
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระหว'างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
หน'วยงาน         สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน  

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข/อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป4ญหา/ข/อขัดข/อง ข/อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ'าย
งบประมาณ  

(ถ/าม)ี 
 ๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต'างประเทศ 
     

 ๒.๒ เร�งแก
ไขป�ญหาการใช
ความรุนแรง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
 

     

� โครงการเสรมิสร
างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข
าราชการ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
 

 ๑. จัดหลักสูตรเสริมสร
างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข
าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
 โดยมีวัตถุประสงค.
เพื่อ 

 � พัฒนาความรู
และทักษะที่จําเป3นต�อการปฏิบัติงาน 
ในสภาวการณ.ไม�ปกติ 

 � เสริมสร
างความรู
และฝ7กปฏิบัติการสร
างเสริมสุขภาพ 
รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการ
ทํางาน เพื่อการดํารงชีวิตประจําวันอย�างมีความสุข 

 � ให
ข
าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
ได
มีโอกาสพัก
และผ�อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต
สภาวการณ.ที่
อั นตรายและ เสี่ ย งภั ย ใน พื้น ที่ ที่ปฏิ บั ติ ง าน เป3 น 
การชั่วคราว   

 � ส�งเสริมความสมานฉันท.และความสัมพันธ.ที่ดีระหว�าง
ข
าราชการ 

   

      

สิ่งที่ส'งมาด/วย ๒ 



๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข/อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป4ญหา/ข/อขัดข/อง ข/อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ'าย
งบประมาณ  

(ถ/าม)ี 
  ๒. ดําเนินการร�วมกับ ศอ.บต. เพื่อเชิญข
าราชการที่ปฏิบัติงาน 

อยู�ในจังหวัดชายแดนภาคใต
 เข
าร�วมโครงการฯ ระหว�าง 
เดื อน ธ.ค .  ๕๘ – เดื อน มี .ค .  ๕๙ จํ านวน ๒๙ รุ� น 
รุ�นละ ๑๐๐ คน  

๖. เตรียมการเพื่อดําเนินการจัดหลักสูตรเสริมสร
างประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข
าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต
 ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประสานกับ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม� มหาวิทยาลัยแม�ฟFา
หลวง มหาวิทยาลัยขอนแก�น และมหาวิทยาลัยบูรพา คาดว�า
จะเริ่มดําเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ – เมษายน 
๒๕๕๙ จํานวน ๒๙ รุ�นๆ ละ ๑๐๐ คน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข/อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป4ญหา/ข/อขัดข/อง ข/อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ'าย
งบประมาณ  

(ถ/าม)ี 
 ๗ การส'งเสริมบทบาทและการใช/โอกาส

ในประชาคมอาเซียน 
     

� การพัฒนาข
าราชการเพื่อเตรยีมความ
พร
อมในการทํางานบริบทอาเซียน 

 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน (หลักสูตร
ทักษะเพื่ออาเซียน ๑/หลักสูตรทักษะเพื่ออาเซียน ๒) 
� ประมวลข
อมูลจากแบบสอบถามข
อมูลและความคิดเห็น

ส�วนราชการเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถ
ข
าราชการเ พื่อส�งเสริมบทบาทและการใช
 โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน พร
อมทั้งจัดเตรียมข
อมูลที่เกี่ยวข
อง เพื่อ
ใช
ประกอบการประชุมร�วมกับผู
แทนส�วนราชการในวันที่ 
๒๖ พ.ย. ๕๘ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข/อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป4ญหา/ข/อขัดข/อง ข/อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ'าย
งบประมาณ  

(ถ/าม)ี 
 ๑๐ การส'งเสริมการบริหารราชการแผ'นดิน

ที่มีธรรมาภิบาลและการปAองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

     

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการ 
ในด
านองค.การหรือหน�วยงาน
ภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท
องถิ่น 

 � การจัดทําข
อมูลและเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาโครงสร
างหน�วยงานและระบบค�าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) 

� การจัดประชุมเรื่อง แนวทางการกําหนดหลักเกณฑ. และ
วิธีการเยียวยาให
ข
าราชการทหารและข
าราชการตํารวจ
ได
รับเงินเดือน ในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ และได
แนวทางการ
กําหนดหลักเกณฑ. และวิธีการเยียวยาให
ข
าราชการทหาร
และข
าราชการตํารวจได
รับเงินเดือน 

� การศึกษาและวิเคราะห.หลักเกณฑ. ข
อกฎหมาย และวิธีการ
คํานวณเพื่อใช
เป3นแนวทางกําหนดสิทธิประโยชน.เกี่ยวกับ
การให
 ได
รับเ งินเดือนสําหรับผู
 ที่มีประสบการณ.การ
ปฏิบัติงานในส�วนราชการก�อนได
รับการบรรจุ 

   

  � การศึกษาและรวบรวมข
อมูลเพื่อปรับปรุงระเบียบ ก.พ. ว�า
ด
วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่ประจําอยู�ในต�างประเทศ 

� การศึกษา สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห.ข
อมูล ที่เกี่ยวข
อง
กับการจ
างงานลูกจ
างชั่วคราวในต�างประเทศ 

   

 

 

 

 

     



๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข/อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป4ญหา/ข/อขัดข/อง ข/อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ'าย
งบประมาณ  

(ถ/าม)ี 

 

 

 

 

 การสร/างความเข/มแข็งด/านการบริหารทรัพยากรบุคคลให/
ส'วนราชการและจังหวัด 

� การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร
างความรู
ด
าน
จริยธรรม การดําเนินการทางวินัย และการอุทธรณ. ร
องทุกข. 
ภายใต
 บริ บทการบริ หารทรั พยากรบุ คคลภาครั ฐ ” 
ประกอบด
วยประเด็นดังนี้  

 ๑) สิทธิและหน
าที่ของข
าราชการพลเรือนสามัญที่ควรรู
 
 ๒) แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในระดับจังหวัด 
 ๓) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ. ร
องทุกข. 
 ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในวันที่ ๒๙ – ๓๐ ต.ค. ๕๘ ณ โรงแรมบุรีศรีภู  

จังหวัดสงขลา กลุ�มเปFาหมาย คือ ข
าราชการที่ปฏิบัติงาน 
ใน จั งห วั ดส งขลา , ชุมพร , ร ะนอง ,  สุ ร าษฎร. ธ า นี , 
นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, สตูล, 
ป�ตตานี, ยะลา และนราธิวาส จํานวน ๒๓๘ คน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข/อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป4ญหา/ข/อขัดข/อง ข/อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ'าย
งบประมาณ  

(ถ/าม)ี 
 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน�วยงาน

ของรัฐให
มีประสิทธิภาพ 
 ๑. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเข/าสู'ระบบราชการ 

 ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ประจําป� ๒๕๕๙ 

 � ประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพื่อรับทุนเล�าเรียนหลวง 
ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจําปD ๒๕๕๙ (ทุนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว�างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  

  ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้ 
  - ทุนเล�าเรียนหลวง ๙ ทุน ผู
สมัครสอบ จํานวน ๑,๑๒๙ คน 
  - ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี ๗๕ ทุน 

ผู
สมัครสอบ  จํานวน  ๑,๒๒๘ คน 
  - ทุน ปตท. สํารวจและผลิตปWโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

๔ ทุน ผู
สมัครสอบ จํานวน ๕๖๔ คน 
  - ทุนธนาคารแห�งประเทศไทย ๓ ทุน ผู
สมัครสอบ  

จํานวน ๔๗๕ คน 
  - ทุนวิวัฒน.ไชยานุสรณ. ๑ ทุน ผู
สมัครสอบ จํานวน    

๒๕๘ คน 

   

   ทุนดึงดูดผู/มี ศักยภาพสูงที่กําลัง ศึกษาอยู' ในสถาบัน 
การศึกษาในประเทศ ประจําป� ๒๕๕๙ 

 � รับสมัครสอบแข�งขันเพื่อรับทุนดึงดูดผู
มีศักยภาพสูงฯ 
จํานวน ๖๕ ทุน ระหว�างวันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๘ – ๑๙ พ.ย. ๕๘ 

   

 

 
  การสอบ เ พื่อ วัดความ รู/ ความสามารถ ทั่ว ไปของ 

ประจําป� ๒๕๕๘  

 � ประมวลคะแนนการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไป 
ประจําปD ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑ ศูนย. ๔๖๑,๘๕๕ ราย 

   



๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข/อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป4ญหา/ข/อขัดข/อง ข/อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ'าย
งบประมาณ  

(ถ/าม)ี 

   การสอบ เ พื่อ วัดความ รู/ ความสามารถ ทั่ว ไปของ 
ส'วนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําป� ๒๕๕๙  

 � แพร�ข�าวการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถ
ทั่วไป สํ าหรับผู
 สอบผ� านการสอบเ พื่อ วัดความรู

ความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหน�ง   ผู
สอบผ�านการสอบ
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง หรือผู
สอบผ�านการ
สอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหน�งและ
ความเหมาะสมกับตําแหน�ง ในการสอบแข�งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข
ารับราชการของส�วนราชการต�างๆ ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 � ตรวจสอบข
อมูลผู
สอบผ�านการสอบเพื่อวัดความรู

ความสามารถที่ใช
 เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข) ของ 
ส�วนราชการ จํานวน ๓ หน�วยงาน รวม ๔,๔๓๙ คน คือ 
๑. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ.พลังงาน  
๒. กรมอนามัย และ ๓. สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 � รับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว�าง
วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘ – ๔ พ.ย. ๕๘ 

   

  หมายเหตุ ภาค ก. พิเศษ คือ การจัดสอบความรู
ความสามารถ
ทั่วไปสําหรับผู
ที่ผ�านการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถที่ใช

เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) หรือความเหมาะสมกับตําแหน�ง  
(ภาค ค.) หรือผู
ที่ผ�าน ภาค ข. + ภาค ค. ของส�วนราชการแล
ว 
แต�ยังไม�มีหนังสือรับรองการสอบผ�านภาค ก. ของ สํานักงาน 
ก.พ. 

   



๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข/อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป4ญหา/ข/อขัดข/อง ข/อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ'าย
งบประมาณ  

(ถ/าม)ี 

  ๒. การสร/างและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
 การฝHกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสู ง  

(ส.นบส.) รุ'นที่ ๘ มีผู
เข
าร�วมกิจกรรม คือ เป3นผู
ดํารงตําแหน�ง
รองอธิบดี จํานวน ๒๒๘ คน ในวันที่ ๑๘ ก.ย. – ๒๒ ต.ค. ๕๘ 

  ช'วงที่ ๑ : หมวดวิชาที่ ๑ การพัฒนากระบวนการทาง
ความคิดของผู
บริหาร ๔๐ ชั่วโมง (ระยะเวลา ๔ วัน  
ฝ7กอบรมแบบอยู�ประจําเต็มเวลา) 

  ๑. กิจกรรมกลุ�มสัมพันธ.เ พื่อบูรณาการการทํางาน
ร�วมกัน 

  ๒. หัวข
อ “การพัฒนากระบวนการทางความคิดของ
ผู
บริหาร” 

  ๓. หัวข
อ “การประชุมเ ชิงปฏิ บัติการเ พื่อพัฒนา
กระบวนการทางความคิดของผู
บริหาร” 

  แบ�งเป3น ๒ กลุ�ม 
  กลุ'มที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ – ๒๓ ก.ย. ๕๘ 
  กลุ'มที่ ๒ ในวันที่ ๒ – ๗ ต.ค. ๕๘ 
  หมวดวิชาที่ ๒  การพัฒนานักบริหารมืออาชีพ  (๕๑ 

ชั่วโมง) ประกอบด
วยหัวข
อวิชา ดังนี้ 
  ๑. หัวข
อ “การพัฒนามุมมองระดับสากล” 
  ๒. หัวข
อ “การพัฒนามุมมองในระดับประเทศ” 
  ๓. หัวข
อ “ภาวะผู
นําที่เป3นเลิศ” 
  ๔. หัวข
อ “การพัฒนาสมรรถนะผู
บริหารสู�การ

เปลี่ยนแปลง” 
  ๕. หัวข
อ “จริยธรรมเพื่อการบริหารราชการ” 

   



๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข/อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป4ญหา/ข/อขัดข/อง ข/อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ'าย
งบประมาณ  

(ถ/าม)ี 

    ๖. หัวข
อ “การสื่อสารสําหรับการเป3นผู
นํา” 
  หมวดวิชาที่ ๓ การขับเคลื่อนนโยบายสู�ภาคปฏิบัติ  

(๒๔ ชั่วโมง) เป3นการจัดทํารายงานการศึกษาที่เน
นการ
อภิปรายและจัดทําข
อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในประเด็น
ที่เป3นยุทธศาสตร.ชาติโดยเฉพาะในประเด็นของการ
เตรียมความพร
อมสู�ประชาคมอาเซียนหรือตามที่ผู
เข
า
รับการฝ7กอบรมสนใจ และมีการนําเสนอรายงานต�อ
กรรมการผู
ทรงคุณวุฒิในระหว�างการฝ7กอบรมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ.ระหว�างผู
เข
ารับการฝ7กอบรม 

 � การศึกษาดูงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เรื่องสําคัญที่ต
องเร�งพัฒนา และการพัฒนาการท�องเที่ยว 
เพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ ๑๒ – 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

 � พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก�ผู
สําเร็จการฝ7กอบรมฯ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

   

   การพัฒนากําลังคนคุณภาพ 

 � การสัมมนาเครือข�ายกําลังคนคุณภาพ รุ�นที่ ๑ - ๑๑ 
(HiPPS Camp) โดยมีผู
 เ ข
 าร� วมการสัมมนาฯ เป3น
ข
าราชการผู
มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นที่ ๑-๑๑ จํานวน ๑๓๐ 
คน ในวันที่ ๕ - ๗ พ.ย. ๕๘ 

   

 

 

 

 

     



๑๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข/อสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน ป4ญหา/ข/อขัดข/อง ข/อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ'าย
งบประมาณ  

(ถ/าม)ี 
 ๑๐.๔ เสรมิสร
างระบบคุณธรรม 

ในการแต�งตั้งและโยกย
าย
บุคลากรภาครัฐ 

 ๑. จัดทําร�างกฎ ก.พ. ว�าด
วยการย
าย การโอน หรือการเลื่อน
ข
าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... ตามมาตรา ๖๓ แห�ง
พระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และร�างหลักเกณฑ. วิธีการและเงื่อนไขในการย
าย การโอน 
หรื อการ เลื่ อนข
 า ราชการพลเรือนสามัญ  ประกอบ 
ร�างกฎ ก.พ. ดังกล�าว 

   

 ๑๐.๕ ใช
มาตรการทางกฎหมาย  
การปลูกฝ�งค�านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกใน 
การรักษาศักดิศ์รีของความเป3น
ข
าราชการและความซื่อสัตย. 

 ๑. ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยและแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวกับเรื่องวินัยของส�วนราชการ รวมถึงการให
คําปรึกษา
แนะนํา การตอบข
อหารือ ดังนี้  

 - ตอบรับทราบรายงานการดําเนินการทางวินัย ๒๕ เรื่อง 
 - ตอบข
อหารือทางโทรศัพท. ๒๓๒ เรื่อง 
 - ตอบข
อหารือด
วยหนังสือเป3นทางการ ๒ เรื่อง 
 - ขอทราบข
อเท็จจริง ๒ เรื่อง 
 - จัดทําความเห็นให
แก�ผู
แทน ก.พ. ในการประชุม อ.ก.พ.  

  สามัญของส�วนราชการต�างๆ ๑๓ เรื่อง 

   

  ๒. งานถวายสัตย.ปฏิญาณเพื่อเป3นข
าราชการที่ดีและพลังแผ�นดิน 
เปWดระบบลงทะเบียนถวายสัตย.ฯ ออนไลน. ให
ข
าราชการและ
ประชาชนร�วมลงนามได
ตั้งแต�บัดนี้ – ๓๑ ธ.ค. ๕๘ 

   

 


