
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ระหว่างวันที่  ๑ มกราคม ถึง  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ของผล 

การดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลัก 
ด้านที่ ๑๑  
การปฏิรูป                
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑๑.๑ พัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ 

(๑) โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ : การพัฒนาระบบ
ตำแหน่งและการบริหาร
กำลังคนภาครัฐ 

โครงการพัฒนาฯ 
ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม 
โดยอยูร่ะหว่างการดำเนิน
กิจกรรม จำนวน ๓ 
กิจกรรม ได้แก่ ๑. โครงการ
จัดทำเอกสารสถานภาพ ๒. 
การดำเนินการตามภารกิจ
ประจำ (ค่าวสัดุสำนักงาน
และคอมพิวเตอร์) ๓. การ
ดำเนินการตามภารกิจ
ประจำ (การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ) และจะ
ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ 
จำนวน ๔ กิจกรรม ซึ่ง
ดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้วคิดเป็น
ร้อยละ ๕.๘๐ ของ
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เนื่องจากสถานการณ ์
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) จึงเลื่อนการ
จัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ 
กิจกรรม โดยปรับแผนการ
ดำเนินการจากไตรมาสที่ 
๒ เป็นไตรมาสที่ ๔ ซึ่งอาจ
ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนการดำ
เบิกจ่ายงบประมาณที่
กำหนดไว้เดิม แต่ทั้งนี้ฝา่ย
บริหารที่กำกับดูแลได้
เห็นชอบการปรับแผน
ดำเนินการดังกล่าวแล้ว 

- เบิกจ่ายแล้วจำนวน
๖๐,๐๘๐.๕๐ บาท 
(อยู่ระหว่าง 
การเบิกจ่าย 
๒๑,๓๔๖.๕๐ บาท) 

สำนักงาน ก.พ. 



นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ของผล 

การดำเนินงาน 
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(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๒) โครงการการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

(ร้อยละ ๒๐) 
- แจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับ 
มติ ครม. เรื่องการปรับปรุง
แนวทางการบริหารจัดการ
ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
(ว ๘/๒๕๖๔) ในการ
ปรับปรุงบทบาท หน้าที่ของ 
CIO เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร
และบุคลากรเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 

 
การขับเคลื่อนการพัฒนา
ของ CIO มคีวามแตกต่างกัน
ในแต่ละหน่วยงาน ทำให้
ภาพรวมการปรับเปลี่ยน
ไปสูร่ัฐบาลดิจิทัลอย่าง 
เต็มรปูแบบก้าวหน้าไปไม่
ชัดเจน 

 
ควรมีการสร้างและ
พัฒนากรอบความคิด 
ความเข้าใจ 
ความสามารถและ
ทักษะการเป็นผู้นำ
ดิจิทัลให้ CIO อย่าง
เป็นมาตรฐาน และ
กระตุ้นให้เกดิการ
ดำเนินการในทาง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
- 

สำนักงาน ก.พ. 

 - การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่
ข้าราชการ โดยกำหนด
รายวิชาที่เกี่ยวข้องใน
หลักสตูรของสำนักงาน ก.พ. 

เนื้อหา และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยมีีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ทำให้จำเป็นต้องม ี
การพัฒนาประเด็น และ
กิจกรรมในการพัฒนาให้มี
ความทันสมัย และนำไปใช้
ในการปฏิบัติงานในบริบท
ที่แตกต่างได้อยูเ่สมอ 

 

หน่วยงาน  
ควรกำหนดประเด็น  
รูปแบบ วิธีการ
พัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลที่เป็นปัจจุบัน 
และเป็นมาตรฐาน  

- สำนักงาน ก.พ. 
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(๓) โครงการการเสริมสร้าง
ความมีประสิทธิภาพของ 
กลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐ 

 (ร้อยละ ๓๐ )  
ดำเนินการแจ้งส่วนราชการ
เกี่ยวกับมติ ครม. เรื่อง
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๖๕) จดัทำข้อมูลเรื่อง
ดังกล่าวเผยแพร่ทาง 
website ของสำนักงาน 
ก.พ. รวมทั้งการจัดประชุม 
Focus group กับส่วน
ราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐ จำนวน ๒ กลุ่ม เพื่อ
ช้ีแจงตลอดจนหาแนวทาง
การบูรณาการการทำงาน
ร่วมกัน และจัดประชุมช้ีแจง
ผ่านระบบ Zoom 
meeting ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องจากส่วนราชการ
และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
จำนวนประมาณ ๒๘๐ คน  

- - ๑๑๔,๐๐๐.- บาท สำนักงาน ก.พ. 

 ๑๑.๕ ส่งเสริม
ระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

(๑) โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 

(ร้อยละ ๓๐) 
- การชี้แจงระเบียบ
คณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ว่าด้วย

- - ๕๒๑,๓๘๐ บาท สำนักงาน ก.พ. 
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หลักเกณฑ์การจัดทำ
ประมวลจริยธรรม 
ข้อกำหนดจริยธรรม และ
กระบวนการรักษาจรยิธรรม
ชองหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓  
และการรับฟังความคดิเห็น 
ประเด็นปัญหาในการจัดทำ
ประมวลจริยธรรมของ
องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำ
ประมวลจริยธรรม 
- การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ดา้น
มาตรฐานทางจริยธรรม 
และการส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
- การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้าน
มาตรฐานทางจริยธรรม และ
การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 
(องค์กรที่มีหน้าท่ีจัดทำ
ประมวลจริยธรรม) 
- การเตรยีมการเป็นที่
ปรึกษาในการขับเคลื่อน
มาตรฐานทางจริยธรรม 
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ผู้รับผิดชอบ 

- การเสรมิสร้างองค์ความรู้
ให้แก่ข้าราชการเพื่อการ
กำหนดกลยุทธ์และแผนงาน
การขับเคลื่อนคณุธรรม
จริยธรรม 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในตารางข้างต้นนำข้อมูลมาจากรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ ๑ ปี   

 หากส่วนราชการมีผลการดำเนินงานในประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลได้ตามการดำเนินการจริง   
 


