทํ าบั นทึ ก เ รื่ อ ง  ดั ชนี ก า ร รั บ รู ก า รทุ จ ริ ต 

(Corruption Perception Index : CPI) ป  ๒๐๑๖ 

   



๒๕๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสงเสริม

จริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ในการประชุม          

ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๐ วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐          

ณ หองประชุม ๒ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และเสนอ ก.พ. ในการประชุมครั้ งที่  ๒/๒๕๖๐          

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี 

๒) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การแกไขปญหาระบบ

อุปถัมภ ในระบบราชการไทยให เปนรูปธรรมของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไข

ปญหาระบบอุปถัมภ ในระบบราชการไทยใหเปน

รูปธรรม สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

 จัดทําหนังสือแจงเวียนสวนราชการตามหนังสือ 

สํานักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๑๙/๓๘ ลงวันที่  ๑๙ 

มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานดาน

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับสวนราชการ 

 จัดประชุมและแบบสรุปผลการพิจารณารายงานการ

พิจารณาศึกษา เรื่อง “การแกไขปญหาระบบอุปถัมภ 

ในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม” วันที่  ๓๑ 

มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๒ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เปนประธาน       

ผูเขาประชุมประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน



๒๕๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการ

ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน ก.พ.  

 สรุปความคิดเห็นและขอพิจารณาของที่ประชุม 

 สรุ ปผลการพิ จารณาและผลการดํ า เนิ นการ           

ในภาพรวมแลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 จัดทํารายงานสรุปความความคิดเห็นและขอพิจารณา

ของสวนราชการ เรื่อง การแกไขปญหาระบบอุปถัมภ

ใ น ร ะ บ บร าชก า ร ไท ย ให เ ป น รู ป ธ ร ร มข อ ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไข

ปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปน

รูปธรรม สภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๗๕๐ ชุด 

ใหแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓) การบูรณาการดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 หารือแนวทางการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐกับเครื่องมือวัดความโปรงใสและ

ตรวจสอบไดของสวนราชการของสํานักงาน ก.พ.           

ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ.          

จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย 



๒๕๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

เลขาธิการ ก.พ. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ผูอํานวยการศูนยสงเสริมจริยธรรม เจาหนาที่ศูนย

สงเสริมจริยธรรม และเจาหนาที่สํานักงาน ป.ป.ช.  

 การประชุมระหวางหนวยงานกลางที่มีบทบาท 

ภารกิ จด านการส งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม            

การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

วันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ.  

จังหวัดนนทบุรี ผู เขารวมประชุมจํานวน ๒๕ คน           

ซึ่งผลที่ไดจากการประชุม คือ 

- ไดแนวทางในการบูรณาการรวมกันดานการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม การปองกันและปราบปราม 

การทุจริ ตประพฤติมิ ชอบในส วนกลางและ           

สวนภูมิภาค ใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

มากขึ้น ควรมีการบูรณาการในหลายดาน อาทิ 

การบูรณาการเชิงโครงสราง การบูรณาการเชิง

นโยบาย การบูรณาการเชิงเปาหมายการบูรณาการ

เชิงงบประมาณ การบูรณาการตัวชี้วัด 

- ไดประเด็นปญหาที่เกิดจากการหนวยงานกลาง 

ออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ใหสวนราชการ

ปฏิบัติ จนเกิดความซ้ําซอนกันในบางภารกิจ และ

ความสับสนในการทํางานของผูปฏิบัติงาน 

- ไดขอเสนอใหมีการปรับปรุงแบบรายงานตาม

ตัวชี้วัดของแตละหนวยงานกลางใหสามารถใชได

กับทุกสวนราชการที่มีตัวชี้วัดในลักษณะเดียวกัน 



๒๕๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

- ไดขอเสนอใหปรับปรุงระบบ IT ในการจัดเก็บขอมูล

เพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูล

กันระหวางสวนราชการได 

- ไดขอเสนอปรับปรุงกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจ

ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค  

 การประชุมระหวางหนวยงานกลางที่มีบทบาท 

ภารกิจด านการส ง เสริมคุณธรรม จริยธรรม     

การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ           

มิชอบ ครั้งที่  ๒ ในวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐            

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

ผูเขารวมประชุม จํานวน ๓๐ คน ซึ่งผลที่ไดจาก 

การประชุม คือ 

- ไดแนวทางในการบูรณาการหลักสูตรตาง ๆ ให

สํานักงาน ก.พ. กับสํานักงาน ป.ป.ช. รวมกัน          

โดยสํานักงาน ก.พ. เปนหลักในเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม สํานักงาน ป.ป.ช. เปนหลักในเรื่อง          

การปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ ง

แผนการสอนของหลักสูตรกลางของสํานักงาน ก.พ. 

ใหทําการสรุปหลักสูตรและแจงเวียนสวนราชการ 

- ไดแนวทางในการทบทวนภารกิจ บทบาท อํานาจ

หนาที่ โครงสราง ใหเกิดความเชื่อมโยง สอดคลอง

กับแผนชาติระดับตาง ๆ และไมซ้ําซอนกันในทาง



๒๕๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

ปฏิบัติ  เพื่อการสรางบูรณาการในการทํางาน       

การใช งบประมาณอย างคุ มค า รวมทั้ งควรมี            

การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกจาก

อบรม ซึ่งอาจจะเปนการปลูกฝงคานิยมใหมใน

องคกร 

๔) การพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม

ขององคกร 

 จัดสัมมนาเรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือประเมิน

พฤติกรรมทางจริยธรรมขององคกร : รูปแบบและ

แนวทางการปรับใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ในวันที่  ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค คือ ๑) เพื่อศึกษาและ

ทบทวนผลการดําเนินการของสํานักงาน ก.พ. ในการ

จัดทําหลักเกณฑเครื่องมืองวัดและการประเมินทาง

จริ ยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ขาราชการพลเรือนที่ผานมา ๒) เพื่อเสริมสรางความรู 

ความเขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

รูปแบบและวิธีการวัดการประเมินทางจริยธรรมที่

เหมาะสมตอการนําไปใชในกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในระยะตอไป กลุมเปาหมาย 

ประกอบดวย ขาราชการสํานักงาน ก.พ. ที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับเครื่ องมือประเมินดานสมรรถนะและ

จริยธรรม จํ านวน ๓๐ คน ซึ่ งผลที่ ได รับจาก           

การสัมมนา คือ ไดแนวทางการกําหนดรูปแบบและ



๒๕๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/ 

มต/ิขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ  

(ถาม)ี 

วิ ธี การประเมินทางจริ ยธรรมที่ เหมาะสมต อ         

การนํามาใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 


	รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



