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 การจัดทำรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(สำนักงาน ก.พ.) มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการประจำป
และผลสำเร็จตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการ รวมถึงรายงานดานการเงินของหนวยงานใหสาธารณะไดรับทราบ
ซึ่งประกอบไปดวย 4 สวนสำคัญ กลาวคือ
 
 สวนท่ี 1 การแสดงขอมูลภาพรวมของสำนักงาน ก.พ. ประกอบไปดวย 2 สวน คือ ยุทธศาสตรสำนักงาน ก.พ.
และขอมูลพื้นฐานของสำนักงาน ก.พ. 
 สวนที่ 2 ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบไปดวยผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และผลการปฏิบัติราชการท่ีสำคัญภายใตแผนปฏิบัติราชการประจำปของแตละยุทธศาสตรสำนักงาน ก.พ.
 สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประกอบดวย งบการเงิน ตนทุนผลิตและกิจกรรม และการวิเคราะหงบการเงิน
 สวนที่ 4 กิจกรรม/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของสำนักงาน ก.พ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการรายงาน
เพิ่มเติมในเรื่องที่สำนักงาน ก.พ. เห็นควรรายงานใหสาธารณะไดรับทราบ

 การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ผลสำเร็จตามคำรับรองของการ
ปฏิบัติราชการ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมีการปรับแนวทางการประเมินสวนราชการ โดยไมตองนำผล
การดำเนินงานของสวนราชการมาประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) แตยังคงใหสวนราชการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดเพื่อใชในการติดตาม (Monitoring) สวนการปฏิบัติราชการที่สำคัญของแตละยุทธศาสตรภายใตแผน
ปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก็เชนเดียวกันบางโครงการไมสามารถดำเนินการ
ตามที่ระบุไวตามแผนปฏิบัติราชการได อันเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด–19) 

 การจัดทำรายงานประจำปของสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะใชเปนแนวทางใหสวนราชการตาง ๆ ไดนำขอมูล
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไปปรับใชใหเหมาะสมกับแตละสวนราชการแลวยังเปนอีกชองทางหนึ่งของการ
เผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล /โครงการ/กิจกรรมท่ีสำคัญของสำนักงาน ก.พ. ท้ังภายใน
และภายนอก สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ.
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 ขอมูลเกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.
  ผูบริหารสำนักงาน ก.พ.   
  วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร สำนักงาน ก.พ. 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสำนักงาน ก.พ.
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 6 กำหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เรียกโดยยอวา “ก.พ.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตำแหนง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษ
ในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎ ก.พ.
จำนวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ท้ังน้ี กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังตองไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการหรือ
ผูดำรงตำแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง และไมไดเปนกรรมการ
โดยตำแหนงอยูแลว และมาตรา 7 กำหนดใหดำรงตำแหนงไดคราวละสามป

รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.

กรรมการโดยตำแหนง       ตำแหนง
1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  ประธาน ก.พ.
 (นายวิษณุ  เครืองาม)
2. ปลัดกระทรวงการคลัง      กรรมการ
3. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ      กรรมการ
4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กรรมการ
5. เลขาธิการ ก.พ.       กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง
6. คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค      กรรมการ
7. นายธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน      กรรมการ
8. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา      กรรมการ
9. คุณพรทิพย  จาละ       กรรมการ
10. นายสมภพ  อมาตยกุล       กรรมการ
11. นายสีมา  สีมานันท       กรรมการ
12. นายปกรณ  นิลประพันธ      กรรมการ
 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายช่ือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังน้ี
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รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.

 ก.พ. มีบทบาทสำคัญตอรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน และทำหนาที่เปนที่ปรึกษาดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหกับคณะรัฐมนตรี โดยมีอำนาจหนาท่ีตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้  
 1. เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐในดานมาตรฐานคาตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนกำลังคน
และดานอื่น ๆ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการดำเนินการ
 2. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพสวัสดิการ
หรือประโยชนเกื้อกูลอื่นสำหรับขาราชการฝายพลเรือนใหเหมาะสม
 3. กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
เพื่อสวนราชการใชเปนแนวทางในการดำเนินการ
 4. ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของสวนราชการ
 5. ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
รวมตลอดท้ังการใหคำแนะนำหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ. เมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
 6. ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี รวมตลอดท้ังกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติในกรณีที่เปนปญหา มติของ ก.พ. ตามขอนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับได
ตามกฎหมาย
 7. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
ในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ในการน้ี ใหมีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทน
สวนราชการ ขาราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอำนาจออกระเบียบใหกระทรวง และกรม
รายงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนที่อยูในอำนาจหนาที่ไปยัง ก.พ.
 8. กำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลใหสอดคลองกับนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผูรับทุนท่ีสำเร็จการศึกษาแลว เขารับราชการ
ในกระทรวงและกรมหรือหนวยงานของรัฐ
 9. ออกขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการใหความชวยเหลือ
บุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนสวนตัวท่ีอยูในความดูแลของ ก.พ.
ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษา ท้ังน้ี ใหถือวาเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการ
การศึกษาเปนเงินรายรับของสวนราชการที่เปนสถานอำนวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน ตามความหมาย
ในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
 10. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ
อยางอ่ืน เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน
รวมทั้งระดับตำแหนงและประเภทตำแหนงสำหรับคุณวุฒิดังกลาว
 11. กำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
 12. พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิด และการควบคุม
เกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
 13. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน
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 การออกกฎ ก.พ. ตาม ขอ 5 ในกรณีที่เห็นสมควรใหสำนักงาน ก.พ. หารือกระทรวงที่เกี ่ยวของเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ดวย

คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 12 กำหนดให ก.พ. มีอำนาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “ อ.ก.พ. วิสามัญ” เพื่อทำการใด ๆ แทนได โดย จำนวน คุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้งวิธีการไดมา วาระการดำรงตำแหนง และการพนจาก
ตำแหนงใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ.

 ซึ่ง ก.พ. ไดประกาศแตงตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญตาง ๆ เพื่อทำการแทน และรับผิดชอบภารกิจตาง ๆ
ตามบทบาทหนาท่ีของ ก.พ. จำนวน 13 คณะ และคณะกรรมการแพทย ก.พ. อีก 1 คณะ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการ
 2. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
 3. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหนงและคาตอบแทน
 4. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
 5. อ.ก.พ. วิสามญัเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
 6. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 7. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ
 8. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ
 9. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชการ
 10. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
 11. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรทรัพยากรบุคคลของราชการ
 12. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมเพ่ือราชการใสสะอาด
 13. อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
 14. คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. 
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รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.

1. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการ
 มีหนาที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการรางกฎหมาย กฎ ก.พ. ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ การ
แกไขทะเบียนประวัติขาราชการ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมายตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

2. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
 มีหนาที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
การยกเวนใหผูที่มีลักษณะตองหามเปนขาราชการเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน และกิจการอื่นตามที่ ก.พ.
มอบหมาย

3. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหนงและคาตอบแทน
 มีหนาที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง มาตรฐานระบบตำแหนง หลักเกณฑ เงื่อนไข
แนวทางและวิธีการกำหนดตำแหนง มาตรฐานกำหนดตำแหนง การพิจารณากรอบอัตรากำลังของสวนราชการ รวมถึง
การกำหนดมาตรฐานคาตอบแทน แนวทาง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหนง เงินเพิ่ม
เงินเพิ่มคาครองชีพของขาราชการพลเรือน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการบริหารอัตรากำลัง และการบริหาร
คาตอบแทนของกระทรวง กรม และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

4. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
 มีหนาที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการวางหลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ การบริหารทรัพยากรบุคคล
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใชกำลังคนของสวนราชการ ใหคำปรึกษาแนะนำและแกไขปญหาดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แตงต้ัง ยาย โอน เล่ือน บรรจุกลับ และกิจการอ่ืนตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

5. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
 มีหนาที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการวางหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางในการประเมิน
บุคคลและประเมินผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ และตำแหนงประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ
และเพื่อรับเงินประจำตำแหนง สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ และตำแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ และเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหนงสำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ ใหคำปรึกษาแนะนำ ตีความ วินิจฉัย ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ในกรณีที่เปนปญหาเนื่องจากการนำหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินบุคคลและประเมินผลงานไปใช
รวมท้ังในกรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดังกลาว แตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหนาท่ี
ชวย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ และกิจการอื่นตามที่
ก.พ. มอบหมาย 
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6. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 มีหนาท่ีทำการแทน ก.พ. ในเร่ืองเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร
และสงเสริมนวัตกรรมเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ใหคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง ๆ
ในสวนที่เกี่ยวของกับระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล และกิจการอื่นตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

7. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ
 มีหนาท่ีทำการแทน ก.พ. ในเร่ืองเก่ียวกับการพิจารณากำหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดกรองคุณสมบัติและ
สรางมาตรฐานคุณภาพสำหรับผูดำรงตำแหนงนิติกรที่จะไดรับเงินเพิ่ม พิจารณาใหการรับรองผูดำรงตำแหนงนิติกร
ที่จะไดรับเงินเพิ่ม แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ชวย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมาย
ภาครัฐ และกิจการอื่นตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

8. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ
 มีหนาที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทาง แนวทางการดำเนินการ
เพื่อเตรียมความพรอม ปองกัน และรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร การกำหนดอายุ
เกษียณของขาราชการ การพิจารณาทบทวนระบบบำเหน็จบำนาญขาราชการและสิทธิประโยชนภายหลังการเกษียณอายุ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมถึงมาตรการที่จำเปนอื่น ๆ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ.
มอบหมาย 

9. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชการ
 มีหนาที่ทำการแทน ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ มาตรการ แนวทาง และวิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารกำลังคนคุณภาพของราชการ โดยรวมถึงการจัดสรรทุนของรัฐบาลหรือทุนอื่นและผูรับทุนของ
รัฐบาลใหแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ การดูแลเตรียมความพรอม และจัดการศึกษาเรียนรู อบรม พัฒนา
ใหแกผูรับทุนของรัฐบาลและกำลังคนคุณภาพที่อยูในราชการใหเกง ดี มีจิตสาธารณะ การวางระบบกลไกพัฒนา
คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต ใหราชการสามารถดึงดูด จูงใจ รักษาไว และใชประโยชนกับกำลังคนคุณภาพของราชการ
ไดอยางสูงสุด การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการกลุมกำลังคนคุณภาพของสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ และกิจการอื่นตามท่ี ก.พ.มอบหมาย 

10. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
 มีหนาที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร หลักเกณฑ เปาหมาย วิธีการ
และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน การใหคำปรึกษาแนะนำดานการพัฒนา
ขาราชการ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะขาราชการ
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พลเรือนใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจภาครัฐ การกำกับ ดูแล พัฒนา และกำหนดเน้ือหาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. การรับรอง
การสำเร็จการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารระดับสูงที่หนวยงานอื่นหรือสำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินการ
การติดตามประเมินผลการจัดการฝกอบรมสำหรับนักบริหารระดับสูง การรับรองหลักสูตรฝกอบรมขาราชการที่จะ
เปนเง่ือนไขในการแตงต้ังขาราชการของสวนราชการตาง ๆ การเสริมสรางความเปนมืออาชีพของนักทรัพยากรบุคคล
การติดตามประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนในหลักสูตรตาง ๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กำหนด
และกิจการอ่ืนตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

11. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรทรัพยากรบุคคลของราชการ
 มีหนาที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการ
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล การรับรองคุณวุฒิ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อการเขารับราชการ 
การรับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล การพิจารณาคุณลักษณะที่เหมาะสมของขาราชการและการพัฒนา
เครื ่องมือและนวัตกรรมในการประเมินเพื ่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั ้ง การติดตามและประเมินผล
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ และกิจการอื ่นตามที ่ 
ก.พ. มอบหมาย 

12. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมเพ่ือราชการใสสะอาด
 มีหนาท่ีทำการแทน ก.พ. ในเร่ืองเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาขาราชการ การพัฒนา กำหนดแนวทางและวิธีการ การใหคำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการควบคุม กำกับ
ติดตามและประเมินผลการสงเสริมจริยธรรม การดำเนินการตามประมวลจริยธรรม และการสรางวัฒนธรรมองคกร
เพ่ือราชการใสสะอาด การเสริมสรางความรวมมือระหวางเครือขายจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
และกิจการอ่ืนตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

13.  อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
 มีหนาท่ีทำการแทน ก.พ. ในเร่ืองเก่ียวกับการจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ แนวทาง เคร่ืองมือ นวัตกรรม
รวมถึงการพัฒนาขาราชการ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การเสริมสรางแรงจูงใจ และความกาวหนาในอาชีพ เพื่อ
สงเสริมใหขาราชการพลเรือนมีทักษะดานดิจิทัล ตลอดจนการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษาแนะนำและ
แกไขปญหาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

14. คณะกรรมการแพทยของ ก.พ.
 มีหนาที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการ การตรวจสุขภาพและ
อนามัยของนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล ขาราชการท่ีไปศึกษา อบรม ณ ตางประเทศ การกำหนด
รายชื่อสถานพยาบาลในการตรวจสุขภาพและอนามัย การเสนอแนะใหคำปรึกษาแนะนำ ก.พ. ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การประเมินสุขภาพและอนามัยของผูสมัครรับทุนของรัฐบาล การควบคุมดูแลสุขภาพและอนามัยของนักเรียน ขาราชการ 
บุคลากรภาครัฐท่ีอยูในความดูแลของ ก.พ. ในตางประเทศ ปญหาดานสุขภาพและอนามัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหาร
จัดการทุน การดูแลจัดการศึกษา การปฏิบัติราชการของผูรับทุนของรัฐบาลและกิจการอ่ืนตามที่ ก.พ. มอบหมาย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.

ผูบริหารสำนักงาน ก.พ.

เลขาธิการ ก.พ.
หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล

นางชุติมา หาญเผชิญ
รองเลขาธิการ ก.พ.

นายปยวัฒน  ศิวรักษ
รองเลขาธิการ ก.พ.

7

นายกิติพงษ มหารัตนวงศ
ผูชวยเลขาธิการ ก.พ.

นางศรีสมร กสิศิลป 
รองเลขาธิการ ก.พ.

นางสาวสุลักขณา  ธรรมานุสติ
รองเลขาธิการ ก.พ.

รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.



นางสาวชมนาด  ศรีสวาสด์ิ  นายพิรุฬ  เพียรล้ำเลิศ   

นางสุทธิลักษณ  เอื้อจิตถาวร นางสาวพัชรา  เพ็ชรทวี

ที่ปรึกษาระบบราชการ
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 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 13 บัญญัติวา ใหมีสำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา “สำนักงาน ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
บริหารราชการของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

สำนักงาน ก.พ. มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบายใหคำปรึกษาแกสวนราชการเก่ียวกับ หลักเกณฑ วิธีการและ
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เปนหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของสวนราชการ รวมทั้ง
ดำเนินการและสนับสนุนในการพิทักษระบบคุณธรรม เพื่อใหภาครัฐมีกำลังคนที่มีประสิทธิภาพและทำงานให
มุงผลสัมฤทธิ์ โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและแผนงานภายใตยุทธศาสตร รวมทั้ง อำนาจหนาที่
ตามกฎหมาย ดังตอไปน้ี

วิสัยทัศน์ 
 ยกระดับและขับเคล่ือนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ใหมีความคลองตัวเอ้ือตอภารกิจของหนวยงาน
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีศักยภาพสูง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุงมั ่นเปนมืออาชีพ เพื ่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรชาติ

พันธกิจ 
 1. พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพ
 2. สรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนใหมีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการประชาชน 
 3. พิทักษระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสรางมโนสุจริต และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
ที่มุงเนนประโยชนสวนรวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 
      การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
 2. การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
       การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
  การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
  การพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
  การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
  การพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.
  การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
              

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ก.พ.
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  การพัฒนาเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการดำเนินการดานพิทักษระบบคุณธรรมในระบบ
ขาราชการพลเรือนสามัญ
               การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร

อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 13 บัญญัติวา ใหมีสำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา “สำนักงาน ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
บริหารราชการของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี
 (1) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหนาที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดำเนินการตามที่ ก.พ. หรือ
ก.พ.ค. มอบหมาย
 (2) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกกระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 (3) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห วิจัยเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ระบบ หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
 (4) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
 (5) ดำเนินการเก่ียวกับแผนกำลังคนของขาราชการพลเรือน
 (6) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 (7) จัดทำยุทธศาสตร ประสานและดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน
 (8) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและ
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 (9) ดำเนินการเกี ่ยวกับทุนเลาเร ียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ.
ตามมาตรา 8 (8)
 (10) ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามขอบังคับหรือระเบียบของ ก.พ.
ตามมาตรา 8 (9)
 (11) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น
เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมท้ัง
ระดับตำแหนงและประเภทตำแหนงสำหรับคุณวุฒิดังกลาว
 (12) ดำเนินการเก่ียวกบัการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
 (13) จัดทำรายงานประจำปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอตอ ก.พ. และ
คณะรัฐมนตรี
 (14) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
หรือ ก.พ. มอบหมาย
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โครงสร้างสำนักงาน ก.พ.
หนวยงานภายในสำนักงาน ก.พ.  ประกอบดวย
 1) สำนักงานเลขาธิการ
 2) ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู
 3) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 4) ศูนยนักบริหารระดับสูง
 5) ศูนยสรรหาและเลือกสรร
 6) ศูนยสงเสริมจริยธรรม
 7) สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
 8) สำนักกฎหมาย
 9) สำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ
 10) สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
 11) สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหนงและคาตอบแทน
 12) สำนักพิทักษระบบคุณธรรม
 13) สำนักมาตรฐานวินัย
 14) สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
 15) กลุมตรวจสอบภายใน
 16) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
 17) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

หน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ.
 1) สำนักงานเลขาธิการ (1) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน ก.พ. (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานโรงพิมพ
งานหองสมุด งานรักษาความปลอดภัย และงานประสานอำนวยการในพิธีการตาง ๆ (3) ดำเนินการเก่ียวกับการเงิน
การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (4) จัดระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงาน ก.พ. (5) ดำเนินการประสานสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร และเสริมสรางใหประชาชนและผูมีสวน
เกี่ยวของมีความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. (6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
 
 2) ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู (1) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการดูแลและ
การจัดการศึกษาของนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียน ทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่น ๆ และบุคลากรภาครัฐ
(2) ดูแลและจัดการศึกษาใหแกนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่น ๆ และบุคลากร
ภาครัฐท่ีลาศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ (3) ดำเนินการเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน และติดตามผลการศึกษา
ของนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอ่ืน ๆ และบุคลากรภาครัฐท่ีลาศึกษาหรือฝกอบรม
ในตางประเทศ (4) ใหคำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับระบบการศึกษาในตางประเทศ และเปนศูนยขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การศึกษาในตางประเทศ (5) เปนศูนยรวมขอมูลกำลังคนภาครัฐซึ่งกำลังศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ในตางประเทศ
(6) เปนศูนยรวบรวมองคความรูของนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอ่ืน ๆ และบุคลากร
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ภาครัฐท่ีลาศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ (7) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานกับภาคเอกชนและสวนราชการของ
ตางประเทศในการจัดระบบการดูแลและการจัดการการศึกษา การแนะแนวการศึกษา และการปองปรามการแสวงหา
ประโยชนในการดูแลและการจัดการการศึกษาของหนวยงานเอกชน (8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 3) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารกำลังคนภาครัฐ (2) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร และใหคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการบริหารขอมูลกำลังคนภาครัฐ (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบขอมูลและ
ประมวลผลขอมูลและขอสนเทศตาง ๆ (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (5) ดำเนินการเก่ียวกับการเผยแพร การใหบริการขอมูลและขอสนเทศตาง ๆ รวมท้ัง
การใหคำปรึกษาแนะนำ หรือฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (6) ปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 4) ศูนยนักบริหารระดับสูง (1) ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบ และเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตรกำลังคน
คุณภาพและระบบนักบริหารระดับสูง (2) พัฒนารูปแบบและมาตรการดึงดูดกำลังคนคุณภาพสูภาคราชการ
(3) พัฒนาเคร่ืองมือ ดำเนินการและขยายผลการประเมินศักยภาพและสมรรถนะทางการบริหาร รวมท้ังจัดทำขอมูล
และบริหารบัญชีกำลังคนคุณภาพและนักบริหารระดับสูง (4) ใหคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับระบบกำลังคน
คุณภาพและระบบนักบริหารระดับสูง (5) ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณการใชประโยชนกำลังคน
คุณภาพและระบบนักบริหารระดับสูง (6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 5) ศูนยสรรหาและเลือกสรร (1) พัฒนาและกำหนดนโยบาย ระบบ และรูปแบบการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเขารับราชการ (2) ใหคำปรึกษาแนะนำแกสวนราชการเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เขารับราชการ (3) ดำเนินการเก่ียวกับการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือการสรรหาและการสอบรวมท้ังการเปนศูนยกลาง
ในการประสานการสรรหาบุคคลเขารับราชการในสวนราชการและวิสาหกิจ (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุน
ของรัฐบาล และการสอบแขงขัน หรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล (5) จัดทำมาตรฐาน
หลักเกณฑ แนวทาง และการพิจารณารับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุและแตงตั้ง (6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

 6) ศูนยสงเสริมจริยธรรม (1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสนอแนะนโยบายและกลยุทธการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อสรางราชการใสสะอาด (2) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ
เพื่อการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกขาราชการพลเรือน (3) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาองคความรู
เครื่องมือ และกลไกเพื่อสนับสนุนสวนราชการในการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมใหแกขาราชการพลเรือน
(4) สงเสริม สนับสนุน ใหคำปรึกษาและแนะนำ และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ใหแกขาราชการพลเรือน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (5) ดำเนินการรณรงคและเผยแพรการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งสรางสรรคสื่อการรณรงคในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกขาราชการ
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พลเรือน (6) ดำเนินการประสานความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เครือขายอ่ืน ๆ (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 7) สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  (1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับการพัฒนาและฝกอบรม
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม การผลิต และใหบริการส่ือหรือเทคโนโลยีการฝกอบรม
(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเก่ียวกับนโยบาย ระบบ หรือแนวทางการพัฒนาขาราชการพลเรือน รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการฝายพลเรือน  (3) ดำเนินการจัดและสนับสนุนการจัดการ
ฝกอบรมและการพัฒนาขาราชการ (4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 8) สำนักกฎหมาย (1) ศึกษา วิเคราะห และดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนากฎหมายตาง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
ใหทันสมัย (2) ดำเนินการเก่ียวกับการใหคำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการเสนอความเห็นเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ คำส่ัง และหนังสือเวียนท่ีอยูในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ. แกคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ และ
องคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ (3) ดำเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพง
อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอำนาจหนาที่ของสำนักงาน ก.พ. (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ
รางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง และหนังสือเวียนท่ีอยูในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ. (5) ปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 9) สำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ (1) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเก่ียวกับการจัดการศึกษา
ฝกอบรม หรือดูงานในตางประเทศสำหรับนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล  นักเรียนทุนอ่ืน ๆ และ
บุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานในตางประเทศ (2) ดูแล จัดการ และใหความชวยเหลือเกี่ยวกับ
การศึกษา ความเปนอยูและการเงินแกนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่น ๆ และ
บุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษา หรือฝกอบรมในตางประเทศ (3) สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน และสรางแรงจูงใจให
คนไทยที่ศึกษาในตางประเทศกลับมาทำงานในประเทศไทย (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเปนศูนยเผยแพรขอมูล
การศึกษาและวัฒนธรรมของไทยในตางประเทศ รวมทั้งการประสานงานและจัดหาขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ในตางประเทศ เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการฝายพลเรือน (5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 10) สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน (1) ตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลการบริหารตำแหนง
ของสวนราชการตาง ๆ (2) วิเคราะหความเหมาะสมการใชกำลังคนของสวนราชการตาง ๆ (3) ตรวจสอบและ
ใหความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.พ. กำหนด (4) รักษาทะเบียนประวัติขาราชการพลเรือน ควบคุมเกษียณอายุราชการ และขอมูลกำลังคน
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 11) สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหนงและคาตอบแทน (1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบ
คาตอบแทนและประโยชนเก้ือกูลใหสอดคลองกับผลงานและคาครองชีพ (2) ศึกษาและวิเคราะหเพ่ือจำแนกตำแหนง
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ประเมินคางาน และจัดทำบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหนง (3) ศึกษาและพัฒนาระบบจูงใจในการทำงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพและประเมินกำลังคน (4) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ระบบ หรือมาตรฐาน
การจัดและพัฒนาการกำหนดตำแหนงในราชการฝายพลเรือน (5) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ
วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลการจัดกรอบอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหนง
ในราชการฝายพลเรือน (6) ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการกำหนดชื่อตำแหนง หนาที่ความรับผิดชอบและกรอบ
อัตรากำลังลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 12) สำนักพิทักษระบบคุณธรรม (1) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เกี ่ยวของกับการพัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ กฎ ระเบียบ แนวทางการดำเนินการดานอุทธรณ รองทุกข และ
การคุมครองระบบคุณธรรม (2) ดำเนินการสืบสวน รวบรวมขอมูล รวมทั้งการวิเคราะหการจัดทำสำนวน และ
จัดทำความเห็น (3) ดำเนินการเกี ่ยวกับการใหคำปรึกษาแนะนำ สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
การอุทธรณและรองทุกข และการรักษาระบบคุณธรรมในกระทรวง ทบวง กรม (4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 13) สำนักมาตรฐานวินัย (1) ดำเนินการสืบสวน รวบรวมขอมูล รวมท้ังการวิเคราะหการจัดทำสำนวน และ
จัดทำความเห็น (2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ กฎ ระเบียบ และแนวทางการดำเนินการ
ดานวินัย (3) ดำเนินการเก่ียวกับการใหคำปรึกษาแนะนำ สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเก่ียวกับการเสริมสรางวินัย
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการ การดำเนินการทางวินัย และมาตรฐาน การลงโทษ
ในกระทรวง ทบวง กรม (4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 

 14) สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการฝายพลเรือนตอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวของ
(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเกี่ยวกับองคความรูและหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม ๆ (3) ศึกษา วิเคราะห
และพัฒนาระบบ กลยุทธ หลักเกณฑ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการฝายพลเรือนและทรัพยากรบุคคล
พิเศษ เชน นักเรียนทุนของรัฐบาล คนพิการ หรือกำลังคนในพื้นที่เฉพาะ (4) สงเสริม สนับสนุน และ ใหคำปรึกษา
แกสวนราชการในการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (5) ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับมาตรฐาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน (6) สงเสริม สนับสนุน ใหคำปรึกษาแนะนำ และติดตาม
ประเมินผลใหการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการเปนไปตามระบบคุณธรรมและหลักการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

 15) กลุมตรวจสอบภายใน (1)  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี
ของสำนักงาน ก.พ. (2)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่เกี ่ยวของ หรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
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 16) กลุมพัฒนาระบบบริหาร (1) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกเลขาธิการ ก.พ. เกี่ยวกับยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน ก.พ. (2)  ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
ราชการในสำนักงาน ก.พ. (3) ประสานและดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานภายในสำนักงาน ก.พ. (4)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

 17) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (1) เสนอแนะแกเลขาธิการ ก.พ. เก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ก.พ. รวมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ เสนอตอเลขาธิการ ก.พ.
(2) ประสานงาน เรงรัด และกำกับใหสวนราชการในสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ (3) รับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสำนักงาน ก.พ. และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ (4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน (5) ประสานงาน เรงรัด และติดตาม
เกี่ยวกับการดำเนินการตาม (3) และ (4) และรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ (6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ก.พ. และการคุมครองจริยธรรม เสนอตอเลขาธิการ ก.พ. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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                                           กรอบอัตรา           ขาราชการ
                                        กำลัง               (ตำแหนง)  
 1 สวนกลาง 
 2 สำนักงานเลขาธิการ 
 3 ศูนยสรรหาและเลือกสรร  
 4 สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  
 5 สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน  
 6 สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหนงและคาตอบแทน
 7 สำนักกฎหมาย  
 8 สำนักมาตรฐานวินัย  
 9 สำนักพิทักษระบบคุณธรรม  
 10 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  
 11 ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู 
 12 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 13 ศูนยนักบริหารระดับสูง  
 14 ศูนยสงเสริมจริยธรรม  
 15 สำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ  
                                   รวม  

  พนักงานราชการ 15/(14)
  ลูกจางประจำ 22/(22)
  ลูกจางช่ัวคราวตางประเทศ 43/(38)
  ลูกจางช่ัวคราวในประเทศ 22/(16)

54
121
60
44
42
64
18
26
49
46
30
21
17
18
8

618

33
122
53
39
38
53
19
25
50
45
27
18
16
17
7

562

อัตรากำลังสำนักงาน ก.พ.

หนวยงานลำดับท่ี

หมายเหตุ  ตัวเลขใน (  ) คือ จำนวนตัวเลขท่ีมีคนครอง

16

รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.



 

         
 (1) รวมท้ังส้ิน 
     เงินงบประมาณ     
 งบบุคลากร  
 งบดำเนินการ 
 งบเงินอุดหนุน 
 งบรายจายอ่ืน 
      เงินนอกงบประมาณ 

งบประมาณรายจายแผนงานพ้ืนฐานและแผนบูรณาการงบประมาณรายจายแผนงานพ้ืนฐานและแผนบูรณาการ
(จำแนกตามเปาหมายการใหบริการ) ป 2562 ป 2563(จำแนกตามเปาหมายการใหบริการ) ป 2562 ป 2563
 (2) รวมท้ังส้ิน 
 1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
 มีประสิทธิภาพคลองตัว เอ้ือตอการดำเนินงานดานการ 
 บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด    
 2. ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับ
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรูและทักษะท่ีจำเปน 
 ในการปฏิบัติงาน 
 รวมงบประมาณรายจายประจำป (1) + (2) 

349,727,000
349,727,000
296,785,800
26,517,900

-
26,423,300

-

1,838,334,900

33,380,800

49,140,000

2,188,061,900

364,693,200
364,693,200
310,443,400
26,099,900

-
28,149,900

-

หนวย : บาท

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2562)

งบประมาณรายจายแผนงานบุคลากรภาครัฐ
(จำแนกตามเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)

ป 2562 ป 2563

หนวย : บาท

ป 2562 ป 2563งบประมาณรายจายแผนงานพ้ืนฐานและแผนบูรณาการ
(จำแนกตามเปาหมายการใหบริการ)

17

1,768,443,500

16,989,100

50,679,500

2,133,136,700

รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.



ผลการดำเนินงานของ สำนักงาน ก.พ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สวนที่ 2



 2.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนไดจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับสวนราชการตาง ๆ ในราชการพลเรือน เปนการชวยสงเสริม
สนับสนุนใหสวนราชการตาง ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจหลักไดสำเร็จ
 การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไดมีการปรับแนวทางการประเมินสวนราชการ โดยไมตองนำผลการดำเนินงานของสวนราชการมาประเมินตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด–19) แตยังคงใหสวนราชการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อใชในการติดตาม
(Monitoring) 

 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไดดังน้ี

 1. รอยละการทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ
ดวยการจางรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ)
เปาหมายข้ันตน (รอยละ 8.87) / มาตรฐาน (รอยละ 10)/ ข้ันสูง (รอยละ 11)
ผลการดำเนินงาน : รอยละ 11.32 
 2. รอยละผูเขาสอบวัดความรูความสามารถท่ัวไปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส
เปาหมายข้ันตน (รอยละ 2) / มาตรฐาน (รอยละ 3)/ ข้ันสูง (รอยละ 4)
ผลการดำเนินงาน : รอยละ 3.73 
 3. ความสำเร็จของการขับเคล่ือนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เปาหมายข้ันตน (4 ผลผลิต) / มาตรฐาน (5 ผลผลิต) / ข้ันสูง (6 ผลผลิต)
ผลการดำเนินงาน : 1 ผลผลิต 
 4. ความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. 
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
   4.1 รางหลักเกณฑการจัดทำประมวลจริยธรรมและขอกำหนดจริยธรรม และ
เสนอยุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐตอ
ก.ม.จ. (เปาหมายข้ันตน) 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นการประเมินและผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน

ดำเนินงานไดตาม
เปาหมายข้ันสูง (100)

ดำเนินงานไดตาม
เปาหมายมาตรฐาน (75)

ดำเนินงานไดต่ำกวา
เปาหมายข้ันตน (50)

ดำเนินงานไดตาม
เปาหมายมาตรฐาน (75)

ผาน
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 2.2 ผลการปฏิบัติราชการท่ีสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 การปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดปฏิบัติตามยุทธศาสตร สำนักงาน ก.พ.
ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเด็นยุทธศาสตร กลาวคือ
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 3. การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
 การปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น สำนักงาน ก.พ. ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจตามยุทธศาสตรของสำนักงาน ก.พ. ดังน้ี  

   4.2 เสนอหลักเกณฑสำหรับการจัดทำประมวลจริยธรรมและขอกำหนด
จริยธรรมตอ ก.ม.จ. และ ค.ร.ม.เห็นชอบยุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรมและ
การสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ (เปาหมายมาตรฐาน)
   4.3 เสนอมาตรการหรือแนวทางในการขับเคล่ือนมาตรฐานทางจริยธรรมตอ 
ก.ม.จ. และเสนอแนวทางการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลของสวนราชการ (เปาหมายข้ันสูง)
 5. ความสำเร็จของการบูรณาการฐานขอมูลกำลังคนภาครัฐ  
   5.1 สามารถพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) 
Version 6.0 แลวเสร็จ และดำเนินการถายโอนขอมูลจำนวนนอยกวา 
125 สวนราชการ (เปาหมายข้ันตน)
   5.2 สามารถพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) 
Version 6.0 และดำเนินการถายโอนขอมูล 137 สวนราชการ และประชุมช้ีแจง
สวนราชการท่ีไมใชโปรแกรม DPIS เก่ียวกับมาตรฐานการเช่ือมโยงขอมูลบุคลากร
จำนวน 9 สวนราชการ(เปาหมายมาตรฐาน)
   5.3 แนวทางการเช่ือมโยงขอมูลบุคลากรสวนราชการท่ีไมใชโปรแกรม DPIS 
กับระบบ DPIS Center จำนวน 9 สวนราชการ เพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะเช่ือมโยง
ขอมูลใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เปาหมายข้ันสูง)
 6. การถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแกไขปญหา
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) 
   6.1 ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวม/ผลกระทบท่ีไดรับ
    6.2 การแกไขปญหา/การดำเนินการของหนวยงานเพ่ือลดผลกระทบ
   6.3 ปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน
   6.4 ขอเสนอแนะในการดำเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมรับสภาวะวิกฤต
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

ผาน

ไมผาน

ผาน

ผาน

ผาน

0
0

100
100

ดำเนินงานไดตามเปาหมายข้ันสูง (100)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 เปาหมาย ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู และทักษะที่จำเปน
ในการปฏิบัติงาน
 ผลผลิต โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

 สำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (สปชต.) มาอยางตอเน่ืองตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึงป พ.ศ. 2563

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการโครงการ สปชต. รวมกับหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา
(กอ.รมน. ภาค 4 สน.) สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแหงชาติโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ     
 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตรดานความม่ันคง :
แผนงานบูรณาการขับเคล่ือน

การแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศักยภาพขาราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของขาราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

การเสริมสรางความมี
ประสิทธิภาพของกลไก

การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ

การเสริมสรางเกียรติภูมิ
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต: การเสริมสราง
เกียรติภูมิและคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐ

ขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความรูและทักษะท่ีจำเปน
ในการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ คลองตัว
เอ้ือตอการดำเนินงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการและจังหวัด

บุคลากรภาครัฐสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยาง
มืออาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และไดรับ

ความเปนธรรม
ในการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตรดาน
การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ: แผนงาน

การพัฒนาการบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

ยุทธศาสตรสำนักงาน ก.พ.
(แผนปฏิบัติราชการ
สำนักงาน ก.พ.)

โครงการ/ผลผลิต
เปาหมาย

การดำเนินงาน
ของสำนักงาน ก.พ.
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 1) พัฒนาขาราชการกลุมเปาหมาย คือ ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ขาราชการตำรวจ ซ่ึงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเปาหมายโดยสนับสนุนการดำเนินบทบาทการเปนผูนำ (Leadership Role)
และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสูประเทศไทย 4.0
 2) พัฒนาทักษะการคิด และทักษะท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตโดยคำนึงถึงประโยชนของชาติและ
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน        
 3) สรางพันธมิตรและสงเสริมการทำงานที่สอดคลอง เชื่อมโยง บูรณาการ (Creating Partnership and 
Relationship) และการสรางจิตสำนึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) โดยเนน
การทำงานที่เปนจิตอาสา เพื่อสรางประโยชนใหเกิดกับประชาชนในพ้ืนที่อยางยั่งยืน        
 4) รับทราบแนวคิดของขาราชการกลุมเปาหมายในการแกปญหาเพ่ือการพัฒนาประเทศและขอเสนอแนะตาง ๆ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน        
 5) สรางขวัญและใหกำลังใจแกขาราชการกลุมเปาหมาย โดยเสริมสรางความรูและฝกการดูแลคุณภาพชีวิต
ของตนเองไดทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และความคิด เขาใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจาก
การทำงาน ไดพักและผอนคลายจากสภาพการทำงานท่ีกดดัน และสภาพแวดลอมท่ีเส่ียงอันตรายจากการทำงานในพ้ืนท่ี
เปนการช่ัวคราว

 นอกจากนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ. ไดมีการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตรที่สำคัญ จำเปน ทันสมัยและเปนประโยชน โดยมีองคประกอบหลักสูตร 2 ดาน ไดแก  ดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมสำหรับ
ผูเขารวมโครงการ

 กำหนดจัดดำเนินการระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม 2563 จำนวน 19 รุน โดยจะมีจำนวนผูเขารวมโครงการ
1,900 คน แตในระหวางดำเนินการจัดโครงการ ฯ ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด–19) ซึ่งมีแนวโนมความรุนแรงและการแพรกระจายของโรคในชวงเดือนมีนาคม 2563 เปนตนมา สงผลให
สำนักงาน ก.พ. ตองพิจารณาปรับแผนการดำเนินโครงการ สปชต. โดยยกเลิกการดำเนินการ 2 รุนสุดทายท่ีกำหนด
ดำเนินการในวันที่ 21-27 มีนาคม 2563 และวันที่ 4-10 เมษายน 2563 ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงาน ก.พ. จึงดำเนินการจัดโครงการไดเพียง 17 รุน และมีผูเขารวมโครงการ 1,698 คน โดยจำแนกสัดสวน
ตามประเภทขาราชการ ดังนี้
 - ขาราชการพลเรือนสามัญ 494 คน (รอยละ 29.09)  
 - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 990 คน (รอยละ 58.31) 
 - ขาราชการตำรวจ 214 คน (รอยละ 12.60)

 โครงการนี้ นอกจากจะเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหกับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใตแลว ยังชวยสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวางขาราชการในพื้นที่ ไดมีโอกาสทำความรูจักกัน มีการสราง
เครือขายเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีทัศนคติท่ีดีตอการอยูรวมกัน ซ่ึงถือวามีความสำคัญในการขับเคล่ือนการแกไข
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

21

รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.



22

รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.



 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 เปาหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ คลองตัว เอื้อตอการดำเนินงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด
 ผลผลิต ประกอบไปดวย 3 กิจกรรม คือ
 1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 2. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
 3. การพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสรุปผลผลิตที่สำคัญได 
4 ดาน ดังนี้

 1.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

 ในประเด็นน้ี สำนักงาน ก.พ. ไดศึกษาแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือ
โควตาปกติ กรณีผูปฏิบัติงานในสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) สรุปสาระสำคัญ
ไดดังนี้

 ดวยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ไดมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนด
เปาหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามที่
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการรวม คปร. เสนอใหบุคลากรสาธารณสุขผู ปฏิบัติงานในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือ
โควตาปกติในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใหสำนักงาน ก.พ. แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อใหกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการ โดยนำหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาบำเหน็จความชอบ กรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของมาใชโดยอนุโลมแนวทางปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการพิจารณาเลื ่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือจากโควตาปกติ กรณีผู ปฏิบัติงานในสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบการเลื่อนเงินเดือน
วันที่ 1 เมษายน 2563 และวันที่ 1 ตุลาคม 2563) ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1012.3/102 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
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 1.2 การพัฒนาระบบตำแหนงและการบริหารกำลังคนภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมหลายดานสรุปสาระสำคัญไดดังนี้
 1.2.1 การพัฒนาระบบตำแหนง
 สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดใหมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ ในการกำหนดตำแหนงระดับสูง
ใหกับผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทำหนาที่ในฐานะฝายเลขานุการอ.ก.พ. กรม/กระทรวง ซึ่งเดิม
กำหนดจะจัดในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารตำแหนงสำหรับ
เจาหนาที่ฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กรม/กระทรวง

 แตเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) จึงปรับรูปแบบ
การเสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ โดยปรับจาก การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปน การจัดทำสื่อการเรียน
ออนไลนเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในการบริหารตำแหนงสำหรับเจาหนาท่ีฝายเลขานุการ อ.ก.พ.กรม/กระทรวง
ท้ังน้ี ไดเผยแพรส่ือการเรียนออนไลนดังกลาวในเว็บไซต e-learning ของสำนักงาน ก.พ. ท่ี https://learn.ocsc.go.th
ซึ่งเปนการชวยสนับสนุน สงเสริมการเรียนรูของขาราชการไดตลอดเวลาและเขาถึงไดงาย สอดคลองกับสถานการณ
ท่ีขาราชการตองปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from home) ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด–19) 

 นอกจากน้ี สำนักงาน ก.พ. ไดจัดทำเอกสารสถานภาพของสวนราชการจำนวน 19 กระทรวงและสวนราชการ
ไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เพื่อใหสำนักงาน ก.พ. และสวนราชการมีขอมูลเกี่ยวกับบทบาท
ภารกิจ โครงสรางและอัตรากำลังท่ีเปนปจจุบัน ซ่ึงเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณประจำป
รวมทั้งใชประกอบการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการและอัตรากำลัง

 1.2.2 การบริหารกำลังคนภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ. ไดจัดกิจกรรมหลายดานเพ่ือสงเสริมดานการบริหารกำลังคนภาครัฐ อาทิ  
 1) การจัดทำหนังสือกำลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ. ไดปรับ
รูปแบบการจัดทำหนังสือกำลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน จากเดิมที่ผานมา สำนักงาน ก.พ. จัดพิมพเปนรูปเลม
เปนประจำทุกป แตในปงบประมาณน้ี จัดทำหนังสือกำลังคนภาครัฐในฝายพลเรือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยเผยแพร
หนังสือดังกลาว ทางเว็บไซตสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th

 การจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากจะสงผลใหท้ังขาราชการเจาหนาท่ีของสวนราชการและหนวยงาน
ตาง ๆ รวมทั้งประชาชนที่สนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย รวดเร็ว และใชประโยชนในการศึกษา วิเคราะหเพื่อ
การวางแผนกำลังคนภาครัฐและการเตรียมกำลังคนในระดับตางๆ ทั้งมิติระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับ
ประเทศแลว การจัดทำหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ยังเปนการชวยลดตนทุนการผลิตและประหยัดงบประมาณดวย

 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 5 (ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2567) สำหรับเจาหนาที่สำนักงาน ก.พ.
 สำนักงาน ก.พ. ไดเตรียมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบท่ี 5 (ปงบประมาณพ.ศ. 2564-2567)
โดยจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจาหนาที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อใหการวิเคราะหคำขอรับการจัดสรร
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของทุกกลุมกระทรวงเปนไปอยางถูกตองและสอดคลองกับบทบาทภารกิจของสวนราชการ
โดยมีเจาหนาที่สำนักงาน ก.พ. เขารวมจำนวน 51 คน
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 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรูและทักษะ เกี่ยวกับการวิเคราะหเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการรอบที่ 5 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567) สำหรับสวนราชการสำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิเคราะหเพ่ือจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 (ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2567) สำหรับสวนราชการจากการดำเนินการขางตน สงผลใหสวนราชการไดจัดทำคำขอตามแนวทาง
ท่ีกำหนด และเม่ือฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ไดวิเคราะหและเสนอ คพร.พิจารณา
จัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 5 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
สงผลให คพร. มีมติอนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการใหกับสวนราชการ 202 แหง รวมทั้งสิ ้น
219,849 อัตรา รวมทั้งกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น ฯ จำนวน 1,308 อัตรา พรอมทั้งเงื ่อนไขการจัดสรรและบริหาร
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางการบริหารพนักงานราชการท่ีมีความคลองตัวย่ิงข้ึน

 4) การจัดทำหนังสือคูมือการบริหารระบบพนักงานราชการสำนักงาน ก.พ. จัดพิมพ คูมือการบริหาร
ระบบพนักงานราชการจำนวน 1,500 เลม เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหแกสวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
สงผลใหสวนราชการมีคูมือประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารพนักงานราชการที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ทุกดานและเปนปจจุบัน รวมทั้งแนวคำถาม - คำตอบที่ใชเปนเครื ่องมือในการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ ไดจัดสงให
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และสวนราชการตาง ๆ ดวย พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตสำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th

 1.2.3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหคำปรึกษา แนะนำสวนราชการ
สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อบูรณาการองคความรู  และพัฒนาทักษะสมรรถนะในดาน
การบริหารตำแหนงและกำลังคนของเจาหนาท่ีสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหนงและคาตอบแทน (สตค.) ซ่ึงมีหนาท่ี
ประการหน่ึง คือ การใหคำปรึกษาแนะนำสวนราชการ โดยมีขาราชการและเจาหนาท่ีของ สตค. เขารวมจำนวน 56 คน
สตค. ใชผล (ขอมูล) ท่ีไดจากการประชุมดังกลาว เปนแนวทางการพัฒนาภารกิจของ สตค. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมทั้งรูปแบบการจางงานภาครัฐรูปแบบใหมที ่เกิดจากการระดมความคิดเห็น ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
การแกปญหาการบริหารตำแหนงของสวนราชการในระยะท่ีผานมา

 1.3 การสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับสวนราชการ
มีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ
 1.3.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการแตงตั ้งขาราชการใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นไดเพียง 1 ครั้ง เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ซึ่งการรับฟงความคิดเห็นนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑและ
วิธีการแตงตั้งขาราชการใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ โดยมีผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข และขาราชการ
สำนักงาน ก.พ. เขารวมประชุม จำนวน 57 คน

 1.3.2 รางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... สำนักงาน ก.พ.
จัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. .... โดยมีผู แทนจากสวนราชการตาง ๆ และขาราชการสำนักงาน ก.พ. เขารวมประชุม
จำนวน 80 คน
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 1.4 การสรางความเขมแข็งดานการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
มีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ
 1.4.1 การเตรียมความพรอมในการใชระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกสเน่ืองจากในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดแจงเวียนสวนราชการ ใหดำเนินการใชระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1021.2/ว 19 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง การใชระบบทะเบียนประวัติ
ขาราชการอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับทะเบียนประวัติขาราชการจากเดิม
ในรูปแบบกระดาษสูรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ดังน้ัน เพ่ือใหสวนราชการใชระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ. จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับ
เจาหนาที่ของสวนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกบัทะเบียนประวัติขาราชการ

 จากการดำเนินโครงการนี้ ทำใหเจาหนาที่ของสวนราชการที่ปฏิบัติงานเกี ่ยวของกับทะเบียนประวัติ
ขาราชการมี 1) ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หนังสือเวียน และหลักเกณฑ รวมทั้งแนวทางเกี่ยวกับ
การจัดทำและรักษาทะเบียนประวัติขาราชการ และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ และ 2) ความรู ความเขาใจ
และทักษะการใชระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส  

 สงผลใหสวนราชการมีขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ที่มีความเปนปจจุบันและ
ครบถวนสมบูรณ เพื่อเปนการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
สำนักงาน ก.พ. ก็จะมีฐานขอมูลขาราชการที่เปนประโยชนตอการกำหนดนโยบายและการวางแผนบริหารจัดการ
กำลังคนของราชการพลเรือนสามัญ

 1.4.2 รายงานการเกษียณอายุราชการของขาราชการพลเรือนประจำปงบประมาณสำนักงาน ก.พ. ไดสำรวจ
รายชื่อขาราชการพลเรือนซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของทุกกระทรวง กรม เพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหนาท่ีของสำนักงาน ก.พ. โดยเปนขอมูล ณ วันท่ี
21 กุมภาพันธ 2563 ปรากฏวามีขาราชการพลเรือน ซึ่งมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ และเกษียณอายุในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 9,467 ราย สรุปไดดังนี้
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 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
 ระบบของการสรรหาบุคลากรเขาสูภาคราชการพลเรือน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ    

 ขั้นตอนที่ 1 คือ การสอบเพื่อวัดความรู ความสามารถทั่วไปหรือที่เรียกกันวา การสอบภาค ก  เพื่อเปนการ
เปดโอกาสใหผูที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตาง ๆ และผูที่สำเร็จการศึกษาแลว
ใหมีโอกาสไดสมัครสอบแขงขัน  เมื่อสอบผานภาค ก แลว จะเขาสูขั้นตอนที่ 2 และ3 
 ขั้นตอนที่ 2 คือ การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง หรือที่เรียกกันวา การสอบภาค ข 
 ขั้นตอนที่ 3 คือ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหนง หรือ การสอบภาค ค โดยในแตละข้ันตอนก็จะมี
การกำหนดแนวทางการดำเนินการไว

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการพัฒนาระบบและสรรหาบุคคลเขารับราชการ
เพื่อใหบรรลุผลตามที่เปาหมายท่ีกำหนดไว สรุปไดดังนี้    

 1. การจัดทำขอสอบและแบบทดสอบวัดความรูความสามารถท่ัวไป สำหรับการสอบดวยกระดาษ และขอสอบ
สำหรับการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสสำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการจัดทำขอสอบท่ีสรางข้ึนใหมจำนวน 4,955 ขอ
(อยูในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ) รวมทั้ง ชุดขอสอบที่ตองเตรียมเพื่อใชในการดำเนินการสอบสำหรับการสอบ
ดวยกระดาษ และขอสอบสำหรับการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จำนวนวิชาละ 23 ชุด (ชุดแบบทดสอบ 1 ชุด
ประกอบดวย 4 แพ็ควิชา)

 2. การจัดทำหนังสือเวียน/คูมือเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศและ
ตางประเทศท่ี ก.พ. รับรอง สำนักงาน ก.พ. จัดทำหนังสือเวียน ว5 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563                                          
 - รับรองหลักสูตร 3,030 หลักสูตร
 - รับรองคุณวุฒิในประเทศ 1,107 ราย
 - รับรองคุณวุฒิตางประเทศ 387 ราย

 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการพัฒนากฎหมายที ่เกี ่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ในหลายดานดวยกัน
สรุปกิจกรรมที่สำคัญ ไดดังนี้
 3.1 การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
 1. หนังสือเวียน เรื่อง การใหหนวยงานของรัฐอื่นใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของสวนราชการ (ว1/2563)
 2. หนังสือเวียน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตำแหนงอยางอื่นเทากับการดำรงตำแหนงขาราชการ
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ว2/2563)
 3. หนังสือเวียน เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (ว3/2563)
 4. หนังสือเวียน เรื่อง หลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารระดับสูงและผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงที่จัดโดยสวนราชการหรือหนวยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง (ว4/2563)
 5. หนังสือเวียน เร่ือง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ว5/2563)
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 6. หนังสือเวียน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังแทนสำหรับสวนราชการที่สงขาราชการ
ไปปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการรูปแบบเฉพาะ (ว6/2563)
 7. หนังสือเวียน เรื่อง การปรับปรุงรายชื่อสวนราชการตามหลักเกณฑการใหหนวยงานของรัฐอื่นใชบัญชี
ผูสอบแขงขันได (ว7/2563)
 8. หนังสือเวียน เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(ว8/2563)
 9. ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดทำประมวลจริยธรรมขอกำหนด
จริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐพ.ศ. 2563

 3.2 การจัดหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย
 สำนักงาน ก.พ. ซ่ึงเปนองคกรนำดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐน้ัน มีบทบาทสำคัญย่ิงในการเสริมสราง
การบริหารราชการแผนดิน ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยวินัยขาราชการ
จะมีสวนในการสรางใหขาราชการเปนทั้งคนดีและคนเกง เพื่อจะไดมีประสิทธิภาพในการทำงานและปฏิบัติหนาที่
ราชการอยางมีประสิทธิภาพ และหากขาราชการคนใดกระทำผิดวินัย ก็สมควรไดรับโทษ โดยเฉพาะถาเปนวินัย
อยางรายแรงก็ไมสมควรอยูในระบบราชการตอไป 

 กระบวนการเรื่องของวินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณและการรองทุกข ตลอดจนการออกคำสั่ง
ลงโทษทางวินัย เปนเรื่องที่ไปกระทบสิทธิของขาราชการ และมีการบัญญัติในกฎหมายขาราชการพลเรือน ตาม
มาตรา 90 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา ใหผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี ้โดยเร็ว ดวยความยุติธรรมและ
โดยปราศจากอคติ

 การดำเนินการทางวินัยโดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคตินั ้น จึงเปนเรื ่องที่สำคัญมาก
สำนักงาน ก.พ. ไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีสำคัญน้ีในการเปนผูนำการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และการเปน
ผูใหคำปรึกษาสำหรับเรื่องดังกลาว แกบุคลากรและนิติกรของแตละสวนราชการ ซึ่งมีหนาที่ในการดำเนินการหรือ
เสนอความเห็น หรือไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนทำการแทนผูบังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57

 จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความรูความเขาใจแกสวนราชการเกี่ยวกับเรื่องวินัย การดำเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณและการรองทุกขดังกลาว โดยการจัดฝกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยเพื่อใหบุคลากร
และนิติกรของทุกสวนราชการไดมีความรูความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ และวิธีปฏิบัติตาง ๆ
ในการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม ยุติธรรม รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพสูงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย
จำนวน 2 รุน 
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 รุนที่ 1 ดำเนินการจัดระหวางวันที่ 6-21 มกราคม 2563 รวม 12 วันทำการ ใหแก นิติกรหรือบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานวินัยและหรือดานอุทธรณหรือรองทุกข ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเช่ียวชาญ
ของแตละสวนราชการท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  รวมท้ังเจาหนาท่ีหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจท่ีเขารับการอบรม
จำนวน 75 คน 
 
 รุนที่ 2 ดำเนินการจัด ระหวางวันที่ 9-22 กรกฎาคม 2563 รวม 10 วันทำการ ใหแกนิติกรหรือบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานวินัยและหรือดานอุทธรณหรือรองทุกข ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
ของแตละสวนราชการในราชการสวนกลาง จำนวน 41 คน ดำเนินการในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)

 ผูท่ีผานการฝกอบรมจากหลักสูตรน้ี ไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ กฎเกณฑ และวิธีปฏิบัติตาง ๆ
ในการดำเนินการทางวินัย และสามารถนำความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม ยุติธรรม รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นและประสบการณ ตลอดจนสามารถพิจารณา
วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกปญหาเกี่ยวกบัการสอบสวนทางวินัยไดอยางถูกตอง  

 3.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑและวิธีการเสริมสราง
และพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัย และรางคูมือผูบังคับบัญชา
ในการปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมและเท่ียงธรรม และเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชา
ดำรงตนเปนขาราชการท่ีดี

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ไดบัญญัติเร่ืองการรักษาวินัยขาราชการพลเรือนสามัญไว
         มาตรา 80 กำหนดใหขาราชการพลเรือนตองรักษาวินัยโดยกระทำการหรือไมกระทำการตามที่บัญญัติไว
ในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ

         มาตรา 87  กำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกัน
มิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัย

 ท้ังน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีก.พ. กำหนด ซ่ึง ก.พ. ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนา
ใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัยตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่
นร 1011/ว 43 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2553 โดยมีสาระสำคัญใหหัวหนาสวนราชการและผูวาราชการจังหวัดดำเนินการ
ใหผูบังคับบัญชาเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัย
ดวยวิธีการที่เหมาะสม

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 กำชับใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ในการเสริมสรางและ
พัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัยอยางเครงครัด โดยใหถือวา
การที่การรักษาวินัยของขาราชการมิไดดีขึ้น ผูบังคับบัญชามีสวนรับผิดชอบ เพราะมิไดเสริมสรางและพัฒนาให
ผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและมิไดปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัย ซึ่งผูบังคับบัญชาอาจตองรับผิด
ทางวินัยดวย
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 ขอ 1.3 ของหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยู
ใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัย ไดกำหนดใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูแทนขาราชการในสังกัด ในการกำหนดองคความรูและแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชา
มีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัย

         ขอ 3 ของหลักเกณฑดังกลาวกำหนดใหสวนราชการแจงผลการดำเนินการ ใหสำนักงาน ก.พ. ทราบ ภายใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกป

 จากการตรวจสอบปรากฏวา มีสวนราชการจำนวนมากที่ไมไดดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังกลาว มายังสำนักงาน ก.พ. 

 ดวยเหตุดังกลาว สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรรับฟงความคิดเห็นของสวนราชการวามีปญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินการอยางไร รวมไปถึงหากสำนักงาน ก.พ. จะปรับปรุงแกไขหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนา
ใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัยใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถนำหลักเกณฑดังกลาวไปใชในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้ง การรับฟง
ความคิดเห็น รางคูมือผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม และ
เสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดำรงตนเปนขาราชการที่ดี เพื่อใหรางคูมือดังกลาวมีความสมบูรณและ
สามารถนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ             

 ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 

         1. หลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชา
กระทำผิดวินัย
         2. รางคูมือผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมและเท่ียงธรรม และเสริมสราง
แรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดำรงตนเปนขาราชการที่ดี กลุมเปาหมายที่เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ คือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเร่ืองวินัยและการเสริมสรางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 50 คน

 สำนักงาน ก.พ. นำความเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากผูเขารวมสัมมนาไปปรับปรุง                                       
 1) หลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชา
กระทำผิดวินัย ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันตอไป
 2) รางคูมือผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมและเท่ียงธรรม และเสริมสราง
แรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชา ดำรงตนเปนขาราชการท่ีดี ใหมีความสมบูรณ และเผยแพรใหสวนราชการทราบและ
ถือปฏิบัติตอไป
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1.1 การเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
 เปาหมาย บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และไดรับความเปนธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
 ผลผลิต ประกอบไปดวย 5 กิจกรรม คือ
 1. การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
 2. การพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.
 3. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
 4. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดำเนินการดานพิทักษระบบคุณธรรมในระบบขาราชการ
พลเรือนสามัญ
 5. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร

 กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
สรุปผลผลิตที่สำคัญ 3 ดานไดดังนี้

 ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของสำนักงาน ก.พ. ก็คือ การเตรียมกำลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ
หมายรวมถึง การสรรหาบุคคลากรมารับราชการ ไมวาจะดวยการไดรบัทุนรัฐบาลหรือผานกระบวนการสอบภาค ก.
ก็ตาม สรุปขอมูลไดดังนี้

 1.1.1 ผูมีสิทธิไดรับทุนตามประเภททุนที่จัดสรร
 สำนักงาน ก.พ. ไดสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวงและทุนรัฐบาลประจำป พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการ ไดดังนี้

ทุนเลาเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลระดับปริญญา ( ก.พ.)
ทุนรัฐบาล ม.ปลาย ( ก.พ.)
ทุน ก.พ. (Area Based)
ทุนความรวมมือทางวิชาการกับ UCAS
ทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษา
อยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS)
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา)
ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ 
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ฝกอบรม)

จำนวนทุน (ทุน)   จำนวนผูรับทุน (คน)   
9

69
90
3
5

59

82
9

155

9
54
52
3
5

40

47
1

80

ประเภททุน
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1.2 การเตรียมและพัฒนากำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ

 1.1.2 การดำเนินการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปของ ก.พ.
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดดำเนินการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปของ ก.พ.
ทั้งการสอบดวยกระดาษ และการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส มีจำนวนผูสมัครสอบผูเขาสอบ และสอบผาน
สรุปผลไดดังน้ี

 1.1.3 การดำเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในสวนราชการตาง ๆ
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดำเนินการสอบแขงขันเพื ่อบรรจุและแตงตั ้งบุคคลเขารับราชการ
ในสวนราชการตาง ๆ ปรากฏวา มีผูสมัครสอบจำนวน 2,828 คน ผูเขาสอบจำนวน 2,689 คนและผูสอบผานจำนวน 239 คน

 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดเตรียมใหมีการเสริมสรางความพรอม ศักยภาพ และทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาลตั้งแต
กอนสมัครสถานศึกษา (Pre-admission) การตรียมความพรอมกอนเดินทาง (Pre-departure) เพื่อสรางเครือขาย
และปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล รวมถึงการดูแลจัดการศึกษาในตางประเทศ การใชระบบสารสนเทศ เพื่อ
การจัดการศึกษาในตางประเทศ

 สรุปผลผลิตสำคัญท่ีเก่ียวของกับการเตรียมและพัฒนากำลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการของสำนักงาน ก.พ.
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้  

 1.2.1 สถิติจำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยูในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดทำสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลท่ีอยูในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. โดยจำแนกเปนนักเรียนทุน
และขาราชการในความดูแลของ ก.พ. ท่ีกำลังศึกษาและอบรมอยูในประเทศตาง ๆ และนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีกำลังศึกษา
แยกตามกลุมวิชาและประเภททุน สรุปไดดังตารางตอไปน้ี
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 1.2.2 การพัฒนาและการบูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาในตางประเทศ
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ. ไดมีการติดตามการใชระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษา
ในตางประเทศดวยการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ ้นมาใหม ซึ ่งเสร็จเร ียบรอยแลว ดังปรากฏตามลิงคนี ้ 
http://ssis.ocsc.go.th/login

 1.2.3 นักเรียนทุนรัฐบาลไดรับแรงจูงใจในการเขารับราชการ
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ.ดำเนินโครงการเตรียมความพรอมกอนรับทุนรัฐบาลครั้งที่ 2
สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS)
ประจำป 2562 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางสมรรถนะตาง ๆ ของนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูง ฯ ตาม
Success Profile หลักใน 3 ประเด็น คือ 1) ความรูเกี่ยวกับองคกร 2) การสั่งสมประสบการณ 3) สมรรถนะ
หลักของขาราชการ รวมถึงทักษะแหงทศวรรษท่ี 21 และจิตลักษณะ 5 ดาน 

 กลุมเปาหมาย เขารับการอบรม คือ นักเรียนทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผูมีศักยภาพสูง ฯ (UIS) ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จำนวน 35 คน

 กรอบแนวคิด การพัฒนาผูรับทุนครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ที่สำคัญ คือ
 ความรูเกี่ยวกับองคกร : เนนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบราชการ บทบาท ภารกิจ ระเบียบ กฎเกณฑ
วัฒนธรรม คานิยมองคกรภาครัฐ
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         ผูรับทุนเขาใจถึงการปฏิบัติราชการ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและการนำนโยบายจากสวนกลาง
สูการปฏิบัติในภูมิภาค
         สมรรถนะหลักของขาราชการ ทักษะแหงทศวรรษท่ี 21 จิตลักษณะ 5 ดาน

 การดำเนินการ จัดกิจกรรมในรูปแบบการใหความรู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถายทอดประสบการณ
จากวิทยากร ผูเชี่ยวชาญ และการพัฒนาทีมงานดำเนินการจัดในวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ หองประชุม
แควใหญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และโรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรีผูรับทุน
ที่เขารับการพัฒนาจากโครงการน้ี จะมีความเขาใจเก่ียวกับระบบทุน เงื่อนไขการรับทุน ระเบียบหลักเกณฑ ขั้นตอน
การรับทุน และระเบียบ หลักเกณฑ การเบิกจายเงินสำหรับนักเรียนทุน มีความพรอมในการรับราชการโดยมี
Success Profile หลักใน 3 ประเด็น คือ 1) ความรูเกี่ยวกับองคกร 2) การสั่งสมประสบการณ 3) สมรรถนะหลัก
ของขาราชการ รวมถึงทักษะแหงทศวรรษที่ 21 และจิตลักษณะ 5 ดาน และผูรับทุนสามารถปฏิบัติราชการและ
การนำนโยบายจากสวนกลางสูการปฏิบัติในภูมิภาคได 

 1.3.1 แนวทางการจัดสรรทุนรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศภายใต
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงรุกใหแกกระทรวง กรมฝายพลเรือนและหนวยงานของรัฐ จำนวน 500 ทุน
 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดทำขอเสนอแนวนโยบายการบริหารจัดการทุนของรัฐบาล
(ทุน ก.พ.) เพ่ือขอรับฟงความเห็นจาก อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชการเก่ียวกับ
แนวนโยบายการบริหารจัดการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) เพื่อประกอบการดำเนินการตอไป

 การบริหารจัดการทุน ก.พ. ครอบคลุม 4 ระบบยอย ไดแก ระบบจัดสรรทุน ระบบสรรหาและคัดเลือก
ระบบดูแลจัดการศึกษา และระบบติดตามการใชประโยชน

สรุปสาระสำคัญของข้อเสนอ ได้ดังนี้
 1) วัตถุประสงค
 เพ่ือเตรียมความพรอมกำลังคนคุณภาพในสาขาวิชาทักษะ สมรรถนะท่ีมีความจำเปนสำหรับยุคการเปล่ียนแปลง
สูศตวรรษที่ 21 เพื่อรวมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

 2) เปาหมาย
 กำลังคนท่ีมีความประสงคจะรวมจัดทำบริการสาธารณะ (Public Service) มีความรู ความเขาใจ ทัศนคติใหม
ในการทำงานภาครัฐ (New Mindsets) และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในสัดสวน 3 เทาของตำแหนง
ประเภทอำนวยการ (ระดับสูง) และตำแหนงประเภทบริหาร (ระดับตน/สูง)  (15,000 คน ในระยะเวลา 15 ป)

1.3 การเตรียมและพัฒนากำลังคนคุณภาพ

 ขอมูลกำลังคนภาครัฐ : 2561 ขาราชการพลเรือนสามัญ จำนวนคนในประเภทบริหาร ระดับตน 557 คน ระดับสูง 506 คน ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 4,144 คน 1
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 3) หลักการ
 แนวนโยบายการบริหารจัดการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ยึดหลักการสำคัญ ดังนี้
 (1) หลักการจูงใจ โดยการศึกษาขอมูลแรงจูงใจของกลุมเปาหมาย (Persona ตามหลักคิด Design Thinking)
เพื่อใชเปนแนวทางดำเนินการ
 (2) หลักความยืดหยุน/หลากหลาย โดยการจัดสรรรูปแบบทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ การจัดสรรทุน
ที่สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Disruption เชน การเรียน On-line เปนตน และการบริหาร
จัดการตาง ๆ ท่ีคำนึงถึงบทบาทภารกิจท่ีแตกตางของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ การบริหารจัดการทุนของรัฐบาล
(ทุน ก.พ.) มุงเนนตอบโจทยความตองการกำลังคนท่ีจำเปนและสำคัญ (Critical Needs) สำหรับสวนราชการ/หนวยงาน
ของรัฐในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของประเทศภายใตแนวคิด Build/Buy/Borrow 
 (3) หลักความรวดเร็ว/ตอบโจทย โดยการปรับกระบวนการทำงานในทุกข้ันตอน อาทิ การจัดสรรทุน การสรรหา
และคัดเลือก เพื่อใหสวนราชการ/หนวยงานของรัฐไดกำลังคนคุณภาพที่ตอบโจทยภายในเวลาท่ีตองการ
 (4) หลักความคุมคา โดยการเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ดวยวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรับจดัสรร และสรางความรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศสถาบันการศึกษา ฯลฯ 

 4) กลุมเปาหมาย 
 คุณลักษณะของกลุมเปาหมาย (Character) กลุมเปาหมายควรมีคุณลักษณะมุงมั่นเรียนรู มี Mindset
ในลักษณะที่เรียกวา Growth Mindset คือ มีกรอบความคิดแบบยืดหยุน เชื่อในศักยภาพของคน พรอมพัฒนา
อยางตอเน่ือง มีเจตนาท่ีดี มีแรงจูงใจเชิงบวก ความซ่ือสัตยและซ่ือตรง และจิตสาธารณะ 

 ระดับตำแหนงสำหรับผูรับทุน
 กลุมเปาหมายควรมีความหลากหลายมากกวาเฉพาะระดับแรกบรรจุ และการใหทุนเพ่ือการศึกษาตามหลักสูตร
ปกติ โดยขยายกลุมเปาหมายใหครอบคลุมผูที่กำลัง/จบการศึกษา/มีประสบการณทำงาน เพื่อใหการบริหารจัดการ
ทุนของรัฐบาลเปนเครื่องมือในการเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อตอบโจทยยุทธศาสตรทั้งระยะส้ัน ระยะกลางและ
ระยะยาว

 5) กลยุทธการดำเนินการ 
 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ดังนี้
 ปรับกระบวนการจัดสรรทุนของรัฐบาลใหตรงกับโจทยประเทศ และเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการ
กำหนดทุนแบบเนนมิติ Geopolitics เนนการเรียนรูจากประเทศที่โดดเดนในสาขาวิชานั้น ๆ โดยความโดดเดน
ครอบคลุมท้ังภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาและศักยภาพในการแขงขันของประเทศน้ัน เพ่ือใหกำลังคนคุณภาพ
มีความหลากหลาย มีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ
 สงเสริมความรวมมือกับรัฐบาล/องคกรในตางประเทศ เพื่อสนับสนุนใหผูรับทุนของรัฐบาลเกิดการกระจาย
ประเทศศึกษา ครอบคลุมมิติการเรียนควบคูกับการใชชีวิต และการเรียนรูที่เนนความพรอมในการทำงาน ตั้งแต
การเตรียมความพรอมกอนเดินทาง การศึกษาเรียนรูแบบสหกิจศึกษา และเปดโอกาสใหมีการเรียนรูโดยการฝกงาน
ในองคกรชั้นนำ โดยกำหนด Incentives ที่จูงใจตามบริบทการเรียนรูของประเทศนั้น ๆ เชน กำหนดใหระยะเวลา
ฝกงานถือเปนการทำงานตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด เปนตน
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 ปรับระบบการสรรหาและเลือกสรร โดยเนนคุณลักษณะของกลุมเปาหมาย ปรับใชกลไกการฝกงาน และสราง
Talent Pool ใหเปนคลังคนคุณภาพใหกับภาครัฐ รวมถึงพัฒนาระบบการสรรหาเชิงรุกเขาถึงกลุมเปาหมาย
 สงเสริมการเรียนรู ในมิติตาง ๆ รอบดาน ควบคู กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ร ับทุนของรัฐบาล
(ทั้งดานกาย/จิต)
 บริหารจัดการโดยใชระบบสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

 (2) ขยายฐานกลุมเปาหมาย/สรางโอกาสให “ชางเผือกในปา” ดวยแนวทางการเตรียมความพรอม (Grooming
Approach) และขยายฐานกลุมเปาหมายไปสูกลุมเปาหมายในอนาคต (Prospects) โดยเชื่อมโยงการเรียนรูระบบ
ราชการจากการปฏิบัติงานจริงกับแนวทางการผลิตบัณฑิตพันธุใหมตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือเพ่ิมชองทางการสรรหา
และคัดเลือกกำลังคนกลุมเปาหมายใหเปน Recruitment Pool เพื่อรับทุนของรัฐบาล โดยพัฒนาสถาบันพัฒนา
ขาราชการ สำนักงาน ก.พ. ใหเปน “สถาบันเตรียมกำลังคนคุณภาพภาครัฐเพื่ออนาคต (Public Service Institute
for Future หรือ PS-Future)” เปนกลไกการเช่ือมโยงระหวางสถาบันการศึกษาสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ กับ
กลุมเปาหมายท้ังภายในและภายนอกระบบราชการ ในทุกระดับ รวมถึงเพ่ือสงเสริมการสรรหาบุคคลดวยรูปแบบอ่ืน
เพิ่มเติมจากระบบคุณวุฒิ (Redefine Recruitment System)
 (3) สงเสริมการส่ือสารท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย (Communication) อาทิ การใชส่ือ Digital, Digital Marketing
เพื่อสรางความเขาใจ สงเสริมใหคนรุนใหมมีสมรรถนะและทัศนคติใหมในการทำงานภาครัฐ (New Mindsets)
โดยใชแนวคิด Candidate Experience
 (4) Branding ระบบทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) เพื่อจูงใจคนคุณภาพ คนเกงและดี ท่ีมีเปาหมายสอดคลองกับ
การทำงานในภาครัฐรวมถึงปรับปรุงกลไกการชดใชทุนของรัฐบาลใหมีความยืดหยุน แตยังคงสงเสริมการใชศักยภาพ
ผูรับทุนของรัฐบาลเพ่ือสรางคุณคาใหกับประเทศ
 (5) ใหความสำคัญกับ “ประสบการณ” ของขาราชการ/บุคลากรของรัฐ (Employee Experience) สงเสริม
ใหสวนราชการใหความสำคัญกับการบริหารคนคุณภาพอยางตอเนื่องสรางเสนทางกาวหนา การหมุนเวียนงาน
โอกาสในการใชศักยภาพ ฯลฯ และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหเหมาะสม
กับบริบท และสามารถแขงขันได

 1.3.2. กรอบ/แนวทางการจัดสรรทุนรัฐบาล พ.ศ. 2564
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ. ไดทบทวนการจัดทำกรอบและแนวทางดำเนินการจัดสรรทุน
ของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคน
คุณภาพของราชการ ครั้งที่ 3/2563 วันจันทรที่ 2 มีนาคม 2563 สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
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1. หลักการ/วัตถุประสงค
(1)  การจูงใจผูมีความรูความสามารถใหเขาสู
ระบบราชการ  โดยกระจายโอกาสการรับทุน
ใหเขาถึงทุกกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพอยางทั่วถึง
(2)  การพัฒนาบุคลากรภายในระบบราชการใหมี
ความพรอม มีศักยภาพ ความรูความสามารถ
เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ทิศทาง นโยบาย และ
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
(3)  สงเสริมการจัดทำแผนการเตรียมกำลังคนและ
แผนพฒันาบุคลากรของสวนราชการ

2. กรอบการบริหารจัดสรรทุน
2.1 มิติจำนวนการจัดสรรทุน
กำหนดจำนวน 500 ทุน
2.2 มิติการจัดสรร
5 ประเภททุน ไดแก
 

1) ทุนเลาเรียนหลวง9 ทุน
 

2) ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร 
 

(Strategy-based) 90 ทุน

คงเดิม

2. กรอบการบริหารจัดสรรทุน
2.1 มิติจำนวนการจัดสรรทุน
กำหนดจากวงเงินงบประมาณ
2.2 มิติการจัดสรร
3 ประเภททุน ไดแก
 

1) ทุนที่ทูลเกลาถวายฯ เปนทุนพระราชทาน
หรือทุนตามโครงการพระราชดำริตาง ๆ 36 ทุน

-- เพื่อใหการบริหารจัดการจำนวนทุนจัดสรรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหทุน ก.พ. เปนทุนในการเตรียมและพัฒนา
กำลังคนภาครัฐที่สอดคลองกับชวงระยะเวลาการ
พัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เปาหมาย/นโยบายในการพัฒนาประเทศ

1. กรอบการจัดสรรทุนรัฐบาล 
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3) ทุนความตองการของสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐ (Function-based) 140 ทุน
4) ทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการ
ในภูมิภาค (Area-based) 75 ทุน
5) ทุนพัฒนาสมรรถนะขาราชการ 
(Competency-based) 186 ทุน

3. รูปแบบการใหทุน
-ทุนศึกษา
-ทุนฝกอบรมระยะสั้น

2) ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนา
กำลังคนภาครัฐใน
 

- ระดับยุทธศาสตร 100 ทุน
 

- ระดับหนวยงาน>200 ทุน
3) ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเปนสำหรับ
การทำงานในศตวรรษที่ 21 
(Competency-based) 100 ทุน

- เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารราชการ
ในสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ

3. รูปแบบการใหทุน
- ทุนศึกษา
- ทุนฝกอบรมระยะสั้น
- ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ทุนสนับสนุนดานการศึกษา/ฝกอบรมในรูปแบบอื่น
อาทิ ทุนอบรมภาษาตางประเทศ (มิใชภาษาอังกฤษ)
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจงาน/ทุนสำหรับ
ผูตองการโอกาสทางการศึกษา
- ทุนสำหรับผูมีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดน
ในตางประเทศตอบรับใหเขาศึกษา/ผูกำลังศึกษา
ในสถาบันการศึ กษาที่มีความโดดเดนในตางประเทศ
- ทุนความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ในประเทศ/ตางประเทศ

- เพื่อจูงใจคนคุณภาพใหเขาสูระบบราชการ
- เพื่อสราง Manpower สำหรับหนวยงาน
ตามแนวคิด Build 
- เพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ
ในรูปแบบที่หลากหลาย
- สงเสริมความรวมมือกับรัฐบาล/องคการ
ในตางประเทศ
- สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ
(แนวคิดสหกิจศึกษา)
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4. คุณลักษณะของกลุมเปาหมายผูรับทุน
 

- กำหนดเฉพาะคุณวุฒิการศึกษาและผล
การศึกษา

5. สาขาวิชาจัดสรรทุน
 

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาจัดสรรทุน
ในสาขาวิชาตามความตองการของหนวยงาน 
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กำหนด

6. ประเทศศึกษา/ฝกอบรม
กำหนดประเทศโดยเนนความโดดเดน
ในสาขาวิชานั้น ๆ 

4. คุณลักษณะของกลุมเปาหมายผูรับทุน
     - กำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสม (Character)
ในการทำหนาที่ Change Agent
     - มี Growth Mindset
     - มี Competency & Skill Sets สำหรับ
การทำงานในศตวรรษที่ 21

5. สาขาวิชาจัดสรรทุน
สำนักงาน ก.พ. กำหนดกรอบสาขาวิชาในการ
จัดสรรทุน โดยคำนึงถึงแผนการเตรียมและพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน สาขาวิชาขาดแคลน 
การจัดสรรทุนของแหลงทุนอื่น ฯลฯ 

6. ประเทศศึกษา/ฝกอบรม
กระจายประเทศ เนนมิติ Geopolitics ซึ่งเนน
การเรียนรูจากประเทศที่โดดเดนในสาขาวิชานั้น ๆ 
ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติการศึกษาและศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศนั้น ๆ 

เพื่อใหกระบวนการคัดเลือกผูรับทุน
ได กลุมเปาหมายที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ

เพื่อใหการจัดสรรทุนมีลักษณะ Top Down 
และมีการบูรณาการระหวางแหลงทุนเพิ่มขึ้น

เพื่อใหเกิดความหลากหลายทางวิชาการและ
ภูมิรัฐศาสตร ครอบคลุมมิติการเรียนรูควบคู
การใชชีวิต และการเรียนรูที่เนนความพรอม
ในการทำงาน ตามบริบทการเรียนรูของ
ประเทศนั้น ๆ 
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7. การสนับสนุนทุนใหกับหนวยงานที่สงเสริม
การบริหารกำลังคนคุณภาพ
 

กำหนดใหหนวยงานที่มีระบบ HiPPs 
ไดรับการจัดสรรทุน UIS

8. ผลผลิตที่คาดหวัง
     การเตรียมกำลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ

หมายเหตุ
1. กำหนดกรอบสัดสวนการจัดสรรทุนบุคคลภายนอก :ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ 70: 30 และกรอบสัดสวนภาพรวมทุนศึกษา : ทุนระยะสั้น  40: 60โดยประมาณ
2. เนื่องจากทุนบุคคลทั่วไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดใหเปนทุนบรรจุกอนไปศึกษา ซึ่งยังไมเดินทางไปศึกษาในงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนั้น งบประมาณคาใชจายนักเรียนทุนจึงเนนไปที่ทุนฝกอบรมระยะสั้น
ที่สามารถเดินทางไปฝกอบรมไดในปงบประมาณดังกลาว

7. การสนับสนุนทุนใหกับหนวยงานที่สงเสริม
การบริหารกำลังคนคุณภาพ
     - กำหนดใหหนวยงานที่มีระบบ HiPPs 
ไดรับการจัดสรรทุน UIS
     - กำหนดใหหนวยงานที่สนับสนุนแนวทาง
การรักษากำลังคนคุณภาพ (Talent Retention) 
ผานกลไก PWST

8. ผลผลิตที่คาดหวัง
ผลผลิตตามประเด็นเรงดวน 23 ประเด็น

สงเสริมใหเกิด Talent Mobility และสงเสริม
เสนทางกาวหนาของกำลังคนคุณภาพ

เพื่อใหการกำหนดผลผลิตมีความชัดเจน
และเปนรูปธรรม
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กรอบสาขาวิชาทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
ยุทธศาสตร

และเปน
รูปธรรม

ระดับ

ระดับยุทธศาสตร
ระดับหนวยงาน
กลุมสาขาที่ 1
กลุมสาขาที่ 2
กลุมสาขาที่ 3
กลุมสาขาที่ 4

ดานดิจิทัล และทักษะ สมรรถนะที่จำเปนสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21และสอดคลองกับแตละยุทธศาสตร

สาขาดานคอมพิวเตอร/เทคโนโลยี   Data Science Data Analytics

สาขาดานกฎหมายเฉพาะดาน
สาขาดานนโยบายเฉพาะดาน

สาขาดานความ
ปลอดภัย/ความมั่นคง
/อาชญาวิทยา/
นิติวิทยาศาสตรและ
ที่เกี่ยวของ

สาขาดานการแพทย/
สาธารณสุข/
วิทยาศาสตรสุขภาพ/
เศรษฐกิจ/
การเงินการคลัง/
เกษตรศาสตร/
วิศวกรรมศาสตร/
การขนสง/โลจ สิติกส/
การทองเที่ยวและ
ที่เกี่ยวของ

สาขาดานการแพทย/
สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม/
ศิลปวัฒนธรรม/
ทองเที่ยว/กีฬา/
นันทนาการ/
สวัสดิการสังคม/
การศึกษาและ
ที่เกี่ยวของ

สาขาดานการแพทย/
สาธารณสุข/
วิทยาศาสตรสุขภาพ/
การเงินการคลัง/
การศึกษา/
สวัสดิการสังคมและ
ที่เกี่ยวของ

สาขาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สาขาดาน
การบริหารจัดการ/
อาชญาวิทยา/
กระบวนการยุติธรรม
/จิตวิทยา 
และที ่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1
กรอบสาขา/ทักษะ

ยุทธศาสตรที่ 2
กรอบสาขา/ทักษะ

ยุทธศาสตรที่ 3
กรอบสาขา/ทักษะ

ยุทธศาสตรที่ 4
กรอบสาขา/ทักษะ

ยุทธศาสตรที่ 5
กรอบสาขา/ทักษะ

ยุทธศาสตรที่ 6
กรอบสาขา/ทักษะ

รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.



2. แนวทางดำเนินการ  
 2.1 ทุนที่ทูลเกลาถวายฯ เปนทุนพระราชทานหรือทุนตามโครงการพระราชดำริตาง ๆ ประกอบดวย 
  (1) ทุนเลาเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน 
  (2) ทุนเลาเรียนหลวงตอเน่ือง จำนวน 2 ทุน และ 
  (3) ทุนเพื่อทูลเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ
  (4) ทุนตามความรวมมือทางวิชาการกับ University Chinese Academy of Sciences สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จำนวน 5 ทุน ใหคงวัตถุประสงค หลักการ แนวทางในการดำเนินการจัดสรรทุนตามเดิม 

 2.2 ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนของภาครัฐ 
  (1) ระดับยุทธศาสตร (Strategy-based)   
  วัตถุประสงค  ทุนของรัฐบาลเพื่อเตรียมและพัฒนากำลังคนของภาครัฐใหพรอมรับกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ ดำเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติโดยกระทรวงดำเนินการขับเคล่ือน
จำนวน 100 ทุน (กำหนดจัดสรรให 5 กระทรวง ๆ ละ 20 ทุน)
  1. สำนักงาน ก.พ. ศึกษาวิเคราะหประเด็นเรงดวน 5 ปแรกท่ีเช่ือมโยงกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
23 ประเด็น เพื่อพิจารณากำหนดกรอบทุนสนับสนุนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) และ
หลักเกณฑในการพิจารณาจดัสรรทุน ไดแก ประโยชนที่จะไดรับจากการไปฝกอบรมที่เปนรูปธรรม ผลลัพธ/ผลผลิต
ที่จะเกิดจากการไปฝกอบรม ความชัดเจนของหลักสูตร สถาบันการจัดฝกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงประมาณ
การคาใชจาย
  2. สวนราชการระดับกระทรวงจัดทำคำขอทุนฝกอบรม (กลุม) เพ่ือขอรับการจัดสรรทุนตามกรอบและ
หลักเกณฑในขอ 1
  3. สำนักงาน ก.พ. พิจารณาจัดสรรทุนฝกอบรม (กลุม) 
  4. สำนักงาน ก.พ. จะไดกำหนดแนวทางการประสานการดำเนินการจัดทุนฝกอบรมเปนกลุมตาม
ความเหมาะสมตอไป
 
  (2) ระดับหนวยงาน (Department-based)
  วัตถุประสงค ทุนของรัฐบาลเพื่อเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อรองรับกับการปฏิบัติงาน ตาม
ยุทธศาสตร ภารกิจ บทบาทของหนวยงานการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรองคกรเปนสำคัญ

  กรอบจำนวนทุน  จำนวนไมนอยกวา 200 ทุนโดยมีรูปแบบการใหทุนที่หลากหลาย และบริหารเพิ่ม
จำนวนโดยใชกรอบวงเงินจัดสรรทุน

  แนวทางการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.
  กรณีทุนศึกษา/ฝกอบรม
   1. สำนักงาน ก.พ. วิเคราะหเพ่ือกำหนดกรอบสาขาวิชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามยุทธศาสตรชาติ
และ 23 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติโดยพิจารณาจากขอมูลในมิติตาง ๆ ประกอบดวย สาขาวิชาตามแผน
พัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) ของหนวยงาน สาขาวิชาขาดแคลน สาขาวิชาตาม
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ สาขาวิชาที่สำนักงาน ก.พ. ไดจัดสรรใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่ผานมา
สาขาวิชาท่ีแหลงทุนรัฐบาลอ่ืนจัดสรรใหกับหนวยงานตาง ๆ  
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  2. สำนักงาน ก.พ. สอบถามความตองการ/ความพรอมของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐเฉพาะในสวน
ทุนบุคคลทั่วไปและทุนเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ภายใตกรอบสาขาวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของในขอ 1 เพื่อกำหนดตำแหนงที่ตองการบรรจุ
นักเรียนทุนและจำนวนทุน
  3. สำนักงาน ก.พ. นำขอมูลที่ไดจากขอ 1-2 มาวิเคราะหเพื่อกำหนดจำนวนทุนจัดสรรในแตละ
ประเภททุนและดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผูรับทุนตอไป โดยผูรับทุน ฯ อาจเลือกสาขาวิชาที่จะไปศึกษาตาม
ความตองการของสวนราชการตอไป

 กรณีทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมทางวิชาการ (พัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
 สำหรับกรณีทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมทางวิชาการ (พัฒนาบุคลากรภาครัฐ) มุงเนนการพัฒนา
กำลังคนภาครัฐ โดยการเพ่ิมเติมรูปแบบการใหทุนท่ีหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการพัฒนาท่ีเหมาะสม สอดคลอง
กับการสงเสริมใหขาราชการพัฒนางาน/โครงการในเชิงนวัตกรรมหรืองานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอภาครัฐ

 กรณีทุนสำหรับผูที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนในตางประเทศตอบรับใหเขาศึกษา/ผูที่กำลังศึกษา
ในสถาบันการศึกษาท่ีมีความโดดเดนในตางประเทศ

 เปนทุนเปดกวางใหคนคุณภาพขอรับทุนได มีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจ/ดึงดูดผูที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความ
โดดเดนในตางประเทศตอบรับใหเขาศึกษา/กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนในตางประเทศ รวมถึง
ขยายโอกาสใหกลุมผูมีศักยภาพท่ีสนใจเขารับราชการสามารถสมัครรับทุนดังกลาว ซ่ึงจะเปดรับสมัครคัดเลือกตลอดท้ังป 

 กรณีทุนสนับสนุนดานการศึกษา/ฝกอบรมในรูปแบบอ่ืน
 เปนทุนที่จัดสรรใหกับผูตองการโอกาสทางการศึกษาและประสงคจะรับราชการ รวมถึงบุคลากรภาครัฐ
ไปอบรมภาษาตางประเทศที่มิใชภาษาอังกฤษ (อาทิ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ) เพื่อเปนประโยชนตอการปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยงานตนสังกัด

 2.3 ทุนสำหรับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการทำงานในศตวรรษท่ี 21 (Competency-based)
 วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังคนภาครัฐใหสอดคลองกับการทำงาน
ในศตวรรษท่ี 21 สำหรับกลุมตาง ๆ อาทิ
  (1) กลุมขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและปฏิบัติราชการ
ในระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
  (2) กลุมขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ฯลฯ ท้ังน้ี อาจเปน
การจัดฝกอบรมในหรือตางประเทศ   

 กรอบจำนวนทุน จำนวน 100 ทุน
 แนวทางการดำเนินการสำนักงาน ก.พ. กำหนดประเด็นที่เกี่ยวของกับ Digital Literacy ซึ่งเปนสมรรถนะ
รองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยประสานการดำเนินการจัดสรรทุนฝกอบรมเปนกลุม อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการ
บริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชการ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางดำเนินการจัดสรรทุน
ของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 1.3.3. การสรางและพัฒนาขาราชการท่ีมีสมรรถนะสูงกลุมตาง ๆ ภายใตระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง
รวมท้ังภายใตโครงการพัฒนานักยุทธศาสตรเพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ(Strategist Development Program)
 
 การสรางและพัฒนาขาราชการที่มีสมรรถนะสูงกลุมตาง ๆ ภายใตระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รวมทั้ง
ภายใตโครงการพัฒนานักยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)
แบงออกเปน 2 สวน คือ
 1. โครงการพัฒนาขาราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ Training Road Map ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 2. โครงการพัฒนานักยุทธศาสตรเพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ รอบ 1 เม.ย. 2562 รอบ 1 ต.ค. 2562
และรอบ 1 เม.ย. 2563

 1. โครงการพัฒนาขาราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ Training Road Map ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 โครงการพัฒนาขาราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพจัดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเสริมสรางความรู
ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงคใหแกขาราชการในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่ง
ประกอบดวย 
 (1) ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
 (2) ผูบังคับบัญชาระดับตนของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และ 
 (3) ผูดูแลระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของสวนราชการ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ. ไดสำรวจความตองการในการพัฒนาของขาราชการทั้ง 3 กลุม
ดังกลาว และนำประเด็นการเรียนรูจากผลการสำรวจท่ีไดรับความนิยมมากำหนดหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาสำหรับ
ขาราชการที่เกี่ยวของกับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดเปนการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 4 หลักสูตร ไดแก

 1.1 หลักสูตรรัฐบาลดิจิทัลและธรรมาภิบาลขอมูล (Digital Government and DataGovernance)
 ดำเนินการจัดเมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ หองประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย โดยมีขาราชการ
ที่เกี่ยวของกับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจากสวนราชการตาง ๆ เขาอบรมจำนวนทั้งหมด 45 คน ไดแก
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงรุนที่ 1-14 จำนวน 29 คน ผูบังคับบัญชาระดับตนของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
จำนวน 5 คน และผูดูแลระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจำนวน 11 คน โดยแบงหัวขอการอบรมออกเปน 
4 หัวขอยอย ไดแก 
  (1) Digital Transformation 
  (2) พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA)
  (3) Data Governance and Data Analytics และ 
  (4) Digital Security
 โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวน 4 ทานรวมกันใหความรูในหัวขอตาง ๆ ไดแก
อ.ดร.อัคเดช อุดมชัยพร  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน  อ.ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล และ ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร
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 1.2.หลักสูตรการสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (CrisisCommunicationandManagement)
 ดำเนินการจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ หองประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย โดยมี
ขาราชการที่เกี่ยวของกับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจากสวนราชการตาง ๆ เขาอบรมจำนวนทั้งหมด 48 คน
ไดแก ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงรุนท่ี 1 - 14 จำนวน 28 คน ผูบังคับบัญชาระดับตนของขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง
จำนวน 10 คน และผูดูแลระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจำนวน 10 คน โดยมี คุณสุกิจ ตรียุทธวัฒนา ผูมีความรู
และประสบการณดานการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ การส่ือสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Communication
and Management) ใหกับองคกรภาครัฐและเอกชนหลายแหงเปนวิทยากร

 1.3. หลักสูตรการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ : กรณีศึกษา (Talent Management: Case Study)
 ดำเนินการจัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 11 กันยายน 2563 ณ หองแมนดารินเอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โดยมี
ขาราชการที่เกี่ยวของกับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจากสวนราชการตาง ๆ เขาอบรมจำนวนทั้งหมด 41 คน
ไดแก ผูบังคับบัญชาระดับตนของขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงจำนวน 9 คน และผูดูแลระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง
จำนวน 32 คน โดยแบงหัวขอการอบรมออกเปน 2 หัวขอยอย ไดแก 
 (1) Talent Management โดยคุณวาณี พิชเยนทรโยธิน อดีตประธานเจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท
อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด และ 
 (2) Talent recruitment and acquisition โดยคุณรจนมน ใจสมุทร รองประธานกรรมการและหัวหนาฝาย
สรรหาผูบริหารและพัฒนากำลังคนคุณภาพ บริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด

 1.4. การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
 ดำเนินการจัดขึ้นเมื่อวันจันทรและอังคารท่ี 14-15 กันยายน 2563 ณ หองกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย โดยมี
ขาราชการที่เกี่ยวของกับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจากสวนราชการตาง ๆ เขาอบรมจำนวนทั้งหมด 48 คน
และ 46 คน ตามลำดับ ไดแก ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงรุนท่ี 1-14 จำนวน 29 คนท้ัง 2 วัน ผูบังคับบัญชาระดับตน
ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจำนวน 10 คนและ 9 คนตามลำดับ และผูดูแลระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
จำนวน 9 คน และ 8 คนตามลำดับโดยคุณวริทธิ ตีรประเสริฐ และคุณสิรินดา ธเนศตระกูล นักออกแบบและวิทยากร
จัดทำกระบวนการดานการคิดเชิงออกแบบเปนวิทยากร

 2. โครงการพัฒนานักยุทธศาสตรเพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ รอบ 1 เม.ย. 2562 รอบ 1 ต.ค. 2562
และรอบ 1 เม.ย. 2563
 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดทำแนวทางการรักษากลุมกําลังคนคุณภาพ (Talent Retention) ผานกลไกการปฏิบัติงาน
ในโครงการเชิงยุทธศาสตร/โครงการสําคัญระดับประเทศ (Policy Study/ Work Team : PSWT) โดยดําเนินการ
ในรูปแบบโครงการภายใตชื่อ “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist
Development Program)” 
 
 โครงการพัฒนานักยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)
ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก 
 กิจกรรมท่ี 1 การติดตามผลการดึงดูด รักษา และการใชประโยชนกําลังคนคุณภาพ รวมท้ังความคืบหนาโครงการ
 กิจกรรมท่ี 2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขารวมโครงการ 
 กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรผูเขารวมโครงการ ฯ แบงการจัดฝกอบรมออกเปน 2 สวน คือ
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 1) การพัฒนาองคความรูผูเขารวมโครงการในการทํางานภายใตบริบทของภาคราชการ ไดแก การจัดทํา
แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ตลอดจนการเขาใจระดับของแผน และ
การขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และ 
 2) การพัฒนาทักษะเชิงยุทธศาสตรที่จําเปน ไดแก การจัดอบรมหัวขอ “เรียนรูความแตกตางในการทํางาน
รวมกัน และหลักสูตรYourNextU เพื่อใชประโยชนในระหวางที่ปฏิบัติงานในโครงการ
 กิจกรรมท่ี 4 การสงเสริมศักยภาพบุคลากรผูเขารวมโครงการที่มีผลการปฏิบัติงานในโครงการ ฯ ที่โดดเดน  

 1.3.4 รูปแบบและแนวทางใหมในการดึงดูดกลุมเปาหมายหลักใหสนใจทำงานในระบบราชการ
 สืบเน่ืองจากการประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชการ คร้ังท่ี 11/2562
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 มีมติใหสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการศึกษาสถานการณปจจุบัน (current situation)
ของระบบทุนรัฐบาลไทยรวมทั้งศึกษาความตองการของกลุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และกลุมบุคคลอื่น ๆ อาทิ
คนที่มีความมุงมั่นตั้งใจจะรับราชการจริง ๆ หรือผูที่ไมอยากรับราชการ (Demand side) วามีปจจัยใดเกี่ยวของ
รวมทั้งนำมาวิเคราะหใหรอบดานเพื่อการปรับปรุงที่ระบบทุนรัฐบาล และนำมาเสนอเปน Inception Report ตอ
อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชการเพ่ือหารือตอไป 

 สรุปสถานการณปจจุบันของระบบทุนรัฐบาลไทยเพ่ือประกอบการศึกษา New Business Model ดานการจูงใจ
และรักษากำลังคนคุณภาพ ไดดังนี้
 1. หลักการในการศึกษาสถานการณปจจุบันของระบบทุนรัฐบาลไทย
 1.1 การออกแบบสินคาและบริการ (Product/Service Design)โดยใหผูใช/ผูรับบริการเปนศูนยกลาง (User
Centered Design)
 User Centered Design หรือ UCD คือ กระบวนการออกแบบสินคาและบริการโดยคำนึงถึง “ผูใช/ผูรับบริการ”
และความตองการของคนกลุมนี้เปนสำคัญ โดยใชวิธีการ เครื่องมือ และเทคนิคอยางหลากหลาย มาผสมผสานเพื่อ
สรางสินคาและบริการใหสามารถเขาถึงไดงาย อำนวยความสะดวกตอผูใช/ผูรับบริการ และเกิดประโยชนอยางแทจริง
ซึ่งโดยทั่วไปแลว จะประกอบดวย 4 ชวง ไดแก 
 1) Understand the context of use : การทำความเขาใจบริบทของผูใช/ผูรับบริการ 
 2) Specify user requirements : การวิเคราะหและระบุใหชัดวาอะไรคือความตองการของผูใช/ผูรับบริการ
 3) Design solutions : ออกแบบขอเสนอเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใช/ผูรับบริการ
 4) Evaluate against requirements : ประเมินวาการออกแบบบริการนั้น สอดคลองตามบริบทและความ
ตองการของผูใช/ผูรับบริการหรือไม ซึ่งหากผลออกมาวายังไมสอดคลอง ผูศึกษาและออกแบบสามารถยอนกลับไป
ที่ชวงใดชวงหนึ่งไดเพื่อทำซ้ำ จนไดผลประเมินที่ชี้ใหเห็นวาสอดคลองกับบริบทและความตองการของผูใชแลว
อยางแทจริง

ภาพท่ี 1 user centered design
ที่มา: interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design
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 เครื่องมือที่มักใชในการทำ Product/Service Design และมีหลักการเดียวกับ User Centered Design
คือ Human-centered DesignThinkingหรือ Design Thinking เครื่องมือนี้กำลังเปนที่นิยมมากขึ้นในปจจุบัน
เน่ืองจากบริษัทช่ือดังระดับโลก อาทิ Google, Apple และ Airbnb ไดนำมาใชและประสบความสำเร็จในการคิดคน
สินคาและบริการที่สรางสรรคและตอบโจทยผูใชงานไดเปนอยางดี 

 Design Thinking ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก
  1) Empathize : การทำความเขาใจผูใช (เขาใจแบบท่ีสามารถรูสึกไดแบบที่ผูใชรูสึก) 
  2) Define : นำขอมูลที่ไดจากการ empathize มาวิเคราะหเพื่อระบุปญหาและสาเหตุของปญหา 
  3) Ideate : สรางสรรคไอเดียขอเสนอ
  4) Prototype : นำไอเดียที่นาสนใจและนาจะเปนไปไดมากที่สุดมาจัดทำเปนตนแบบ
  5) Test : นำตนแบบมาทดลองใชและขอความเห็นจากผูใช 

 ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ ไมจำเปนที่จะตองทำตามลำดับเสมอไป สามารถทำหลายข้ันตอนคูขนานกันไปได ทำสลับไป
สลับมาได ทำซ้ำได ไมมีรูปแบบการทำท่ีตายตัว แตหลักการท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ทำเพ่ือทำความเขาใจตัวสินคาและบริการ
และผูใช/ผูรับบริการมากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได

 โดยปกติแลว ในการออกแบบสินคาและบริการโดยใหผูใช/ผูรับบริการเปนศูนยกลาง จะศึกษา “the Whole
User Experience”หรืออีกนัยหนึ่งคือ การศึกษาประสบการณของผูใชในทุก ๆ ขั้นตอนและทุกแงมุมที่เกี่ยวของ
คณะผูทำการศึกษาและออกแบบ จึงควรประกอบดวยผูเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในสาขาอาชีพที่หลากหลาย
มากที่สุด เทาที่จะเปนไปได เชนเดียวกับกลุมผูใช/ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งควรเลือกศึกษาผูใชจำนวน
หนึ่งที่มีเอกลักษณอยางแตกตางหลากหลาย

 1.2 การออกแบบประสบการณที่ดีใหกับผูใช (User ExperienceDesign)
 User Experience (UX)Design คือ การออกแบบ “สินคาที ่ม ีความหมาย” และ “ประสบการณ
ที่เกี่ยวของกับสินคา” ใหกับผูใช สินคาที่สรางประสบการณที่ดีใหกับผูใช มักจะไมออกแบบแตเฉพาะตัวผลิตภัณฑ
แตคำนึงถึงตั้งแตกระบวนการตั้งแตเริ่มตน เชน การไดมาซึ่งสินคา การตัดสินใจซื้อ การใหบริการเมื่อเกิดปญหา
รวมไปถึงภาพลักษณของผู ใช เมื ่อเปนเจาของสินคา เปนตน และUser Experience (UX)Design ถือเปน
การออกแบบโดยใหผูใช/ผูรับบริการเปนศูนยกลาง (User Centered)

ภาพที่ 2 Design Thinking Process
ที่มา: https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking
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 2. ขอวิเคราะหและผลการศึกษา
 ระบบทุนรัฐบาลไทยประกอบดวยหลายกระบวนการ ตั้งแตกระบวนการวางแผนรวมกับสวนราชการ
เพ่ือจัดสรรทุนรัฐบาล กระบวนการสรรหาและเลือกสรร กระบวนการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลกอน-ระหวาง-หลังศึกษา
ตอตางประเทศ กระบวนการในการสนับสนุนใหสวนราชการดึงศักยภาพของนักเรียนทุนรัฐบาลมาใชอยางเต็มศักยภาพ
รวมท้ังกระบวนการอ่ืน ๆ ในการบริหารจัดการบุคคลภาครัฐ ท่ีนักเรียนทุนรัฐบาลลวนตองสัมผัส เม่ือเขามาเปนสวนหน่ึง
ของระบบราชการ และทุกกระบวนการที่ระบุขางตน ลวนมีสิ่งหนึ่งรวมกัน นั่นคือ “มีคน” หรือ “ผูใช/ผูรับบริการ
(user)” มาเปนสวนประกอบทั้งสิ้น ดังนั้น อาจสามารถเรียกกิจกรรมที่สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเพื่ออำนวย
ความสะดวกแก “ผูใช/ผูรับบริการ” ขางตนนั้นได วาเปน “บริการ (Service)” โดยมี “ทุนรัฐบาล” เปน “สินคา
(Product)” ที่อยูในองคประกอบของการบริการนี้โดยความหมายของการออกแบบบริการ (Service Design)
ตามนิยามของ servicedesign.org หมายถึง หลักคิดของการออกแบบประสบการณเพื่อเขาถึงผูใช/ผูรับบริการ
ผานจุดสัมผัส (touch-points)ตาง ๆ จำนวนมาก ซึ่งเกิดข้ึนไดตลอดเวลา

 ดังนั้น การมุงเนนปรับปรุงเฉพาะ “รูปแบบของทุนรัฐบาลและเงื่อนไขของการชดใชทุนรัฐบาล”เทานั้น
อาจไมเพียงพอ ควรทำการวิเคราะหกระบวนการที่มีความเกี่ยวของ “ทุนรัฐบาล” และเกี่ยวของกับผูใช ซึ่งคือ
“นักเรียนทุนรัฐบาล” รวมทั้งทำความเขาใจ “นักเรียนทุนรัฐบาล” ในฐานะผูใช วามีประสบการณอยางไรกับแตละ
จุดสัมผัส (touch points) เพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหา อันจะนำไปสูการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
นอกจากนี้ ควรมีจัดทำตนแบบ เพื่อทดลองสมมติฐานวาตนแบบจะสามารถแกไขปญหาและสรางประสบการณที่ดี
ใหกับนักเรียนทุนรัฐบาลไดอยางไร 

 2.1 วิธีการและเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา
 ใช Design Thinking เปนเคร่ืองมือหลักในการศึกษา/ทำความเขาใจผูใช และออกแบบประสบการณท่ีดีใหแก
ผูใช โดยมีแผนการศึกษา ดังนี้ 
 2.1.1 Empathize: การทำความเขาใจผูใช 
 กลุมผูใชหลักของสินคา “ทุนรัฐบาล” คือกลุมนักเรียนทุนรัฐบาล อยางไรก็ตาม สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนด
ใหมีการเก็บขอมูลกับกลุมคนท่ีถือเปนผูใชสุดโตง (extreme users)เพ่ิมเติมอีก 2 กลุมและผูใชกลุมอ่ืน ๆ อีก 7 กลุม
รวมเปน 9 กลุมจำนวนประมาณ 45 คน กลุมเปาหมายสวนใหญอายุระหวาง 25-35 ป ไดแก 
  1) ผูที่ไมสนใจจะรับราชการ และไมสนใจจะสอบทุนรัฐบาล
  2) ผูที่สนใจจะรับราชการ ไปเรียนตอตางประเทศดวยทุนตนเอง แลวกลับมารับราชการ 

ภาพที่ 3 Extreme and Expert User
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  3) นักเรียนทุนรัฐบาลประเภทตาง ๆ (ที่อยูระหวางศึกษาตอ) ไดแก ทุนบุคคลทั่วไป ทุนกระทรวงวิทย
ทุน UiSและทุนพัฒนาขาราชการ
  4) นักเรียนทุนรัฐบาลประเภทตาง ๆ (ท่ีจบการศึกษาและกลับมารับราชการแลว) ไดแก ทุนบุคคลท่ัวไป
ทุนไทยพัฒนทุนกระทรวงวิทย ทุนกลาง ทุน UiSทุน ODOS และทุนพัฒนาขาราชการ
  5) นักเรยีนทุนจากผูใหทุนแหลงอื่น ๆ อาทิ ทุนรัฐบาลตางประเทศ ทุนเอกชน 
  6) กลุมกำลังคนคุณภาพกลุมอื่น อาทิ นปร. HiPPSและ New Wave Leader
  7) นักเรียน ม.ปลายที่กำลังวางแผนศึกษาตอและวางแผนอาชีพ
  8) นักเรียนที่เคยสอบทุนรัฐบาล แตสอบไมผาน 
  9) กลุมกำลังคนคุณภาพที่ออกจากราชการไปแลว (ลาออก/เกษียณ)

 สำนักงาน ก.พ. เก็บขอมูลโดยวิธีการเดินทางไปพบยังสถานที่ทำงานเพื่อขอสัมภาษณเชิงลึก/เจาะประเด็น
และการสังเกตอารมณ ความรูสึก และสภาพแวดลอมการสัมภาษณเชิงลึก/เจาะประเด็นทางโทรศัพท/Online Call
 และการพิมพขอความผาน application LINE และ Facebook

 จากการรวบรวมขอมูลและจัดกลุมที่ไดจากการสัมภาษณ พบวาสามารถจำแนกกลุมผูใชหลักออกเปน 4 กลุม
และจัดทำเปนแผนผังผูใช (User Map) ไดดังนี้ 

ภาพที่ 4 User Map
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 กลุมที่ 1 กลุม Passionate Initiator (โซนสีเขียว) กำลังคนคุณภาพที่มีใจมุงมั่นในการรับราชการและทำงาน
ดวยความกระตือรือรน แบงออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก 
 1.1 กลุม Change maker* (โซนสีเขียวเขม) เปนกลุมคนที่มีศักยภาพและอยากเปลี่ยนแปลงระบบราชการ
เขามาในระบบราชการดวยความมุงมั่น เปนกลุมคนท่ีราชการตองการ 
 1.2 กลุมInitiative security seeker (โซนสีเขียวออน) เปนกลุมคนที่รับราชการเพราะความมั่นคงและ
สวัสดิการ มีความขยันขันแข็งและตั้งใจทำงาน 

 กลุมที่ 2 กลุม Passive Dreamer (โซนสีเหลือง) กำลังคนคุณภาพที่มีใจมุงมั่นรับราชการ สามารถทำงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายไดดี แบงออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก 
 2.1 กลุม Change Dreamer (โซนสีเหลืองเขม) เปนกลุมกำลังคนคุณภาพที่สามารถทำงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดดี มีความฝนอยากใหระบบราชการเปล่ียนแปลง แตหมดกำลังใจในการจะเปนผูผลักดันการเปล่ียนแปลงเอง
 2.2  กลุม Passive security seeker (โซนสีเหลืองออน) เปนกลุมคนที่รับราชการเพราะความมั่นคงและ
สวัสดิการ ทำงานตามท่ีไดรับมอบหมายไมไดคิดจะเปล่ียนแปลงระบบ หรือส้ินหวังกับการเปล่ียนแปลงระบบราชการแลว 

 กลุมท่ี 3 กลุม Condition Bound Initiator (โซนสีน้ำเงิน) กำลังคนคุณภาพท่ียังอยูระหวางทำงานราชการเพ่ือ
ชดใชทุน เปนกลุมที่พยายามผลักดันงานอยางเต็มที่ และกระตือรือรน แตยอมรับวามีประสบการณที่ไมดีในภาครัฐ
จึงพรอมลาออกเม่ือชดใชทุนครบ

 กลุมที่ 4 กลุม Countdown Timer (โซนสีแดง) กำลังคนคุณภาพที่ยอมรับวาสอบทุนรัฐบาลเพราะอยาก
ไปเรียนตอตางประเทศ หรืออยากแบงเบาภาระคาใชจายจากท่ีบาน มองวาตนเองไมไดรับมอบหมายภารกิจท่ีมีคุณคา
หรือไดใชศักยภาพเต็มที่ จึงพรอมที่จะลาออกเม่ือชดใชทุนครบ

 2.1.2  Define นำขอมูลที่ไดจากการ empathize มาวิเคราะหเพื ่อระบุปญหาและสาเหตุของปญหา
สำนักงาน ก.พ. ไดวิเคราะหขอมูลจากการ empathize แลวพบวา กอนท่ีผูใชจะอยูในโซนตาง ๆ น้ัน ผูใชจำนวนหน่ึง
ยายมาจากโซนอื่น ๆ ดวยเหตุผลที่แตกตางหลากหลาย รวมทั้งมีผูใชอีกจำนวนหนึ่งที่ไมไดยายโซน และไดวิเคราะห
วามีจุดสัมผัสหลัก (touch points)ตลอดชวงของการเปนกำลังคนคุณภาพในระบบราชการแบงออกเปน 3 ชวง
ประสบการณ (3E Experience Map) ดังนี้ 
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1. Entice Experienceประสบการณกอนการเปนนักเรียนทุนรัฐบาล

2. Educational Experience ประสบการณระหวางการศึกษาตอตางประเทศ

รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.



3. Employee Experience ประสบการณเมื่ออยูในระบบราชการ 

ภาพรวม Talent 3E Experience Map
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 สำนักงาน ก.พ. ไดนำขอมูลจากการ empathize มาจัดทำเปน Persona (ตัวแทนกลุมของผูใชท่ีมีคุณลักษณะ
ใกลเคียงกัน) ได 36 Persona และวางตำแหนงความรูสึกของแตละ Persona ลงบนกราฟ Talent 3E Experience
Map ซ่ึงแยกโซนมีความสุข/มีความรูสึกเชิงบวกตอ touch point น้ัน (Gain: สีเขียว) ไวดานบน และโซนไมมีความสุข
/มีความรูสึกเชิงลบตอ touch point น้ัน (Pain: สีสม) ไวดานลาง จากแนวโนมขอมูลท่ีปรากฏบนกราฟ แสดงใหเห็นวา
กำลังคนคุณภาพที่เปน persona ในการศึกษาครั้งนี้คอนขางมีความรูสึกเชิงบวกในชวง Entice Experience และ
Educational Experience จากนั้น ความรูสึกของกำลังคนคุณภาพสวนใหญ ตกลงมาเปนมีความรูสึกเชิงลบในชวง
Employee Experience เกือบท้ังชวงประสบการณ

กราฟ 1 Talent 3E Experience Map (Pain & Gain)

กราฟ 2 Talent 3E Experience Map (Pain & Gain) แบบอางอิงคำพูดและขอมูลที่ไดจากการ empathize กำลังคนคุณภาพ
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 ขั้นตอน Define ทำใหเห็นภาพรวมของสถานการณปจจุบันของระบบทุนรัฐบาลไทย และเปนการสะทอน
ความเปนจริงไดเปนอยางดีวา การปรับปรุงเพียงคุณลักษณะหรือรูปแบบของ “ตัวสินคา” อยาง “ตัวทุนรัฐบาล”
นั้น คงไมสามารถดึงดูดและรักษา “กลุมผูใช” หรือ “กลุมนักเรียนทุนรัฐบาลและกลุมกำลังคนคุณภาพ” ใหอยู
ในระบบราชการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยางมุงมั่น มีพลัง และมีความสุขได ถึงเวลาที่จะตองแกไข
ปรับปรุงทั้งตัวสินคาและ touch points ตาง ๆ ที่สงผลตอประสบการณในการรับราชการของกำลังคนคุณภาพ
ทั้งหมดในภาพรวมอยางจริงจัง และเช่ือมโยงสอดคลองกัน 

 แผนดำเนินการในระยะถัดไป จะนำปญหาและขอคนพบที่ไดจากกระบวนการ define มาสรางสรรคเปน
ไอเดียขอเสนอ ผานกระบวนการ Ideate ซึ่งอาจแบงการดำเนินการออกเปน กลยุทธระยะสั้น กลยุทธระยะกลาง
และกลยุทธระยะยาว จากนั้นจะคัดเลือกไอเดียขอเสนอที่นาสนใจและมีความเปนไปไดมากที่สุดออกมาพัฒนา
เปนตนแบบ ผานกระบวนการ Prototype และนำตนแบบที่พัฒนาในเบื้องตน มาทดสอบและรับฟงความคิดเห็น
จากกลุมผูใชจริง ผานกระบวนการ Test เพ่ือปรับปรุงตนแบบใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูใชมากท่ีสุด
ทั้งนี้ อาจตองมีการดำเนินการซ้ำในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง หรือหลายกระบวนการ แตการดำเนินการ
จะยังมีตอไป จนกวาจะไดผลลัพธที่ผูใชเห็นชอบวาเปนแนวทางท่ีสามารถตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง

 1.3.5. การพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง รุนที่ 15
 ผลผลิตแบงออกเปน 2 สวน คือ
 1. การสรางและพัฒนาขาราชการที่มีสมรรถนะสูงกลุมตาง ๆ ภายใตระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ที ่ครอบคลุมการพัฒนาทุก ๆ มิติ ทั้งความรู  ความสามารถการทำงานเชิงบูรณาการการขับเคลื ่อนนโยบาย
ยุทธศาสตรภาครัฐ มีทัศนคติที่ดีตอชาติและประชาชน  

 สวนนี้เปนการจางคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนที่ปรึกษาดำเนิน
โครงการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 15 : กิจกรรมการเสริมสรางทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
(Project Management)

 2. รายงานผลการฝกอบรมเปนกลุมของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
 สวนนี้เปนการรายงานผลโครงการ “ดีกันนะ” เปนโครงการที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากทั้งหมด 10 โครงการ
จากผลงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 15 โดยเปนการรวบรวมและตอยอดองคความรูจากการเขารับ
การอบรมในหลักสูตร การเสริมสรางคุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง
ระยะท่ี 1 รวม 5 module ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และไดนำเสนอในการประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ
ของราชการ ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564

  สรุปสาระสำคัญของแตละสวนไดดังนี้
 สวนที่ 1 โครงการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 15 : กิจกรรมการเสริมสรางทักษะดานการบริหาร
จัดการโครงการ (Project Management)
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 แนวทางการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงประกอบดวย 2 ระยะ กลาวคือ 
 ระยะท่ี 1 การพัฒนาระดับพ้ืนฐานภายใตหลักสูตร“การเสริมสรางคุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะการทำงาน
สำหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง” ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ 5Module ไดแก 
 (1) การสรางความตระหนักรูในการเปนขาราชการและผูนำทางสังคมที่ดี 
 (2) การเสริมสรางทักษะทางการปฏิบัติงาน 
 (3) การพัฒนาสมรรถนะ 
 (4) การเพ่ิมพูนสมรรถนะจากการปฏิบัตงิานในโครงการจริง 
 (5) การเสริมสรางมุมมองและประสบการณปฏิบัติงานที่เปนสากล และการสรุปองคความรูและการนำเสนอ
ผลการเรียนรู

 ระยะที่ 2 การพัฒนาระดับสูง ซึ่งเปนการการนำทักษะความรู และประสบการณที่ไดรับ ไปปรับใชในการ
พัฒนาหรือสรางสรรคงานรวมกับสวนราชการตนสังกัด
 สำนักงาน ก.พ. จางคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนที่ปรึกษาดำเนิน
โครงการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 15 : กิจกรรมการเสริมสรางทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
(Project Management)

 สรุปสาระสำคัญของโครงการ ไดดังน้ี
 วัตถุประสงค  
 1. เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงแบบเฉพาะเจาะจง (Customized Approach)
ภายใตโครงการการพัฒนาขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 15: กิจกรรมการเสริมสรางทักษะดานการบริหารจัดการ
โครงการ (Project Management) 
 2. เพื่อเสริมสรางทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ผานกลไกการฝกปฏิบัติ
ผานโครงการตาง ๆ แกขาราชการผูผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 15 และ รุนที่ 14 ที่ยังไมไดรับการอบรมในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
 3. เพ่ือใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง รุนท่ี 15 และ รุนท่ี 14 ท่ียังไมไดรับการอบรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณและรูปแบบการทำงานในระดับสากล (Global Mindset) 
 4. เพื่อใหสำนักงาน ก.พ. มีขอมูลประกอบการคัดเลือกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อตอยอดการพัฒนา
ดวยทุนพัฒนาสมรรถนะ
 5. เพื่อใหสำนักงาน ก.พ. มีแนวทางการติดตามและประเมินผลงานโครงการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

 ผลที่ไดจากการดำเนินการ 
 1. รายงานผลการศึกษาเพ่ือออกแบบและดำเนินการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะจากประสบการณการทำงาน
สูขอเสนอเชิงนโยบาย เนื้อหาประกอบดวย
 1.1) กรอบโครงการ (โจทย) ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ Profiles ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงรุนท่ี 15 และ
14 กลุมเปาหมาย
 1.2) ผลการศึกษาองคความรู และแผนงานในการพัฒนาเพื่อสงเสริมศักยภาพที่จำเปนในการจัดทำขอเสนอ
โครงการ  โดยออกแบบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาใหครอบคลุมวิธีการตาง ๆ ไดแก การฝกอบรมและการฝกปฏิบัติ
การศึกษาดูงานรูปแบบการทำงานในหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานในภาคเอกชน 
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 1.3) กลไกและแผนการติดตามเพ่ือใหคำปรึกษาแนะนำแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงกลุมเปาหมาย ภายหลัง
จากมอบหมายกรอบโครงการ (โจทย) จนครบกำหนดการดำเนินการใน Module ท่ี 4
 1.4) หลักเกณฑการประเมินผลการจัดทำขอเสนอโครงการ    

 2. รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตามแผนที่กำหนด รวมทั้งผลการประเมินตามหลักเกณฑที่
กำหนดไวในรายงานตามขอ 1

 3. รายงานการจัดลำดับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อตอยอดการพัฒนาดวยทุนพัฒนาสมรรถนะ 

 สวนที่ 2 โครงการ “ดีกันนะ”
 โครงการนี้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(Developing and Strengthening Human Capital) มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต
สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง โดยมีประเด็นการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม (Transforming
Social Values and Cultures) โดยการสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคม (Promoting Public
Consciousness and Social Responsibility) 

 วัตถุประสงคสำคัญโครงการนี้ เพื่อพัฒนาแฟลตฟอรมออนไลนใหเปนชองทางและแหลงรวบรวมกิจกรรม
จิตอาสา/งานอาสาสมัครตางๆ เพื่อสงเสริมใหเยาวชนคนรุนใหมมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ดีกันนะ” ซึ่งจะเปนแหลงรวบรวมกิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ (ดีกันนะ Marketplace)
เพื่อใหผูสมัครใชงานแอปพลิเคชันสามารถจองการทำกิจกรรมจิตอาสาท่ีสนใจ หลังจากการทำกิจกรรมดังกลาวเสร็จ
ก็จะไดรับคะแนนสะสมเพ่ือนำไปแลกสินคาและบริการตางๆ

 แนวความคิดโครงการ ใชแนวคิดของธนาคารเวลามาปรับใช โดยธนาคารเวลา “เปนรูปแบบกิจกรรมที่ชวย
สงเสริมใหชุมชนดูแล ซึ่งกันและกันดวยการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณบริการขั้นพื้นฐาน และสามารถสะสม
เวลาไวเสมือนเราออมเงินในบัญชีธนาคารของเรา เมื่อยามจำเปนที่ตองการไดรับความชวยเหลือก็สามารถเบิกเวลา
มาใชได” (ที่มา : กรมกิจการผูสูงอายุ) โดยแนวคิดของธนาคารเวลาเกิดขึ้นเพราะเห็นวาการแลกเปลี่ยนโดยใชเงิน
ไมสามารถตอบโจทยการแกไขปญหาไดในทุกมิติ โดยเฉพาะประเด็นดานสังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งมีความซับซอน
มากกวาปญหาเศรษฐกิจ โดยเชื่อวาระบบการใหผลตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน สามารถชวยใหขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย
ที่เงินไมสามารถจัดการได และใหประโยชนตอสังคมไดมากกวาการใชตัวเงินในการขับเคล่ือน

63

รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.



 โครงการ “ดีกันนะ” จึงปรับใชแนวคิดดังกลาว โดยปรับรูปแบบ
การใหผลตอบแทนกิจกรรมความดีจากรูปแบบของการออมเวลา มาเปน
รูปแบบของการสะสม “คะแนนความดี” ซึ่งสามารถนำคะแนนไปใช
แลกเปนรางวัลตางๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงการใชคะแนน
เพ่ือประโยชนดานการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถเพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพของตน

 Solution: แอปพลิเคชัน “ดีกันนะ” เปนเครื่องมือในการสงเสริมจิตสาธารณะ เพื่อสรางพ้ืนที่ใหผูใชสามารถ
เขาถึงกิจกรรมความดีตางๆ โดยความรวมมือจากองคกรเครือขาย ซ่ึงจะจัดหากิจกรรมตามความตองการของชุมชน
ณ เวลานั้น ๆ มาจับคูกับความสามารถของผูใชในการชวยเหลือ โดยผูรวมกิจกรรมทำความดีตางๆ จะไดรับ
ผลตอบแทนเปนคะแนนความดี ที่สามารถนำไปแลกรางวัลได 

 Vision: แอปพลิเคชัน “ดีกันนะ” เปนเครื่องมือในการสงเสริมการมีสวนรวมของคนในสังคม สนับสนุน
การสรางเครือขายการชวยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม และสรางสังคมจิตสาธารณะ 

 Mission: เพื่อใหสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนทักษะ เวลา และความรูความสามารถ ผานแอปพลิเคชัน
ที่เปรียบเสมือนเครือขายทางสังคมที่ทุกคนไววางใจและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

 Goals: 
 1) เปนเครื่องมือหรือชองทางในการสงเสริมใหผูใชมีสวนรวมในการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ
 2) เปนแพลตฟอรมกลางสำหรับผูจัดกิจกรรมจิตสาธารณะและอาสาสมัคร 
 3) เปนชองทางการสรางเครือขายจิตสาธารณะ

 การทำงานของแอปพลิเคชัน “ดีกันนะ”: เปนแพลตฟอรมท่ีสรางพ้ืนท่ีใหทุกคนท่ีตองการทำความดีไดแลกเปล่ียน
ชั่วโมงการทำความดีผานกิจกรรมตาง ๆ ผานการจับคูกิจกรรมจิตสาธารณะกับความตองการของจิตอาสา โดยมี
รายละเอียดของแพลตฟอรม ดังนี้

 การทำงานของแอปพลิเคชัน “ดีกันนะ”: เปนแพลตฟอรม ที่สรางพื้นที่ใหทุกคนที่ตองการทำความดี 
ไดแลกเปลี่ยนชั่วโมงการทำความดีผานกิจกรรมตางๆ ผานการจับคูกิจกรรมจิตสาธารณะกับความตองการของ
จิตอาสา โดยมีรายละเอียดของแพลตฟอรม ดังนี้

ภาพที่ 1หนาแรกแอปพลิเคชัน
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Feature หลัก:

Feature หลัก:

 • Homepage/UserProfileแสดงขอมูล 1) User หรือ ชื่อของผูใช 2) Level หรือ ระดับ วาอยูในระดับใด
เชน Rock Star 3) Total Points หรือคะแนนรวม ที่สามารถนำไปใชแลกใน Market place) ลิ้งกไปยังหนาหลัก
ทั้ง 3 หนา (Opportunity Board, My Opportunities และ Marketplace)
 • Opportunity boardเปนหนาแสดงกิจกรรมจิตสาธารณะท่ีผูใชสามารถคลิกเพ่ือดูรายละเอียดกิจกรรมและ
ลิ้งกไปยังหนาลงทะเบียนหรือเขารวมกิจกรรม โดยจะมีรายละเอียดดังน้ี
  o Search : ชองทางในการคนหากิจกรรม โดยผูใชสามารถใช Key Word หรือชื่อกิจกรรมตางๆ
ในการคนหากิจกรรมความดีตามความสนใจของตนเอง
  o Trending : กิจกรรมที่กำลังเปนที่นิยม ผูใชสามารถเห็นกิจกรรมที่กำลังเปนที่นิิยมอยูในขณะนั้น
สำหรับคนที่อยากรูวากิจกรรมไหนกำลังเปนที่นิยม เพื่อเปนแนวทางใหผูใชในการเลือกกิจกรรมที่ตองการเขารวม 
  o By Category : แสดงกิจกรรมความดีโดยจำแนกตามหมวดหมูตาง ๆ เชนดานส่ิงแวดลอม ดานการดูแล
ดานการศึกษา เปนตน เพื่อใหงายตอการคนควากิจกรรมความดีตามหมวดหมูกิจกรรมท่ีแตละคนสนใจ 
  o เมื่อลิ้งกไปยังหนารายละเอียดกิจกรรม จะมีชื่อกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ และจำนวนที่วางสำหรับ
ผูเขารวม พรอมลิ้งกในการจองท่ีนั่งในการเขารวมกิจกรรม
 • My opportunitiesหนาแสดงขอมูลกิจกรรมของผูใชท้ังหมด
  o Next Booking : แสดงกิจกรรมลำดับถัดไปที่กำลังจะมาถึง โดยมีขอมูลรายละเอียดประกอบดวย
ชื่อกิจกรรม จำนวนคะแนนความดีที่จะไดรับ วัน เวลา สถานที่
  o Upcoming : ขอมูลกิจกรรมความดีที่ไดลงทะเบียนเขารวมที่กำลังจะมาถึง ถัดจาก Next Booking
  o Past : ขอมูลกิจกรรมในอดีตที่ผานมา
 • Marketplace หนาแสดงของรางวัลในการนำคะแนนความดีมาแลก ประกอบไปดวยรายละเอียดดังนี้
  o Education : หลักสูตรฝกอบรมตางๆ และรายละเอียดคะแนนความดีที่ตองใช
  o Entertainment : ของรางวัลประเภทอ่ืนๆ ตามความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน ต๋ัวหนัง สวนลด
สินคาตางๆ พรอมรายละเอียดจำนวนคะแนนความดีที่ตองใช
  o Health : สินคาและบริการดานสุขภาพ เชน สวนลดการตรวจสุขภาพประจำป สวนลดอาหาร
เสริมสุขภาพ

ภาพท่ี 2 เคาโครงแอปพลิเคชัน
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  o เมื่อคลิกเขาไปในของรางวัล จะพบรายละเอียดของของรางวัล เชน ชื่อของรางวัล แหลงสนับสนุน
รายละเอียดสินคา จำนวนคะแนนความดีที่ตองใช และปุมคลิกสำหรับกดแลกรางวัล
  o เมื่อแลกคะแนนสำเร็จ ระบบจะแสดงหนาผลการแลกคะแนน หรือ You’ve redeemed และ
รายละเอียดตางๆ เชน ชื่อของรางวัล คะแนนที่ใชไป และคะแนนคงเหลือ

ประเภทกิจกรรมจิตสาธารณะ (ธนาคารจิตอาสา, 2564)
กิจกรรมสาธารณะ 9 ประเภทประกอบดวย

ตัวอยางกิจกรรมจิตสาธารณะ
1) อาสาเก็บขยะเมืองเกา กับเร่ืองเลาอยุธยาที่ไมรูจัก จ.อยุธยา 
 • สถานที ่จ ัดงาน : โบราณสถาน จังหว ัดอยุธยา ตำบล/แขวง พระนอน อำเภอ/เขต นครหลวง 
   จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 • รายละเอียดงานอาสา : กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรักษาความสะอาดโบราณสถาน และ เรียนรูประวัติศาสตร
   ในแบบฉบับใหม ในวัดขาดการดูแล และ ไมไดอยูในเสนทางทองเที่ยวหลัก เชน วัดราง บริเวณวัดโค
   อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดวิหารขาวหรือชาวบานดั้งเดิมเรียกวา วัดทรายขาว ตำแหนงของวัด
   ตั้งอยูทางตะวันตกของวัดอโยธยานอกเกาะเมืองในตำบลประตูชัย  
 

1)  ศาสนาปฏิบัติธรรม

2)   ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3)   เกษตรสัตวเลี้ยง

4)   บูรณะฟนฟูกอสราง

5)   สุขภาพและสาธารณสุข

6)   ผูสูงอายุผูพิการดอยโอกาส

7)   การศึกษาเรียนรูฝกอบรม

8)   เด็กเยาวชนสตรี

9)   ศิลปวัฒนธรรม
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2) เพนทถุงผาบริจาคใหนองๆโรงเรียนหางไกล 
 • สถานท่ีจัดงาน : ศูนยการคา Union mall ชั้น 5 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • รายละเอียดงาน : เปดรับ 60 ตำแหนง ใชเวลา 4 ชม. การทำงานศิลปะ ชวยฝกสมาธิใหกับผูทำ เพราะ
   การทำงานศิลปะตองใชความมุงม่ันแนวแนในการสรางสรรคช้ินงาน ท้ังช้ินงานท่ีสำเร็จก็กอใหเกิดความสุขใจ
   ท้ังกับผูใหและผูรับ พบมิตรจิตอาสาจึงจัดกิจกรรมอาสา “เพนทถุงผา ” เพ่ือมอบโอกาสแกกลุมเด็กดอยโอกาส
3) อาสาทำบานใหนก ม.เกษตรศาสตร จ.นครปฐม
 • สถานท่ีจัดงาน : มหาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • รายละเอียดงาน :  เปดรับ 40 ตำแหนง ใชเวลา 9 ชม.
 • วัตถุประสงค : สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฟนฟูนกลาเหย่ือเพ่ือปลอยคืนธรรมชาติ ดานเวชศาสตร
   การวินิจฉัย รักษาและฟนฟูสุขภาพ  โดยหนวยฟนฟูนกลาเหยื่อเพื่อปลอยคืนธรรมชาติ โรงพยาบาลสัตว
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กำแพงแสน (Kasetsart University Raptor Rahabilitation Unit: KURU)
   เน่ืองจากการชวยเหลือ บำบัดรักษาสุขภาพของนกนักลาบาดเจ็บ/เจ็บปวยในธรรมชาติ ไมเรียกเก็บคาใชจาย
   จากประชาชนผูนำสงนกมารับการชวยเหลือ เพราะนกนักลา/นกลาเหย่ือไทยเปนสัตวปาคุมครองตามกฎหมาย
 • ทักษะท่ีจำเปน : ทาสี

ผลที่คาดวาจะไดรับ
 • เยาวชน คนรุนใหมมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
 • เจาหนาที่ภาครัฐ เชน ผูดูแลประจำศูนย/สถานใหบริการผูดอยโอกาส มีภาระงาน (Workload) ลดลง
 • สังคมเกิดเครือขายความรวมมือ และตระหนักถึงการชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
   ภาคประชาสังคม และประชาชนท่ัวไป 
 • ประเทศมีแพลตฟอรมตนแบบระดับชาติที่สงเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะ

1.4 การประเมินสมรรถนะ
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพื่อใชในโครงการ
New Wave รุนที่ 25 และโครงการ นบส. รุน 91-92 แตละโครงการ ประกอบไปดวยเคร่ืองมือดังนี้

โครงการ New Wave รุนที่ 25 เครื่องมือประเมินสมรรถนะ ประกอบไปดวย
  - สถานการณจำลอง 3 กิจกรรม
  - แบบประเมินเชิงสถานการณ 1 ชุด
  - แบบประเมิน 360 องศา 1 ชุด
โครงการ นบส. รุน 91-92 เครื่องมือประเมินสมรรถนะ ประกอบไปดวย
 -แบบประเมินเชิงสถานการณ (กอน-หลัง อบรม) 3 ชุด
 - แบบประเมิน 360 องศา 1 ชุด
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 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.
 สำนักงาน ก.พ. ในฐานะเปนหนวยงานกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จำเปนจะตองเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับขาราชการภายในสำนักงาน ก.พ. เพื่อใหพรอมที่จะทำหนาที่ของการเปนองคกรกลางดาน
การบริหารทรัพยากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ

   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนักงาน ก.พ. ไดจัดทำกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือเปนการสรางความเขมแข็ง
ภายในสำนักงาน ก.พ. สรุปผลผลิตที่สำคัญ ไดดังนี้

 2.1 การพัฒนาแผนกำลังคนและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.
 สำนักงาน ก.พ. ไดมีการพัฒนาแผนกำลังคน โดยการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติม
เพื่อรองรับภารกิจการปรับรูปแบบการปฏิบัติราชการเขาสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (DigitalTransformation) และ
ภารกิจการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานขอมูลภาครัฐใหเปนฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ซึ่งไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจำนวน 20 อัตรา (กรอบเดิม 15 อัตรา เพิ่มใหม 5 อัตรา) และพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดวยการนำแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติราชการดวยระบบ OKRs (Objective and
Key Results) มาใช โดยฝายบริหารจะใหความสำคัญกับความคิดริเริ่ม การกำหนดเปาหมายที่ทาทาย เพื่อผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคกร แมวาจะดำเนินการสำเร็จหรือไมก็ตาม (AspirationalOKRs) และปรับปรุง
การบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของสำนัก/สถาบัน/ศูนยในภาพรวม เพื่อใหรอยละการเลื่อนเงินเดือน
มีความเปนมาตรฐานและเปนธรรมมากย่ิงขึ้น

 2.2  การพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ สำนักงาน ก.พ.
 สำนักงาน ก.พ. คัดเลือกขาราชการจำนวน 3 ราย เขารวม “โครงการเพิ่มพูนประสบการณและเสริมสราง
การเรียนรูดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับขาราชการสำนักงานก.พ.” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหขาราชการ
ไดเรียนรู ระบบงาน พัฒนาความรู  ทักษะ และประสบการณดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ณ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563 และคัดเลือกขาราชการ
จำนวน 9 รายเขารวม“โครงการเพิ่มพูนประสบการณในการปฏิบัติงานดานกฎหมาย ณ สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สำหรับนิติกรหรือผูปฏิบัติงานดานกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิติกรหรือ
ผูปฏิบัติงานดานกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.ไดพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณดานกฎหมาย ณ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสงขาราชการรุนที่ 1 ไปเรียนรูงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม–30 ธันวาคม 2563 
นอกจากน้ี สำนักงาน ก.พ. ยังไดสงขาราชการเขารับการอบรมอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนักประชาสัมพันธดิจิทัล
Smart PR รุนที่ 12 ระหวางวันที่ 17–20 ธันวาคม 2562 และหลักสูตรเทคนิคการเปนพิธีกร รุนที่ 38 ระหวาง
วันที่ 24 -27 ธันวาคม 2562

 2.3  การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร  
 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดทำขอมูลที่เกี่ยวของกับการขอต้ังงบประมาณไวในคลาวด (Cloud) ทำใหผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เนื่องจากขาราชการสวนใหญทำงานที่บาน รวมถึง มีการเผยแพร
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ ลงเว็บไซตสำนักงาน ก.พ.
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 สำนักงาน ก.พ. ใหทุกหนวยงานภายใน ไดมีสวนเก่ียวของกับการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร โดยจัด
ใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใตหัวขอ “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564”
ณ หองประชุม 1 ช้ัน 9 สำนักงาน ก.พ. ระหวางวันท่ี 3-4 มกราคม 2563 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใตหัวขอ
“การชี้แจงกรอบวงเงินงบประมาณและบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี (Pullman Pattaya Hotel G) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 11-13 กันยายน 2563
รวมถึงการจัดประชุม/สัมมนาตาง ๆ เพื่อถายทอดนโยบายของสำนักงาน ก.พ. แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติราชการประจำป การถายทอดตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย เพ่ือใหขาราชการทุกระดับไดรับทราบและนำไปสู
การปฏิบัติตอไป

 2.4 การจัดประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา
 สำนักงาน ก.พ. ทำหนาท่ีเปนฝายเลขานุการการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง และจัดทำรายงานการประชุม ฯ ไวบนเว็บไซตของ
สำนักงาน ก.พ. หัวขอ การประชุมคณะหัวหนาสวนราชการฯ

 2.5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
 สำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินกิจกรรมหลายดานเพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใหกับขาราชการในสำนักงาน ก.พ. สรุปผลผลิตสำคัญไดดังนี้
 1. การจัดทำรายงานกำลังคนภาครัฐ : ขาราชการพลเรือนสามัญ (ขอมูล ณ 1 ก.ย. 62) เผยแพรทางเว็บไซต
สำนักงาน ก.พ. 
 2. การจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสำหรับขาราชการ/เจาหนาท่ี
สำนักงาน ก.พ. มีการจัดฝกอบรมจำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
 2.1 หลักสูตรการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีสำนักงาน ก.พ.
.เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบดวย
  2.1.1) หลักสูตรการทำงาน Online ผาน Office 365
  2.1.2) หลักสูตรการใชงานโปรแกรม Microsoft Teams
  2.1.3) หลักสูตรการใชงานระบบการประชุมออนไลน ผาน Web Conference
  2.1.4) หลักสูตรการฝกปฏิบัติการประชุมผานระบบการประชุมออนไลนสำหรับฝายบริหารสำนักงาน ก.พ.
 2.2 หลักสูตรการใชโปรแกรม Power BI
 2.3 หลักสูตรการถายโอนขอมูลจากเว็บไซตอินทราเน็ตเดิมเขาสูเว็บไซตอินทราเน็ตใหม
 2.4 หลักสูตรการใชงานอินทราเน็ตโฉมใหมสำหรับผูดูแลระบบ
 3. การจัดบรรยายเพื่อใหความรูและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก
ขาราชการ/เจาหนาที่สำนักงาน ก.พ.มีการจัดบรรยายจำนวน 2 คร้ัง ดังน้ี
 3.1 จัดบรรยายเรื่อง "พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลอยางไรกับการปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน ก.พ."
 3.2 จัดบรรยายเร่ือง “ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ”
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 2.6 การส่ือสารเพ่ือสรางการรับรูเขาใจและเสริมสรางภาพลักษณของสำนักงาน ก.พ.
 สรุปผลผลิตท่ีสำคัญ ไดดังน้ี
 สำนักงาน ก.พ. ไดเผยแพรขอมูลขาวสารและองคความรูของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งภารกิจที่เกี่ยวกับ
การประชุม ก.พ.อาเซียนครั้งที่ 20 และกิจกรรมที่เกี่ยวของ ไปยังสาธารณชน ทำใหเปนที่รับรูและเขาใจจาก
กลุมเปาหมายตาง ๆ ในทุกภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งภายในองคกรและ
ภายนอกองคกร

 สำนักงาน ก.พ. จัดใหมีชองทางใหขาราชการและเจาหนาที่มีการส่ือสารประชาสัมพันธและการแลกเปล่ียน
.เรียนรูรวมกัน ดังนี้

 เดิมสำนักงาน ก.พ. มีชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก ไดแก ITSM, Facebook
กลุม OCSC, จอภาพประชาสัมพันธ เสียงตามสาย Website สำนักงาน ก.พ. Facebook สำนักงาน ก.พ. และ
Youtube สำนักงาน ก.พ. 

 ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ. ไดมีชองทางการสื่อสารเพิ่มขึ้นอีก 2 ชองทางไดแก
Open Chat ขาราชการสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเปนชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธภายใน และ Facebook เพจ
Passion Feed ซึ่งเปนชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก

 2.7 การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐผานความ
สัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศ
 สำนักงาน ก.พ. มีขอมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและขอมูลเชิงลึกที่เปนประโยชนกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ การปฏิรูประบบราชการ ฯลฯ ที่ไดรับจากผูแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน ผูเชี่ยวชาญของ
หนวยงานและองคกรระหวางประเทศตาง ๆ

 2.8 เครือขายความรวมมือดานการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับหนวยงานของรัฐท่ีมี
บทบาทและภารกิจเหมือนหรือคลายกับของสำนักงาน ก.พ.
  ในชวงเดือน ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ. ไดมีการรับรองคณะผูแทนจากตางประเทศ
เชน ผูแทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐมัลดีฟส ประเทศนิวซีแลนด ประเทศญี่ปุน  สถานเอกอัครราชทูต
ไอรแลนดและฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เปนตน 

 นอกจากน้ี  สำนักงาน ก.พ. ไดสงผูแทนเขารวมการประชุมระหวางประเทศ อาทิ เนการาบรูไนดารุสซาลาม
สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  สาธารณรัฐสิงคโปร และราชอาณาจักรกัมพูชา ในเร่ืองเก่ียวกับ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
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กิจกรรมท่ี 3 การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ 
 สำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ (สนร.) บริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลผลิตที่สำคัญ 4 ดาน กลาวคือ 
        1. กิจกรรมการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
       2. ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาในตางประเทศ
        3. กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธ
 4. กิจกรรมเพื่อใหความรูความเขาใจดานตาง ๆ แกบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุน เชน การเรียนและ
การใชชีวิตในตางประเทศ ตลอดจนความรูพื้นฐานเก่ียวกับระบบราชการไทย

กิจกรรม

กิจกรรมการศึกษา
ฝกอบรม หรือดูงาน

-

ขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา

ในตางประเทศ

1. การเรียนการสอนออนไลนของสถาบันการศึกษาในประเทศญ่ีปุน 
2. ผลการศึกษาของสำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศญ่ีปุนเพื่อประกอบ
การจัดทำแผนยุทธศาสตรความรวมมือกับตางประเทศดานการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัย
และนวัตกรรม 

กิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธ

การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือเรียนรูและแลกเปล่ียนองคความรู
และแนวปฏิบัติที่เปนเลิศฯ โดยการสงเสริมความสัมพันธรวมงาน และพบปะหารือ
/เขาเยี่ยมคารวะหนวยงานตาง ๆ ของญี่ปุนที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ขอมูลการศึกษาของประเทศไทย ดังนี้
1. กิจกรรมการพบปะและหารือผูบริหารหรืออาจารยที่ปรึกษาเก่ียวกับระบบ
การศึกษาและการเรียนของนักเรียนทุนรัฐบาล จำนวน7 ครั้งดงันี้
 - Yokohama City University
 - Yokohama City University
 - Kobe University - Kyoto University 
 - Tokyo Polytechnic University
  - Tokyo University of Agriculture and Technology
  - Tokyo Institute of Technology 
 - National Institute of Technology (Tsuyama College) 
2. การประชุมหารือแลกเปลี่ยนขอมูล และรวมกันกำหนดแนวทางดำเนินการ
เกี่ยวกับการดูแลจัดการการศึกษานักเรียนที่เดินทางมาศึกษาระดับโคเซ็น ภายใต
โครงการ JICA Yen Loan กับหนวยงานที่เก่ียวของไดแก National Institute of 
Technology (NIT) JICA และ Asia Seed (ท่ีปรึกษาโครงการของ JICA)

สรุปผลผลิตที่สำคัญของแตละกิจกรรม อาทิ

การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในประเทศญ่ีปุน สรุปประเด็นสำคัญในแตละกิจกรรม ไดดังน้ี
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กิจกรรมเพื่อให
ความรูความเขาใจ
ดานตาง ๆ แก
บุคลากรภาครัฐ
และนักเรียนทุน

การจัดกิจกรรมและเย่ียมนักเรียนเพ่ือติดตามผลการเรียนและการใชชีวิตความเปนอยู 
จำนวน 9 ครั้ง ดังนี้
1. กิจกรรมการเย่ียมนักเรียน จังหวัดโทยามะ
2. กิจกรรมการเย่ียมนักเรียน จังหวัดกุมมะ
3. กิจกรรมประชุมนักเรียนแรกเขาปริญญาตรี
4. กิจกรรมเย่ียมนักเรียน จังหวัดเกยีวโต
5. กิจกรรมเย่ียมนักเรียน จังหวัดคานากาวา
6. กิจกรรมเย่ียมนักเรียน จังหวัดเฮียวโกะ
7. กิจกรรมศึกษาดูงานนักเรียนทุน ODOS 
8. กิจกรรมเย่ียมนนักเรียน จังหวัดโตเกียว
9. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ

กิจกรรมการศึกษา
ฝกอบรม หรือดูงาน

เขารวมรับฟงการบรรยาย เรื่อง การรักษาความปลอดภัย บรรยายโดยผูแทนจาก
กรมขาวทหารบก ผานระบบZoom ณ อาคารวิลลา สถานเอกอัครราชทูต
กรุงเบอรลิน จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอรลนิ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาในตางประเทศ

ใหขอมูลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน เก่ียวกับระบบการศึกษาของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน รวมถึงการศึกษาระบบทวิภาคี และสถานศึกษาในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม

3. การประสานและสนับสนุนขอมูลเพื่อประกอบการจัดโครงการแลกเปล่ียนและ
การศึกษาดูงานของคณะครูและนักเรียนของ Aichi Prefectural Handa Senior
High School (Super Science High School (SSH)) 
4. การพบปะหนวยงานอื่น ๆ เพื่อสรางความสัมพันธและขอรับการสนับสนุน
ดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาและการดูแลนักเรียน เชน Japan Thai Business
Forum (JTBF) Shirokanedai Ogawa Clinic

สรุปผลผลิตที่สำคัญของแตละกิจกรรม อาทิ

กิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธ

รวมงานวันชาติประจำป พ.ศ. 2562 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน 
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562

กิจกรรมเพื่อใหความรู
ความเขาใจดานตาง ๆ
แกบุคลากรภาครัฐ
และนักเรียนทุน

ประชุมติดตามนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในแควนนอรดไรน –เวสตฟาเลิน
แควนฮัมบวรก แควนชเลสวิตโฮลซไตน แควนบาเยิรน

กิจกรรม สรุปผลผลิตที่สำคัญของแตละกิจกรรม อาทิ

การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในประเทศเยอรมัน สรุปประเด็นสำคัญในแตละกิจกรรม ไดดังน้ี
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กิจกรรมการศึกษา
ฝกอบรม หรือดูงาน

กิจกรรมการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลแบบออนไลนผานโปรแกรม Webex 
เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 โดย สนร.ออสเตรเลีย รวมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงแคนเบอรรา วัตถุประสงคสำคัญ เพื่อติดตามความกาวหนาทางการเรียน
ชีวิตความเปนอยู อุปสรรคปญหา ผลกระทบจากวิกฤตการณสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) 

ขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาในตางประเทศ

รายงานสรุปสถานการณการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล รองรับความเส่ียงจาก
วิกฤตการณสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) 

กิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธ

การประชุม ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอรรา โดย สนร.ออสเตรเลีย 
(อัครราชทูตที่ปรึกษาฝายการศึกษา) รวมกับทานเอกอัครราชทูต และ
คณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล(University of Newcastle: UoN) 
ไดแก Prof. Alex Zelinsky (Vice-Chancellor and President) และ 
Prof. Kevin Hall (Senior Deputy Vice-Chancellor and Vice-President) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารือความเปนไปไดในความรวมมือระหวางไทยและ
มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลในประเด็นตาง ๆ เชน การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล
การดำเนินการอันดีระหวางสถาบันการศึกษาของไทยกับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล
พรอมดวยการพัฒนาหลักสูตรความรวมมือในมิติตาง ๆ ของขาราชการ
ความขาดแคลนในสาขาวิชา/อุตสาหกรรมสำคัญ เปนตน

กิจกรรมเพื่อให
ความรูความเขาใจ

ดานตาง ๆ แกบุคลากร
ภาครัฐและนักเรียนทุน

กิจกรรมเสวนาออนไลน: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
ฝาย สงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร
(สควค.) รวมกับ สำนักงาน ก.พ. โดยศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและ
บริหารความรู (ศกศ.) และสำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย
(สนร.ออสเตรเลีย) ไดแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล ระเบียบการรับทุนรัฐบาล 
การเตรียมตัว/ประสบการณการศึกษาตอในตางแดน สถานการณ
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และอ่ืน ๆ ผานกิจกรรมเสวนาออนไลน 
หัวขอ การปฏิบัติตนในการศึกษาตอ ณ ตางประเทศ ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการ
ปฐมนิเทศผูรับทุนโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ประเภท Super Premium 
ประจำปการศึกษา 2563 โดยผูรับทุนโครงการดังกลาว ไดเตรียมดำเนินการ
วางแผนสำหรับการศึกษาตอ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
ในโอกาสน้ี ผูแทนจาก สนร.ออสเตรเลีย (อัครราชทูตท่ีปรึกษาฝายการศึกษา) และ
ผูแทนจาก ศกศ. ไดแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ/ระเบียบทุนรัฐบาล 
การเตรียมตัวกอนเดินทาง ระหวางการศึกษา และภายหลังสำเร็จการศึกษา 
ซึ่งมีวัตถุประสงคสำคัญ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู ขอกำหนดหรือแนวทาง
การสมัครมหาวิทยาลัย การทำวีซา การปรับตัว/ปฏิบัติตนขณะพำนักอยูตางประเทศ
การใชชีวิตประจำวัน วัฒนธรรม แนวคิดของคนทองถิ่นในเครือรัฐออสเตรเลีย 

กิจกรรม สรุปผลผลิตที่สำคัญของแตละกิจกรรม อาทิ

การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลีย สรุปประเด็นสำคัญในแตละกิจกรรม ไดดังนี้
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กิจกรรมการศึกษา
ฝกอบรม หรือดูงาน

- เขารวม กิจกรรม 
Open Day event at the Confucius Institute Headquarters 
ณ สถาบันขงจื้อกรุงปกกิ่ง ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผล
การปฏิบัติงานของสถาบันและเปดเปนเวทีใหนักเรียนตางชาติที่ไดรับทุนขงจ้ือ
ไดแสดงความสามารถใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของพรอมทั้งแสวงหาความรวมมือ
และการสรางเครือขายกับสถาบันขงจ้ือตอไป
- เขารวมงานเลี้ยงรับรองประจำป China Scholarship Council - CSC โดย
ภายในงาน Mr.ShengJuanxue เลขาธิการ CSC ไดกลาวตอนรับผูรวมงานซ่ึง
สวนใหญเปนหนวยงานดานการศึกษาและผูแทนของสถานทูตตาง ๆ โดยไดกลาววา
ในปจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาลจีนที่ไปศึกษาตอยังตางประเทศปละประมาณ 
30,000 คนในขณะเดียวกันก็มีนักเรียนตางชาติที่ไดรับทุนเขามาศึกษา
ในประเทศจีนปละจำนวนกวา 18,000 คน และในอนาคต CSC มีแผนงาน
ที่จะปรับปรุงโครงสรางภายในองคกรและพัฒนารูปแบบการคัดเลือกผูรับทุน
ใหมีคุณภาพมากย่ิงขึ้นดวย
- ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการเขารวมพิธีเปดสถาบัน
ความรวมมือไทยจีน ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ
พิธีเปดสถาบันจ่ิงซ่ือ (Jingshi Institute) ณ คณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีซ่ึงเปนความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ีและบริษัทปกกิ่งหัวเทคจ่ิงซ่ือ อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยีจำกัดท่ีเนน
เทคโนโลยี 5G เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขนสงทางรางเปนตนโดยการน้ี
โครงการน้ีเริ่มตนจากสนร. จีนเปนผูประสานงานและริเริ่มแนวคิดในเบื้องตน
สำหรับโครงการน้ี

ขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาในตางประเทศ

ฝกอบรม หรือดูงาน

จัดทำรายงานเร่ืองระบบการศึกษาออนไลนเพื่อใหไดรับคุณวุฒิในประเทศจีน 
เสนอฝายบริหารที่กำกับดูแล สนร. และหนวยงานที่เกี่ยวของ (ศกศ.)

กิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธ

สนร. จีนไดจัดทำแผนรายปสำหรับการตรวจเย่ียมนักเรียนทุนรัฐบาลและได
ดำเนินการตรวจเยี่ยมและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลรวม 5 ครั้ง และไดจัดการ
ประชุมนักเรียนในกรุงปกกิ่ง 1 ครั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และหลังจากนั้น 
สนร.จีน ไมสามารถจัดการประชุมตามแผนงานท่ีกำหนดเนื่องจากติดปญหา
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)  
อยางไรก็ตาม ก็ยังมีการจัดประชุมนักเรียนทุนออนไลน จำแนกแตละกลุมเปาหมาย
และแหลงทุนจำนวน 6 ครั้งในชวงระหวางเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 และ
มีการจัดประชุมเพื่อตรวจเย่ียมนักเรียนทุนที่ยังพำนักในกรุงปกกิ่งเมื่อวันที่ 
22 กรกฎาคม 2563

กิจกรรม สรุปผลผลิตที่สำคัญของแตละกิจกรรม อาทิ

การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในประเทศจีน สรุปประเด็นสำคัญในแตละกิจกรรม ไดดังน้ี
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กิจกรรมการศึกษา
ฝกอบรม หรือดูงาน

เยี่ยมชมกิจการบริษัท Eurasieเมือง Bordeaux วันที่ 4 กันยายน 2563 
ในโอกาสการประชุมทีมประเทศไทย ประจำกรุงปารีส ณ เมือง Bordeaux 
หลังจากเย่ียมคารวะนาย Pierre Hurmicนายกเทศมนตรีเมือง Bordeaux 
ซึ่งเพิ่งไดรับการเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงเปนนายกเทศมนตรีเมือง Bordeaux
แลวไดเดินทางไปเย่ียมกิจการบริษัท Eurasieเมือง Bordeaux ซึ่งเปนบริษัท
นำเขาและคาปลีกสินคาอาหารเอเชีย รวมทั้งสินคาจากประเทศไทย อาทิ ขาวสาร
ผักและผลไมสด บะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส และมีผลประกอบการ
รวมทั้งหมดถึง 11.22 ลานยูโร

ขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาในตางประเทศ

โครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางประเทศไทยและฝร่ังเศส ในหลักสูตร
European Programme วันที่ 28 มกราคม 2563 ประชุมและหารือกับผูแทน
จาก สถาบันโมเลกุลและวัสดุศาสตร (IMMM – Institut des Molécules et 
Matériaux du Mans) มหาวิทยาลัย Le Mans Université เมืองเลอมองส 
เกี่ยวกับความรวมมือทางการศึกษาระหวางประเทศไทยและฝร่ังเศส ในโครงการ
นำเสนอหลักสูตร European Programmeในสาขาสหวิทยาการ 
(Multidisciplinary) โดยความสนับสนุนของยุโรป Erasmus+
โครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวาง ประเทศไทยและฝร่ังเศส
วันที่ 26 กุมภาพันธ  2563 รวมประชุมหารือกับผูอำนวยการสถาบันภาษาฝร่ังเศส
Institut de Touraine ในประเด็นความรวมมือในการสงเสริมการเรียน
ในประเทศฝร่ังเศส ที่ สนร ฝร่ังเศส

กิจกรรม สรุปผลผลิตที่สำคัญของแตละกิจกรรม อาทิ

การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝร่ังเศส สรุปประเด็นสำคัญในแตละกิจกรรม ไดดังน้ี

กิจกรรมเพื่อใหความรู
ความเขาใจดานตาง ๆ
แกบุคลากรภาครัฐ
และนักเรียนทุน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 สนร.จีนไดมีการดำเนินการจัดประชุมนักเรียน
ทุนรัฐบาล UCAS (Haidian) และปฐมนิเทศนักเรียนทุนที่เพิ่งเดินทางมาใหม 
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางนักเรียนทุน พรอมกันนี้ไดเปดโอกาสให
นกัเรียนทุนไดแสดงความเห็น ปญหา และใหขอมูลเกี่ยวกับการเรียนและ
การดำรงชีวิต ความเปนอยู ตลอดจนปญหาในการเรียน โดยมี
คุณสุพัฒน อำไพธนากร หัวหนาสำนักงานตัวแทนอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
ไดมาเปนเกียรติในฐานะวิทยากรบรรยายและใหขอมูล พรอมทั้งพูดคุย
ใหคำปรึกษากับนักเรียนทุนรัฐบาลในประเด็นการจัดสรรเวลาในการเรียนรู
ในเชิงวิชาการและการศึกษาความเปนจีนตลอดจนใหขอคิดและขอควรระมัดระวัง
ในการดำรงชีวิตในประเทศจีน

กิจกรรม สรุปผลผลิตที่สำคัญของแตละกิจกรรม อาทิ
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 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดำเนินการดานพิทักษระบบคุณธรรมในระบบ
ขาราชการพลเรือนสามัญ
 สรุปผลผลิตที่สำคัญ ไดดังนี้
 สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ไดดำเนินกิจกรรม/
โครงการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ ก.พ.ค. ในการพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพดานการพิทักษคุณธรรมดานตาง ๆ
ใหแกบุคลากรภายในสำนักงาน ก.พ. และสวนราชการ สรุปกิจกรรมที่สำคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดังนี้

 1. ก.พ.ค. ไดพิจารณามีคำวินิจฉัยอุทธรณ จำนวน 129 เรื่อง และมีคำวินิจฉัยรองทุกข  จำนวน 34 เรื่อง
 2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวาง ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย ผูบริหารสำนักงาน ก.พ. และเจาหนาที่
สำนักพิทักษระบบคุณธรรม (สพค.) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาระบบงานการพิทักษระบบคุณธรรม ในชวงระหวาง
วันที่ 12–13 ธันวาคม 2562ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ และอุทยานแหงชาติเขาใหญจังหวัดนครราชสีมา
 3. จัดทำสื ่อสำหรับการเผยแพรองความรู  และผลการดำเนินงานของ ก.พ.ค. โดยเผยแพรผานสื ่อ
ประเภทตาง ๆ เพื่อใหขาราชการและประชาชนทั่วไปไดทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค.
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ ขั้นตอน หลักเกณฑ วิธีการและกระบวนการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข รวมทั้ง
ผลการดำเนินงานและคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและรองทุกขในปที่ผานมา สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการของ
ก.พ.ค. ไดมีการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก
 1) จุลสาร ก.พ.ค. News ราย 4 เดือน จำนวน 3 ฉบับ โดยตีพิมพเผยแพรครั้งละ 4,000 เลม
 2) หนังสือรายงานประจำป 2562 จำนวน 1 ฉบับโดยตีพิมพเผยแพร จำนวน 500 เลม

 กิจกรรมท่ี 5 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
 สรุปผลผลิตที่สำคัญ ไดดังนี้
 สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ไดดำเนินการจัดทำ
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม วาดวยหลักเกณฑการจัดทำประมวลจริยธรรม ขอกำหนดจริยธรรม
และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหนวยงานและเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2563 ซ่ึงกำหนดใหองคกรกลางบริหารงาน
บุคคลและหนวยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ภายใน 180 วัน

กิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธ

ประชุมกับผูแทนจากสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝร่ังเศส ในพระบรมราชูปถัมภ
(สนทฝ)วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นประชุมรวมกับผูแทนจาก 
สนทฝ. ในเรื่อง ความรวมมือและการจัดการประชุมสามัญป 2564 รวมทั้งรับมอบ
รายงานการจัดการประชุมสามัญประจำป 2563 ณ เมืองลิยง ประเทศฝร่ังเศส

กิจกรรมเพื่อใหความรู
ความเขาใจดานตาง ๆ
แกบุคลากรภาครัฐ
และนักเรียนทุน

การเยี่ยมนักเรียนที่เมือง Clermont Ferrand / Bordeaux /บาเซิล และซูริค
ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล ศึกษาในประเทศฝร่ังเศสและสวิตเซอรแลนด
โดยวิธีประชุมทางไกล

กิจกรรม สรุปผลผลิตที่สำคัญของแตละกิจกรรม อาทิ
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 การดำเนินการดังกลาวสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตรชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ที่มุงใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม อันนำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและเปนท่ีเช่ือถือไววางใจของประชาชน
มากขึ้น

 สำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการจัดทำเอกสารและคูมือที่เกี่ยวของในการผลักดันการดำเนินงานดานจริยธรรม
ในป 2563 สรุปไดดังนี้
 • หนังสือเวียน กมจ. เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม วาดวยหลักเกณฑการจัดทำ
ประมวลจริยธรรม ขอกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ. 2563 (ว1/2563)
 • จัดทำ Infographic เรื่อง รายละเอียดข้ันตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐ
 • จัดทำคูมือการจัดทำประมวลจริยธรรม รวมทั้งโปสเตอร และแผนพับ
 • จัดทำคูมือคำอธิบายและตัวอยางพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐ
 • จัดทำหนังสือแนวทางการพิจารณาหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 • จัดทำหนังสือตัวอยางขอควรทำและไมควรทำจาก
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รายงานการเงิน
สวนที่ 3



ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
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 . . 
  . .  2    
 1.     

/    
 . . 2563  . . 2562 

 2.      2   
  2.1  

  
 

  2.2     
 

  . .  . . 2563  . . 2562 
 

1.    

 . . 2563  . .    30  2563  
 6,279,780.12    5,554,969.63   88.46         

 724,810.49    11.54   3,374,284.60   
 53.35  2,905,495.52    46.65  

 3,863,414.69   
 3,757,761.50    97.27  105,653.19                 

 2.73  3,804,467.20    98.47      
 58,947.49   1.53 

  . . 2562  

1.1   162,362.07   (6,279,780.12 - 6,442,142.19)     
 2.52  116,073.52  

(5,554,969.64 - 5,671,043.16)    46,288.54  
(724,810.49 – 771,099.03) 

1.2   221,403.56   (3,374,284.60 – 3,595,688.16)     
 6.16  221,814.34  

(3,372,436.36 – 3,594,250.70)  410.78  
(1,848.24 – 1,437.46) 

 
 

คิดเปนรอยละ 6.16 เนื ่องจากการลดลงที ่สำคัญของหนี ้ส ินหมุนเวียนจำนวน 221,814.34 พันบาท
(3,372,436.36 – 3,594,250.70) และการเพิ่มขึ้นที่สำคัญของหนี้สินไมหมุนเวียนจำนวน 410.78 พันบาท
(1,848.24 – 1,437.46)



  2

 
1.3  58,947.49  (2,905,401.51 – 2,846,454.02)  

 2.07  ( )  58,947.49  
 

 1 . 4    507, 942. 02     
(3,863,414.69 – 4,371,356.71)   
570,606.23   (3,757,761.50 – 4,328,367.73)       

 377,084.67   (2,924,843.10 – 3,301,927.77)   
14,484.03  (281,344.66 – 295,828.69)   100,932.34  
(175,918.78 – 276,851.12)   4,868.36  (6,133.63 – 11,001.99)           

 51,390.60  (118,182.93 – 169,573.53)       
 456.02  (42,497.15 – 42,953.17)  

 62,995.67  
 122.70  (123.82 – 1.12)   1.85  

(36.54 – 34.69)   
 

  1 . 5   5 4 9 , 4 1 3 . 0 4    
(3,804,467.20 – 4,353,880.24)  459,005.41  
(3,105,212.42 – 3,564,217.83)  435,487.48    
( 2 , 191,673.93 – 2, 627,161.41)   33,384.57             
(69,561.39 – 102,945.96)  703.06  (166.82 – 869.88) 

 37,402.75  (86,404.42 – 123,807.17) 
 7,671.11  (8,156.32 – 15,827.43)  681.47  

(1,617.02 – 2,298.49)   15,362.82  (13,472.55 – 28,835.37)    
 5,097.91  (12,676.16 – 17,774.07)                  

 4,076.12  (20,987.25 – 25,063.37)  
21,382.78  (376,218.61 – 397,601.39)  5,841.86  
(199,160.46 – 193,318.60)  

 2.  
 2.1  
  1.  . . 2563 

 . . 2562  0.70 % (53.67 – 54.37) 
 132,581.93     
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  3

 
  :    

 2563 2562           ( )
 3,357,978.53 3,489,848.09 (131,869.56)

10,861.56 11,573.93 (712.37)
 1,434.08 1,434.08 - 

 3,370,274.17 3,502,856.10 (132,581.93)
 

2.  . . 2563 
 . . 2562  1.13 % (34.48 – 33.35)  . . 2563  . . 2562 

 7  
( )  . . 

  
 

3.    ( )  . . 2563 
 . . 2562  0.53 % (11.02–11.55)    ( )  

. . 2563  . . 2562   51,617.82  (692,279.80 – 743,897.62)   
  4.  . .  2563   . . 2562  2.09 % (53.70–55.79)      

 . . 2563  . . 2562  221,403.57                  
(3,374,284.60 – 3,595,688.17)   . . 2563  
221,814.34   (3,372,436.36 – 3,594,250.70)   

 . .  220,925.69  (3,329,180.10–3,550,105.79)     
   6,114.79   

(3,150.43 – 9,265.22)  3,588.95   
(10,337.30 – 13,926.25)  1,442.77   (4,753.16 – 6,195.93) 

 9,463.93   (24,221.43 – 14,757.50)         
 410.78   (1,848.24 – 1,437.46) 

 2.2   
  1.  . . 2563   . . 2562

 12.20 % (86.82–99.02)   
570,606.23  (3,757,761.50 – 4,328,367.73)      

 377,084.67   (2,924,843.10 – 3,301,927.77)  
14,484.03  (281,344.66 – 295,828.69)   100,932.34  
(175,918.78 – 276,851.12)   4,868.36  (6,133.63 – 11,001.99)           

 51,390.60  (118,182.93 – 169,573.53)   
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  4

 
                    2.  . . 2563  . . 2562 

 145.77 %  (146.75 – 0.98)   62,664.21 
 (105,653.19 – 42,988.98) 

 62,995.67  
           3.  . . 2563         
 . . 2562  12.62 % (86.98 – 99.60)  

 549,413.04  (3,804,467.20 – 4,353,880.24)        
 459,005.41  (3,105,212.42 – 3,564,217.83) 

 435,487.48    (2,191,673.93 – 2,627,161.41)  
33,384.57  (69,561.39 – 102,945.96)  703.06          
(166.82 – 869.88)  37,402.75  (86,404.42 – 123,807.17)       

 7,671.11  (8,156.32 – 15,827.43)             
 681.47  (1,617.02 – 2,298.49)    

15,362.82  (13,472.55 – 28,835.37)  5,097.91  
(12,676.16 – 17,774.07)  4,076.12  (20,987.25 – 25,063.37)      

 21,382.78  (376,218.61 – 397,601.39)    
 5,841.86  (199,160.46 – 193,318.60)  

                                4.  . . 2563          
. . 2562  2019 (Coronavirus Disease 

2019 : COVID-19) 
 . . 2563  
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( : )
2563 2562

5 3,370,274,172.01   3,502,856,095.90     
6 2,165,462,614.23   2,148,151,842.11     
7 5,430,660.90        2,799,916.54          

3,423,374.65        3,309,052.58          
10,378,814.72       13,926,250.00        

5,554,969,636.51 5,671,043,157.13    

  8 692,279,796.45     743,897,616.59      
9 32,530,691.18       27,201,412.47        

724,810,487.63    771,099,029.06     
6,279,780,124.14 6,442,142,186.19    

  30  2563

งบการเงิน
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( : )
2563 2562

10 24,221,433.58       14,757,505.41        
11 3,150,435.91        9,265,225.82          

10,337,300.00       13,926,250.00        
12 4,753,162.55        6,195,932.16          
13 3,329,180,104.73   3,550,105,791.58     

793,920.00           -                       
3,372,436,356.77 3,594,250,704.97    

414,162.44           3,381.63               
1,434,079.60        1,434,079.60          
1,848,242.04       1,437,461.23        

3,374,284,598.81 3,595,688,166.20    
/ 2,905,495,525.33 2,846,454,019.99    

/
488,193,743.29     488,193,743.29      

/( ) 2,417,260,267.32   2,358,260,276.70     
/ 41,514.72            -                       

/ 2,905,495,525.33 2,846,454,019.99    

 
  30  2563
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( : )
2563 2562

15 3,757,761,499.33     4,328,367,729.66    
16 42,497,151.71         42,953,169.85         

123,819.19             1,120.06                
17 63,032,218.54         34,693.63              

3,863,414,688.77   4,371,356,713.20   

18 376,218,611.26       397,601,387.21       
19 199,160,460.52       193,318,601.92       

24,144,368.71         26,594,792.16         
20 3,105,212,418.43     3,564,217,829.72    
21 12,676,164.37         17,774,065.35         
22 20,987,246.50         25,063,370.17         
23 65,907,310.96         67,374,522.88         

 24 160,617.40             61,935,674.01         
3,804,467,198.15   4,353,880,243.42   

/( ) 58,947,490.62       17,476,469.78       

 30  2563
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(
:

)

/
/

 
 

 30 
 2561

488,193,743.29
2,340,783,806.92

-
                   

2,828,977,550.21
/(

)
 2562

-
                   

17,476,469.78
        

-
                   

17,476,469.78
       

 
 

 30 
 2562

488,193,743.29
2,358,260,276.70

-
                    

2,846,454,019.99

 
 

 30 
 2562

488,193,743.29
2,358,260,276.70

-
                   

2,846,454,019.99
-

                   
52,500.00

-
                   

52,500.00
/(

)
 2563

-
                   

58,947,490.62
-

                   
58,947,490.62

/
-

                   
-

                     
41,514.72

           
41,514.72

 
 

 30 
 2563

488,193,743.29
2,417,260,267.32

41,514.72
            

2,905,495,525.33

/
 30 

 2563

  
/(

)  
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( : )
2563 2562

 - 1,002,801,173.96 839,458,075.59
 -                       -                       

1,002,801,173.96 839,458,075.59
1,002,801,173.96 839,458,075.59

-                      -                      

 - 
( : )

2563 2562
134,459,130.70 95,796,769.90
15,860,409.89 22,399,181.30

782,520,448.31 685,000,019.08
69,961,185.06 36,262,105.31

 - 1,002,801,173.96 839,458,075.59

 30  2563



1.  (Common Size)

2563 2562 2563 2562

4 3,370,274,172.01      3,502,856,095.90      53.67% 54.37%
5 2,165,462,614.23      2,148,151,842.11      34.48% 33.35%
6 5,430,660.90           2,799,916.54           0.09% 0.04%

3,423,374.65           3,309,052.58           0.05% 0.05%
10,378,814.72          13,926,250.00          0.17% 0.22%

5,554,969,636.51    5,671,043,157.13    88.46% 88.03%

  7 692,279,796.45        743,897,616.59        11.02% 11.55%
8 32,530,691.18          27,201,412.47          0.52% 0.42%

724,810,487.63      771,099,029.06      11.54% 11.97%
6,279,780,124.14    6,442,142,186.19    100.00% 100.00%

9 24,221,433.58          14,757,505.41          0.39% 0.23%
10 3,150,435.91           9,265,225.82           0.05% 0.14%

10,337,300.00          13,926,250.00          0.16% 0.22%
11 4,753,162.55           6,195,932.16           0.08% 0.10%
12 3,329,180,104.73      3,550,105,791.58      53.01% 55.11%

793,920.00              -                        0.01% 0.00%
3,372,436,356.77    3,594,250,704.97    53.70% 55.79%

414,162.44              3,381.63                 0.01% 0.00%
1,434,079.60           1,434,079.60           0.02% 0.02%
1,848,242.04           1,437,461.23           0.03% 0.02%

3,374,284,598.81    3,595,688,166.20    53.73% 55.82%
/ 2,905,495,525.33    2,846,454,019.99    46.27% 44.18%

/
488,193,743.29        488,193,743.29        7.77% 7.58%

2,417,260,267.32      2,358,260,276.70      38.49% 36.61%
/ 41,514.72               -                        0.00% 0.00%

/ 2,905,495,525.33    2,846,454,019.99    46.27% 44.18%

( : )

   30    2563
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1.  (Common Size)



1.  (Common Size) ( )

2563 2562 2563 2562
14 3,757,761,499.33     4,328,367,729.66     97.27% 99.02%
15 42,497,151.71         42,953,169.85         1.10% 0.98%

123,819.19             1,120.06                0.00% 0.00%
63,032,218.54         34,693.63               1.63% 0.00%

3,863,414,688.77   4,371,356,713.20   100.00% 100.00%

16 376,218,611.26       397,601,387.21       9.74% 9.10%
17 199,160,460.52       193,318,601.92       5.16% 4.42%

24,144,368.71         26,594,792.16         0.62% 0.61%
18 3,105,212,418.43     3,564,217,829.72     80.37% 81.54%
19 12,676,164.37         17,774,065.35         0.33% 0.41%
20 20,987,246.50         25,063,370.17         0.54% 0.57%
21 65,907,310.96         67,374,522.88         1.71% 1.54%

 22 160,617.40             61,935,674.01         0.00% 1.42%
3,804,467,198.15   4,353,880,243.42   98.47% 99.60%

 ( ) 58,947,490.62 17,476,469.78 1.53% 0.40%
773,642,334.07       
714,694,843.45       

( : )

  30    2563
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2.  (Trend Analysis)

1,000,000.00 

2,000,000.00 

3,000,000.00 

4,000,000.00 

5,000,000.00 

6,000,000.00 

7,000,000.00 

 2563

 2562

1000

 2563  2562 ( )
1 3,370,274.17          3,502,856.10          (132,581.93)           
2 5,554,969.64          5,671,043.16          (116,073.52)           
3   ( ) 692,279.80            743,897.62            (51,617.82)             
4 724,810.49            771,099.03            (46,288.54)             
5 6,279,780.12          6,442,142.19          (162,362.07)           
6 3,372,436.36          3,594,250.70          (221,814.34)           
7 1,848.24               1,437.46               410.78                  
8 3,374,284.60          3,595,688.17          (221,403.57)           

-



2.  (Trend Analysis) ( )

-
500,000.00 

1,000,000.00 
1,500,000.00 
2,000,000.00 
2,500,000.00 
3,000,000.00 
3,500,000.00 
4,000,000.00 
4,500,000.00 

 2563

 2562

1000

 2563  2562 ( )
1 3,757,761.50         4,328,367.73         (570,606.23)         
2 105,653.19            42,988.98             62,664.21           
3 3,863,414.69         4,371,356.71         (507,942.02)         
4 376,218.61            397,601.39            (21,382.78)          
5 199,160.46            193,318.60            5,841.86             
6 24,144.37             26,594.79             (2,450.42)            
7 3,105,212.42         3,564,217.83         (459,005.41)         
8 12,676.16             17,774.07             (5,097.91)            
9 20,987.25             25,063.37             (4,076.12)            
10 65,907.31             67,374.52             (1,467.21)            
11 160.62                  61,935.67             (61,775.05)          
12 3,804,467.20         4,353,880.24         (549,413.04)         
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หมายเหตุ   สารบัญ
 1 ขอมูลท่ัวไป
 2 เกณฑการจัดทำรายงานการเงิน
 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานการบัญชี
  ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม 
 4 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ
 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 6 เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ
 7 ลูกหน้ีอ่ืนระยะส้ัน
 8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
 9 สินทรัพยไมมีตัวตน
 10 เจาหน้ีการคา
 11 เจาหน้ีอ่ืนระยะส้ัน
 12 เงินรับฝากระยะส้ัน
 13 เงินรับฝากอ่ืน
 14  ภาระผูกพัน
 15 รายไดจากงบประมาณ
 16 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
 17 รายไดอ่ืน
 18 คาใชจายบุคลากร
 19 คาบำเหน็จบำนาญ
 20 คาใชสอย
 21 คาวัสดุ
 22 คาสาธารณูปโภค
 23 คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย
 24 คาใชจายอ่ืน

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563
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หมายเหตุ 1  ขอมูลท่ัวไป
 สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปนสวนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
มีหนาที่ความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
กำลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนใหมีสมรรถนะ ขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน และพิทักษระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสรางมโนสุจริต และ
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนประโยชนสวนรวม

 หนวยงานมีสถานที่ตั ้งหลักอยู  สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000และมีสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ จำนวน 7 ประเทศ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงานไดร ับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปสุทธิ จำนวน
2,033,065,461.16 บาท (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562จำนวน 2,190,755,455.12 บาท) โดยแยกเปนงบลงทุน
จำนวน 21,555,000.00 บาท และงบประจำ จำนวน 2,011,510,461.16บาท เพื่อใชจายในแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต แผนงานพื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน สำหรับผลผลิตท่ี 1 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ผลผลิตที่ 2 การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐและ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน รายการ
คาใชจายบุคลากรภาครัฐ 

 รายงานการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวมของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งไมมีหนวยงานระดับกรมภายใตสังกัด โดยมี
หนวยเบิกจาย จำนวน 1 หนวย

หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทำรายงานการเงิน
 รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ
รายงานการเงิน และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง
รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ
 

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

รายงานการเงินน้ีจัดทำข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี
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หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลบังคับใชในงวดอนาคตถือปฏิบัติกับรายงาน
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายไดจากรายการไมแลกเปลี่ยนฝายบริหารเชื่อวามาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอรายงาน
การเงินในงวดท่ีนำมาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 
 4.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 - เงินทดรองราชการเปนเงินท่ีหนวยงานไดรับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจายเปนคาใชจายปลีกยอยในการดำเนินงาน
ของหนวยงานตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ และตองคืนใหรัฐบาลเมื่อหมดความจำเปนในการใชเงิน แสดงไวเปนเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสดซึ่งหนวยงานจะบันทึกรับรูเงินทดรองราชการ เมื่อไดรับเงินควบคูไปกับการบันทึกเงิน
ทดรองราชการรับจากคลังภายใตหัวขอหน้ีสินไมหมุนเวียน
 - รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองซ่ึงมีระยะเวลาครบกำหนดท่ีจะเปล่ียนใหเปน
เงินสดไดภายใน 3 เดือน เชน เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว
เปนรายการเทียบเทาเงินสด
 - เงินฝากคลัง เปนเงินที่หนวยงานฝากไวกับกระทรวงการคลังภายใตขอกำหนดตามกฎหมายโดยไมมีดอกเบี้ย
ซ่ึงสามารถเบิกถอนไดเม่ือตองการใชจายตามรายการท่ีกำหนดไวในระเบียบท่ีระบุขอจำกัดในการใชจาย
 4.2 เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ
 เปนเงินสกุลเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นปงบประมาณของสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ
สำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ไดโอนเงินใหสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศเพื่อดำเนินงานตาม
วัตถุประสงคของเงิน ประกอบดวย
 - เงินงบประมาณรายจายท่ีโอนใหเพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินงานของสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ
 - เงินงบประมาณรายจายและจัดหาทุนจากแหลงทุนอื่น ที่โอนใหสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศเพื่อ
เปนคาใชจายของนักเรียนทุน ก.พ. หรือผูรับทุนฝกอบรมของรัฐบาล
 - เงินรับฝากทุนการศึกษาตางประเทศ เพ่ือจายใหนักเรียนทุนของแหลงทุนตาง ๆ เชน ทุนกระทรวงการตางประเทศ
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทุนกระทรวงสาธารณสุข
ทุนโครงการทุนระดับอุดมศึกษาของนักเรียนทุนอำเภอและก่ิงอำเภอเปนตน
 - เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลนักเรียนในตางประเทศ เปนเงินท่ีสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผูดูแลนักเรียน
เรียกเก็บจากนักเรียนเพ่ือชดเชยคาใชจายในการดำเนินงานเก่ียวกับการดูแลและจัดการการศึกษาสำหรับนักเรียน
 4.3  ลูกหน้ี
 ลูกหนี้เปนลูกหนี้เงินยืมราชการจากการใหยืมเงินไปใชจายในการดำเนินงานของหนวยงาน หนวยงานจะรับรู
ลูกหน้ีในกรณีน้ีตามมูลคาท่ีจะไดรับโดยไมตองต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

93

รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.



 4.4วัสดุคงเหลือ 
 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองที่มีไวเพื่อใชในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมี
ลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา
  4.5  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
 - ท่ีดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะท่ีดินท่ีหนวยงานมีกรรมสิทธ์ิ สำหรับท่ีดินราชพัสดุท่ีหนวยงานครอบครองและ
ใชประโยชน แตไมไดเปนผูถือกรรมสิทธ์ิจะแสดงขอมูลเพ่ิมเติมไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 - อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสรางที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์และ
ไมมีกรรมสิทธ์ิแตหนวยงานไดครอบครองและนำมาใชประโยชนในการดำเนินงาน แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจาก
ราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม อาคารท่ีอยูระหวางการกอสรางแสดงตามราคาทุน
 - อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตาง ๆ แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม 
 - ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหสินทรัพย  อยูในสถานที่และ
สภาพที่พรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำใหหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือเปนคาใชจายในงบ
แสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 - อุปกรณท่ีไดมากอนป 2540 ไมนำมาบันทึกบัญชีแตบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย
 - อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540 – 2545 บันทึกรับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการท่ีมีมูลคาตอหนวย
ต้ังแต 30,000.00 บาท ข้ึนไป
 - อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 - 2562 บันทึกรับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการที่มีมูลคาตอหนวย
ต้ังแต 5,000.00 บาท ข้ึนไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม
 - อุปกรณท่ีไดมาต้ังแตปงบประมาณ 2563 เปนตนไป บันทึกรับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการท่ีมีมูลคาตอหนวย
ต้ังแต 10,000.00 บาท ข้ึนไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม
 - คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานที่กำหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง และ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คูมือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ ดังน้ี 

 อาคารถาวร 20 - 40 ป
 ส่ิงปลูกสราง  
 - ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเปนสวนประกอบหลัก 20 ป
 - ใชไมหรือวัสดุอ่ืนๆ เปนสวนประกอบหลัก 15 ป
 ครุภัณฑสำนักงาน 3 - 12 ป
 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 10 ป
 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 10 ป
 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 8 ป
 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 5 ป
 ครุภัณฑงานบานงานครัว 5 ป
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 ครุภัณฑการเกษตร 5 ป
 ครุภัณฑกีฬา 5 ป
 ครุภัณฑอ่ืน 12 ป
 - ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสำหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางกอสราง  

 4.6 สินทรัพยไมมีตัวตน
  - สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชี
  - คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังน้ี
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 ป
    สิทธิการเชาท่ีดิน 30 ป
 4.7 สัญญาเชาดำเนินงาน
 สัญญาเชาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนมา
ใหหนวยงานในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจาย
ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
 4.8 รายไดรอการรับรูระยะยาว
 รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรัพยที่หนวยงานไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการ
ระหวางประเทศ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคและสินทรัพย
รับบริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใชในการดำเนินงาน รวมทั้งการไดรับเงินสดที่มีเงื่อนไขเปนขอจำกัดในการ
ใชจายเงิน ซ่ึงหนวยงานยังไมอาจรับรูรายได
 รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา
ท่ีจำเปนเพ่ือจับคูรายไดกับคาใชจายท่ีเก่ียวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของคาเส่ือมราคาของสินทรัพย
ท่ีไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค
  4.9 รายไดจากเงินงบประมาณ
 รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑ ดังน้ี
 1) เม่ือย่ืนคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน
 2) เม่ืออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน
 3) เม่ือย่ืนคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
 หนวยงานแสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวนเงินงบประมาณ
ท่ีขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินสงคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผล
การดำเนินงานทางการเงินของหนวยงานผูเบิกแทน
 4.10 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
 - รายไดจากการขายสินคาและบริการ เปนรายไดท่ีหนวยงานไดรับอนุญาตใหเก็บรายไดน้ันไวเพ่ือใชจายในการ
ดำเนินงานของหนวยงาน จะรับรูเปนรายไดเม่ือหนวยงานสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูซ้ือ
 - รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา เปนเงินที่สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผูดูแลนักเรียนเรียกเก็บจากนักเรียน
เพ่ือชดเชยคาใชจายในการดำเนินงานเก่ียวกับการดูแลและจัดการการศึกษาสำหรับนักเรียน รวมท้ังเงินท่ีไดรับ
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จากการจำหนายทรัพยสินที่ไดมาดวยการจายจากเงินชดเชยฯ ดอกผลอันเกิดจากเงินชดเชยฯ และดอกผลอัน
เกิดจากเงินคาใชจายของนักเรียนทุนสวนตัว สำหรับรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดรับจากเงินชดเชยคาใชจาย
ในการดูแลนักเรียนในตางประเทศ บันทึกบัญชีรับรูเปนรายไดโดยใชอัตรากลาง (Mid Rate) รายเดือน ของธนาคาร
แหงประเทศไทยคำนวณไว (อัตราซ้ือถัวเฉล่ียเงินโอนบวกอัตราขายถัวเฉล่ียแลวหารดวย 2)
 4.11  รายไดแผนดิน
 รายไดแผนดินเปนรายไดที่หนวยงานไมสามารถนำมาใชจายในการดำเนินงาน รับรูเมื่อเกิดรายไดดวยยอดสุทธิ
หลังจากหักสวนท่ีจัดสรรเปนเงินนอกงบประมาณตามท่ีไดรับการยกเวน รายไดแผนดิน และรายไดแผนดินนำสงคลัง
ไมตองแสดงเปนรายไดและคาใชจายของหนวยงาน แตแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนรายงานแยกตางหาก 
 4.12  รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
  รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานภาครัฐรับรูเมื่อไดรับเงิน ยกเวนในกรณีที่มี
เงื่อนไขเปนขอจำกัด ที่ตองปฏิบัติตามในการใชจายเงิน หรือไดรับความชวยเหลือและบริจาคเปนสินทรัพยที่ให
ประโยชนแกหนวยงานเกินหนึ่งป จะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ
การคำนวณคาเส่ือมราคาสินทรัพยท่ีไดรับตลอดอายุของสินทรัพยน้ัน
  4.13 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
  สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแปลงคา
เปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยซื้อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
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หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินทดรองราชการ
เงินฝากคลัง
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2563
1,434,079.60

10,861,559.81
3,357,978,532.60
3,370,274,172.01

(หนวย:บาท)
2562

1,434,079.60
11,573,927.54

3,489,848,088.76
3,502,856,095.90

2563
848,687.05

1,448,348.00
2,592,239.44

134,850.00

5,837,435.32
10,861,559.81

(หนวย:บาท)
2562

862,841.68
1,624,947.00
2,592,239.44

81,800.00

6,412,099.42
11,573,927.54

เงินฝากคลังประกอบดวย

เงินคาแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
เงินประกันสัญญา
เงินบริจาค
เงินฝากคลังอ่ืน ๆ
 -  เงินคาธรรมเนียมสอบแขงขันบุคคลเปน
เจาหนาที่ของรัฐ
 -  เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลนักเรียน
รวมเงินฝากคลัง

2563
734,332.94

5,042,785.48
-

3,352,201,414.18
3,357,978,532.60

(หนวย:บาท)
2562

7,356,474.11
4,943,195.55

60,130.00

3,477,488,289.10
3,489,848,088.76

เงินฝากสถาบันการเงิน ประกอบดวย

เงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน  
       (คาธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.)
เงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงิน 
รวมเงินฝากสถาบันการเงิน
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หมายเหตุ 6  เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ
 เปนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารในตางประเทศของสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ ณ
วันสิ้นปงบประมาณ ประกอบดวย

2563
30,931,229.95

373,239,703.56
1,400,590,196.54

360,701,484.18
2,165,462,614.23

(หนวย:บาท)
2562

 14,339,421.51
 401,664,303.44

 1,399,261,938.87
 332,886,178.29

 2,148,151,842.11

เงินงบประมาณเหลือจาย - คาใชจายในการดำเนินงาน
เงินงบประมาณเหลือจาย - ทุน ก.พ.
เงินรับฝากทุนการศึกษาตางประเทศ
เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลนักเรียนในตางประเทศ
รวมเงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นงวด แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

2563
1,618,440.00

902,818.49
2,909,402.41
5,430,660.90

(หนวย:บาท)
2562

18,400.00
1,677,311.72
1,104,204.82
2,799,916.54

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
เงินประกัน
รายไดคางรับ
รวมลูกหน้ีอื่นระยะสั้น

ลูกหน้ีเงินยืม

2563
2562

ยังไมถึงกำหนด
ชำระและการสงใช

ใบสำคัญ
1,618,440.00

18,400.00

ถึงกำหนดชำระ
และการสง
ใชใบสำคัญ

-
-

เกินกำหนดชำระ
และการสง
ใชใบสำคัญ

-
-

(หนวย:บาท)

รวม

1,618,440.00
18,400.00
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 เงินประกันณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 902,818.49 บาท เปนการจายเงินประกัน การเชาบานพัก
ของสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ ดังนี้ 

 สำนักงาน ก.พ. ไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษใหใชที่ดินราชพัสดุ จังหวัดนนทบุรี แปลงหมายเลขทะเบียนที่
นบ.92 – นบ.96 เนื้อที่ประมาณ 50-0-75 ไร เพื่อกอสรางอาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

2563
257,959.06
176,410.88
100,149.15
15,549.40

-
352,750.00
902,818.49

(หนวย:บาท)
2562

288,374.93
500,064.40
100,149.15
15,549.40

420,423.84
352,750.00

1,677,311.72

สำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
สำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
สำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศฝร่ังเศส
สำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศเยอรมนี
สำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศญ่ีปุน
สำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศจีน
รวมเงินประกัน

หมายเหตุ 8  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

รายการ

ราคาทุน
หัก คาเส่ือมราคาสะสม

ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด
ซื้อและรับโอนสินทรัพย

โอนเปลี่ยนประเภท
จำหนายสินทรัพย
    ราคาทุน
    คาเส่ือมราคาสะสม
คาเส่ือมราคา
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

ราคาทุน
หัก คาเส่ือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

1,122,212,965.66
(464,325,442.41)

657,887,523.25
-

-

-
-

(35,885,782.76)
622,001,740.49

1,122,212,965.66
(500,211,225.17)
622,001,740.49

ครุภัณฑ

450,290,507.00
(375,334,976.26)

74,955,530.74
8,911,499.59

-

(22,037,608.72)
22,030,186.60

(22,402,109.91)
61,457,498.30

437,164,397.87
(375,706,899.57)

61,457,498.30

งานระหวางกอสราง

11,054,562.60
-

11,054,562.60
6,180,995.06

(8,415,000.00)

-
-
-

8,820,557.66

8,820,557.66
-

8,820,557.66

(หนวย:บาท)
รวม

1,583,558,035.26
(839,660,418.67)

743,897,616.59
15,092,494.65

(8,415,000.00)

(22,037,608.72)
22,030,186.60

(58,287,892.67)
692,279,796.45

1,568,197,921.19
(875,918,124.74)
692,279,796.45

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

ครุภัณฑ งานระหวางกอสราง
(หนวย:บาท)

รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ 

ราคาทุน 
ปรับปรุงราคาทุนยกมา 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม 
      ปรับปรุงคาเสื่อมราคา 
     สะสมยกมา 
ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด 
ซื้อและรับโอนสินทรัพย 
โอนเปล่ียนประเภท 
ปรับปรุงคาใชจายอื่น 
จำหนายสินทรัพย 
    ราคาทุน 
    คาเส่ือมราคาสะสม 
คาเส่ือมราคา 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 
 
ราคาทุน 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

1,049,914,304.89
(1,024,890.00)

(430,483,694.23)
304,345.61

618,710,066.27
73,562,225.98

-
(238,675.21)

-
-

(34,146,093.79)
657,887,523.25

1,122,212,965.66
(464,325,442.41)
657,887,523.25

ครุภัณฑ

450,783,726.06
1,024,890.00

(358,962,637.45)
(304,345.61)

92,541,633.00
8,135,018.14

-
-

(9,653,127.20)
9,577,404.19

(25,645,397.39)
74,955,530.74

450,290,507.00
(375,334,976.26)

74,955,530.74

งานระหวางกอสราง

74,462,931.00
-
-
-

74,462,931.00
11,054,562.60

(74,462,931.00)
-

-
-
-

11,054,562.60

11,054,562.60
-

11,054,562.60

(หนวย:บาท)
รวม

1,575,160,961.95
-

(789,446,331.68)
-

785,714,630.27
92,751,806.72

(74,462,931.00)
(238,675.21)

(9,653,127.20)
9,577,404.19

(59,791,491.18)
743,897,616.59

1,583,558,035.26
(839,660,418.67)
743,897,616.59

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

ครุภัณฑ งานระหวางกอสราง
(หนวย:บาท)

รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ
ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด
ซื้อและรับโอนสินทรัพย
คาตัดจำหนาย
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร
115,476,758.94
(95,886,813.87)
19,589,945.07
12,948,697.00
(6,094,618.29)
26,444,023.78

128,425,455.94
(101,981,432.16)

26,444,023.78

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
45,744,000.00

(38,132,532.60)
7,611,467.40

-
(1,524,800.00)
6,086,667.40

45,744,000.00
(39,657,332.60)

6,086,667.40

(หนวย:บาท)
รวม

161,220,758.94
(134,019,346.47)

27,201,412.47
12,948,697.00
(7,619,418.29)
32,530,691.18

174,169,455.94
(141,638,764.76)

32,530,691.18

โปรแกรมคอมพิวเตอร สินทรัพยไมมตีัวตนอื่น
(หนวย:บาท)

รวม
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9  สินทรัพยไมมีตัวตน
 สิทธิการเชาท่ีดิน สำนักงาน ก.พ. เชาท่ีดินธรณีสงฆ(วัดเบญจมบพิตร) เน้ือท่ี 4-3-6 ไร(1,906ตารางวา) ระยะเวลา
30 ป ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2537 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2567 สิทธิการเชารับรูเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตาม
สัญญาเชา และแสดงสิทธิการเชาในราคาตามสัญญาเชาหักสวนท่ีรับรูเปนคาใชจายสะสมปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาว ยังอยู
ในความครอบครองของสำนักงาน ก.พ. โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เปนผูใชประโยชนบนพื้นที่ดังกลาว

หมายเหตุ 10  เจาหน้ีการคา

รายการ
ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด
ซื้อและรับโอนสินทรัพย
คาตัดจำหนาย
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร
108,850,758.94
(89,828,582.17)
19,022,176.77
6,626,000.00

(6,058,231.70)
19,589,945.07

115,476,758.94
(95,886,813.87)
19,589,945.07

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
45,744,000.00

(36,607,732.60)
9,136,267.40

-
(1,524,800.00)
7,611,467.40

45,744,000.00
(38,132,532.60)

7,611,467.40

เจาหนี้การคา – หนวยงานภาครัฐ
เจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก
รับสินคา/ใบสำคัญ
รวมเจาหนี้การคา

2563
-

24,221,433.58
-

24,221,433.58

(หนวย:บาท)
2562

6,877,950.00
7,369,031.21

510,524.20
14,757,505.41

หมายเหตุ 11  เจาหน้ีอื่นระยะสั้น

คาสาธารณูปโภคคางจาย
ใบสำคัญคางจาย
รวมเจาหนี้อื่นระยะสั้น

2563
1,504,733.34
1,645,702.57
3,150,435.91

(หนวย:บาท)
2562

1,691,749.02
7,573,476.80
9,265,225.82

2563
(หนวย:บาท)

2562

2563
(หนวย:บาท)

2562

(หนวย:บาท)
รวม

154,594,758.94
(126,436,314.77)

28,158,444.17
6,626,000.00

(7,583,031.70)
27,201,412.47

161,220,758.94
(134,019,346.47)

27,201,412.47

โปรแกรมคอมพิวเตอร สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
(หนวย:บาท)

รวม
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หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะส้ัน

เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
เงินรับฝากอ่ืน ๆ
รวมเงินรับฝากระยะส้ัน

2563
2,113,572.42
1,448,348.00
1,191,242.13
4,753,162.55

(หนวย:บาท)
2562

3,362,529.65
1,624,947.00
1,208,455.51
6,195,932.16

หมายเหตุ 13 เงินรับฝากอื่น

เงินรับฝากทุนการศึกษา - ในประเทศ
 - ทุนกระทรวงการตางประเทศ
 - ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ทุนกระทรวงสาธารณสุข (โครงการรวมผลิตแพทย)
 - ทุนกระทรวงสาธารณสุข (สถาบันพระบรมราชชนก)
 - ทุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 - ทุนโครงการทุนระดับอุดมศึกษาของนักเรียนทุน
   อำเภอและก่ิงอำเภอ
 - เงินรับฝากคาเลาเรียน
   รวมเงินรับฝากทุนการศึกษาในประเทศ
เงินรับฝากทุนการศึกษา - ตางประเทศ
รวมเงินรับฝากอื่น

2563

43,341,605.19
1,649,326,076.07

135,039,989.10
1,528,840.23

26,959,873.90
338,072.14

71,193,162.00
644,957.32

1,928,372,575.95
1,400,807,528.78
3,329,180,104.73

(หนวย:บาท)
2562

31,644,501.26
1,332,996,817.66

238,706,081.56
6,932,632.38

38,106,569.35
756,667.03

501,060,626.15
639,957.32

2,150,843,852.71
1,399,261,938.87
3,550,105,791.58

2563
(หนวย:บาท)

2562

หมายเหตุ 14  ภาระผูกพัน
 สำนักงาน ก.พ. ไดเชารถยนตซ่ึงเปนสัญญาเชาดำเนินงานท่ีไมสามารถยกเลิกไดในฐานะผูเชามีจำนวนเงินข้ันต่ำ
ที่ตองจายในอนาคต ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

ไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวมภาระผูกพัน

2563
2,546,148.00
7,975,518.00
10,521,666.00

(หนวย:บาท)
2562

-
2,496,000.00
2,496,000.00
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หมายเหตุ 15 รายไดจากงบประมาณ

 รายไดจากงบอุดหนุน ป 2563 จำนวน 2,924,843,105.06 บาท ในจำนวนนี้เปนเงินอุดหนุนงบประมาณเบิก
แทนหนวยงานอื่น (ทุนการศึกษา) จำนวน 1,693,888,705.06 บาท

รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน
รายไดจากงบบุคลากร
รายไดจากงบดำเนินงาน
รายไดจากงบลงทุน
รายไดจากงบอุดหนุน
รายไดจากงบกลาง
รายไดจากงบรายจายอื่น
หักเบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ
รวมรายไดจากงบประมาณปปจจุบัน – สุทธิ

2563

281,344,658.52
175,918,782.22

6,133,629.10
2,924,843,105.06

234,093,348.05
118,182,931.31
(34,086,279.69)

3,706,430,174.57

(หนวย:บาท)
2562

295,828,692.55
276,851,118.33
11,001,997.55

3,301,927,771.20
228,773,054.32
169,573,526.07
(4,038,105.30)

4,279,918,054.72

รายไดจากงบประมาณปกอน ๆ (เงินกันไวเบิกเหลื่อมปเบิกจายปปจจุบัน)
รายไดจากงบดำเนินงาน
รายไดจากงบลงทุน
  รายไดจากงบอุดหนุน
  รายไดจากงบกลาง
รายไดจากงบรายจายอื่น
รวมรายไดจากงบประมาณปกอน ๆ
รวมรายไดจากงบประมาณ

25,551,538.99
6,709,698.12

-
-

19,070,087.65
51,331,324.76

3,757,761,499.33

19,150,271.32
18,498,219.62

42,800.00
145,263.50

10,613,120.50
48,449,674.94

4,328,367,729.66

2563
(หนวย:บาท)

2562

หมายเหตุ 16 รายไดจากการขายสินคาและบริการ

รายไดจากการใหบริการ – บุคคลภายนอก
รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ

2563
11,370,151.81
31,126,999.90
42,497,151.71

(หนวย:บาท)
2562

10,411,265.60
32,541,904.25
42,953,169.85
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หมายเหตุ 17 รายไดอื่น

กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น

2563
62,995,674.85

36,543.69
63,032,218.54

(หนวย:บาท)
2562

-
34,693.63
34,693.63

หมายเหตุ 18 คาใชจายบุคลากร

เงินเดือน
เงินตอบแทนพิเศษของผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้น
คาลวงเวลา
เงินประจำตำแหนง
คาจาง
เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ
เงินชวยคาครองชีพ
คารักษาพยาบาล
เงินชวยการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนทดแทน
คาเชาบาน
คาใชจายบุคลากรอื่น
รวมคาใชจายบุคลากร

2563
224,296,966.79

48,107.11
631,150.00

24,917,271.48
51,226,177.06
2,886,738.45

13,217,344.76
23,283,766.84

979,577.75
236,220.00

3,711,711.23
5,567,566.77

161,818.20
133,157.00

7,000.00
11,755,572.49
13,158,465.33

376,218,611.26

(หนวย:บาท)
2562

230,701,990.46
32,165.58

828,330.00
30,997,495.14
57,177,133.61
3,173,544.39

14,004,003.66
24,171,661.09
1,162,144.75

184,080.00
3,714,754.15
5,572,131.21

171,466.20
164,598.00

7,865.80
13,010,678.01
12,527,345.16

397,601,387.21

2563
(หนวย:บาท)

2562

2563
(หนวย:บาท)

2562
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หมายเหตุ 19 คาบำเหน็จบำนาญ

หมายเหตุ 20 คาใชสอย

บำนาญ
เงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบำนาญ
บำเหน็จ
บำเหน็จตกทอด
บำเหน็จดำรงชีพ
คารักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
บำเหน็จบำนาญอื่น
รวมคาบำเหน็จบำนาญ

2563
140,637,234.02
13,515,916.87
2,619,756.00
3,844,036.45
8,150,623.25

27,577,326.64
113,600.00

2,701,967.29
199,160,460.52

(หนวย:บาท)
2562

133,506,245.87
13,782,864.68
2,672,106.20
3,533,117.74

10,387,775.00
25,063,821.83

120,500.00
4,252,170.60

193,318,601.92

 คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน จำนวน 711,897,705.51 บาท สวนใหญเปนการนำสงเงินคาใชจาย
นักเรียนทุนรัฐบาลที่เหลือจายคืนคลังเปนรายไดแผนดินโดยนำสงคลังในป 2563 ซึ่งเปนเงินคาใชจายนักเรียนทุน
รัฐบาลท่ีใชจายในการดำเนินการภายในสองปงบประมาณ กรณีมีเงินคงเหลือใหสงคลังเปนรายไดแผนดิน ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548

คาใชจายฝกอบรม
คาใชจายเดินทาง
คาซอมแซมและบำรุงรักษา
คาจางเหมาบริการ
คาธรรมเนียม
คาจางที่ปรึกษา
คาใชจายในการประชุม
คาเชา
คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน
คาประชาสัมพันธ
คาใชสอยอ่ืน ๆ
รวมคาใชสอย

2563
2,191,673,928.56

3,927,194.02
9,387,765.17

69,561,395.62
166,817.00

86,404,418.50
8,156,325.71
8,947,259.15

711,897,705.51
1,617,052.12

13,472,557.07
3,105,212,418.43

(หนวย:บาท)
2562

2,627,161,410.97
3,702,600.75
8,451,184.02

102,945,965.89
869,884.00

123,807,172.62
15,827,436.82
6,089,821.22

644,228,485.99
2,298,491.20

28,835,376.24
3,564,217,829.72

2563
(หนวย:บาท)

2562

2563
(หนวย:บาท)

2562
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หมายเหตุ 21 คาวัสดุ

คาวัสดุ
คาเชื้อเพลิง
คาครุภัณฑมูลคาต่ำกวาเกณฑ
รวมคาวัสดุ

2563
12,008,660.70

331,374.94
336,128.73

12,676,164.37

(หนวย:บาท)
2562

16,175,814.15
448,032.63

1,150,218.57
17,774,065.35

หมายเหตุ 22 คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา
คาประปา
คาโทรศัพท
คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง
รวมคาสาธารณูปโภค

2563
14,154,912.04
1,814,560.38
2,979,922.60

468,660.00
1,569,191.48

20,987,246.50

(หนวย:บาท)
2562

16,838,055.83
2,463,411.15
3,511,958.39

470,200.80
1,779,744.00

25,063,370.17

หมายเหตุ 23  คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย

อาคารและสิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑ
รวม
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

2563
35,885,782.76
22,402,109.91
58,287,892.67
7,619,418.29

65,907,310.96

(หนวย:บาท)
2562

34,146,093.79
25,645,397.39
59,791,491.18
7,583,031.70

67,374,522.88

หมายเหตุ24 คาใชจายอื่น

ขาดทุนสุทธิจากการจำหนายสินทรัพย
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายอื่น

2563
7,422.12

-
153,195.28
160,617.40

(หนวย:บาท)
2562

75,723.01
61,423,075.51

436,875.49
61,935,674.01

2563
(หนวย:บาท)

2562

2563
(หนวย:บาท)

2562

2563
(หนวย:บาท)

2562

2563
(หนวย:บาท)

2562
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ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม

ในส่วนนี้ประกอบไปด้วย 4 ตาราง
ตารางที่ 1  รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน
ตารางที่ 2  รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน
ตารางที่ 3  รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน
ตารางที่ 4  รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน
รายละเอียดของแต่ละตาราง ดังนี้
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 4
กิจกรรม/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ

ของสำนักงาน ก.พ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 ในสวนน้ี จะแบงออกเปน 2 สวน คือ 
1. ภารกิจสำคัญท่ีสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการจัดเปนประจำทุกป คือ
 การจัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 การจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณ เพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
2. ภารกิจสำคัญท่ีสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการจัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2563*คือ
 การพัฒนาผูนำในระบบราชการ หลักสูตร ป.ย.ป.
 การดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลเพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด–19) 
 การศึกษาระบบจางงานรูปแบบใหม
 การจัดสรรทุนรัฐบาล
 การมอบอำนาจใหสวนราชการ
 การจัดทำแนวทางการพัฒนาขาราชการ
สรุปสาระสำคัญของแตละภารกิจ ไดดังน้ี

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 การถือกำเนิดวันขาราชการพลเรือน
 การกำหนดใหวันท่ี 1 เมษายน เปนวันขาราชการพลเรือน น้ัน สืบเน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2471 ขึ้น  โดยมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2472 กอปรกับในป พ.ศ. 2522 องคกรกลางบริหารงานบุคคลตาง ๆ ของรัฐ และ
สมาคมที่เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือน ไดมีดำริรวมจัดงาน “สัปดาหการบริหารงานบุคคล” ขึ้น ในชวงวันที่
1-7 เมษายน พ.ศ. 2522 เพื่อนอมเกลานอมกระหมอมรำลึกถึงและแสดงกตเวทิคุณตอพระมหากรุณาธิคุณ
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ป แหงการใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2471 ซ่ึงการจัดงานดังกลาว
นับเปนจุดเร่ิมตนของการจัดงานวันขาราชการพลเรือนในเวลาตอมา

……………………………………………………………………..
* กลุมแผนงาน สำนักงาน ก.พ. จัดทำและนำเสนอในการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเทาปลัดกระทรวง คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 23 กันยายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

ส่วนที่ 4 กิจกรรม/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
สำนักงาน ก.พ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

112

รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.



วัตถุประสงค์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
 การจัดงานวันขาราชการพลเรือนในแตละป มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชน เขาใจบทบาทและหนาที่ของ
ขาราชการในการเปนผูใหบริการ เสียสละ และอุทิศเวลา เพื่อประโยชนสวนรวม ตระหนักถึงเกียรติ หนาที่
ความสามัคคี และความซื่อสัตย ซึ่งเปนคุณสมบัติสำคัญของขาราชการที่จะชวยใหประชาชนมีทัศนคติที ่ดี
ตอขาราชการ รวมท้ังเปนการสรางโอกาสในการเผยแพรผลงานของสวนราชการท่ีเก่ียวของกับการใหบริการประชาชน
ยกยองเผยแพรเกียรติคุณของขาราชการพลเรือนดีเดนใหปรากฏเปนแบบอยางท่ีดีแกขาราชการและประชาชนท่ัวไป
อันจะชวยสรางขวัญและกำลังใจใหขาราชการยึดมั่นในความดีและมีความมุงมั่นตั้งใจ ปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อ
ประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน

องค์ประกอบคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2563
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการจัดงาน
วันขาราชการพลเรือน มีองคประกอบดังน้ี เลขาธิการ ก.พ. เปนประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปนรองประธาน
ปลัดกระทรวงฝายพลเรือนทุกกระทรวง และหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ เปนกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.
ท่ีไดรับมอบหมาย  เปนกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน ไดมีคำสั่งแตงตั้ง คณะอนุกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน
เพ่ือจัดกิจกรรมงานวันขาราชการพลเรือน ประจำป พ.ศ. 2563 จำนวน 3 คณะ คือ
 คณะท่ี 1 คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานอนุกรรมการ
 คณะท่ี 2 คณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธและเผยแพร มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธเปนประธานอนุกรรมการ   
 คณะท่ี 3 คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันขาราชการพลเรือน ประจำป พ.ศ. 2563 มีปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และปลัดกระทรวงคมนาคมเปนประธานอนุกรรมการรวม  

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 นายกรัฐมนตรีไดมีขอส่ังการใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเรงดำเนินการ ปองกัน ควบคุมแกไขปญหาและ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) โดยขอความรวมมือ
ใหหลีกเล่ียงหรือเล่ือนการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเส่ียงตอการแพรระบาด
ของโรคโดยไมจำเปน  

 คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2563 มีมติ ดังน้ี   
 1) ปรับเปล่ียนรูปแบบจากการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป
พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล เปนการมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง
หรือเทียบเทาเปนผูพิจารณารูปแบบ การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจำป พ.ศ. 2562 ในสังกัดไดตามความเหมาะสม โดยอาจเรียนเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือใหหัวหนา
สวนราชการเปนประธาน และมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติใหแกขาราชการพลเรือนดีเดน   
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รายงานประจำป 2563 สำนักงาน ก.พ.



 2) งดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันขาราชการพลเรือนในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั้งหมดเพื่อปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและขอสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีท่ีขอความรวมมือ หลีกเล่ียงหรือเล่ือนการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก   
 3) มอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธและเผยแพร ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ และกราบเรียนเชิญทานนายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณหรือบันทึกเทปเพ่ือกลาวแสดงความยินดี
แกขาราชการพลเรือนดีเดน และใหโอวาทแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐท่ัวประเทศ เน่ืองในวันขาราชการพลเรือน
ประจำป พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน   

1. คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน (กระทรวงศึกษาธิการ)   
 1.1 เห็นชอบผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 จำนวน 621 ราย จาก 298 หนวยงาน
จำแนกตามตำแหนงประเภทและระดับ ได 4 กลุม ดังน้ี 

 1.2 จัดทำหนังสือท่ีระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562

2. คณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธและเผยแพร (กรมประชาสัมพันธ) 
 ไดดำเนินการประชาสัมพันธการจัดงานวันขาราชการพลเรือนและกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ผานส่ือวิทยุโทรทัศน ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือส่ิงพิมพ และอ่ืน ๆ ดังน้ี    
 2.1 ประชาสัมพันธทางส่ือวิทยุโทรทัศน    
 - ผลิตและเผยแพรสกูปสัมภาษณขาราชการพลเรือนดีเดนของแตละกระทรวง จำนวน 20 กระทรวง ๆ ละ
1 คน ความยาวไมเกิน 3 นาที ออกอากาศต้ังแตวันท่ี 1-21 เมษายน 2563 ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย    
 - สัมภาษณพิเศษในรายการความยาวไมเกิน 60 นาที จำนวน 1 ตอน “รายการ NBT มีคำตอบสเปเชี่ยล”
โดยสัมภาษณเลขาธิการ ก.พ. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
ขาราชการพลเรือนดีเดน ออกอากาศตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2563และออกอากาศซ้ำในวันที่  6 เมษายน 2563
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย    

    ตำแหนงประเภท และระดับ
 1. ตำแหนงประเภทอำนวยการ ระดับตน และระดับสูง  ตำแหนงประเภทวิชาการ 
    ระดับเช่ียวชาญ 
 2. ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
    ตำแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ
 3. ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ตำแหนงประเภทท่ัวไป
    ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน
 4. ลูกจางประจำ
     รวม

จำนวน (ราย)
210

315

57

39
621
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 - อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในวันขาราชการพลเรือน    
 - ผลิตและเผยแพรโอวาทจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เน่ืองในวันขาราชการพลเรือน     
 - ข้ึนอักษรว่ิงเก่ียวกับความสำคัญของวันขาราชการพลเรือน    
 - ผูประกาศ ผูดำเนินรายการพูดค่ันและแทรกในรายการ    
 2.2 ประชาสัมพันธทางส่ือวิทยุกระจายเสียง
 - ผลิตและเผยแพรสกูปสัมภาษณขาราชการพลเรือนดีเดนของ แตละกระทรวง จำนวน 20 กระทรวง ๆ ละ
1 คน ความยาวไมเกิน 3 นาที ออกอากาศตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2563 - 20 เมษายน 2563 ทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย    
 - อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในวันขาราชการพลเรือน     
 - ผลิตและเผยแพรโอวาทจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เน่ืองในวันขาราชการพลเรือน
 - ผู ประกาศ ผู ดำเนินรายการพูดคั ่นและแทรกในรายการตาง ๆ ระหวางเวลา 08.00 – 23.00 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    
 2.3 ประชาสัมพันธทางส่ือส่ิงพิมพ
 - ประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 จำนวน 621 คน ทางหนังสือพิมพรายวัน
ไทยโพสต เต็มหนาส่ีสี     
 - เผยแพรบทสัมภาษณพิเศษเลขาธิการ ก.พ. เก่ียวกับความสำคัญของวันขาราชการพลเรือน ทางหนังสือพิมพ
รายวัน ไทยโพสต คอลัมน “อาทิตยเอกเขนก” ประจำวันอาทิตยท่ี 29 มีนาคม 2563
 2.4 ประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน
 - ประชาสัมพันธผานเว็ปไซตของกรมประชาสัมพันธ www.prd.go.th    
 - ประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 จำนวน 621 คน ทางเว็บไซดหนังสือพิมพ
รายวัน ไทยโพสต    
 - ออกแบบและผลิต Infographic เพ่ือประชาสัมพันธทางส่ือ Social Media     
 - ผลิตคลิป VTR ประกาศรายช่ือขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 จำนวน 621 คน จำนวน 1 ตัว
เพ่ือประชาสัมพันธทางส่ือ Social Media    
 2.5 หนวยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธในสวนภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธเขต 1-8 

สื่อโทรทัศน์ 
 - ผลิตและเผยแพรขาวเก่ียวกับความสำคัญของวันขาราชการพลเรือน     
 - เผยแพรสกูปสัมภาษณขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป  พ.ศ. 2562 ของแตละจังหวัดความยาวไมเกิน 3 นาที    
 - อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในวันขาราชการพลเรือน     
 - เผยแพรโอวาทจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)  เน่ืองในวันขาราชการพลเรือน     

สื่อวิทยุกระจายเสียง     
 - อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในวันขาราชการพลเรือน 
           - เผยแพรโอวาทจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)  เน่ืองในวันขาราชการพลเรือน                         
           - พูดแทรกค่ันรายการ     
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สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (76 จังหวัด)
 - ผลิตสกูปสัมภาษณขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2562 ของแตละจังหวัด ความยาวไมเกิน 3 นาที     
 - ผลิตและเผยแพรขาวเก่ียวกับวันขาราชการพลเรือนของแตละจังหวัด

 การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 มีมติเห็นชอบ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอใหมี
พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน เพ่ือปลูกฝงอุดมการณเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริยในกลุม
ผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ เปนประจำทุกป ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงไดดำเนินการจัดพิธีถวายสัตย
ปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อใหขาราชการไดแสดง
ความมุงม่ันแนวแนท่ีจะเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน ปฏิบัติหนาท่ีตามรอยพระยุคลบาทในฐานะขาของแผนดิน
ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธี ผูเขารวมพิธีประกอบดวย
คณะรัฐมนตรี ขาราชการพลเรือนระดับสูงของทุกสวนราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ มหาวิทยาลัยของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน ไดแก ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับตนและระดับสูงตำแหนงประเภท
อำนวยการระดับสูง ตำแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหนงประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษของขาราชการพลเรือนสามัญ พรอมท้ังขาราชการทหาร ตำรวจยศพลตรี พลเรือตรี  พลอากาศตรี
และพลตำรวจตรีข้ึนไป รวมท้ัง ผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนระดับหัวหนาหนวยงาน
และรองหัวหนาหนวยงาน

 รัฐบาลไดกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563 ระหวางวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและ
พลังของแผนดิน เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมที่จะจัดขึ ้น ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.45 น.
ณ ทองสนามหลวง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และรัฐบาลไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม (New Normal) ดังน้ี
 - จัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ  
 - สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย  
 - จัดเจลแอลกอฮอลทำความสะอาด  
 - เวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร  
 - จำกัดจำนวนผูเขารวมพิธี (เฉพาะผูท่ีไดรับเชิญเทาน้ัน) ใหเหมาะสม มิใหแออัด โดยเชิญเฉพาะคณะรัฐมนตรี
ประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และขาราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา  
 - ลดเวลาการดำเนินกิจกรรม  
 - ลงทะเบียน โดยสแกน QR CODE “ไทยชนะ”

 สำหรับการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน สำนักงาน ก.พ. ไดเชิญชวน
หนวยงานภาครัฐใหจัดกิจกรรม ดังน้ี 

116



 1) จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ในสวนภูมิภาค โดยกำหนดจัดขึ้นพรอมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยรับชมการถายทอดสดพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ จากทองสนามหลวง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 
 2) จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ และการลงนามถวายสัตยปฏิญาณฯ สำหรับ ขาราชการและเจาหนาที่
ณ ท่ีต้ังของหนวยงาน ในชวงระยะเวลาการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ระหวางวันท่ี 20 - 28 กรกฎาคม 2563
 3) จัดกิจกรรมลงนามถวายสัตยปฏิญาณฯ ทางออนไลน ผานทางเว็บไซตของ สำนักงาน ก.พ.ระหวางวันที่
1-31 กรกฎาคม 2563 มีผูลงนามถวายสัตยปฏิญาณฯ ทางออนไลน  รวม 96,685 รายชื่อ ประกอบดวยขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ จำนวน 83,259 รายชื่อ องคกร/หมูคณะ จำนวน 930 หนวยงาน ขาราชการการเมือง จำนวน
1,466 รายช่ือ และ ประชาชน จำนวน 11,030 รายช่ือ
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