
สรุปรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ. ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ปีท่ี ๔  (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)  

๑. การเตรียมก าลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ  
     ๑) การจัดสรรทุนรัฐบาลระดับต่าง ๆ เพื่ อเตรียมก าลังคนเข้าสู่ ระบบราชการ เช่น  
ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ตามความต้องการ 
ของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ) และทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship: UIS)  

     ๒ )  ก า ร เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ นก า ร ด า เ นิ น ก า รส ร ร ห า แ ล ะ เ ลื อ ก ส ร รบุ ค ค ลด้ ว ย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปมีประสิทธิภาพ คล่องตัว  
ลดระยะเวลาในการด าเนินการ ลดทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดสอบ ส่วนราชการได้บรรจุบุคคล  
ตรงตามความต้องการในเวลารวดเร็ว และประชาชนได้รับโอกาสเข้ารับราชการท่ีดีขึ้น 

๒. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ส านักงาน ก.พ. ด าเนินท าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) โดยให้ข้าราชการในพื้นท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี) เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการต ารวจ ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

๓. การพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานบริบทอาเซียน 

     ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ประเทศไทยจะด ารงต าแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน มีระยะเวลา ๒ ปี  
จึงจะมีการผลักดันภารกิจของ ก.พ. อาเซียน โดยการพัฒนาหรือยกระดับการท างานด้านราชการพลเรือน 
รวมท้ังการสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานราชการในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อรับมือกับความท้าทายท่ีเกิดขึ้นในการบริหารงานราชการและการบริหารงานบุคคล 
ท้ังนี้ ได้มีการแต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียนครั้งท่ี ๒๐ 
และคณะท างานการจัดประชุม ก .พ. อาเซียน ครั้ง ท่ี ๒๐ โดยได้ก าหนดแนวคิดหลัก คือ 
“Accelerating Agile ASEAN Civil Service” หรือ “ยกระดับ ฉับไว ก้าวใหม่ราชการอาเซียน” 
โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาคราชการพลเรือนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้านอย่างรวดเร็ว 
และมีคุณภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้พร้อมตอบสนองต่อแนวโน้มและความท้าทาย
ท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อภาคราชการพลเรือนในอาเซียน  

 

๔. การจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  
     การก าหนดกรอบอัตราก าลังของส่วนราชการ การส่งเสริมการวางแผน และการบริหารก าลังคน 
ในส่ วนราชการ  ด า เนินการทบทวนบทบาท ภารกิ จ  โครงสร้ า งและอัตราก าลั งของ 
ส่วนราชการ และได้มีการศึกษาวิ เคราะห์ เพื่ อก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิ รูปก าลั งคน  
ส าหรับการด าเนินการในด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เช่น  
การพัฒนามาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่ง  

๕. การรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
     การด าเนินโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐ  
ท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การให้ทุนการศึกษา  
ทุนพัฒนาข้าราชการ บุคลากรภาครัฐเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นอกจากนี้ ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบราชการพลเรือนท่ีสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากร การปรับเปลี่ยนอายุเกษียณข้าราชการพลเรือน และจัดท า
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุ คคลภาครั ฐ  เพื่ อ รองรั บสั งคมสู งอายุ  
โดยเตรียมการจัดตั้งและด าเนินการเกี่ยวกับ Job Placement for Seniors ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนให้ข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการ มีงานท าท่ีเหมาะสมกับอายุและความสามารถ  
เพื่อให้มีรายได้ต่อเนื่องในการด ารงชีวิต และใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของตนเองภายหลัง
เกษียณอายุ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุ (OCSC Placement Center) 
ส าหรับหน่วยงานท่ีต้องการบุคลากรปฏิบัติงาน 

๖. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
     การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการผ่าน
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ เช่น การจัดหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: 
ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง การเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและส่วนราชการผ่านสื่อการเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ e-Book และ e-Learning การจัดท ามาตรฐานกระบวนการท างานโดยมีแนวทางท่ี
ชัดเจน โปร่งใส ยึดหลักจริยธรรม มีมาตรการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมภายในส่วนราชการ การประกาศเจตจ านงในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 


