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คํานํา 
 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) จัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการประจําปและผลสําเร็จตามคํารับรอง        
ของการปฏิบัติราชการ รวมถึงรายงานดานการเงินของหนวยงานใหสาธารณะไดรับทราบ ประกอบไปดวย          
4 สวนสําคัญ กลาวคือ 

สวนท่ี 1 การแสดงขอมูลภาพรวมของสํานักงาน ก.พ. ประกอบไปดวย 2 สวน คือ ยุทธศาสตรสํานักงาน ก.พ.และ
ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงาน ก.พ.  

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบไปดวยผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และผลการปฏิบัติราชการท่ีสําคัญภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของแตละยุทธศาสตร สํานักงาน ก.พ. 

สวนท่ี 3 รายงานการเงิน ประกอบดวย งบการเงิน ตนทุนผลิตและกิจกรรม และการวิเคราะหงบการเงิน 

สวนท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ เปนการรายงานเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีสํานักงาน ก.พ.พิจารณาแลว เห็นวาควรจะรายงานให
สาธารณะไดรับทราบดวย 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ผลผลิต) ของสํานักงาน ก.พ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรายงานฉบับนี้ ไดมาจาก
การแจงผลการดําเนินการของหนวยงานภายในสํานักงาน ก.พ. ท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มายังกลุมพัฒนาระบบบริหารวาไดดําเนินการแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 เพ่ือใช
ประกอบการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทํารายงานประจําปของสํานักงาน ก.พ.นอกจากจะใชเปนแนวทางใหสวนราชการตาง ๆ ไดนําขอมูลเก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปรับใชใหเหมาะสมกับแตละสวนราชการแลว ยังเปนอีกชองทางหนึ่งของ          
การเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล /โครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญของสํานักงาน ก.พ.   
ตอบุคลากรท้ังภายในและภายนอก สํานักงาน ก.พ. 
 
 

สํานักงาน ก.พ. 



สารบัญ 

 หนา 

คํานํา   
สวนท่ี 1    ขอมูลภาพรวมของสํานักงาน  ก.พ. 1 

 ยุทธศาสตรสํานักงาน ก.พ. 2 
 ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงาน ก.พ. 4 
    สํานักงาน ก.พ. และอํานาจหนาท่ีสํานักงาน ก.พ.   4 
    โครงสรางและอัตรากําลัง สํานักงาน ก.พ. 5 
    ผูบริหารสํานักงาน ก.พ. 6 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 8 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 
 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
10 

 ผลการปฏิบัติราชการท่ีสําคัญภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตรสํานักงาน ก.พ. 

11 

    ยุทธศาสตรท่ี 1  
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

13 

   ยุทธศาสตรท่ี 2  
  การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

14 

   ยุทธศาสตรท่ี 3  
  การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

25 

สวนท่ี 3 รายงานการเงิน 69 
    รายงานการวิเคราะหงบการเงินของสํานักงาน ก.พ. 

   ตนทุนผลผลิตและกิจกรรม 
70 

103 
สวนท่ี 4 กิจกรรม/ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของสํานักงาน ก.พ.  107 

 

อำนาจหนาที่ของสำนักงาน ก.พ.
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของสํานักง
ในปงบประมาณ พ

งาน ก.พ. 
.ศ. 2564 
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ขอมูลภาพรวมของสํานักงาน ก.พ. 
 
ขอมูลภาพรวมของสํานักงาน ก.พ. แบงเปน 2 สวน คือ 
 

1. ยุทธศาสตรสํานักงาน ก.พ. 
 

วิสัยทัศน 
ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพ่ือสรางใหเกิดความเชื่อม่ัน ความไววางใจ และแรงสนับสนุนในการปฏิบัติงานราชการเพ่ือประเทศชาติ
และประชาชนจากทุกฝาย (To Restore Trust in Thai Public Servants) 

 

พันธกิจ 
1. ปรับขนาด ตนทุนและคาใชจายดานบุคคลของภาครัฐ อยูในระดับท่ีเหมาะสม เปนประโยชนคุมคา 
เพ่ือใหผูบริหารภาครัฐสามารถจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ (Optimizing Size 

and Costs of HR in Thai Public Service) 

 

2. ปรับปรุงกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหยืดหยุน คลองตัว ทันสมัย เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ 
สามารถสนองตอบตอความตองการในการบริการภาครัฐ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนท่ี 

ยอมรับและเชื่อม่ันในระดับสากล (Innovating Agile HRM in Thai Public Service) 

 

3. พัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐใหปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางมีคุณธรรม มีความเปนมืออาชีพ 
ควบคูกับการสรางสมดุลของคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมกับความจําเปน ความตองการและ
ความคาดหวังของผูปฏิบัติงานทุกฝายทุกระดับ (Improving Quality of Work & Life of Thai Public 

Servants) 
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  ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

ผลผลิต/โครงการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต         
ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรูและทักษะ

ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัด         

ชายแดนภาคใต 

การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไก     
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ      
มีประสิทธิภาพ คลองตัว เอื้อตอการดําเนินงาน

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล            
ของสวนราชการและจังหวัด 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ      
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพ          
บุคลากรภาครัฐ 

 

บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงาน          
ไดอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติราชการ 

 

การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพ         
บุคลากรภาครัฐ 

 

รายงานประจําป 2564   สํานักงาน ก.พ. 
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2. ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงาน ก.พ. 
2.1 อํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ก.พ. 

   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 13 บัญญัติวา ใหมีสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและบริหารราชการของสํานักงาน ก.พ. ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีสาํนักงาน ก.พ. มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

 (1) เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานในหนาท่ีของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดําเนินการตามท่ี ก.พ. 
หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย 

(2) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกกระทรวง กรม เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

(3) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห วิจัยเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ระบบ หลักเกณฑ วิธีการและ
มาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 

(4) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับแผนกําลังคนของขาราชการพลเรือน 
(6) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(7) จัดทํายุทธศาสตร ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการ 

ฝายพลเรือน 
(8) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการและ

การเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
     (9) ดําเนินการเก่ียวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ.      
ตามมาตรา 8 (8)  

    (10) ดําเนินการเก่ียวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามขอบังคับหรือระเบียบของ ก.พ. 
ตามมาตรา 8 (9)  

(11) ดําเนินการเก่ียวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืน 
เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน 
รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว 

(12) ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน 
(13) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอตอ ก.พ. และ

คณะรัฐมนตรี 
(14) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืนหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 

หรือ ก.พ. มอบหมาย 

สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
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2.2 โครงสรางและอัตรากําลัง สํานักงาน ก.พ. 

   การแบงสวนราชการเปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 และ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2557ประกอบดวยหนวยงานภายใน 
ดังนี้ 

 
หนวยงานภายใน* อัตรากําลัง** 

สวนกลาง   54 (35) 
สํานักงานเลขาธิการ  121(115) 
ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู 30 (22) 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        21 (16) 
ศูนยสรรหาและเลือกสรร        60 (53) 
ศูนยนักบริหารระดับสูง  17 (13) 
ศูนยสงเสริมจริยธรรม 18 (17) 
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 46 (37) 
สํานักกฎหมาย 18 (16) 
สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ 8 (6) 
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน 42 (31) 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 64 (60) 
สํานักพิทักษระบบคุณธรรม 49 (44) 
สํานักมาตรฐานวินัย 26 (24) 
สํานักวิจัยและพัฒนา 44 (28) 
รวม 618 (517) 

หมายเหตุ  * อํานาจ หนาท่ีของแตละหนวยงานภายในเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน 
                คณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 และ ฉบับท่ี 3พ.ศ. 2557 

  **ตัวเลขใน () คือ จํานวนตัวเลขท่ีมีคนครอง 

 
 

 

พนักงานราชการ 20 (10) 
ลูกจางประจํา 15 (15) 
ลูกจางช่ัวคราวตางประเทศ 36 (34) 
ลูกจางช่ัวคราวในประเทศ 15 (12) 

ประกอบดวยหนวยงานภายใน 
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     2.3 ผูบริหารสํานักงาน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล 
เลขาธิการ ก.พ. 

นางชุติมา หาญเผชิญ 
รองเลขาธิการ ก.พ.

นายปยวัฒน  ศิวรักษ 
รองเลขาธิการ ก.พ.

นางสาวสลุักขณา  ธรรมานุสต ิ
รองเลขาธิการ ก.พ.

นางสาวชมนาด  ศรสีวาสดิ ์
รองเลขาธิการ ก.พ.
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นายกิติพงษ มหารัตนวงศ 
ผูชวยเลขาธิการ ก.พ.

นางสาวพัชรา  เพ็ชรทวี 
ท่ีปรึกษาระบบราชการ

รอยตํารวจโทหญิงสุทธิมา  พิพัฒนพิบูลย 
ท่ีปรึกษาระบบราชการ

นายสุวัฒน เอ้ือเฟอ 
ท่ีปรึกษาระบบราชการ

นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต 
ท่ีปรึกษาระบบราชการ
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     2.4 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

 

งบประมาณรายจาย 
(จําแนกตามเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) 

ป 2563 ป 2564 

(1) รวมท้ังส้ิน 364,693,200 372,336,300 
     เงินงบประมาณ     364,693,200 372,336,300 
งบบุคลากร  310,443,400 316,199,400 
งบดําเนินการ 26,099,900 25,199,700 
งบเงินอุดหนุน - - 
งบรายจายอ่ืน 28,149,900 30,937,200 
     เงินนอกงบประมาณ - - 

งบประมาณรายจาย 
(จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงาน ก.พ.) 

ป 2563 ป 2564 

(2) รวมท้ังส้ิน 1,768,443,500 1,574,542,500 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

50,679,500 25,385,400 

2. การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไก 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

16,989,100 9,443,700 

3. การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 1,700,774,900 1,539,713,400 
รวมงบประมาณรายจายประจําป (1) +(2) 2,133,136,700 1,946,878,800 



ร

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

สว

ายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

 

 

นที่  2 ผลการดําเนินงานของสํานกัง
ในปงบประมาณ พ.

 

งาน ก.พ.  
.ศ. 2564 



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ            
          การปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดังน้ี 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 

1. ความสําเร็จของการพัฒนาระบบการจางงาน 
ภาครัฐรูปแบบใหม (1 กรม 1 ปฎิรูป) 

ดําเนินการไดตามเปาหมาย 
ข้ันมาตรฐาน คือ 2 ผลผลิต (75 คะแนน) 

2. ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการกระจาย 
อํานาจการบริหารอัตรากําลังใหกับสวนราชการ 

ดําเนินการไดตามเปาหมายข้ันสูง  
คือ 3 ผลผลิต (100 คะแนน)  

3. ความสําเร็จของการพัฒนากลไกสนับสนุนการเคลื่อนยาย 
กําลังคนคุณภาพในระบบราชการ 

ดําเนินการไดตามเปาหมายข้ันสูง 
คือ 3 ผลผลิต (100 คะแนน) 

4. การพัฒนาองคการสูดิจิทัล : การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล 
(Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open 
Data) 

ดําเนินการได 96.87 คะแนน 

5. การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0)  

ดําเนินการได 100 คะแนน 

การถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแกไข
ปญหาในสภาวะวิกฤตโควิด – 19 (COVID - 19) 

ดําเนินการได 100 คะแนน 

 

 

 

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

 ฏ

6. การถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแกไข
ปญหาในสภาวะวิกฤตโควิด – 19 (COVID - 19)



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญภายใตแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเด็นยุทธศาสตร กลาวคอื  

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต  

2. การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

3. การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

 สรุปสาระสําคัญผลการปฏิบั ติราชการของสํานักงาน ก .พ .  ประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2564             
ตามยุทธศาสตร สํานักงาน ก.พ. ไดดังนี้   
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ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

       ยุทธศาสตรที ่3  
การเสริมสรางเกียรตภิูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

เปาหมาย    เพ่ือใหขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน      

ผลผลิต       โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต  

  ในปงบประมาณท่ีผานมา สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต (สปชต.)  รวมกับหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย  
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา 
(กอ.รมน. ภาค 4 สน.) สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  วัตถุประสงคหลักของโครงการน้ี เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับขาราชการท่ีปฏิบัติ
ราชการในจังหวัดชายแดนใตและสรางความสัมพันธใหเกิดข้ึนระหวางขาราชการในพ้ืนท่ี ไดมีโอกาสทําความรูจักกัน 
มีการสรางเครือขาย เกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีทัศนคติท่ีดีตอการอยูรวมกัน ซ่ึงถือวามีความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการแกไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต  

  อาจกลาวโดยสรุปไดวา กิจกรรมภายใตโครงการนี้ ไดออกแบบมาเพ่ือการพัฒนาทักษะการคิด 
และทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคตโดยคํานึงถึงประโยชนของชาติและประชาชนมากกวาประโยชน
สวนตน สรางพันธมิตรและสงเสริมการทํางานท่ีสอดคลอง เชื่อมโยง บูรณาการ รวมถึงการสรางจิตสํานึก       
ความรับผิดชอบ เพ่ือสรางประโยชนใหเกิดกับประชาชนในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน   

                    ผู เขารวมโครงการ ไดรับการเสริมสรางความรูและฝกการดูแลคุณภาพชีวิตของตนเอง             
ไดท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และความคิด เขาใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทํางาน   
ไดพักและผอนคลายจากสภาพการทํางานท่ีกดดัน และสภาพแวดลอมท่ีเสี่ยงอันตรายจากการทํางานในพ้ืนท่ี    
เปนการชั่วคราว ซ่ึงสงผลตอการสรางขวญัและกําลังใจแกขาราชการท่ีเขารวมโครงการ 

                       สํานักงาน ก .พ . ไดจัดโครงการ สปชต . เ พ่ือรองรับยุทธศาสตรนี้มาอยางตอเนื่องต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2563 สวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. มิไดดําเนินการ        
จัดโครงการนี้ อันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) 

และสํานักงานตํารวจแหงชาติ 



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสรมิสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

เปาหมาย        การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ คลองตัว เอ้ือตอการดําเนินงาน      
                     ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด 

ผลผลิต          ประกอบดวย 3 ผลผลิต คือ 

                    ผลผลิตท่ี 1  การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
ผลผลิตท่ี 2  การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 
ผลผลิตท่ี 3  การพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

                    ผลผลิตท่ี 1 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
ประกอบดวย 4 กิจกรรม/โครงการ 

         1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
     2. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ   
                    3. การวางแผนการใชกําลังคนภาครัฐ 

          4. การสรางความเขมแข็งดานการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของ
ขาราชการพลเรือน 

 สรุปผลผลิตท่ีสําคัญของทั้ง 4 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.1 แนวทาง หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

       1.1.1 การกําหนดคาตอบแทน 

หลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนขาราชการสามัญท่ีไดรับการปรับปรุงเปนรายกรณี เชน 
การใหขาราชการไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีขาราชการออกจาก
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ราชการและบรรจุกลับเขารับราชการ และการใหขาราชการไดรับเงินเดือนกรณีบรรจุผูไปปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศกลับเขารับราชการ 

       1.1.2 การพัฒนาความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ   

การสํารวจความผูกพันของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีตอสวนราชการ ประจําป พ.ศ. 
2563 เปนการดําเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการสํารวจความผูกพันของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีตอ
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานระบบออนไลน ระหวางวันท่ี 10 – 31 กรกฎาคม 2563 

ผูตอบแบบสํารวจ คือ ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทท่ัวไปทุกระดับ ไดแก 
ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ และตําแหนงประเภทวิชาการบางระดับ ไดแก ระดับปฏิบัติการ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ จํานวน 63,234 คน คิดเปนรอยละ 16.25 ของจํานวนประชากร 
(389,073 คน) 

ความผูกพันตอองคกร หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของขาราชการพลเรือนสามัญตอ
องคกร / สวนราชการ ประกอบดวย  

1) การพูดถึงองคกรในสิ่งท่ีดี (Say) คือ การกลาวถึงองคกรในทางท่ีดีใหบุคคลอ่ืนฟง    
ไมวาจะเปน เพ่ือนรวมงาน ครอบครัว ลูกคา ผูมีสวนเก่ียวของอ่ืน ๆ  

2) การคงอยูกับองคกร (Stay) คือ ความตองการท่ีจะอยู กับองคกรตอไป แมหนวยงานอ่ืน
จะใหผลตอบแทนท่ีดีกวา  

3) การมุงม่ันสนับสนุนใหองคกรประสบความสําเร็จ (Strive) คือ มีความภูมิใจในงานท่ี
ปฏิบัติ ซ่ึงไดมีสวนสนับสนุนใหองคกรประสบความสําเร็จ 

สรุปผลการสํารวจความผูกพันของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีตอสวนราชการ 
ประจําป พ.ศ. 2563 ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ผลการสํารวจดัชนีความผูกพันของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีตอสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลไดวา  

ขาราชการพลเรือนสามัญมีดัชนีความผูกพันตอสวนราชการในภาพรวมอยูในระดับสูง 
(คาเฉลี่ย 4.21 หรือรอยละ 80.25)  

กับองคกรตอไป แมหนวยงานอ่ืน
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2. ความคิดเห็นของขาราชการพลเรือนสามัญเก่ียวกับปจจัยท่ีเ ก่ียวของกับ        
การทํางาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จากการศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางานซ่ึงมีความสัมพันธกับดัชนีความผูกพัน
ของขาราชการพลเรือนสามัญ สรุปผลไดวา  

    ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางานสูงท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ  

1.ปจจัยดานความม่ันคงในงาน (คาเฉลี่ย 4.49 หรือรอยละ 87.25)  
2. ปจจัยดานภาพลักษณและ ชื่อเสียงองคกร (คาเฉลี่ย 4.36 หรือรอยละ 84.00)  
3. ปจจัยดานลักษณะงาน (คาเฉลี่ย 4.24 หรือ รอยละ 81.00)  

    ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางานต่ําท่ีสุด คือ  

    1. ปจจัยดานผลประโยชนและคาตอบแทน (คาเฉลี่ย 3.42 หรือรอยละ 60.50)  

     2. ปจจัยดานความกาวหนาในอาชพีและการพัฒนาบุคลากร (คาเฉลี่ย 3.46 หรือ      
รอยละ 61.50)  

     3. ปจจัยดานการยอมรับในระบบประเมินผลและการแตงต้ัง (คาเฉลี่ย 3.58 หรือ    
รอยละ 64.50)  

 
3. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับดัชนีความผูกพันของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีตอ   

สวนราชการ 

    จากการทดสอบความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางานกับดัชนีความ
ผูกพันของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีตอสวนราชการ จากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) พบวา ท้ัง 12 ปจจัย มีความสัมพันธกับดัชนีความผูกพันของขาราชการพลเรือนสามัญ
ท่ีมีตอสวนราชการ โดยเรียงลําดับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับดัชนีความผูกพัน ฯ จากมากไปนอย ดังนี้  

1. ปจจัยดานลักษณะงาน  
2. ปจจัยดานความสําเร็จในงาน  
3. ปจจัยดานภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร  
4. ปจจัยดานนโยบายและการบริหาร  
5. ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
6. ปจจัยดานความม่ันคงในงาน  

ชื่อเสียงองคกร (คาเฉลี่ย 4.36 หรือรอยละ 84.00)  
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7. ปจจัยดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  
8. ปจจัยดานการยอมรับในระบบประเมินผลและการแตงต้ัง  
9. ปจจัยดานความสัมพันธกับหัวหนางาน  
10. ปจจัยดานผลประโยชนและคาตอบแทน  
11. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  
12. ปจจัยดานความกาวหนาในอาชีพและการพัฒนาบุคลากร 

 
4. ปจจัยท่ีสงผลตอดัชนีความผูกพันของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีตอสวน

ราชการ 

    จากการศึกษาความเปนเหตุเปนผลของปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางานท่ีสงผลตอ
ดัชนีความผูกพันของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีตอสวนราชการโดยการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบวา ท้ัง 12 ปจจัยสงผลตอดัชนีความผูกพันของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีตอ      
สวนราชการ โดยเรียงตามลําดับปจจัยท่ีสงผลตอดัชนีความผูกพันฯ จากมากไปนอย ดังนี้  

    1. ปจจัยดานความสําเร็จในงาน  
2. ปจจัยดานความม่ันคงในงาน  
3. ปจจัยดานลักษณะงาน  
4. ปจจัยดานภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร  
5. ปจจัยดานนโยบายและการบริหาร  
6. ปจจัยดานผลประโยชนและคาตอบแทน  
7. ปจจัยดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  
8. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  
9. ปจจัยดานคุณภาพชีวติในการทํางาน  
10. ปจจัยดานการยอมรับในระบบประเมินผลและการแตงต้ัง  
11. ปจจัยดานความกาวหนาในอาชีพและการพัฒนาบุคลากร  
12. ปจจัยดานความสัมพันธกับหัวหนางาน  
 
 
 

 

สวนราชการ
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2. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ   

สํานักงาน ก.พ. ไดมีการจัดทําเอกสารแสดงสถานภาพของสวนราชการจํานวน 19 กระทรวงและ       
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง จํานวน 6 แหง (มีรายละเอียดขอมูลท่ีแสดง               
ถึงภาพรวมของกระทรวงทุกกระทรวง วิสัยทัศน อํานาจหนาท่ี เงินงบประมาณ กรอบอัตรากําลัง แผนภูมิ
โครงสราง ฯลฯ)  

 

3. การวางแผนการใชกําลังคนภาครัฐ   

 สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐและพัฒนา
หลักเกณฑเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และแกไขปญหาดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับ
สวนราชการ รวมท้ังไดมีการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบ หนังสือเวียนและหลักเกณฑ
การบริหารทรัพยากรแกขาราชการท่ีปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการดวย  

 นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังไดจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา เพ่ือเปนการพัฒนาและเสริมสราง
ความรูและความเขาใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ หนังสือเวียน และหลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีการ
ปรับปรุงใหม ใหกับขาราชการ สํานักงาน ก.พ. เพ่ือเปนการพัฒนาขาราชการ สํานักงาน ก.พ.ใหมีความรู 
ความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนํา และชวยแกปญหาการบริหารงานบุคคลใหกับสวนราชการ  

 นอกจากน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการประเมินบุคคลในสวนราชการ
ตาง ๆ เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิและตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับทักษะพิเศษ ประมาณ 900 ราย  

4. การสรางความเขมแข็งดานการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน 

สวนราชการดําเนินการบันทึกขอมูลผานระบบทะเบียนประวัติตามคําสั่ง สงผลใหระบบฐานขอมูล
ทะเบียนประวัติขาราชการมีความครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 

 

 

 

 

สำนักงานก.พ. เพ่ือเปนการพัฒนาขาราชการสำนักงาน ก.พ.ใหมีความรู

และตําแหนงประเภทท่ัวไป 
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  ผลผลิตท่ี 2 การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ  

                    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการการพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหา
บุคคลเขารับราชการ โดยสรางและพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถทั่วไปสําหรับการสอบ         
ดวยกระดาษ และการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 

-  ขอสอบสําหรับการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 7 ชุด (4 วิชา) 

-  ขอสอบภาค ก. ประจําป พ.ศ. 2564 
- ป.ตรีข้ึนไป 9 ชุด (รวม 4 วิชา) 
- ระดับตํ่ากวา ป.ตรี 7 ชุด (รวม 4 วิชา) 

   -  ขอสอบสําหรับการสอบ ก. พิเศษ ระดับ ป.ตรีข้ึนไป 2 ชุด (รวม 4 วิชา) และระดับตํ่ากวา    
ป.ตรี  2 ชุด (รวม 4 วิชา) 
 นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดทําหนังสือเวียน/คูมือเก่ียวกับการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศท่ี ก.พ. รับรอง คือ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว20   
 
      ผลผลิตท่ี 3 การพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประกอบดวย 2 กิจกรรม/โครงการ     

  1. การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  2. การพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สรุปผลผลิตท้ัง 2 กิจกรรม/โครงการ ไดดังนี้ 

1. การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบราชการ
พลเรือน ท้ังในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นท่ีมีตอการปรับปรุง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และจัดทํารายงานเรียบรอยแลว  และระดับกฎหมายลําดับ
รอง สํานักงาน ก.พ. เสนอปรับปรุงรางกฎ ก.พ. จํานวน 3 ฉบับตอ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบ 

นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังไดดําเนินการ 
1. จัดทําระบบฐานขอมูลการตอบขอหารือกฎหมายระบบอิเล็กทรอนิกส  

ปริญญาตรีขึ้นไป 9 ชุด (รวม 4 วิชา)

     ขอสอบสำหรับการสอบ ก. พิเศษ ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป 2 ชุด (รวม 4 วิชา) และระดับต่ำกวา
ปริญญาตรี 2 ชุด (รวม 4 วิชา)

ระดับต่ำกวา ปริญญาตรี 7 ชุด (รวม 4 วิชา)

21 กันยายน 2564
ลงวันที่
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2. ศึกษาความเปนไปไดในการทําสัญญาทุนแบบ Smart contract   
3. จัดทําฐานขอมูลกฎหมายลําดับรองในระบบ OCSC Wiki  พรอมท้ังมีการปรับปรุงฐานขอมูลกฎหมาย

ลําดับรองในระบบ OCSC Wikiใหเปนปจจุบัน 

2. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สรุปประเด็นสําคัญ ไดดังนี้ 

2.1 การจัดอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย รุนท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.2 การสัมมนาเพ่ือชี้แจงแบบคําสั่งตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
2.3 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานกฎหมายและฝายสนับสนุนของสํานักมาตรฐานวินัย 
 
2.1 การดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย รุนท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

      สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส          
ในหองเรียนออนไลน (Online Classroom) รุนท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางวันท่ี 7 - 20 
มกราคม 2564 ณ สํานักงาน ก.พ.  
 กลุมเปาหมายเขารับการอบรม คือ นิติกรหรือบุคลากรผูปฏิบัติงานดานวินัยอุทธรณหรือรองทุกข 
ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษของสวนราชการในราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาค รวมทั้ง
เจาหนาท่ีหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือองคการมหาชนจํานวน 50 คน  

 วัตถุประสงคของการจัดอบรม เพ่ือใหนิติกรหรือบุคลากรผูปฏิบัติงานดานวินัย อุทธรณหรือรองทุกข 
ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษของแตละสวนราชการ และเจาหนาท่ีหรือพนักงาน           
ของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือองคการมหาชนท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา มีความรู
ความเขาใจในการดําเนินการทางวินัยอยางมีประสิทธิภาพและมีความเปนธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการ นอกจากนี้ ยังเปนการเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสเปลี่ยนความรูความคิดเห็น        
และประสบการณ ตลอดจนวิเคราะหปญหาและรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการดําเนินการ      
ทางวินัยไดอยางถูกตอง 

 หลักสูตรนี้ประกอบไปดวย 10 หัวขอวิชา ดังนี้ 

ใหเปนปจจุบัน
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1. หัวขอวิชา “ความหมาย จุดมุงหมาย และแนวทางในการรักษาวินัย บทบาทและจรรยาบรรณของผูดําเนินการ
ทางวินัย” 
2. หัวขอวิชา  “วินัยขาราชการพลเรือน” 
3. หัวขอวิชา  “หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน” 
4. หัวขอวิชา “การต้ังเรื่องกลาวหาและการกําหนดประเด็นสอบสวน” 
5. หัวขอวิชา “การพิทักษระบบคุณธรรมตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551” 
6. หัวขอวิชา “การรับฟงพยานหลักฐาน” 
7. หัวขอวิชา “การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ และการลงโทษ” 
8. หัวขอวิชา “การตรวจสํานวนการสอบสวน” 
9. หัวขอวิชา “เทคนิคการสืบสวนสอบสวน” 
10. หัวขอวิชา “หลักการทํารายงานการสอบสวน ปฏิบัติการสอบสวน และทํารายงานการสอบสวน” 
 ผลจากการดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรนี้ ทําใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจเรื่องวินัย
และการดําเนินการทางวินัยท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําความรู ท่ีไดรับไปใชปฏิบัติงานได        
อยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ ตลอดจนวิเคราะห
ปญหาและรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยไดอยางถูกตอง 

2.2 การสัมมนาเพ่ือช้ีแจงแบบคําส่ังตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556        
ในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการสัมมนาเพ่ือชี้แจงแบบคําสั่งตามกฎ ก.พ. 
วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom วันท่ี 2 กันยายน 2564      
ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

สืบเนื่องจากมาตรา 95 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติวา 
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ประกอบกับ
หมวด 6 หมวด 7 และหมวด 8 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กําหนดวา การออกคําสั่ง
ในเรื่องการสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ หรือการมีคําสั่งใหมกรณีมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ 
และการสั่งพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน การออกคําสั่งดังกลาวนั้นใหเปนไปตามแบบท่ีสํานักงาน 
ก.พ. กําหนด ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. โดยสํานักมาตรฐานวินัย ไดจัดทําแบบคําสั่งตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ
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ทางวินัย พ.ศ. 2556 และไดมีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1011/ว 12 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 แจงเวียนแบบคําสั่ง
ไปยังหนวยงานตาง ๆ แลว  

ดังนั้น สํานักงาน ก.พ. จึงไดจัดการสัมมนาเพ่ือชี้แจงแบบคําสั่งตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. 2556 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานวินัยและผู ท่ีเก่ียวของสามารถนําแบบคําสั่งไปใชได         
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยจัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบัน 
โดยมีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานวินัยหรือผูท่ีเก่ียวของของหนวยงานตาง ๆ เขารวมการสัมมนา จํานวน 441 คน 

จากการดําเนินการสัมมนาในครั้งนี้ ทําใหผูเขารวมการสัมมนาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.3 การดําเนินโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของขาราชการในสํานักมาตรฐานวินัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2563  ถึงเดือนมีนาคม 2564 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดเรื่องของวินัย
ขาราชการ  การดําเนินการทางวินัย โดยบทบัญญัติบางมาตราไดบัญญัติใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปตาม     
ท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ. ซ่ึง ก.พ. ไดออกกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และไดประกาศ        
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 130  ตอนท่ี 126 ก  เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีผลใชบังคับเม่ือ
พนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ตอมาสํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือท่ี นร 1011/ว 3  ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557 ออกแบบคําสั่ง
และแบบการสอบสวนทางวินัยตามหมวด 4 สวนแบบอ่ืน ๆ ตามหมวด 6 - 8 เชน คําสั่งยุติเรื่อง การสั่งลงโทษ 
หรืองดโทษ การเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ การสั่งพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน  ใหนํา
รูปแบบคําสั่งท่ีกําหนดไวในกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑท่ีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 มาใชเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 โดยขณะนี้รูปแบบ
ของคําสั่งดังกลาวยังอยูในข้ันตอนการดําเนินการ ยังมิไดประกาศใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติแตอยางใด จึงมี
ความจําเปนจะตองดําเนินการพิจารณาเพ่ือออกแบบคําสั่งท่ียังคางอยู เพ่ือประกาศใหสวนราชการถือปฏิบัติตอไป 

 นอกจากน้ี การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดานธุรการของสํานักมาตรฐานวินัย ยังไมมีคูมือปฏิบัติงาน  
หากผูรับผิดชอบไมสามารถปฏิบัติงานไดอาจสงผลกระทบในการปฏิบัติงานตอเจาหนาท่ีผูอ่ืนได  ดังนั้นเพ่ือใหมี   
คูมือการปฏิบัติงานดานธุรการไวเปนขอมูลสําหรับผูมาปฏิบัติหนาท่ีใหมไดศึกษาเปนแนวทาง จึงจําเปนตองได 
ความรวมมือจากเจาหนาท่ีธุรการในการระดมความคิดเห็น เพ่ือยกรางคูมือปฏิบัติงานไวใชในการปฏิบัติงาน     
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และเปนการจัดการความรูในการปฏิบัติงานอยางหนึ่ง (KM) ของหนวยงาน เม่ือมีขาราชการใหมจะไดศึกษา       
ทําความเขาใจและนําไปใชประกอบเปนคูมือในการปฏิบัติงานตอไปได 

 กอปรกับในสถานการณในปจจุบันสภาวะของโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สํานักงาน 
ก.พ. มีนโยบายนําหลักการเรื่อง Objective and Key Results (OKRs) ซ่ึงเปนหลักการหรือวิธีการต้ังเปาหมาย 
ใหแตละคนในองคกรใหมีเปาหมายท่ีสอดคลองกันท้ังองคกร  โดยเริ่มทดลองดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง
งบประมาณ พ.ศ.2563  และในปงบประมาณ พ.ศ.2564  สํานักงาน ก.พ. ไดวางเปาหมายการดําเนินการท่ีจะนํา
หลักการ เรื่อง Objective and Key Results (OKRs) มาใชในการดําเนินการและจัดใหมีตัวชี้วัดของสํานัก รวมถึง       
อาจมีการกําหนดเปนตัวชี้วัดรายบุคคลเพ่ิมเติม อันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกร  ประกอบกับ    
นําแนวคิดกระบวนการ CFR (Conversation ,Feedback , Recognition) เพ่ือใชในการพัฒนาการมีสวนรวม 
และผลักดันความสําเร็จของงานใหมากข้ึน 
 
                   วัตถุประสงคการสัมมนาครั้งนี้ เพ่ือ 

         1)  กําหนดรูปแบบของคําสั่งตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ใหแลวเสร็จ  
         2)  ยกรางคูมือการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานธุรการของ สมว. อยางนอย 1 เรื่อง 
          3)  ทบทวนรายละเอียด OKRs ภายใตกรอบการปฏิบัติงานของสํานักมาตรฐานวินัย เพ่ือใหได 
OKRs และตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการปฏิบัติงาน และไดเรียนรูสรางความเขาใจแนวคิด
กระบวนการ CFR (Conversation ,Feedback , Recognition) เพ่ือใชในการพัฒนาการมีสวนรวมและผลักดัน
ความสําเร็จของงานใหมากข้ึน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564 จํานวน 5 ครั้ง  

 การจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของขาราชการในสํานักมาตรฐานวินัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ไดผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ดังนี้ 

         1) ไดรูปแบบคําสั่งตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  ในหมวด 6  การสั่งยุติ
เรื่องลงโทษ หรืองดโทษ  หมวด 7  การมีคําสั่งใหมกรณีมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ และหมวด 8  
การสั่งพักราชการและใหออกจากราชการไวกอนท่ีผานการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดภายในสํานักงาน 
ก.พ. และไดปรับแกเพ่ือใหแบบคําสั่งดังกลาวใชไดอยางมีประสิทธิภาพเขาใจงายและไมมีปญหาในทางปฏิบัติเสร็จ
เรียบรอยแลวท้ัง 3 หมวด  ซ่ึงหลังจากนี้จะไดนําไปรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการตาง ๆ ตอไป  

(Conversation, Feedback, Recognition)

(Conversation, Feedback, Recognition)



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

 2) ไดคูมือการปฏิบัติงานดานธุรการ จํานวน 1 เรื่อง (เรื่องการจัดซ้ือพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) และไดระดมความคิดเห็นจัดทํากระบวนงานข้ันตอนของงานในดานตาง ๆ แตละงาน
ท่ีสํานักมาตรฐานวินัย ตองรับผิดชอบดําเนินงานในเบื้องตนเพ่ิมเติม 

 3) บุคลากรของสํานักมาตรฐานวินัย มีความรูในเรื่อง OKRs และแนวคิดเรื่อง CFR มากข้ึน และ
สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได และจัดทําเปนขอตกลง CFR ไดตั้งแตเดือนมกราคม 2564 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ  

เปาหมาย     บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และไดรับความเปน 
                    ธรรมในการปฏิบัติราชการ  

ผลผลิต        ประกอบไปดวย 5 ผลผลิต ดังนี ้
   ผลผลิตท่ี 1  การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ 
                    ผลผลิตท่ี 2  การพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งภายในสํานักงาน ก.พ. 
           ผลผลิตท่ี 3  การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ 
   ผลผลิตท่ี 4  การพัฒนาเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการดานการพิทักษระบบ 
                                    คุณธรรมในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ 
   ผลผลิตท่ี 5  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 

  
                   ผลผลิตที่ 1 การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ ประกอบดวยกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 
จํานวนมาก  จึงสรุปผลผลิตท่ีสําคัญ ไดดังนี้ 
 
1. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ   

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ 
ดวยการ 

 1.1 การสรรหาผูไดรับทุนตามประเภททุนท่ีจัดสรรและ  
 1.2 การดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปของ ก.พ.   

       สรุป ไดดังนี้ 
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1.1 การสรรหาผูไดรับทุนตามประเภททุนท่ีจัดสรร 
ผลการดําเนินการทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภททุน จํานวน 
ทุนจัดสรร ผูรับทุน ทุนวาง 

ทุนท่ีทูลเกลาถวายฯ เปนทุนพระราชทาน หรือทุนตามโครงการ
พระราชดําริตาง ๆ 

   

1. ทุนเลาเรียนหลวง 9 9  0 
2. ทุนกลาง 
    2.1 ทุนสําหรับผูเคยรับทุนเลาเรียนหลวง 
    2.2 ทุนความรวมมือทางวิชาการกับ UCAS 

 
2 
5 

 
- 
1 

 
2 
0 

ทุนสําหรับการเตรียมและพัฒนากําลังคนภาครัฐ    
3. ระดับหนวยงาน (Department – based) ความตองการของ
สวนราชการและหนวยงานของรัฐ  
3.1 ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา 
3.2 ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา (ภูมิภาค) 
3.3 ทุน UIS 
3.4  ทุน UIS (ภูมิภาค) 
3.5 ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(ศึกษา: 114 ทุน/ฝกอบรม: 39 ทุน) 
3.6 ทุนนําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมทางวิชาการนานาชาติ 
ซ่ึงมีสถาบันการศึกษา/สถาบันอบรม/หนวยงานราชการใน
ตางประเทศตอบรับแลว (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 
3.7 ทุนสําหรับผูท่ีมีสถาบันการศึกษาท่ีมีความโดดเดนใน
ตางประเทศตอบรับ/ผูท่ีกําลังศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมีความ
โดดเดนในตางประเทศ (ทุนบุคคลท่ัวไป) 
3.8 ทุนอบรมภาษาท่ีไมใชภาษาอังกฤษ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 
4. ระดับยุทธศาสตร Strategy -based 
    4.1 ทุนฝกอบรมเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ 
(STRATEGIES - BASED) 
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 3.1 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
 3.2 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ภูมิภาค)
 3.3 ทุน UIS
 3.4 ทุน UIS (ภูมิภาค)
 3.5 ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(ศึกษา: 114 ทุน/ฝกอบรม: 39 ทุน)
 3.6 ทุนนำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ
ซึ่งมีสถาบันการศึกษา/สถาบันอบรม/หนวยงานราชการใน
ตางประเทศตอบรับแลว (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
 3.7 ทุนสำหรับผูที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนใน
ตางประเทศตอบรับ/ผูที่กำลังศกึษาในสถาบันการศึกษาที่มีความ
โดดเดนในตางประเทศ (ทุนบุคคลท่ัวไป)
 3.8 ทุนอบรมภาษาท่ีไมใชภาษาอังกฤษ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
4. ระดับยุทธศาสตร< Strategy -based
 4.1 ทุนฝกอบรมเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร<พัฒนาประเทศ
(STRATEGIES - BASED)

79 
 4 
52 
7 

153 

75 

49 
  2 
17 
2 

กําลังดําเนินการ 

 
0 

30 
  2 
35 
5 

กําลังดําเนินการ

 
75 

90 80 10



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

ประเภททุน จํานวน 
ทุนจัดสรร ผูรับทุน ทุนวาง 

5. อ่ืน ๆ     
5.1ทุนสําหรับผูมีสถานศึกษาตอบรับ (ทุนบุคคลท่ัวไป) ประจําป

2563 
10 - 10 

5.2ทุนรัฐบาลในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน (ทุนบุคคลท่ัวไป - บรรจุเขา
รับราชการ) 

20 12 8 

5.3ทุนฝกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล – DIB 30 18 12 
5.4ทุนฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะดาน DIGITAL TECHNOLOGY & 

INNOVATION สําหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน 

60 58 2 

 

 1.2 การดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ัวไปของ ก.พ. สรุปได ดังนี้ 

          ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 จํานวน 12 ศูนยสอบ มีผูสมัครสอบชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบจํานวน
ท้ังสิ้น 719,810 คน จําแนกไดดังนี้

ระดับวุฒิ จํานวนคน 
1. ปวช. 15,900 
2. ปวท. อนุปริญญา ปวส. 85,024 
3. ปริญญาตรี 605,718 
4. ปริญญาโท 13,168 

รวมท้ังส้ิน 719,810 

แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) จึงยังไมสามารถ
ดําเนินการสอบไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 5.1 ทุนสำหรับผูมีสถานศึกษาตอบรับ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำป
2563
 5.2 ทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (ทุนบุคคลทั่วไป - บรรจุ
เขารับราชการ)
 5.3 ทุนฝกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล – DIB
 5.4 ทุนฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดาน DIGITAL TECHNOLOGY &
INNOVATION สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน
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นอกจากนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดจัดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีผูสมัครสอบท่ีไดลงทะเบียนสมัครสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แตไมสามารถชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบได) จําแนกไดดังนี้ 

 
ศูนยสอบ จํานวน 

ผูสมัครสอบ 

จํานวน 

ผูเขาสอบ 

จํานวน 

ผูขาดสอบ 

จํานวน 

ผูสอบผาน 

กทม.และนนทบุรี 2,274 1,210 1,064 62 

เชียงใหม 1,337 754 583 24 

ขอนแกน 1,009 507 502 7 

สงขลา 1,910 1,114 796 19 

รวม 6,530 3,585 2,945 102 

 รวมถึง การสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการ
จัดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน 12 ศูนยสอบ ท้ังในสวนกลางและ    
สวนภูมิภาค ซ่ึงสามารถจัดสอบไดจํานวน 40,998 ท่ีนั่งสอบ (เกินเปาหมายท่ีกําหนดไว 30,000 ท่ีนั่งสอบ) 
 
2. การปรับรูปแบบการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล      

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการปรับรูปแบบการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล     
โดยดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

 
 2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับบริบทการพัฒนากําลังคนคุณภาพในยุค Disruption (ครั้งท่ี 1)  

วัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการและเจาหนาท่ีของสํานักงาน ก.พ. พัฒนารูปแบบวิธีการทํางาน     
ในการดูแลจัดการศึกษาในตางประเทศ ท่ีมุงเนนการติดตามองคความรูดานการศึกษาและดานการทํางานในภาค
ราชการ ยกระดับบทบาทของการใหคําปรึกษาจากท่ีเนนใหนักเรียนทุนรัฐบาลสําเร็จการศึกษาเพียงอยางเดียว    
แตเปนการเนนใหนักเรียนทุนรัฐบาลกลับมาทํางานเปนกําลังคนคุณภาพท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงภาคราชการ

112
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ใหตอบโจทยประชาชนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังปฏิบัติงานในรูปแบบท่ีทันสมัย และสรางใหนักเรียนทุนรัฐบาลมีทัศนคติ 
ท่ีดีตอระบบราชการ 

 
2.2  โครงการการสรางความเปนมืออาชีพในดานการศึกษาตอตางประเทศ  

 วัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการและเจาหนาท่ีของสํานักงาน ก.พ. ยกระดับบทบาทของการให 
คําปรึกษาจากท่ีเนนใหนักเรียนทุนรัฐบาลสําเร็จการศึกษาเพียงอยางเดียว พัฒนาใหขาราชการและเจาหนาท่ีของ 
สํานักงาน ก.พ. มีความเขาใจในหลักจิตวิทยามากยิ่งข้ันในการใหคําปรึกษาแกนักเรียนทุนรัฐบาล   

 
 2.3  โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับบริบทการพัฒนากําลังคนคุณภาพในยุค Disruption      

ครั้งท่ี 2 (รูปแบบ On-line) 

วัตถุประสงคของการดําเนินโครงการนี้เพ่ือ  
1) เสริมสรางทักษะ องคความรูท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในบริบทการเปลี่ยนแปลง  
 2) เรียนรูพัฒนารูปแบบวิธีการทํางานในการดูแลจัดการศึกษาในตางประเทศ ท่ีมุงเนนการติดตาม

องคความรูดานการศึกษา และดานการทํางานในภาคราชการ 
3) เรียนรูรูปแบบการเรียนรูแนวใหมท่ีจะสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการพัฒนางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
4) ยกระดับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานในรูปแบบท่ีทันสมัย และสรางใหนักเรียน   

ทุนรัฐบาลมีทัศนคติท่ีดีตอระบบราชการ 
โครงการน้ีจัดการฝกอบรมผานระบบออนไลน และการเรียนการสอนแบบเสมือนจริง (Virtual 

Classroom) สํานักงาน ก.พ. จัดรวมกับบริษัท แพคริม ลีดเดอรชิป เซ็นเตอร  

จากการดําเนินท้ัง 3 โครงการขางตน ทําใหขาราชการและเจาหนาท่ีของสํานักงาน ก.พ .            
มีเครือขายท่ีสนับสนุนองคความรูดานการศึกษา และมีชองทางในการติดตอและประสานงานในดานตาง ๆ เพ่ือ
ความรอบรูดานสาขาวิชาของสถานศึกษาตาง ๆ และระบบราชการ รวมถึงการมีฐานขอมูลดานการศึกษา          
ท่ีไมสามารถหาไดจาก Website อ่ืนได เชน 1) ขอมูลการศึกษาประเทศท่ีไมใชภาษาอังกฤษ อาทิ Ireland 
Hungary 2) ขอมูลทุนความรวมมือของสํานักงาน ก.พ. กับสถานทูต 3) ขอมูลปญหาดานการเรียนของนักเรียน 
ทุนรัฐบาล และ 4) ขอมูลการติดตอนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในประเทศตาง ๆ นอกจากนี้ ขาราชการและเจาหนาท่ี
ของสํานักงาน ก.พ. ไดรับการอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีท่ี เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และผลลัพธท่ีสําคัญ คือ 
นักเรียนทุนรัฐบาลจะเปนกําลังคนคุณภาพท่ีตอบสนองความตองของหนวยงาน/สวนราชการอยางแทจริง 



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

 
 2.4 โครงการเครือขายสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา ครั้งท่ี 1 

       วัตถุประสงคของโครงการนี้ เพ่ือสรางเครือขายระหวางสํานักงาน ก.พ. และแหลงทุนในการดูแล 
จัดการศึกษาของนักเรียนท่ีอยูระหวางศึกษาในตางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหขาราชการและ
เจาหนาท่ีของสํานักงาน ก.พ. รวมกําหนดแนวทางในการแกปญหาและปองกันปญหาในการดูแลนักเรียนทุน
รัฐบาล ท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จในการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพท้ังกระบวนการ รวมทั้ง เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น รวมทั้งกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับ
การทํางาน และการปรับปรุงระบบการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล ตลอดจนระบบนักเรียนทุนรัฐบาลในภาพรวม 

  จากการดําเนินโครงการนี้ ทําใหสํานักงาน ก.พ. มีรายงานสถานภาพการศึกษาและปญหาของ
นักเรียนทุนท่ีอยูระหวางศึกษา และนักเรียนทุนรัฐบาลมีเครือขายนักเรียนทุนรัฐบาลที่ชวยสนับสนุนการศึกษา  
การใชชีวิตในขณะเรียนและทํางาน นอกจากนี้ สงผลใหสํานักงาน ก.พ. สามารถวางแผนการดูแลจัดการศึกษา 
และการใชประโยชนกําลังคนคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 2.5 โครงการเปดบานนักเรียนทุน (Welcome to TS Community) : รูจักตนเอง ครั้งท่ี 1 

 วัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนทุนรัฐบาล ทราบจุดออนและจุดแข็งของตนเอง สรางและพัฒนากรอบ
วิธีคิด (Mindset) ของนักเรียนทุนรัฐบาลใหมีกรอบความคิดเชิงสรางสรรคเพ่ือสาธารณะ (Public Innovative 
Mindset) และเปนผูอุทิศตน เพ่ือสวนรวม (Public Contributor Mindset) รองรับการกลับมาทํางานในบทบาท 
ผูบุกเบิกการเปลี่ยนแปลง (Pioneer of Change) ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคเพ่ือสวนรวม 
นอกจากนั้น ยังเปนการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการความเครียดของนักเรียนทุนรัฐบาลอีกดวย 

การดําเนินการโครงการนี้เปนการดําเนินการรวมกันระหวางสํานักงาน ก.พ. กับบริษัท มิส คอน
ซัลท จํากัด 

2.6 โครงการเปดบานนักเรียนทุน (Welcome to TS Community) : รูจักตนเอง ครั้งท่ี 2 (รูปแบบ 
On-line) 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนทุนรัฐบาล ทราบจุดออนและจุดแข็งของตนเอง สรางและพัฒนา
กรอบวิธีคิด (Mindset) ของนักเรียนทุนรัฐบาลใหมีกรอบความคิดเชิงสรางสรรคเพ่ือสาธารณะ (Public 
Innovative Mindset) และเปนผูอุทิศตนเพ่ือสวนรวม (Public Contributor Mindset) รองรับการกลับมา
ทํางานในบทบาท ผูบุกเบิกการเปลี่ยนแปลง (Pioneer of Change) ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคเพ่ือ

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหขาราชการและ

รวมท ั ้ ง เพ ื ่อการ

Mindset) และเปนผูอุทิศตน
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สวนรวม นอกจากนั้น ยังเปนการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการความเครียดของนักเรียนทุนรัฐบาล 
อีกดวย 

      โครงการเปดบานนักเรียนทุน (Welcome to TS Community) : รูจักตนเอง ครั้งท่ี 2 เปนการจัด 
การฝกอบรมผานระบบออนไลน ดําเนินโครงการรวมกันระหวางสํานักงาน ก.พ. กับบริษัท มิส คอนซัลท จํากัด

ประโยชนท่ีไดจากการดําเนินการ 2 โครงการน้ี กลาวคือ 
1. นักเรียนทุนรัฐบาลทราบศักยภาพของตนเอง และสามารถวางแผนสําหรับการพัฒนาตนเอง 

ใหพรอมสําหรับการศึกษาตอในตางประเทศ 

2. นักเรียนทุนรัฐบาลมีแผนการศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนความกาวหนาในอาชีพ 
3. นักเรียนทุนรัฐบาลมีพ่ีเลี้ยงซ่ึงเปนขาราชการท่ีทํางานในหนวยงานตนสังกัดเปนท่ีปรึกษาตลอด

ระยะเวลาท่ีศึกษา 
4. นักเรียนทุนรัฐบาลมีเครือขายกําลังคนคุณภาพต้ังแตกอนเดินทาง 
5. นักเรียนทุนรัฐบาลตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองในการนําสิ่งท่ีเรียนรูมาสราง/พัฒนา

ภาคราชการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. สวนราชการ/หนวยงานตนสังกัดมีกําลังคนคุณภาพท่ีตอบสนองความตองการของหนวยงาน/
สวนราชการอยางแทจริง 
 
3. การเตรียมและพัฒนากําลังคนคุณภาพ   

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดเตรียมและพัฒนากําลังคนคุณภาพ 4 กิจกรรมสําคัญ  
กลาวคือ 

3.1 การจัดทําแนวทางการจัดสรรทุนรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศภายใตแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงรุกใหแกกระทรวง กรม ฝายพลเรือนและหนวยงาน
ของรัฐ 

 3.2 การจัดทํากรอบ/แนวทางการจัดสรรทุนรัฐบาล พ.ศ. 2565 

 3.3 การสรางและพัฒนาขาราชการท่ีมีสมรรถนะสูงกลุมตาง ๆ ภายใตระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  
รวมทั้ง ภายใตโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development 
Program) 
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3.4 รายงานผลการศึกษาการติดตาม Performance นักเรียนทุนใน 3 ระยะต้ังแตการรอบรรจุ            
(3 - 4 เดือน) หลังจากท่ีบรรจุแลว และเขาสูระบบการพัฒนาตาง ๆ 
 สรุปสาระสําคัญของท้ัง 4 กิจกรรม ไดดังนี้ 

3.1 แนวทางการจัดสรรทุนรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ภายใตแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงรุกใหแกกระทรวง กรม ฝายพลเรือนและหนวยงาน  
ของรัฐ  แบงออกเปน 2 แนวทาง 

       1) แนวทางการสรางคลังกําลังคนคุณภาพเพ่ือระบบราชการแหงอนาคตและการสนับสนุน     
การสรางคลังกําลังคนคุณภาพท่ีมีคุณลักษณะ (Skill sets & Mindsets) ของบุคลากรภาครัฐในอนาคตตาม           
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 
- การสรางคลังกําลังคนคุณภาพดานวิทยาการขอมูล (Data Science) จํานวน 9 คน 
- ทุนสาขาขาดแคลน (Digital Transformation) : ทุนนวัตกรรมดิจิทัลจํานวน 9 คนโดยใชกรอบ

อัตราหมุนเวียนของสํานักงาน ก.พ. 
- ทุนฝกอบรมดาน Digital Technology & Innovation สําหรับกระทรวงพลังงานกระทรวงแรงงาน และ

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงละ 20 ทุนรวม 58 คน 
- ทุนฝกอบรม Digital Innovation Buddy (DIB) จํานวน 18 คน 
- ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร  (Strategy-based) ในหัวขอการเ รียนรู พ้ืนฐาน  ดานDigital 

Transformationและการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) และหัวขอการเรียนรูเฉพาะ
ดานตามยุทธศาสตร 79 คน 

- ทุนสําหรับผูท่ีมีสถาบันการศึกษาท่ีมีความโดดเดนในตางประเทศตอบรับใหเขาศึกษา/ผูท่ีกําลัง 
ศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมีความโดดเดนในตางประเทศ (ทุนบุคคลท่ัวไป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564จํานวน 
10ทุน 
 

2) แนวทางการติดตามการขับเคล่ือนการดําเนินการเก่ียวกับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
(ทุนนวัตกรรมดิจิทัล) เพ่ือเปนกลไกการติดตามศักยภาพและบริบทการทํางาน (Ecosystem) และการกําหนด
โอกาสและเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของนักเทคโนโลยี
สารสนเทศตามความเห็นชอบของ อ.ก.พ. 5/2564 

 

ดาน

จํานวน 
10 ทุน

Transformation
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 3.2 กรอบ/แนวทางการจัดสรรทุนรัฐบาล พ.ศ. 2565 

                กรอบการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 500 ทุน (ตาม
มติ อ.ก.พ. 3/2564) 

1. ทุนท่ีทูลเกลาถวายเปนทุนพระราชทาน (35 ทุน) 

2. ทุนสําหรับการเตรียมและพัฒนากําลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร (Strategy-based) (120 ทุน) 

3. ทุนสําหรับการเตรียมและพัฒนากําลังคนภาครัฐในระดับหนวยงาน (Development-based) (345 ทุน) 

1) ทุนตามความตองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ (295 ทุน) 

2) ทุนในสาขาวิชาขาดแคลน (15 ทุน) 

3) ทุนสําหรับผูมีสถาบันการศึกษาท่ีมีความโดดเดนในตางประเทศตอบรับใหศึกษา (10 ทุน) 

4) ทุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมทางวิชาการนานาชาติ (10 ทุน) 

5) ทุนอบรมภาษาท่ีไมใชภาษาอังกฤษ (5 ทุน) 

6) ทุนรัฐบาลเพ่ือพัฒนายกระดับศักยภาพและเพ่ิมพูนประสบการณบุคลากรภาครัฐท่ีมีศักยภาพสูง (5 ทุน) 

7) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) (10 ทุน) 

3.3 การสรางและพัฒนาขาราชการท่ีมีสมรรถนะสูงกลุมตางๆ ภายใตระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง   
รวมท้ัง ภายใตโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist  
Development Program) ประกอบดวย 

       1) กรอบการดําเนินการทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ือประสานความรวมมือกับ Nanyang Technological University ดวยทุน Co-sharing จํานวน 
80-130 คน 

 2) โครงการพัฒนาขาราชการในระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ (Training & Development 
Road Map)ไดจัดหลักสูตรและกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนาตาง ๆ ข้ึน เพ่ือเสริมสรางความรู ความสามารถ 
ทักษะ และพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการและตอบสนองตอความตองการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องของขาราชการท่ีเก่ียวของกับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ซ่ึงประกอบดวย (1) ขาราชการผูมี

สูง

1. ทุนท่ีทูลเกลาถวายเปนทุนพระราชทาน (35 ทุน) 

2. ทุนสําหรับการเตรียมและพัฒนากําลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร (Strategy-based) (120 ทุน) 

3. ทุนสําหรับการเตรียมและพัฒนากําลังคนภาครัฐในระดับหนวยงาน (Development-based) (345 ทุน) 

1) ทุนตามความตองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ (295 ทุน) 

2) ทุนในสาขาวิชาขาดแคลน (15 ทุน) 

3) ทุนสําหรับผูมีสถาบันการศึกษาท่ีมีความโดดเดนในตางประเทศตอบรับใหศึกษา (10 ทุน) 

4) ทุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมทางวิชาการนานาชาติ (10 ทุน) 

5) ทุนอบรมภาษาท่ีไมใชภาษาอังกฤษ (5 ทุน) 

6) ทุนรัฐบาลเพ่ือพัฒนายกระดับศักยภาพและเพ่ิมพูนประสบการณบุคลากรภาครัฐท่ีมีศักยภาพสูง (5 ทุน) 

7) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) (10 ทุน) 
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ผลสัมฤทธิ์สูง (2) ผูบังคับบัญชาระดับตนของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และ (3) ผูดูแลระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงของสวนราชการ (ฝายการเจาหนาท่ี) ภายใตกรอบการอบรมและพัฒนาของโครงการ ฯ สูการเปน
“รัฐบาลดิจิทัล” และนโยบายรัฐบาล 3 หัวขอ ดังนี้ 

  1) กรอบธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Framework) 

  2) การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Power BI (Data Analytics by Power BI) 

  3) การเปลี่ยนผานองคกรสูระบบดิจิทัลโดยใชหลักความคิดเชิงออกแบบ  
                        (Digital Transformation by Design Thinking) 

ท้ังนี้ไดดําเนินการโครงการฯ ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(โปรแกรม ZOOM) หัวขอละ 2 รุน รุนละ 20 คน รวมทั้งหมด 40 คน ต้ังแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
2564 

3.4 รายงานผลการศึกษาการติดตาม Performance นักเรียนทุนใน 3 ระยะตั้งแตการรอบรรจุ               
(3 - 4 เดือน) หลังจากท่ีบรรจุแลว และเขาสูระบบการพัฒนาตาง ๆ 

                 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูทรงคุณวุฒิในการติดตาม Performance นักเรียนทุนใน 3 ระยะ  
ต้ังแตการรอบรรจุ (3-4 เดือน) หลังจากท่ีบรรจุแลว และเขาสูระบบการพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมท่ี 1 เก่ียวของ    
กับการจางท่ีปรึกษาเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและใชศักยภาพกลุมกําลังคนคุณภาพดานนวัตกรรม 
ดิจิทัล 
 
4. การประเมินสมรรถนะ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะสําหรับการสรรหาและ 
เลือกสรรบุคคลบุคคลเขารับราชการ ทุนรัฐบาล และโครงการฝกอบรมตาง ๆ ของสํานักงาน ก.พ. อาทิ หลักสูตร       
นักบริหารระดับสูงและไดมีการจัดทํารายงานการศึกษาการนําเครื่องมือประเมินสมรรถนะสําหรับขาราชการพลเรือน     
ไปใชในในแตละโครงการของสํานักงาน ก.พ. ไวดวย 

5. การสรางและพัฒนาผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและคุณธรรมในภาครัฐ 

 5.1 การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.1)  
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 ก.พ. ในการประชุมครั้งท่ี  4/2564 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ฉบับป พ.ศ. 2563) และมอบหมายให อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการเรียนรูและพัฒนา
ทําหนาท่ีในการพิจารณาปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงแทน ก.พ. และรายงานให ก.พ. 
ทราบตอไป 

       อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2563    
เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบขอเสนอเก่ียวกับรายละเอียดหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําท่ีมี
วิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส. 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                  โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.1) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รุนท่ี 93 และ 94 เปนการออกแบบภายใตกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
(ฉบับป พ.ศ. 2563)  โดยมีหลักการและแนวคิด กลาวคือ 

มุงเนนการเตรียมความพรอมและสนับสนุนการเปลี่ยนบทบาทสําคัญในเสนทางอาชีพของ
ขาราชการพลเรือน (Critical Role Transition) จากตําแหนงประเภทอํานวยการหรือเทียบเทา (Functional 
Manager) ไปสูตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน (Business Leader) 

เชื่อมโยงกับการบริหารการทดแทนตําแหนงประเภทบริหารของสวนราชการ (Succession 
Management) โดยสวนราชการตนสังกัดจะตองมีการจัดทําแผนอัตรากําลังและวางแผนการทดแทนตําแหนง
ประเภทบริหาร 

มุงพัฒนานักบริหารท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership Competence) และ
ความสามารถทางการบริหาร (Management Competence) ท่ีเหมาะสมกับบทบาทท่ีสูงข้ึน  ในตําแหนงประเภท
บริหาร ระดับตน 

ใหความสําคัญกับประสบการณจริงในการกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางเชิงยุทธศาสตร การกําหนด
นโยบาย การทํางานบูรณาการและบริหารเครือขาย และการจัดการกับประเด็น/ปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ผานการทํา
ขอเสนอเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ (Action Learning Policy Project) 

เนนใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูผานการคิดและลงมือทํา (Active Learning) มีความ
ยืดหยุนและผสมผสานวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลายบนหลักการเรียนรูของผูใหญ (Adult Learning) 

วัตถุประสงคของการดําเนินโครงการนี้ ก็เพ่ือใหผูเขารับการอบรม มีความพรอมในการเขาสูตําแหนง 
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ประเภทบริหารระดับตน (ตําแหนงรองอธิบดีหรือเทียบเทา) สามารถปรับแนวคิด มุมมอง วิธีการทํางาน การสื่อสาร 
บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการ แกปญหาท่ีเหมาะสมกับการบริหารองคกรภาครัฐในบริบทท่ีมีความทาทาย มีความ
พรอมทางดานภาวะผูนํา (Leadership) และความสามารถทางการบริหาร (Management) 

  โครงการนี้มีการประเมินผลผูเขารับการอบรมท่ีหลากหลายดาน อาทิ การประเมินลักษณะทาง
บุคลิกภาพในภาพรวม การประเมินทักษะสําหรับนักบริหารระดับสูง การประเมินการเรียนรูและการมีสวนรวม 
การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารในภาพรวม (รุน 93 – 94) 

        สํานักงาน ก.พ. ไดจัดการฝกอบรมหลักสูตร นบส.1 รุนท่ี 93 ระหวางวันท่ี 29 มีนาคม – 11 
มิถุนายน 2564 และรุนท่ี 94 ระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน – 3 กันยายน 2564 จํานวน 300 คน (รุนละ 150 คน) 
 

5.2  การดําเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส. 2)  

สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส. 2)     
ในรูปแบบหลักสูตรการฝกอบรมโดยมีกลุมเปาหมายคือรองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมซ่ึงไดรับการแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงมาแลวไมเกิน 1 ป มีจุดเนนในการพัฒนาเพ่ือ “การสรางความพรอมใหรองหัวหนา สวนราชการท่ี
ไดรับการแตงต้ังใหมใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหการเปลี่ยนผานเปนไปอยางราบรื่น 
ลดความเครียดและความกังวลในการบริหารราชการ ชวยใหผูบริหารสามารถปรับตัวกับความรับผิดชอบท่ีมากข้ึนได 
(Onboarding Development)” 
 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส. 2) เปนหนึ่งในหลักสูตรการอบรม
ตามกรอบการพัฒนาผูนําภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป ปละ 1 รุน รุนละประมาณ 35 
คน เริ่มดําเนินการเปนครั้งแรกเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นับถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการเสร็จสิ้น
แลว 12 รุน มีนักบริหารท่ีเขารับการอบรม จํานวน 430 คน 

หลักสูตร นบส. 2 ดําเนินการโดยใชหลักการเรียนรูของผูใหญและเนนผูเรียนเปนศูนยกลางกระตุน
ใหผูเรียนรวมกําหนดและออกแบบเนื้อหาเปนการเฉพาะรุน มุงใหเกิดการเรียนรูมากกวาการสอน เนนกระบวน   
การกลุม เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณความรู และตอยอดความคิดพรอมท้ัง นําไปสูการนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยผูเรียนทุกคนตางเปนแหลงของการเรียนรูซ่ึงกันและกัน ใชรูปแบบวิธีการอบรมผสมผสานกัน
อยางหลากหลายและสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการงานในหนาท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือความรวมมือในการ
บริหารราชการและการแกไขปญหารวมกัน 

สําหรับการดําเนินการ นบส. 2 รุนท่ี 13 เจตนารมณดังกลาวไดรับการปรับเปลี่ยนจาก “การสราง
ความพรอมใหรองหัวหนาสวนราชการท่ีไดรับการแตงต้ังใหมใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สวนราชการที่
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สนับสนุนใหการเปลี่ยนผานเปนไปอยางราบรื่น ลดความเครียดและความกังวลในการบริหารราชการ ชวยให
ผูบริหารสามารถปรับตัวกับความรับผิดชอบท่ีมากข้ึนได (Onboarding Development)” เปน “การเตรียมความ
พรอมสําหรับผูบริหารท่ีจะเขาสูตําแหนงหัวหนาสวนราชการ ซ่ึงเปนตําแหนงสําคัญท่ีมีการเปลี่ยนบทบาทหนาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีแตกตางจากตําแหนงเดิมอยางมีนัยสําคัญ (Preparing for Critical Position)”  

 วัตถุประสงคของหลักสูตร นบส. 2 รุนท่ี 13 กําหนดข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณและจุดเนน
ของการอบรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะในการบริหารราชการ การเปนผูนําท่ีมีศักยภาพ 
เปนผูนําตนแบบท่ีดี และสงเสริมใหเกิดเครือขายในการบริหารราชการ ดังนี้ 

1. เพ่ือเตรียมความพรอมใหรองหัวหนาสวนราชการกอนเขาสูตําแหนงหัวหนาสวนราชการ      
ดวยการเสริมสรางศักยภาพความเปนเลิศดานภาวะผูนําท่ีมีความเปนสากล นําการขับเคลื่อนองคกรนวัตกรรม เสริม
ทักษะทางการบริหารยุคใหมและการสั่งสมประสบการณเพ่ือสนับสนุนใหการบริหารราชการเปนไปอยาง              
มีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด  

2. เพ่ือสรางผูบริหารใหเปนตนแบบท่ีดีท่ีพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูสรางแรงบันดาล
ใจใหกับทีมงาน 

3. เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายการบริหารราชการ สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการบูรณาการ
การทํางานรวมกันเพ่ือมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืน 

                    กลุมเปาหมายเดิมของหลักสูตร นบส. 2 คือ ผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปน
กรม (ตําแหนงรองอธิบดีหรือเทียบเทา) ท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงมาแลวไมเกิน 1 ป รุนละไมเกิน 35 คน 

                          สําหรับการดําเนินการรุนท่ี 13 ซ่ึงมีเจตนารมณท่ีจะเตรียมความพรอมใหนักบริหารกอนเขาสู
ตําแหนงหัวหนาสวนราชการ ไดปรับคุณสมบัติของผูท่ีจะเขารับการอบรมเปนผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ
ท่ีมีฐานะเปนกรม (ตําแหนงรองอธิบดีหรือเทียบเทา) โดยไมจํากัดเง่ือนไขระยะเวลาในการดํารงตําแหนง แตหากมี
ผูสมัครเกินจํานวนท่ีจะสามารถรับได จะพิจารณาผูท่ีมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ี
ยาวนานกวา ใหเปนผูท่ีอยูในลําดับตนท่ีจะพิจารณาใหเขารับการอบรม 
                         นอกจากนั้น การดําเนินการรุนท่ี 13 เปนครั้งแรกท่ีไดขยายกลุมเปาหมายไปยังกลุมรองผูวา
ราชการจังหวัด โดยสํานักงาน ก.พ. มอบใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูพิจารณาสงรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑใหเขารับการอบรม ท้ังนี้ ไดกําหนดจํานวนของรองผูวาราชการจังหวัดท่ีจะเขารับการอบรมในแตละรุน     
รุนละไมเกิน 3 คน รวมจํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ไมเกิน 35 คน 

การขยายกลุมเปาหมายใหครอบคลุมถึงกลุมรองผูวาราชการจังหวัด เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการบริหารราชการระหวางราชการสวนกลางและภูมิภาค เพ่ือสรางความเขาใจในการบริหารราชการท่ีมี
บริบทการทํางานท่ีแตกตางกัน สรางเครือขายในการบริหารราชการและบูรณาการการทํางานรวมกันในอนาคต  
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กรอบเนื้อหาของหลักสูตร นบส. 2 เดิมใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ         
ทางการบริหารและการเปนผูนําตนแบบท่ีดี โดยมีจํานวนชั่วโมงการอบรมประมาณ ปละประมาณ 120 - 140 ชั่วโมง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดกําหนดชั่วโมงการอบรม จํานวน 120 ชั่วโมง และพิจารณาปรับกรอบเนื้อหา      
ของหลักสูตร โดยเพ่ิมการประเด็นการพัฒนาทักษะทางอารมณและการบริหารจัดการความคิดใหเปนเนื้อหาหลัก
ของการอบรม 

รูปแบบวิธีการอบรมท่ีเปนเอกลักษณของหลักสูตร นบส. 2 นับต้ังแตเริ่มดําเนินการรุนท่ี 1      
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงรุนท่ี 12 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ Senior Consultation โดยเปนการ
พบหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิ ผูท่ีเคยดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือเทียบเทามี
ประสบการณและผลงานเปนท่ีประจักษจากภาคราชการ จํานวน 5 ทานผูทรงคุณวุฒิดังกลาวจะทําหนาท่ีเสมือน   
ท่ีปรึกษาใหกับนักบริหารท่ีเขารับการอบรมตลอดหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง แตในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไดปรับรูปแบบวิธีการเรียนรูกับท่ีปรึกษาใหมีความเขมขนข้ึน ใชชื่อกิจกรรมวา Executive Camp เปนการพบและ
แลกเปลี่ยนประสบการณทางการบริหารอยางเขมขนและใกลชิด เรียนรู ทักษะและหลักการบริหารจาก
ประสบการณจริงของท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ โดยเปนท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิจากภาคราชการผูเคยดํารงตําแหนง
ปลัดกระทรวงและอธิบดี จํานวน 3 ทาน และท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ผูดํารงตําแหนงระดับสูงของ
องคกรระดับประเทศ อีก 2 ทาน รวมทั้งสิ้น 5 ทาน นอกจากนั้น ยังใหความสําคัญกับองคประกอบของท่ีปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิโดยพิจารณาเชิญจากสาขาความเชี่ยวชาญท่ีแตกตางกัน มีสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางชายและหญิง 
และเพ่ิมจํานวนชั่วโมงสําหรับกิจกรรมนี้ตลอดหลักสูตร จากเดิม 21 ชั่วโมง เปน 30 ชั่วโมง 
 การจัดทํารายงานวิชาการเปนหนึ่งในเกณฑสําเร็จการอบรมของหลักสูตร นบส. 2 โดยท่ีผานมา
กําหนดใหผูเขารับการอบรมเสนอรายงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) เพ่ือบูรณาการความรูท่ีไดจากการอบรม
หรือขอเสนอแนะในการบริหารราชการ จํานวน 1 ฉบับ สําหรับการปรับเปลี่ยนกรอบหลักสูตรการอบรมรุนท่ี 13 
สํานักงาน ก.พ. ไดปรับเง่ือนไขการจัดทํารายงานวิชาการ โดยไดเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดพิจารณาเลือก
ทํารายงานวิชาการตามมติของรุน ดังนี้ 

 1)  จัดทําเปนรายงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) 1 ฉบับ 
                                        2) จัดทําเปนรายงานเชิงหลักการ (Conceptual Paper) กลุมละ 1 ฉบับ 

สําหรับการจัดทํารายงานวิชาการซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญของหลักสูตร ผูเขารับการอบรมรุนนี้       
มีขอสรุปรวมกันท่ีจะจัดทําผลงานวิชาการในรูปแบบของรายงานเชิงหลักการ (Conceptual Paper) ดังนั้น ผูเขารับ
การอบรมซึ่งมีจํานวน 35 คน จึงถูกแบงออกเปน 3 กลุม โดยมีการกระจายตัวอยางเหมาะสมท้ังจํานวน เพศ และ

มี
ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวจะทําหนาท่ีเสมือน 
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สวนราชการตนสังกัด เพ่ือรวมกันจัดทํารายงานวิชาการดังกลาว จุดท่ีนาสนใจของการจัดทํารายงานวิชาการของ
รุนท่ี 13 พบวา แตละกลุมเลือกผูแทน 1 คน ทําหนาท่ีหัวหนาทีมวิชาการ กําหนดโครงสรางและประเด็นสําคัญ  
ของรายงาน รวมท้ัง ไดหารือระหวางกลุมท้ัง 3 กลุมถึงรายละเอียดในการจัดทํารายงาน ทุกกลุมเห็นชอบท่ีจะ
จัดทํารายงานกลุมภายใตบริบทและเหตุผลความจําเปนเดียวกัน เพ่ือใหรายงานท้ัง 3 ฉบับ มีความเชื่อมโยง      
และรอยเรียงเปนเรื่องเดียวกัน คือการปรับตัวของภาครัฐในยุคฐานวิถีชีวิตใหม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 หัวขอ “การยกระดับการบริการของภาครัฐเพ่ือประชาชน 
ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal)” 

กลุมท่ี 2  หัวขอ “Government Hybrid Working: Anywhere Anytime เพอฝนหรือทําไดจริง” 
กลุมท่ี 3  หัวขอ “แนวทางการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในระบบราชการ เพ่ือสรางและเพ่ิม

ความโปรงใสโดยการมีสวนรวมของประชาชน” 

เกณฑสําเร็จการอบรมหลักสูตร นบส. 2 รุนท่ี 13 กําหนดไวดังนี้ 
1. เกณฑดานระยะเวลา 

                          ผูเขารับการอบรมจะตองมีระยะเวลาเขารวมกิจกรรมตลอดโครงการ นับเปนรายชั่วโมง    
ไมนอยกวารอยละ 80  

2. เกณฑดานผลงาน 
ผูเขารับการอบรมจะตองจัดทํารายงานเสนอแนวทางท่ีจะนําผลการเรียนรูไปประยุกตใช     

ในการบริหารราชการ อยางนอย 1 เรื่อง โดยนําเสนอเปนผลงานวิชาการของกลุม (Group project) ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

นักบริหารผูเขารับการอบรมท้ัง 35 คน ผานเกณฑท่ีกําหนดไวท้ัง 2 ประการ จึงถือวาสําเร็จ
การอบรมท้ัง 35 คน 

 5.3 การพัฒนากําลังคนภาครัฐดวยการเรียนรูทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส                         

  ปจจุบัน สํานักงาน ก.พ. มีระบบการพัฒนาขาราชการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 ระบบดังนี้  
                        1) ระบบสารสนเทศการฝกอบรมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ocsc.chulaonline.net) ซ่ึงพัฒนา
และดูแลระบบโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน ขณะนี้มีวิชาใหบริการ
จํานวน 140 วิชา และจัดเปนหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร มีผูสมัครเปนสมาชิกและเรียนรูวิชาตาง ๆ ในระบบ 
จํานวน 427,674 ราย(ขอมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564) ประกอบดวย (ขอมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564) ประกอบดวย 
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 ประเภท จํานวน(ราย) 

1. ขาราชการพลเรือน 278,969 

2. ขาราชการประเภทอ่ืน 56,077 

3. เจาหนาท่ีของรัฐ 51,088 

4. รัฐวิสาหกิจ 11,312 

5. ประชาชน 30,228 

2) ระบบการเรียนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส OCSC Learning Space(learn.ocsc.go.th)      
เปนแพลตฟอรมท่ีสํานักงาน ก.พ. พัฒนาและดูแลระบบเอง ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปจจุบันมีวิชา             
ท่ีสํานักงาน ก.พ. ผลิตและวิชาท่ีสวนราชการนํามาข้ึนในระบบ จํานวน 56 วิชา นอกจากนี้ ยังใชเปนหองเรียน
ออนไลนสําหรับหลักสูตรเฉพาะของสํานักงาน ก.พ. เชน นักบริหาระดับสูง (นบส. 1) ผูนําคลื่นลูกใหม (New 
Wave Leader) ขณะนี้มีผูเปนสมาชิกและเรียนรูรายวิชาตาง ๆ ในระบบ จํานวน 40,105 ราย (ขอมูล ณ วันท่ี 3 
พฤษภาคม 2564) ประกอบดวย 

 ประเภท จํานวน(ราย) 

1. ขาราชการพลเรือน 31,920 

2. รัฐวิสาหกิจ 4,767 

3. ประชาชน 3,418 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการระบบการเรียนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงาน ก.พ. 
ไดประสานความรวมมือกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู/       
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังแลกเปลี่ยนทรัพยากรท่ีมีอยู   
ใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ โดยไดลงนามบันทึกขอตกลง   
วาดวยความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรูทางไกลผานระบบเครือขายสารสนเทศรวมกับ
หนวยงานและมหาวิทยาลัยตาง ๆจํานวน 17 แหงเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานในพิธี และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดขยาย

จำนวน (ราย)

จำนวน (ราย)

Space

จำนวน
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เครือขายความรวมมือในการพัฒนาระบบการเรียนรูทางไกลผานระบบเครือขายสารสนเทศไปยังหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม จํานวน 10 แหง 

เนื่องจากระบบสารสนเทศการฝกอบรมดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน ก.พ.พัฒนาข้ึนมา
ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จึงไมสามารถรองรับสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหมท่ีผลิตข้ึนในรูปแบบวีดิทัศน 
(VDO Based) และไมสามารถใหบริการบนสมารทโฟนไดและระบบการเรียนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส OCSC 
Learning Space พัฒนาข้ึนจากโปรแกรมสําเร็จรูป Moodle ท่ีไมเสียคาใชจาย ทําใหการพัฒนาตอยอดเปนไป
คอนขางยาก  

ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงาน ก.พ. จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย        
การเรียนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบบูรณาการ ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอยอดจากระบบ      
การฝกอบรมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ocsc.chulaonline.net) โดยจะเชื่อมตออยางเปนระบบกับเครือขาย 
แหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการฯ รวมกับสํานักงาน ก.พ. เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกบุคลากรภาครัฐในการเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานหรือตามความสนใจ 

การเรียนรูใหมเ พ่ือใหสอดรับกับแนวทางการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 
โดยแบงเปน 5 หมวด ดังนี้ 

๑) หมวดการพัฒนาองคความรู (Knowledge Development) ไดแก ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการ กฎหมายและระเบียบราชการ การบริหารงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒) หมวดการพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ไดแก การตระหนักรู การมุงเนนสวนรวม การรูรอบ 
และการปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบแนวคิดในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

๓) หมวดทักษะเชิงยุทธศาสตรและภาวะผูนํา (Strategic and Leadership Skill) ไดแก ทักษะ
เก่ียวกับการสื่อสาร การคิดวิเคราะหเปนระบบ การคิดสรางสรรค และทักษะดิจิทัลในเชิงยุทธศาสตร เชิงนโยบาย 
ท่ีนําไปสูการสรางนวัตกรรมและเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ 

๔) หมวดทักษะดานดิจิทัล (Digital Skill) ไดแก ทักษะท่ีนําดิจิทัลมาใชในหนาท่ีชวยใหการทํางานได
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

๕) หมวดทักษะดานภาษา (Language Skill) ไดแก ทักษะดานภาษาท่ีใชในการทํางาน ท้ังการเขียน 
การอาน และการสนทนา 

 

 

1

2

3

4

5



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

 5.4 การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
               สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 

               สํานักงาน ก.พ. มีแผนการดําเนินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการและระดับแรกบรรจุในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป คือ 
         1) จัดทําขอเสนอแนวทางการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางดังกลาว  

       2) จัดทําแนวทางการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญระดับแรกบรรจุซ่ึงพนทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการแลว เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือสงเสริมใหสวนราชการมีแนวทางพัฒนาขาราชการกลุมดังกลาวอยางเปน
ระบบและตอเนื่องโดยสํานักงาน ก.พ. จะกําหนดแนวทางเฉพาะความรูและทักษะท่ัวไปท่ีจําเปนสําหรับทุก      
สายงาน (General Knowledge and Skills) สําหรับการพัฒนาความรู และทักษะเฉพาะ (Functional 
Knowledge and Skills) ใหสวนราชการเปนผูกําหนด และใหสวนราชการเปนผูดําเนินการพัฒนาขาราชการ    
ในสังกัดเองเปนหลัก   

 3)  จัดทําหนังสือเวียนแจงสวนราชการ และจัดประชุมชี้แจงเพ่ือใหสวนราชการดําเนินการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและระดับแรกบรรจุ 

             ในการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการจัดอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตร   
การเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ” ในรูปแบบออนไลน มีผูเขารับการอบรม จํานวน 102 ราย จาก      
10 สวนราชการ  

 5.5  การพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

           การสรางและพัฒนาขาราชการท่ีมีสมรรถนะสูงกลุมตาง ๆ ภายใตระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง     
ท่ีครอบคลุมการพัฒนาทุก ๆ มิติ ท้ังความรูความสามารถ การทํางานเชิงบูรณาการ การขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร
ภาครัฐ มีทัศนคติท่ีดีตอชาติและประชาชน  

การพัฒนาขาราชการในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนท่ี 15 จํานวน 168 คน จาก  79 
สวนราชการไดรับการเสริมสราง คุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  
ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานในภาคราชการและความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งบริบทการทํางาน      
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ภายใตกรอบหลักสูตรใน 5 Modules ประกอบดวย 

 1) Module 1 การเสริมสรางและปรับทัศนคติการเปนขาราชการท่ีดีและการอุทิศตนในการทํางาน 
เพ่ือสังคมบนพ้ืนฐานของจิตสาธารณะ (Public Attitudes/ Public Mindset) 

สวนราชการไดรับการเสริมสราง 
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• การเรียนรูการทํางานรวมกับขาราชการและประชาชนในชุมชน รวมกับสวนราชการ โครงการ 
พระราชดําริฯ ขาราชการและประชาชนในพ้ืนท่ี (Community Study/ Local Administration/ Sufficiency 
Economy/Royal Development Projects) 

• หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
• แนวทางตามพระราชดําริ “ศาสตรพระราชา” “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

 2) Module 2 การเสริมสรางทักษะดานการปฏิบัติงาน (Professional Skills) ในประเด็นการเรียนรู
และพัฒนา Digital Transformation และ Data Analytic and Data Visualization 

 3) Module 3 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) 
การมุงม่ันในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง (Commitment to Learning) 
การมองภาพองครวม (Holistic View) 

  4) Module 4การเพ่ิมพูนสมรรถนะจากการฝกปฏิบัติในโครงการจริง (Project Based – OJT – 
Presentation Skills) 

การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Interpersonal Competence)  
การฝกปฏิบัติงานกับโจทยของตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน ป.ย.ป. หรือสวนราชการอ่ืน ๆ โดยประเด็น/โจทยท่ีจะกําหนดครอบคลุมสวน
ราชการตาง ๆ ไดแก 1) ดานการทองเท่ียว 2) ดานสาธารณสุข 3) ดานเกษตร 4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

               5) Module 5 การเสริมสรางมุมมองและประสบการณในการทํางานในระดับสากล (Global 
Mindset) และการสรุปองคความรูและการนําเสนอผลการเรียนรู (Knowledge Sharing and Presentation) 

                • เทคนิคการนําเสนอผลงานแบบมืออาชีพ 
                • การนําเสนอโครงการ/ผลการปฏิบัติจริงและ Knowledge Sharing  

                  • ศึกษาดูงานและรับฟง พรอมอภิปราย รวมกับองคการตางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ 
(United Nation) หรือ สหภาพยุโรป (European Union) หรือ สถานเอกอัครราชทูตตาง ๆ 
 
6. ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาขาราชการ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนาขาราชการ คือ การจัด
ฝกอบรมโครงการพัฒนาขาราชการอาเซียนเพ่ือสงเสริมนวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (ASEAN Civil 
Service Development Program for HR Innovations) ระหวางวันท่ี 21 – 25 มิถุนายน 2564 เปนโครงการ/

การเพ่ิมพูนสมรรถนะจากการฝกปฏิบัติในโครงการจริง (Project Based – OJT – 

เศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน ป.ย.ป. หรือสวนราชการอื ่น ๆ โดยประเด็น/โจทยที ่จะกำหนดครอบคลุม
สวนราชการตาง ๆ ไดแก 1) ดานการทองเท่ียว 2) ดานสาธารณสุข 3) ดานเกษตร 4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การฝกปฏิบัติงานกับโจทยของตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

กิจกรรมการพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียนสอดคลองกับนโยบายดานการตางประเทศของไทย และสอดคลองกับแผนงาน ก.พ.อาเซียน มีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

 นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ. ไดสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระหวางประเทศในกลุมอาเซียน โดยมีการจัดประชุม/ฝกอบรม 2 ครั้ง คือ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของสมาชิก PSTI ภายใตหัวขอ Reskilling  
and Upskilling Public Workforces as Organizations’ Strategic Development Tools ระหวางวันท่ี      
30 – 31 สิงหาคม 2564 และกิจกรรม Community Building ในรูปแบบ Roundtable for Heads of PSTI 
ภายใตหัวขอ Setting and Calibrating Regional Baseline for HRD Practices จัดข้ึนในวันท่ี 1 กันยายน 
2564 

  2. การฝกอบรม “หลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme”    
รุนท่ี 7 ภายใตหัวขอ “Developing an Innovative and Resilient Nations” โดยผูเขารวมการฝกอบรม
ประกอบดวยขาราชการกลุมกําลังคนคุณภาพจากประเทศสิงคโปรและประเทศไทย ประเทศละ 15 คน รวม     
30 คน 
 ผลผลิตที่ 2  การพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งภายในสํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางดานการบริหารทรัพยากรภาครัฐ จําเปนจะตองเสริมสราง   
ความเขมแข็งใหกับขาราชการภายในสํานักงาน ก.พ. เพ่ือใหพรอมท่ีจะทําหนาท่ีของการเปนหนวยงานกลาง    
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

                ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทํากิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือเปนการสรางความ
เขมแข็งภายในสํานักงาน ก.พ. สรุปกิจกรรมท่ีสําคัญ ไดดังนี้ 

          1. การพัฒนาขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงาน ก.พ.  

      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาขาราชการ สํานักงาน ก.พ. ใหมีความ
พรอมในดานตาง ๆ เพ่ือเปนกําลังสําคัญสนับสนุนภารกิจหลักของสํานักงาน ก.พ. อาทิ การพัฒนาองคความรู 
ทักษะและสมรรถนะดานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนราชการ 4.0 การพัฒนา     ใน
หลักสูตรท่ีจําเปนตอการเตรียมความพรอม/การเสริมสรางการเปนผูนําเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนราชการ 4.0 

สํานักงาน ก.พ. ใหมีความ

ก า ร พ ั ฒ น า ใ น
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และเพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) สํานักงาน ก.พ. ไดมี
การสงเสริมองคความรูใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของสามารถใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และใหความรูเก่ียวกับระเบียบท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ 

       สํานักงาน ก.พ. ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตขาราชการและเจาหนาท่ีของสํานักงาน ก.พ.   
โดยมีการจัดสวัสดิการและสิ่งจูงใจคนตาง ๆ พรอมท้ังมีการจัดกิจกรรม/พิธีการในวันสําคัญตาง ๆ และกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับขาราชการและเจาหนาท่ีของสํานักงาน ก.พ. อาทิ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ        
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  
เลขาธิการ ก.พ. พรอมดวยฝายบริหารสํานักงาน ก.พ. เขารวมบันทึกเทปถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิม    
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และพิธีวางศิลาฤกษแทนประดิษฐาน พระพุทธชินญาณ   
วิสุทธิ พระพุทธรูปประจําสํานักงาน ก.พ.  รวมถึง การชวยเหลือขาราชการ สํานักงาน ก.พ. ในสถานการณ      
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)  
     นอกจากนี้ ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) 
ขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดรับการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใตโครงการสวัสดิการท่ีพัก
อาศัยและพ้ืนท่ีทํางานรวม อาคารพัฒนานิเวศน 

               2. การพัฒนาระบบงานหองสมุดและการใหบริการ 

                   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการในการพัฒนาระบบงานหองสมุดและ
การใหบริการตาง ๆ ของหองสมุด ดังนี้  

               2.1 ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุดทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
การบริหารงานและการจัดการใหมีความครบถวนและถูกตอง เพ่ือใหสามารถรองรับการใหบริการสืบคนขอมูลและ
การเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วโดยนําขอมูลเขาระบบฐานขอมูล จํานวนท้ังสิ้น 195 ระเบียน และ ปรับปรุง
ขอมูลในระบบฐานขอมูลใหมีความสมบูรณครบถวนและเปนปจจุบัน จํานวนท้ังสิ้น 394 ระเบียน  

2.2  จัดใหมีระบบการใหบริการอานและสืบคนทรัพยากรสารสนเทศจากฐานขอมูลหนังสือ
ภาษาไทย (Hibrary) และฐานขอมูลหนังสือภาษาตางประเทศ (BEP) เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการไดอยางหลากหลาย

2.3 จัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนความสัมพันธระหวางกลุมนักอานและสงเสริมความรูทางดาน  การ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และการบริหารจัดการ ไดแก จัดมุมหนังสือใหม มุมหนังสือทางดาน HRD      มุม

การ

และเพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) สํานักงาน ก.พ. ไดมี
การสงเสริมองคความรูใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของสามารถใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบจัดเก็บเอกสาร

 นอกจากนี้ ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) 
ขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดรับการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใตโครงการสวัสดิการท่ีพัก

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และการบริหารจัดการ ไดแก จัดมุมหนังสือใหม มุมหนังสือทางดาน HRD มุมหนังสือ
จัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนความสัมพันธระหวางกลุมนักอานและสงเสริมความรูทางดานการ

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการในการพัฒนาระบบงานหองสมุดและ
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หนังสือเพ่ือผอนคลาย และจัดหา Magazine ใหม ๆ ท่ีใหความรู ความเพลิดเพลิน และเสริมทักษะคุณภาพชีวิตใน
ดานตาง ๆ เชน การดูแลสุขภาพ การทองเท่ียว การจัดบานและสวน ฯลฯ มาไวใหบริการ  

               3. การพัฒนาระบบงานสนับสนุนการใหบริการและโสตทัศนูปกรณ 

         3.1 ผลิตสื่อเพ่ือการพัฒนาและฝกอบรมขาราชการท่ีมีคุณภาพ เชน สื่อวีดิทัศน สื่อแถบบันทึกเสียง 
สื่อภาพนิ่ง สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน 

                    3.2 ระบบการบริหารจัดการและใหบริการโสตทัศนูปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ 

         ดําเนินการพัฒนาระบบงานหรือปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือรองรับสถานการณการแพร 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)  โดยจัดหาอุปกรณสําหรับการประชุมออนไลน หองสตูดิโอ 2 
ทําใหสามารถสนับสนุนการฝกอบรมออนไลนของสํานักงาน ก.พ. ไดพรอมกัน 2 หอง คือ หองสตูดิโอ 1 และหอง
สตูดิโอ 2  นอกจากนี้ ในระหวางดําเนินการจัดประชุม เจาหนาท่ีจะใหบริการโดยชวยกํากับ ดูแลดําเนินการจัด
ประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองครบถวน โดยมีการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและ
มีแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือแนะนําการใหบริการกับทีมงาน กํากับดูแลการใหบริการงานโสตทัศนูปกรณใน
หองฝกอบรม พรอมท้ัง ทําการซอมแซมบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณใหสามารถใชงานไดดีอยูตลอดเวลา 
 

 4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

     สํานักงาน ก.พ. ไดใชขอมูลสารสนเทศในการจัดทํารายงานกําลังคนภาครฐั : ขาราชการพลเรือนสามัญ 
(ขอมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน) เปนประจําทุกป ซ่ึงเผยแพรบนเว็บไซต สํานักงาน ก.พ. 
(https://www.ocsc.go.th/tags/กําลังคนภาครัฐ) 

     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดมีการจัดอบรมหลักสูตรใหแกขาราชการและเจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ และขาราชการในสํานักงาน ก.พ. เพ่ือมีความพรอมในการปฏิบัติงาน ใน
ฐานะหนวยงานกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการพลเรือน ประกอบไปดวยหลักสูตรตาง ๆ จํานวน
มาก สรุปไดดังนี้ 

 

 

เพ่ือผอนคลาย และจัดหา Magazine ใหม ๆ ท่ีใหความรู ความเพลิดเพลิน และเสริมทักษะคุณภาพชีวิตใน
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     4.1. การอบรมเพ่ือพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับขาราชการ/
เจาหนาท่ีสํานักงาน ก.พ. new normal   

   หลักสูตรอบรมนี้ จัดข้ึนเพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) แบงออกเปน 

- การจัดฝกอบรมการใชซอฟตแวรระบบบริหารการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)       
 เปนหลักสูตรสําหรับผูจัดการประชุมและผูดูแลระบบ  
     - การจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการหลักสูตร Microsoft 365 in Action สําหรับผูดูแลระบบ  

     4.2 การอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนการอบรมทางออนไลน ประกอบไปดวยหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

- หลักสูตร Supporting and Troubleshooting Windows 10  
- หลักสูตร Office 365 Administrator จํานวน  
- หลักสูตร Office 365 Administration and Troubleshooting  
- หลักสูตร HTML + Bootstrap + JS ES6 + Deploy Cloud Platform  
- หลักสูตร NodeJS Programming  
- หลักสูตร Core React-Native Programming  
- หลกัสูตร NodeRED Dashboard Programming  

  นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการใหมีความ
ครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบันดวย 

            5.  การส่ือสารเพ่ือสรางการรับรูเขาใจและเสริมสรางภาพลักษณของสํานักงาน ก.พ. 
        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําขอมูลขาวสารและองคความรูของสํานักงาน 
ก.พ. เผยแพรไปยังสาธารณชนและเปนท่ีรับรูและเขาใจจากกลุมเปาหมายตาง ๆ ในทุกภาคสวน ไดแก ภาคราชการ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร มีการจัดทําในรูปแบบของ  Infographic ท่ี
เผยแพรไปยังสาธารณชน กลุมเปาหมายตาง ๆ ในทุกภาคสวน ผานชองทางตาง ๆ ของสํานักงาน ก.พ. 

  นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังไดจัดชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันใหขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงาน ก.พ. โดยมีชองทางในการติดตอกัน ดังนี้ 
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5.1 ชองทางการติดตอสื่อสารภายในของสํานักงาน ก.พ. มี 5 ชองทาง ไดแก 

    1) ระบบ Intranet ภายในของสํานักงาน ก.พ. 

    2) Line OpenChat ขาราชการสํานักงาน ก.พ. 

     3) Facebookกลุม OCSC (กลุมปด) สําหรับขาราชการสํานักงาน ก.พ. 

     4) Sharepoint สําหรับแชรขอมูลขาวสารรวมกัน 

     5) จอภาพและบอรดประชาสัมพันธภายในอาคาร 

       5.2 ชองทางการติดตอสื่อสารภายนอกของสํานักงาน ก.พ. มี 3 ชองทาง ไดแก 

    1) เว็บไซตสํานักงาน ก.พ. : https://www.ocsc.go.th/ 

    2) Facebook สํานักงาน ก.พ. : https://www.facebook.com/ocsc.go.th 

    3) Youtubeสํานักงาน ก.พ. : https://www.youtube.com/user/ictOCSC 

 
           6.  การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐผาน
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. จัดกิจกรรม“Virtual Workshop on Human  
Resource Management Practices in Times of the COVID-19 Pandemic” ระหวางวันท่ี 15 – 16 
ธันวาคม 2564 ผาน Zoom Video Conference ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานดาน การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
เกาหลี ประเทศญ่ีปุน และผูแทนจากสํานักเลขาธิการอาเซียน 

จากการดําเนินโครงการดังกลาว สงผลใหสํานักงาน ก.พ. มีขอมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและ 
ขอมูลเชิงลึกท่ีเปนประโยชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ การปฏิรูประบบราชการ ฯลฯ จากผูแทนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ผูเชี่ยวชาญของหนวยงานและองคกรระหวางประเทศตาง ๆ 

นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังมีเครือขายความรวมมือดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐกับหนวยงานของรัฐท่ีมีบทบาทและภารกิจเหมือนหรือคลายกับของสํานักงาน ก.พ. จากการเขารวมประชุม
ตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 

สํานักงาน ก.พ. : https://www.youtube.com/user/ictOCSC 
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การเขารวมประชุม Baseline Study on Local Governance Systems Among ASEA Plus 
Three (APT) Countries จัดโดยประเทศฟลิปปนส ระหวางวันท่ี 4 - 6 สิงหาคม 2564 

การเขารวมประชุม Roundtable for Head of PSTI วันท่ี 1 กันยายน 2564 ผานระบบการ
ประชุมทางไกล 

การเขารวมประชุม Political Consultationรวมหับประเทศสิงคโปร วันท่ี 20 กันยายน 2564 

การเขารวม Workshop on Formulating the Selection for Senior Executive Services 
จัดโดยประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันท่ี 18 – 19 และ 21 ตุลาคม 2564 
การประชุม ACCSM Leaders in Strategic HR Innovations to build a Future Ready Public 
Service (ALSHRI)ซ่ึงจะจัดข้ึนครั้งแรกในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 ผานระบบ Zoom 
Conference 

การเขารวมประชุมผูประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน (ACCSM Focal Points Meeting) วันท่ี 
22 พฤศจิกายน 2564 

การเขารวม Workshop: Experience Sharing on ASEAN Civil Service Reform for 
Vietnam วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 

สํานักงาน ก.พ. ไดมีการประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจและผลงานของสํานักงาน ก.พ. ใหเปนท่ี 
รูจักในระดับสากล ดวยการจัดทําขอมูลภูมิหลังและสถานะลาสุดของเอกสารผลลัพธ ACCSM สําหรับการประชุม
รัฐมนตรีเสาสังคม และการจัดทําขอมูลสรุปดานขาราชการพลเรือนของประเทศไทยใหกับประเทศพมาเพ่ือ
ประกอบการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศพมา นอกจากนี้
ยังมีดานอ่ืน ๆ คือ 

การดําเนินการนําปฏิญญาอาเซียนวาดวยการสงเสริมความสามารถในการปรับตัวของราชการ 
พลเรือนภายใตความทาทายใหม (ASEAN Declaration on Fostering the Civil Service’s 
Adaptability to the New Challenges) เสนอตอคณะรัฐมนตรีและรายงานมติการประชุม
คณะรัฐมนตรีใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในฐานะผูประสานหลัก 
ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทราบ 

การจัดทําคํานิยมโดยเลขาธิการ ก.พ. ประกอบรายงาน ACCSM จํานวน 2 ฉบับ และจัดสงให
สํานักเลขาธิการอาเซียน 

(ALSHRI)
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การจัดทําขอมูลภูมิหลังและสถานะลาสุดของเอกสารผลลัพธ ACCSM สําหรับการประชุม
รัฐมนตรีเสาสังคม 

APEC 
หนังสือใหความเห็นตอรางเอกสารผลลัพธการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปคอยาง    
ไมเปนทางการ 
หนังสือใหความเห็นถึงกระทรวงการตางประเทศเรื่องถอยแถลงของรัฐมนตรีในการ
ประชุมเอเปค 
การใหความเห็นตอรางแผนปฏิบัติการวิสัยทัศนปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 

 

 ผลผลิตที่ 3  การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศประกอบดวย 2 กิจกรรม/
โครงการ 

                   3.1 การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ  

สํานักงานผู ดูแลนักเรียนในตางประเทศ  (สนร . )  บริหารจัดการดูแลนักเรียนไทย 
ในตางประเทศประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีภารกิจสําคัญ 4 ดาน กลาวคือ  

                        1. กิจกรรมการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน  
                        2. ขอมูลเก่ียวกับการศึกษาในตางประเทศ 
                        3. กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธ  
                        4. กิจกรรมเพ่ือใหความรูความเขาใจดานตาง ๆ แกบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุน เชน    
การเรียนและการใชชีวิตในตางประเทศ ตลอดจนความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบราชการไทย  

   สนร. ในแตละประเทศ ดําเนินการในแตละภารกิจท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะสรุปการดําเนินการของ 
บางประเทศและบางกิจกรรม อาทิ 
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สนร.ญ่ีปุน 

กิจกรรม การดําเนินการ  

 
 

 

 

 

ผานระบบออนไลน จำนวน 1 ครั้ง
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สนร.ออสเตรเลีย 
กิจกรรม การดําเนินการ 

กิจกรรมการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ดําเนินกิจกรรมการตรวจเย่ียมนักเรียนทุนรัฐบาลและประชุมรวมกับ
สถานศึกษาตามรัฐตาง ๆ หนวยงานราชการ/เอกชน หนวยงาน  
สวนทองถ่ิน เพ่ือตรวจเยี่ยม/ประชุมรวมกับนักเรียนทุนรัฐบาล/
สถาบันการศึกษา ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
     โดยในป 2564 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิกฤตการณโรคระบาด 
COVID-19 สงผลกระทบตอการเดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียน การปด
พรมแดนระหวางรัฐ (Lockdown) สุขอนามัยของนักเรียนและเจาหนาท่ี 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือลดความเส่ียงตาง ๆ ท่ีอาจจะสงผลตอชีวิต 
ดังนั้น สนร.ฯจึงไดชะลอการตรวจเยี่ยมแตยังคงมีการเดินทางได  
ในบางพ้ืนท่ี เพ่ือประชุมนักเรียนและตรวจเย่ียมหวงใยแบบ Face to 
Face รวมทั้งไดมีการปรับเปลี่ยนเปนแบบออนไลนในบางรัฐ 

การดูแล ประสานงาน ใหคําปรึกษา  
ในดานตาง ๆ 

-การใหขอมูล แนะนํา ตอบขอสงสัย ในเรื่องการเบิกจายคาเลาเรียน
และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา แกนักเรียนทุนและเจาหนาท่ี
ของสถานศึกษา เพ่ือใหนักเรียนทุนและสถานศึกษาเขาใจในระเบียบ 
หลักเกณฑ และขอบังคับ ท่ี ก.พ. หรือกระทรวงการคลังกําหนด  
-การติดตอประสานงาน เจรจากับสถานศึกษา เพ่ือชวยแกไขปญหา
ใหแกนักเรียนทุนและเจาหนาท่ีของสถานศึกษา กรณีเกิดปญหาการ
เรียกเก็บเงินของสถานศึกษา ท่ีไมเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ และ
ขอบังคับ เก่ียวกับการเงินการคลังของนักเรียนทุนและสํานักงานผูดูแล
นักเรียนในตางประเทศ ท่ี ก.พ. หรือกระทรวงการคลังกําหนด 
-การรวบรวมและปรับปรุงขอมูลเจาหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีดูแล
นักเรียนทุนรัฐบาล  เ พ่ือใหการดํา เนินการเ ก่ียวกับการรับรอง  
ทางการเงินแกนักเรียนทุนเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว  
     - การจัดทําบันทึก เพ่ือวิเคราะหเหตุผลความจําเปน พรอมเสนอ
ความเห็นของ สนร.ฯ เก่ียวกับการขอขยายระยะเวลาในการศึกษาของ
นักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอก และการขอเปลี่ยนมหาวิทยาลัย

และประเทศของนักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาโท การเปลี่ยน
สาขาวิชา/สถานศึกษาในการศึกษาของนัก เรียนทุน ODOS    
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กิจกรรม การดําเนินการ 

ขอมูลเก่ียวกับการศึกษาในตางประเทศ จัดทํารายงานสรุปสถานการณดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล/การศึกษา 
ในตางประเทศ และขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยรายงานสรุปไดรวบรวมเปน
องคความรูท่ีเก่ียวของในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
     - รายงานสรุปสถานะการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล โดยรวบรวมสถิติ
นักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลท้ังในประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ซ่ึงเปนการสรุปสถานการณดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลครบทั้ง 5

มิติ ไดแก  แหลงทุน สาขาวิชา ระดับการศึกษา เพศ และ สถาบันการศึกษา 
     - รายงานประเด็นปญหาความทาทายของการดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีกําหนด 
     - รายงานองคความรู เก่ียวกับขอมูลขอตกลงและความรวมมือ  
ดานการศึกษาระหวางไทยและออสเตรเลียพรอมดวยแนวทางความเปน 
ไปไดในรูปแบบตาง ๆ 
     - รายงานผลการศึกษาและพฤติกรรมของนักเรียนท่ีสอดคลองกับระบบ
ธรรมาภิบาลในการดูแลบริหารจัดการพรอมดวยการถายโอนขอมูลในระบบ
สารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาลอยางเปนปจจุบัน 
     - รายงานผลการปรับปรุงโครงสรางตําแหนงของลูกจางชั่วคราว  
ในตางประเทศของสํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย 
     - รายงานระดับความพึงพอใจของนักเรียนทุนท่ีอยูในความดูแล 
ของสํานักงานผูดูแลนักเรียน 
     - รายงานการจัดทําสรุปสถานการณการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล 
รองรับความเสี่ยงจากวิกฤตการณไวรัส COVID-19 
     - รายงานการจัดทําขอมูลองคความรูเก่ียวกับการจางงานของลูกจาง
ชั่วคราวในตางประเทศและขอมูลกฎหมายทองถ่ินของออสเตรเลีย  
ท่ีเก่ียวของ 
     - รายงานการจัดทําสรุปขอมูลเพ่ือจัดทําสื่อ/ Infographic/ VDO 
Clip สําหรับเปนขอมูลใหแกนักเรียนทุนรัฐบาลเก่ียวกับการดําเนินการ  
ในดานตาง ๆ เม่ือเดินทางมาศึกษา ณ เครือรัฐออสเตรเลียและประเทศ
นิวซีแลนด 
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กิจกรรม การดําเนินการ 

กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธ ดําเนินการสรางเครือขายทางวิชาการ หนวยงานหรือสถาบันการศึกษา
หรือหนวยงานตาง ๆ อาทิ สํานักงานผูดูแลนักเรียนไดรวมประชุมกับ
ผูแทนหนวยงานจากรัฐบาลออสเตรเลีย นําโดยทานเอกอัครราชทูต
และตัวแทนจาก Department of Education, Skills and 
Employment คุณ Karen Sandercock (First Assistant Secretary 
International Devision) และคุณ Jen Bahen (Counsellor-designate 
Education& Science to Vietnam and Thailand) วัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางไทยและ
ออสเตรเลียในมิติดานการศึกษา การดูแลนักเรียนตางชาติ นักเรียน
ไทยในการแลกเปลี่ยนความรวมมือ สาขาวิชา/ฐานขอมูลงานวิจัยท่ี
ขาดแคลนท่ีนาสนใจรวมกัน การใหความชวยเหลือนักเรียนตางชาติ
นอกจากน้ันความคาดหวังในการเปดพรมแดนของออสเตรเลียในการ
ใหนักเรียนตางชาติไดกลับเขามาเรียนท่ีออสเตรเลียซ่ึงหากสถานการณ
และการจัดการ  ตาง ๆ ดีข้ึน คาดวาภายในป 2564 ทางรัฐบาล
ออสเตรเลียจะเปดใหนักเรียนตางชาติ (วีซานักเรียน) ไดกลับเขามา
เรียนตามปกติ อยางไร   ก็ตาม มหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวออสเตรเลียได
ปรับรูปแบบการเรียน   การสอนใหมีการรองรับและคลองตัวเก่ียวกับ
รูปแบบการเรียนออนไลน อุปกรณสื่อการสอนท่ีสามารถบริหารจัดการ
ผานระบบออนไลนสนับสนุนการเรียนออนไลนหรือทางไกลมากยิ่งข้ึน 
 

กิจกรรมเพ่ือใหความรูความเขาใจดาน
ตาง ๆแกบุคลากรภาครัฐและนักเรียน
ทุน เชน การเรียนและการใชชีวิตใน
ตางประเทศ ตลอดจนความรู พ้ืนฐาน
เก่ียวกับระบบราชการไทย 

การจัดกิจกรรมประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล/ นักเรียนไทย ณ กรุง
แคนเบอรรา โดยได ดําเนินการประสานนํานักเรียนทุนรัฐบาล/ 
นักเรียนไทยเขาพบทานเอกอัครราชทูตไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต 
รัฐ Australian Capital Territory โดยมีวัตถุประสงคสําคัญในการ
สรางเครือขายนักเรียนไทย ประกอบกับการสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการใชชีวิตในตางประเทศ ระบบการจางงานของราชการไทย 
เสนทางอาชีพ และเครือขายความรวมมือทางวิชาการตาง ๆ 
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สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนร.อเมริกา ไดเพ่ิมบางกิจกรรม คือ  โครงการปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (www.oeadc.org) และแอพพลิเคชั่นสํานักงาน
ผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (OEADC Apps.) 

3.2 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา
(www.oeadc.org) และแอปพลิเคชัน สํานักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (OEADC App)  

สนร. ไดดําเนินการขออนุมัติและจัดทํารายละเอียดการจางปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของ
สํานักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (www.oeadc.org) และแอปพลิเคชันสํานักงานผูดูแลนักเรียนใน
สหรัฐอเมริกา (OEADC App) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต สนร. ใหมีรูปแบบ Adaptive 
Website หรือ Mobile Responsive ชวยใหผูใชงานสามารถรับขอมูลขาวสาร และใชบริการออนไลนบนเว็บไซต
ของสํานักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกาไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวนและมีประสิทธิภาพ           
มีรูปแบบการนําเสนอท่ีงายตอการบริหารจัดการดานการแสดงผลขอมูลและรูปภาพท่ีแตกตางกันตามรูปแบบ   
ของทุกอุปกรณและทุกระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ มีการนําเสนอขอมูลท่ีสวยงาม ทันสมัย นาสนใจ ใชงาน
งาย มีความเปนสากล เขาถึงกลุมเปาหมาย และเปนระบบเว็บไซตท่ีมีเสถียรภาพและมีระบบสํารองขอมูล          
มีระบบปองกันการคุกคามจากภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ยังจัดทําแอปพลิเคชันของสํานักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (OEADC 
App) ข้ึนเพ่ือนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ มีความสวยงาม 
ทันสมัย นาสนใจ มีบริการออนไลนตาง ๆ ท่ีใชงานงายมีความเปนสากล สะดวกแกผูใชบริการ มีบริการออนไลน
ตาง ๆ และมีระบบแจงเตือนท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึง และรวดเร็ว โดยสามารถติดต้ังไดบน
ระบบปฏิบัติการสําหรับสมารทโฟน (Smartphone) อุปกรณคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนท่ี/พกพา (Tablet) ท่ีมี   
การใชงานกันท่ัวไปและเปนท่ีแพรหลาย เชน ระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android 

 ผลผลิตที่ 4 การพัฒนาเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการดานการพิทักษระบบ
คุณธรรมในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ  

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ.  ไดดําเนินการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพ    
ในการดําเนินการดานการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
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 ผลผลิตที่ 5 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร  

                  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ.ประกอบไปดวย 3 กิจกรรมสําคัญ กลาวคือ 
1. ผลการศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรู เครื่องมือ มาตรการหรือแนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมการพัฒนา
และจัดหลักสูตรฝกอบรม รวมทั้งติดตามประเมินผลการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ 
2. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาท่ีของรัฐและประมวลจริยธรรม 

1. การดำเนินงานดานการพิจารณาอุทธรณ และเรื่องรองทุกข
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3. กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการรณรงคสงเสริม และปลูกฝงจิตสํานึกการเปน
ขาราชการท่ีดี 

  สรุปสาระสําคัญของท้ัง 3 กิจกรรม ไดดังนี้ 

 

1. ผลการศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรู เครื่องมือ มาตรการหรือแนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม     
การพัฒนาและจัดหลักสูตรฝกอบรม รวมท้ังติดตามประเมินผลการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได
ดําเนินการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยใหการสนับสนุนและเปนท่ีปรึกษาแก
องคกรกลางบริหารงานบุคคลและองคกรท่ีมีหนาท่ีจัดทําประมวลจริยธรรม ในการจัดทําประมวลจริยธรรม 
ขอกําหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยู ในความรับผิดชอบ                    
ใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ม.จ. กําหนด โดยจัดทําคูมือคําอธิบายตัวอยางพฤติกรรมตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม เพ่ือใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลและองคกรท่ีมีหนาท่ีจัดทําประมวลจริยธรรมใชเปนแนวทาง 
ในการกําหนดพฤติกรรมทางจริยธรรมใหเหมาะสมกับเจาหนาท่ีของรัฐประเภทนั้น ๆ โดยยึดหลักคุณธรรม 
(Virtue) ธรรมาภิบาล (Good Governance) การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับสวนรวม จิตสาธารณะ 
และประเพณีทางสังคม และกําหนดกลไกการสงเสริมจริยธรรม โดยนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช               
ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานและองคกรเครือขาย          
ดานจริยธรรม เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐมีพฤติกรรมเปนแบบอยางท่ีดี สรางความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน        
ท่ีมีตอระบบราชการ องคกร และขาราชการ  

สําหรับการดําเนินการในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดจัดทํา
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และกระบวนการรักษาจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ รวมทั้งกํากับดูแลการดําเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม จัดทําหลักสูตรดานจริยธรรมและการเปนขาราชการท่ีดี กําหนดมาตรการจูงใจและมาตรการท่ีใชบังคับ
แกเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีพฤติกรรมท่ีเปนการฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม    
โดยประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนไดประกาศและมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564  

นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีกลไกการรักษาจริยธรรม ไดแก ก.พ. หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการ
จริยธรรม และกลุมงานจริยธรรม โดยกลไกท่ีสําคัญคือ หัวหนาสวนราชการมีหนาท่ีกําหนดนโยบายดานจริยธรรม
และแผนปฏิบัติการดานจริยธรรมท่ีสอดคลองกับภารกิจของสวนราชการ เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงดาน
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จริยธรรม การกระทําผิดวินัย และปญหาการทุจริตและใหมีกลุมงานจริยธรรมทําหนาท่ีดําเนินการตามนโยบาย 
มาตรการ และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต เชน การพัฒนาองคกรคุณธรรม 
การสงเสริมจริยธรรมและการเสริมสรางวินัย การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ รวมถึงกําหนดกลไกในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบพฤติกรรมของ
ขาราชการ ตลอดจนติดตามรวบรวมขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอาจขัดกับวินัยและ
จริยธรรมดวย โดยขอกําหนดวาดวยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน ไดประกาศและมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 7 กันยายน 2564 และไดมีหนังสือคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม ท่ี นร (กมจ) 1019/ว 24 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 กําหนดแนวทางการจัดทําขอกําหนด
จริยธรรมเพ่ือสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานมีการรักษาจริยธรรมท่ีสอดคลองกับหลักการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมและครอบคลุมหลักการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับสวนรวม 

2. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาท่ีของรัฐและประมวลจริยธรรม ประกอบ          
ดวย 2 กิจกรรมท่ีสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

  2.1 รายงานผลการสัมมนาเพ่ือช้ีแจงแนวทางการจัดทําขอกําหนดจริยธรรม บทบาทภารกิจ           
ในการขับเคล่ือนงานจริยธรรม รวมถึงประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

      สํานักงาน ก.พ. ไดจัดการสัมมนารวมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในกลุม
งานคุมครองจริยธรรม ซ่ึงเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมจริยธรรมขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางและ
ผูปฏิบัติงานอ่ืนในสวนราชการและจังหวัด เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดทําขอกําหนดจริยธรรม บทบาทภารกิจในการ
ขับเคลื่อนงานจริยธรรม รวมถึงประมวลจริยธรรมขาราชการ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ รวมถึง
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการขับเคล่ือนจริยธรรมขาราชการพลเรือน และเพ่ือใหมีความรู   
ความเขาใจ สามารถประพฤติปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสม ยังผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการอยางมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน โดยจัดการ    
สัมนนาดังกลาวในวันท่ี 22 - 23 กันยายน 2564 สรุปผลการจัดสัมมนาได ดังนี้ 

  วันพุธท่ี 22 กันยายน 2564  

กิจกรรมในชวงเชาเปนการเสวนา หัวขอ “บทบาทภารกิจในการขับเคล่ือนงานดานจริยธรรม 
และแนวทางการปฏิบัติตนของขาราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน” โดยไดรับเกียรติ
จาก นายนพดล  เฮงเจริญ กรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน กรรมการ ก.พ. และประธาน 
อ.ก.พ.วิสามัญเก่ียวกับวินัยและจริยธรรม นายสีมา สีมานันท รองประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
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(ก.ม.จ) อ.ก.พ.วิสามัญเก่ียวกับวินัยและจริธรรม และนายธีรยุทธ หลอเลิศรัตน อ.ก.พ.วิสามัญเก่ียวกับวินัยและ
จริยธรรม ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารราชการแผนดินและดานจริยธรรม รวมการเสวนา เพ่ือใหผูเขารวม
การสัมมนามีความเขาใจในบทบาทภารกิจการขับเคลื่อนงานดานจริยธรรมภาครัฐและในราชการพลเรือน รวมทั้ง 
จะไดรับประสบการณตาง ๆ ท่ีจะใชเปนแนวทางและประโยชนในการขับเคลื่อนงานจริยธรรมของสวนราชการ 

กิจกรรมในชวงบายเปนการบรรยายหัวขอ “การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล     
กับประโยชนสวนรวม (COI)” โดยนายศักด์ิชัย จันทรแสงวัฒนา ผูอํานวยการสํานักการขัดกันแหงผลประโยชน 
สํานักงาน ป.ป.ช. เปนวิทยากรชี้แจงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําขอกําหนดจริยธรรมของ
หนวยงานของรัฐท่ีจะกําหนดเปนหลักเกณฑการปฏิบัติท่ีควรกระทํา (Dos) และไมควรกระทํา (Don’ts) ซึ่งจะ
เปนการปองกัน แกไขปญหาหรือลดความเสี่ยงในเรื่องการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับสวนรวมที่อาจ
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน ทั้งนี้ การสงเสริมใหสวนราชการจัดทําขอกําหนด
จริยธรรมตามแนวทางดังกลาว เปนการดําเนินการท่ีสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กําหนดเปาหมายใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนตนกับสวนรวม และยกระดับมาตรการปองกันและแกไขปญหาการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนตนกับสวนรวมเปนกฎหมายเพ่ือใหมีผลใชบังคับตอไป 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน 2564 

กิจกรรมในชวงเชาเปนการชี้แจงเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน การจัดทําขอกําหนดจริยธรรม แนวทางการดําเนินการตามขอกําหนดวาดวยกระบวนการ
รักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

กิจกรรมในชวงบายเปนการชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการสรรหา และการแตงต้ังคณะกรรมการ
จริยธรรม และการใชงานระบบการแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน และตอบขอซักถามในประเด็น
ตาง ๆ  

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ไดดําเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Application ZOOM Cloud 
Meetings) และถายทอดสดทาง YouTube สํานักงาน ก.พ. มีผูเขารวมสัมมนา ฯ ประกอบดวย คณะกรรมการ
จริยธรรม ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองจริยธรรมท้ังในสวนกลางและจังหวัด จํานวน 218 
หนวยงาน รวมจํานวน 1,036 คน โดยในวันท่ี 22 กันยายน 2564   มีผู เขารวมการสัมมนาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (Application ZOOM Cloud Meetings) จํานวน 270 คน และรับชมผานการถายทอดสดทาง 
YouTube สํานักงาน ก.พ. จํานวน 276 คน และในวันท่ี 23 กันยายน 2564 มีผูเขารวมการสัมมนาผานระบบ

จริยธรรม
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อิเล็กทรอนิกส (Application ZOOM Cloud Meetings) จํานวน 260 คน และรับชมผานการถายทอดสดทาง 
YouTube สํานักงาน ก.พ. จํานวน 230 คน    

 2.2 รายงานความกาวหนาในการจัดทํายุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริม
จริยธรรมภาครัฐ 

  2.2.1 ท่ีมา 

    1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให 
“รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานน้ัน ๆ ซ่ึงตองไมตํ่ากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว” และมาตรา 258 ข.       
ดานการบริหารราชการแผนดิน (4) บัญญัติวา “ใหมีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ เพ่ือจูงใจ
ใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตาม
ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซ่ือสัตยสุจริต กลาตัดสินใจ และกระทําในสิ่งท่ี
ถูกตอง โดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ 
เพ่ือใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครอง
ปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา” 

 2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ใชเปนหลักสําคัญในการจัดทําประมวล
จริยธรรมของหนวยงานของรัฐท่ีจะกําหนดเปนหลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมของเจาหนาท่ี
ของรัฐ โดยมาตรา 8 บัญญัติใหมีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหน่ึงเรียกโดยยอวา ก.ม.จ. และ         
มาตรา 13 (1) บัญญัติให ก.ม.จ. มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะและใหคําปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร      
ดานมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี 

  2.2.2 การดําเนินการท่ีผานมา 

 1) ก.ม.จ. ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563 ไดพิจารณาและมีมติ
เห็นชอบแนวทางการจัดทํายุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ และใหไป
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากองคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของมาปรับปรุงแกไขใหมีความ
สมบูรณยิ่งข้ึนเพ่ือใหการจัดทํายุทธศาสตรมีรูปแบบ วิธีการ และแนวทางในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม รวมถึง
สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณของกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 2) ก.ม.จ. ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2564 ไดพิจารณาและมีมติ
เห็นชอบรางยุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม และให    เสนอและใหเสนอเห็นชอบรางยุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม 
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รางยุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ ไปยังสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  

2.2.3 สาระสําคัญของยุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ ซ่ึง ก.ม.จ. มีมติ
เห็นชอบแลว ประกอบดวยสาระสําคัญซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้  

 ความสําคัญ 

 ยุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ จะเปนกฎหมาย
สําคัญในการขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ คือ 

 1) เพ่ือเปนกรอบและกลไกในการขับเคล่ือนการดําเนินการรักษาจริยธรรมและสงเสริม
พัฒนาจริยธรรมใหเจาหนาท่ีของรัฐ โดยองคกรกลางบริหารงานบุคคลและหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมจริยธรรม ภายในระยะเวลา 6 ป นับต้ังแต พ.ศ. 2565 – 2570 

 2) เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบราชการและองคกรภาครัฐใหบรรลุเปาหมาย   
ตามแผนการพัฒนาชาติระยะยาว ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศดาน
การบริหารราชการแผนดิน และแผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อีกท้ังยังเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญและเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ และงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 วิสัยทัศน เจาหนาท่ีของรัฐเปนท่ีเชื่อถือและไววางใจได (Trusted Public Officers) 

 พันธกิจ สรางสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรมของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐและเนนย้ํา
ภาพลักษณเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพ่ือใหไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชน 
และความไววางใจในระดับนานาชาติ 

 เปาหมาย ยกระดับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดระดับชาติท่ีเก่ียวของกับจริยธรรมเจาหนาท่ี
ของรัฐและตัวชี้วัดดานคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงานภาครัฐของประเทศไทย โดยใชกลไก
ขับเคลื่อนดานมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือยกระดับการทําหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 ประเด็นยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร ครอบคลุมการสรางมาตรฐาน การพัฒนาผลักดันนโยบาย 
การสงเสริมและบูรณาการรวมพลังกับทุกภาคสวน ภายใตประเด็นทาทายเชิงกลยุทธท่ีวา “ไมมีขอยกเวน ไมมีขอกังขา 
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และไมสูญเปลา” ท้ังนี้ อาศัยการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือการสื่อสารท่ีเขาถึงและรวมรณรงคสรางสังคม-
วัฒนธรรมจริยธรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหนวยงานของรัฐ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการสงเสริมมาตรฐานทาง

จริยธรรมภาครัฐใหครอบคลุมทุกหนวยงานและทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปใชในการบริหารงานบุคคล 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การรวมพลังทุกภาคสวนในการสรางสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การสื่อสารเพ่ือสรางความรูความเขาใจและเสริมสราง ทัศนคติเรื่อง

มาตรฐานทางจริยธรรมและการกระทําผิด 
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหนวยงานของรัฐ 

 การนํามาตรฐานทางจริยธรรม (Ethical Standard) ประมวลจริยธรรม (Code of Ethics) 
เปนกรอบแนวทางการปฏิบัติดานจริยธรรมในองคกรใหชัดเจนถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญลําดับแรกในการ
ขับเคลื่อนการสรางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐใหเกิดข้ึนภายในหนวยงานของรัฐ และการให
ความสําคัญในการสรางมาตรฐานจริยธรรมใหมีมาตรฐานเดียวกันในกลุมเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภท ครอบคลุม
ทุกหนวยงานท้ังในระดับรัฐบาล ระดับสวนราชการ ระดับทองถ่ิน และระดับองคกรโดย “ไมมีขอยกเวน”และการ
สรางมาตรฐานจริยธรรมเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาและขอขัดแยงท่ีเกิดจากคุณคาทางจริยธรรมท่ี
แตกตางกัน เพ่ือให “ไมมีขอกังขา” โดยใชมาตรฐานทางจริยธรรมเปนหลังพิง หรือหลักเกณฑในการตัดสินใจและ
การประพฤติปฏิบัติตนแทนการใชดุลยพินิจ ในกรณีท่ีไมมีกฎขอบังคับมาชี้ขาดเพ่ือลดพฤติกรรมสีเทา และเพ่ือ
สรางความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางจริยธรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการสงเสริมมาตรฐาน    
ทางจริยธรรมภาครัฐใหครอบคลุมทุกหนวยงานและทุกระดับ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการสงเสริมมาตรฐานจริยธรรม
ภาครัฐใหครอบคลุมทุกหนวยงานและทุกระดับ มุงเนนพัฒนานโยบายสงเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมเตรียมความ
พรอมและความรวมมือในการรวมบริหารงานภาครัฐอยางมีจริยธรรม โดย “ไมมีขอกังขา” หรือ ต้ังคําถาม อันเปน
การพัฒนากลไกการสงเสริมจริยธรรมท้ังท่ีมีอยูเดิมและท่ีต้ังข้ึนมาใหมใหสามารถขับเคลื่อนทํางานไดอยาง
สอดคลองกันและมีประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปใชในการบริหารงานบุคคล 

 มาตรฐานทางจริยธรรมคือ การสรางมาตรฐานเดียวกันและมีสภาพบังคับทางกฎหมาย มีการ
กําหนดมาตรการและกลไกในการขับเคลื่อนงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเสริมสรางและรักษาจริยธรรมของ
เจาหนาท่ีของรัฐ โดยมาตรการท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลท่ีคํานึงถึงหลักทางจริยธรรมแบบ “ไมมีขอกังขา” โดยใชจริยธรรมเปนหลักเกณฑในการตัดสินใจและ
การประพฤติปฏิบัติตนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีความประพฤติท่ีดี มีการรักษาจริยธรรม ควรจะไดรับการสนับสนุน      
ในรูปแบบตาง ๆ “ไมใหความพยายามนั้นสูญเปลา” ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบ เครื่องมือตาง ๆ     
ท่ีเอ้ือใหมีการนําจริยธรรมไปใชในการบริหารงานบุคคลท้ังระบบ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การรวมพลังทุกภาคสวนในการสรางสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม 

 การสงเสริมจริยธรรมตามหลักจริยธรรม ไมควรมองขามการเสริมสรางขีดความสามารถทาง
จริยธรรมของขาราชการและกลไกการเสริมสรางความเขมแข็งเพ่ือสนับสนุนจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีจะตองมีการใช
เทคนิคใหมเพ่ือสรางการตัดสินใจเชิงจริยธรรมท่ีจะสงเสริมการสราง “วัฒนธรรมจริยธรรม” ซ่ึงเปนสิ่งท่ีตอง
ปลูกฝงเพ่ือใหเกิดข้ึนและเหมาะสมกับความตองการในสังคมไทย ผลักดันใหเกิดการปฏิวัติสังคม-วัฒนธรรม              
ทางจริยธรรมในหมูเจาหนาท่ีของรัฐ สรางกลไกและเครือขายใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมตรวจสอบการกระทํา
ฝาฝนจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ (People participation and social engagement) กดดันไมใหมี         
การกระทําฝาฝนจริยธรรมเกิดข้ึน รวมทั้งไมปลอยใหมีท่ียืนสําหรับผูกระทําผิด  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การส่ือสารเพ่ือสรางความรูความเขาใจและเสริมสรางทัศนคติเรื่อง
มาตรฐานทางจริยธรรมและการกระทําผิด 

 การสง เสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  ภาครัฐ 
จึงควรมีการสื่อสารและการรณรงคดวยแนวทางใหม ใชเทคโนโลยีสื่อสารอยางชาญฉลาดควบคูกับการผลักดัน
จริยธรรม ใชการสื่อสารและการรณรงคสรางความรู ความเขาใจและความสําคัญของมาตรฐานทางจริยธรรม    
การขับเคลื่อนจริยธรรมภาครัฐในระยะตอไปจะตองรณรงค ประชาสัมพันธ เปลี่ยนทัศนคติเรื่องการทําผิด
จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐมีเพียงการกระทําท่ีผิดหรือถูกเทานั้น โดย “ไมมีขอกังขา” หรือต้ังคําถามกับการ
ดําเนินงาน และตอง “ไมสูญเปลา” โดยไมยอมรับการกระทําผิดสีเทาอีกตอไป  

 แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินการ 

      1) แนวทางการสงเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคล่ือนงานดานการสงเสริมจริยธรรม
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีสามารถดําเนินการไดทันทีและสรางผลกระทบสูง (Quick Win) อาทิ การจัดทําคูมือ Dos 
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& Don’ts เพ่ือกําหนดพฤติกรรมท่ีควรกระทํา และไมควรกระทํา ซ่ึงจะชวยลดความสับสนเก่ียวกับพฤติกรรรม     
สีเทา การจัดทําแบบทดสอบ แบบประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรมสําหรับผูเขารับการคัดเลือกเขาสูระบบราชการ 
การจัดทําเครื่องมือการประเมินพฤติกรรมการทํางานภายใตกรอบจริยธรรม การเลือกประเด็นปญหาทางจริยธรรม
ท่ีใกลตัวประชาชนมาทําแคมเปญรณรงค เพ่ือสรางทัศนคติใหมแกสังคมและเจาหนาท่ีรัฐ  

     2) แนวทางการสงเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคล่ือนงานดานการสงเสริมจริยธรรม
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน กลไกการบริหารจัดการแผนใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามยุทธศาสตร ไดแก (1) ระดับสวนกลาง การปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนจริยธรรมใหมีประสิทธิภาพสามารถทํางาน        
ไดบรรลุวัตถุประสงคและเจตนารมณตามกฎหมายกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ และการบูรณาการระหวางหนวยงาน
กลางเพ่ือการขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต (2) ระดับสวนภูมิภาค          
ใหสํานักงานจังหวัดสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีหนวยงานทําหนาท่ีใหคําปรึกษา สงเสริม 
และรับเรื่องรองเรียนพฤติกรรมลอแหลม โดยใชกลไกทางจริยธรรมเปนกลไกการดําเนินการในเชิงปองกัน        
(3) ระดับสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจัดทําขอกําหนดจริยธรรมของทองถ่ิน คูมืออธิบายและ
กําหนดพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมกลางเปดโอกาสใหทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการติดตามและ
ตรวจสอบ  

แนวทางการติดตามประเมินผลและผูรับผิดชอบ 

       1 )  ตรวจสอบติ ดตามผลการดํ า เนิ นการตามยุทธศาสตร ในแผน ท่ีนํ าทาง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Roadmap) ทุกระยะ โดยเสนอคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) และ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

        2) ใหองคกรกลางบริหารงานบุคคล จัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม     
แบบรายงานประจําปตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) 

       3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยใชเครื่องมือประเมินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ในประเด็นดังนี้ 

       3.1) ประเมินผลการดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามยุทธศาสตรดานมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐเพ่ือการกํากับและติดตาม  

      3.2) ประเมินผลลัพธ ผลสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามยุทธศาสตร
ดานมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ 
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ความกาวหนาของการดําเนินการ  

    สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํายุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรม
และการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ ตามขอเสนอแนะและมติ ก.ม.จ. ดังนี้ 

    1) ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมและดําเนินการตามขอเสนอแนะของ ก.ม.จ. เชน การเพ่ิมตัวชี้วัด
เก่ียวกับสิ่ง ท่ีใหหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐไดมีความพยายามดําเนินการในเรื่องของกฎหมายหรือ              
การดําเนินการตอผูกระทําฝาฝนจริยธรรม และการเพ่ิมบทบาทของภาคประชาสังคมเพ่ือเปนการสรางเครือขาย
การแจงเบาะแสการกระทําความผิด (Whistleblower) โดยในทางปฏิบัติกับหนวยงานของรัฐ ไดแก สํานักงาน 
ป.ป.ช. สาํนักงาน ป.ป.ท. 

    2) จัดทําบันทึกถึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) (บันทึกขอความ ท่ี นร 
1019.1/25 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2564) เพ่ือขอความเห็นชอบนํายุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรมและ   
การสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ เสนอตอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองตามข้ันตอนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การเสนอแผนเขาสูการพิจารณา   
ของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงไดรับความเห็นชอบแลว  

    3) จัดทําหนังสือถึงสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (หนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1019.1/26 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2564) เพ่ือพิจารณากลั่นกรองรางยุทธศาสตรดานมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐตามข้ันตอน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการ
พิจารณา  

    4) ยุทธศาสตรด านมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ 
ท่ีผานการพิจารณากลั่นกรองจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว สํานักงาน ก.พ.      
จะนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีโดยดวนตอไป 

3. กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการรณรงคสงเสริม และปลูกฝงจิตสํานึกการเปน
ขาราชการท่ีดี 

การจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 

การจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน ประจําป 2564   
สํานักงานก.พ. ไดเชิญชวนหนวยงานหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานของรัฐโปรดดําเนินการติดต้ังแถบสัญลักษณ 
(Banner) “ขอเชิญรวมลงนามถวายสัตยปฏิญาณ ฯ ทางออนไลน” บนเว็บไซตของหนวยงาน รวมท้ัง
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ประชาสัมพันธใหขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดรวมถึงประชาชนรวมลงนามถวายสัตยปฏิญาณ ฯ ทางออนไลน
เพ่ือแสดงความมุงม่ันแนวแนท่ีจะเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ตามหนังสือท่ี นร1019.2/27 ลงวันท่ี16กรกฎาคม2564 

การจัดงานวันขาราชการพลเรือน 

          สรุปสาระสําคัญการดําเนินการจัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ. 2564 ไดดังนี้ 

          ท่ีมาของการจัดงานวันขาราชการพลเรือน  

                     การจัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ. 2564 คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการ       
พลเรือน ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการดานตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ โดยปฏิบัติ
หนาท่ีอยางตอเนื่องโดยไมตองมีการแตงต้ังแบบปตอปจํานวน 3 คณะ ไดแกคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม        
วันขาราชการพลเรือน  คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน  และคณะอนุกรรมการดานการ
ประชาสัมพันธและเผยแพร 

           การดําเนินงาน 

                    1. สืบเนื่องจากสถานการณและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน เห็นชอบใหจัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป 
พ.ศ. 2564 โดยกําหนดใหจัดพิธีในระดับกระทรวงหรือเทียบเทา และจังหวัด และมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเทา และผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตามแนวทางการจัดงานวันขาราชการพลเรือน
ประจําป พ.ศ. 2564 ดังนี้  

   1) เผยแพรพระบรมราโชวาทเนื่องในวันขาราชการพลเรือนประจําปพ.ศ. 2564 ใหแก
ขาราชการในสังกัดและประชาชน โดยสํานักงาน ก.พ. เผยแพรผานทางเว็บไซต (www.ocsc.go.th)  เม่ือวันท่ี 1 
เมษายน 2564 

                      2) ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติและเผยแพรเกียรติคุณของขาราชการพลเรือน
ดีเดนหรือผลงานของสวนราชการ ตามสื่อชองทางการประชาสัมพันธของสวนราชการ 

                      3) พิจารณารูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือน
ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 ใหแกขาราชการหรือสวนราชการในสังกัด ตามท่ีจะเห็นสมควร และแจงใหขาราชการ
พลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 ในสังกัดทราบ 

28 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1019.2/27 ลงวันท่ี16 กรกฎาคม 2564

เผยแพรพระบรมราโชวาทเนื่องในวันขาราชการพลเรือน ประจำป พ.ศ. 2564 ใหแก
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 2. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต้ังแตเดือนมีนาคม
ถึงเดือนกันยายน 2564 มีความรุนแรงและอยูในการควบคุมระดับสูงสุด สํานักงาน ก.พ. จึงไมสามารถดําเนินการ
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 ในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนสวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง รวมกันไดในแตละสวนราชการจึงไดดําเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็ม
เชิดชูเกียรติในสวนราชการของตนเอง 

  3. ผลการดําเนินงานท่ีสวนราชการไดดําเนินการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันขาราชการพลเรือน    
สรุปได ดังนี้ 

                        1) คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ. 2564 (กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ และกระทรวงคมนาคม) ไดดําเนินการ   

(1) กําหนดหัวขอเรื่อง (Theme) งาน “ขาราชการไทย เขมแข็งในความดี มีจิตอาสา 
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”  

(2) งดการจัดนิทรรศการ การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแกขาราชการพลเรือนดีเดน 
และการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันขาราชการพลเรือน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

(3) สนับสนุนใหสวนราชการจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใตหัวขอกิจกรรม “1 กระทรวง      
1 การให เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน ในยุค New Normal” ใหผูแทนแตละกระทรวงแจงชื่อเรื่อง กําหนดการ และ
รายละเอียดกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงท่ีดําเนินการใหกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
(ผูแทนประธานคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ.2564) เพ่ือรวบรวมขอมูลสงให
กรมประชาสัมพันธดําเนินการประชาสัมพันธตอไป โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ แจงไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการ และประสานงานกับกรมประชาสัมพันธเพ่ือดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด รวม
จํานวน 16 กระทรวง 

 2) คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน (กระทรวงศึกษาธิการ) 

                            (1) พิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 จากสวนราชการ/
จังหวัดท่ีสงผลการคัดเลือก จํานวน 625 ราย จาก 299 หนวยงาน 

ในแตละสวนราชการจึงไดดําเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็ม
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         (2) จัดทําเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 

                            (3) จัดทําหนังสือท่ีระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 

3) คณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธและเผยแพร (กรมประชาสัมพันธ) ดําเนินการ
ประชาสัมพันธการจัดงานวันขาราชการพลเรือนและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค     
ผานสื่อวิทยุโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน สื่อบุคคล และอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

                   



สวนที่ 3 รายงานการเงิน 
ในปงบประมาณ พ.ศศ. 2564 
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รายงานการวเิคราะหงบการเงินของสํานักงาน ก.พ. 
 สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทํารายงานการเงินแบงเปน 2 สวน  ไดแก 
 1. งบการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  รายงานรายไดแผนดิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินเปรียบเทียบ
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 2.  การวิเคราะหงบการเงิน  แสดงการวิเคราะห  2  รูปแบบคือ 
  2.1  การหาอัตรายอสวนตามแนวดิ่งของรายการแตละบรรทัดเปนรอยละเทียบกับยอดรวม
สินทรัพยเปนฐานรอยสําหรับรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  และเทียบกับยอดรวมรายไดเปนฐานรอย
สําหรับรายการในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
  2.2  การวิเคราะหตามแนวนอนหรือหาแนวโนม  เปนการแสดงในรูปแบบแผนภูมิกราฟแทง 
โดยแสดงเฉพาะรายการหลักจากงบการเงิน 

 ทั้งนี้รายงานการเงินของสํานักงาน ก.พ. สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สามารถ
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. งบการเงิน   

ปรากฏวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ก.พ. มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
จํานวน 5,916,908.79 พันบาท  แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 5,219,223.04 พันบาท คิดเปนรอยละ 88.21         
และสินทรัพยไมหมุนเวียน 697,685.75 พันบาท  คิดเปนรอยละ 11.79  มีหนี้สินรวม 3,054,428.88 พันบาท  
คิดเปนรอยละ 51.62 ทําใหมีสินทรัพยสุทธิ 2,862,479.91 พันบาท  คิดเปนรอยละ 48.38  โดยมีรายไดจาก
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายไดจากแหลงอ่ืนรวม 3,836,932.68 พันบาท  แบงเปนรายไดจากงบประมาณ
แผนดิน 3,643,349.54 พันบาท  คิดเปนรอยละ 94.95 และรายไดจากแหลงอื่น 193,583.14 พันบาท                
คิดเปนรอยละ 5.05 และมีคาใชจายในการดําเนินงาน 3,884,537.09 พันบาท  คิดเปนรอยละ 101.24 ทําให     
มีรายไดตํ่ากวาคาใชจายในการดําเนินงาน 47,604.41 พันบาท คิดเปนรอยละ 1.24 

 เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังน้ี 

1.1  สินทรัพยมีจํานวนลดลง 362,871.33 พันบาท  (5,916,908.79 - 6,279,780.12)     
คิดเปนรอยละ 5.78 เนื่องจากการลดลงที่สําคัญของสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 335,746.60 พันบาท 
(5,219,223.04 - 5,554,969.64)  และการลดลงที่สําคัญของสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน  27,124.74 พันบาท 
(697,685.75 – 724,810.49) 

1.2 หน้ีสินมีจํานวนลดลง  319,855.72 พันบาท  (3,054,428.88 – 3,374,284.60)     
คิดเปนรอยละ 9.48 เนื่องจากการลดลงที่สําคัญของหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 319,676.26 พันบาท 
(3,052,760.10 – 3,372,436.36) และการลดลงที่สําคัญของหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 179.46 พันบาท 
(1,668.78 – 1,848.24) 
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1.3 สินทรัพยสุทธิมีจํานวนลดลง 47,604.41 พันบาท เนื่องจากการลดลงท่ีสําคัญของรายได  
สูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสมจํานวน 47,604.41 พันบาท 
 

 1 . 4   ร ายได ท่ี นํ ามา ใช ใ นกา รดํ า เ นิ นงานลดลงจํ า นวน  26 , 482 .01  พั นบาท       
(3,836,932.68 – 3,863,414.69)  เนื่องจากการลดลงที่สําคัญของรายไดจากงบประมาณประจําจํานวน 
114,411.96 พันบาท  (3,643,349.54 – 3,757,761.50)  โดยมีเงินอุดหนุนนักเรียนทุนรัฐบาลลดลง     
จํานวน 180,581.89 พันบาท  (2,744,261.22 – 2,924,843.11)  การลดลงของงบบุคลากรจํานวน    
2,454.15 พันบาท (278,890.51 – 281,344.66)  การลดลงของงบดําเนินงานจํานวน 13,607.92 พันบาท 
(162,310.86 – 175,918.78)  การลดลงของงบรายจายอ่ืนจํานวน 57,228.33 พันบาท (60,954.60 – 118,182.93)  
และการเพ่ิมขึ้นของงบลงทุนจํานวน 15,658.60 พันบาท (21,792.23 – 6,133.63)  การลดลงท่ีสําคัญของรายได    
จากการขายสินคาและบริการจํานวน 7,758.24 พันบาท (34,738.91 – 42,497.15)  แตมีการเพ่ิมข้ึนของรายได
จากการอุดหนุนและบริจาคจํานวน 55.64 พันบาท (179.46 – 123.82)  และการเพ่ิมข้ึนของรายไดอ่ืนจํานวน 
95,632.55 พันบาท (158,664.77 – 63,032.22)   
 

  1 . 5  ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร ดํา เ น ิน ง า น เ พิ ่ม ขึ ้น จํา น ว น  8 0 , 0 6 9 . 8 9  พ ัน บ า ท   
(3,884,537.09 – 3,804,467.20) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาบําเหน็จบํานาญจํานวน 4,693.00 พันบาท 
(203,853.46 – 199,160.46) การ เพิ่ มขึ้ น ท่ี สํ า คัญของค า ใชสอยจํ านวน  70 ,596 .01 พันบาท           
(3,175,808.43 – 3,105,212.42)  โดยมีการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายเดินทางจํานวน 635.99 พันบาท (4,563.18 – 3,927.19) 
การเพ่ิมข้ึนของคาจางเหมาบริการจํานวน 55,410.88 พันบาท (124,972.27 – 69,561.39) การเพิ่มขึ้นของ
คาธรรมเนียมจํานวน 465.33 พันบาท (632.15 – 166.82) การเพ่ิมข้ึนของคาเชาจํานวน 6,503.22 พันบาท 
(15,450.48 – 8,947.26) การเพิ่มขึ้นของคาใชสอยอ่ืนๆ จํานวน 1,303.14 พันบาท (14,775.69 – 13,472.55)   
การลดลงของคาซอมแซมและบํารุงรักษาจํานวน 4,340.42 พันบาท (5,047.34 – 9,387.76) การลดลงของคาจาง 
ที่ปรึกษาจํานวน 57,240.22 พันบาท (29,164.20 – 86,404.42) การลดลงของคาใชจายในการประชุมจํานวน 
1,465.38 พันบาท (6,690.94 – 8,156.32) การลดลงของคาประชาสัมพันธจํานวน 1,293.25 พันบาท            
(323.80 – 1,617.05) แตมีการเพ่ิมขึ้นท่ีสําคัญของคาวัสดุจํานวน 4,807.99 พันบาท (17,484.15 – 12,676.16) 
และการเพ่ิมขึ้นของคาสาธารณูปโภคจํานวน 2,025.48 พันบาท (23,012.73 – 20,987.25)  

 2. การวิเคราะหงบการเงิน 
 2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
  1. สัดสวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอสินทรัพยสุทธิป พ.ศ. 2564 ลดลง

จากป พ.ศ. 2563 จํานวน 6.68 % (46.99 – 53.67) ถาพิจารณาจากแผนภูมิปรากฏวาเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลงจํานวน 590,148.19 พันบาท  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
ดังน้ี 
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หนวย  :   พันบาท 
 2564 2563          เพิ่ม (ลด) 
เงินฝากสถาบันการเงิน 2,762,309.40 3,357,978.53 (595,669.13) 
เงินฝากคลัง 11,619.08 10,861.56 757.52 
เงินทดรองราชการ 1,434.08 1,434.08 - 
เงินฝากไมมีรายตัว 4,763.42 - 4,763.42 
รวม 2,780,125.98 3,370,274.17 (590,148.19) 

 

2. สัดสวนของเงินจายใหหนวยงานในตางประเทศตอสินทรัพยสุทธิป พ.ศ. 2564 
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2563 จํานวน 6.46 % (40.94 – 34.48) เนื่องจากป พ.ศ. 2564 และป พ.ศ. 2563 มีการ
บันทึกเงินฝากธนาคารของสํานักงานผูดูแลนักเรียนทั้ง 7 แหง ที่เปนเงินฝากสกุลเงินตางประเทศที่สถาบันการเงิน
(ตางประเทศ) ในงบการเงินของสํานักงาน ก.พ. และมีการแปลงคาสกุลเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยซ้ือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีธนาคารพาณิชยรับซ้ือซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทย
คํานวณไว 

3. สัดสวนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) ตอสินทรัพยสุทธิของป พ.ศ. 2564 ลดลง
จากป พ.ศ. 2563 จํานวน 0.17 % (11.19–11.02) ถาพิจารณาตามแผนภูมิปรากฏวาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)     
ป พ.ศ. 2564 ลดลงจากป พ.ศ. 2563  จํานวน 30,289.64 พันบาท (661,990.16 – 692,279.80)   

  4. สัดสวนหนี้สินรวมป พ.ศ. 2564  ลดลงจากป พ.ศ. 2563 จํานวน 2.11 % (51.62–53.73)      
ถาพิจารณาตามแผนภูมิปรากฏวาหนี้สินรวมป พ.ศ. 2564 ลดลงจากป พ.ศ. 2563 จํานวน 319,855.72 พันบาท                 
(3,054,428.88 – 3,374,284.60)  เน่ืองจากป พ.ศ. 2564 มีการลดลงท่ีสําคัญของหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 
319,676.26 พันบาท  (3,052,760.10 – 3,372,436.36)  โดยที่เงินรับฝากนักเรียนทุนรัฐบาลของทุนตางๆ ท่ีฝาก
สํานักงาน ก.พ. ดูแลลดลงจํานวน 478,633.69 พันบาท (2,850,546.41–3,329,180.10) ซ่ึงรวมเงินรับฝาก    
นักเรียนทุนรัฐบาลทุนตางๆ ท่ีฝากในตางประเทศดวย การลดลงของเจาหนี้ระยะสั้นจํานวน 1,375.26 พันบาท  
(1,775.17 – 3,150.43) การลดลงของเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้นจํานวน 68.60 พันบาท     
(10,268.70 – 10,337.30) การลดลงของเจาหน้ีการคาจํานวน 18,151.81 พันบาท  (6,069.62 – 24,221.43)     
แตมีการเพ่ิมขึ้นของเงินรับฝากระยะสั้นจํานวน 178,967.58 พันบาท  (183,720.74 – 4,753.16) ท่ีเพิ่มจาก
รายการคาธรรมเนียมการสอบภาค ก และมีการลดลงของหน้ีสินไมหมุนเวียนจํานวน 179.46 พันบาท 
(1,668.78 – 1,848.24) 

 2.2  งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
  1. สัดสวนของรายไดจากงบประมาณตอรายไดรวมป พ.ศ. 2564 ลดลง จากป พ.ศ. 2563

จํานวน 2.32 % (94.95–97.27)  ถาพิจารณาจากแผนภูมิปรากฏวารายไดจากงบประมาณลดลงจํานวน 
114,411.96 พันบาท  (3,643,349.54 – 3,757,761.50)  โดยมีเงินอุดหนุนนักเรียนทุนรัฐบาลลดลง     
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จํานวน 180,581.89 พันบาท  (2,744,261.22 – 2,924,843.11)  การลดลงของงบบุคลากรจํานวน    
2,454.15 พันบาท (278,890.51 – 281,344.66)  การลดลงของงบดําเนินงานจํานวน 13,607.92 พันบาท 

(162,310.86 – 175,918.78)  การลดลงของงบรายจายอ่ืนจํานวน 57,228.33 พันบาท (60,954.60 – 118,182.93)  
และการเพ่ิมขึ้นของงบลงทุนจํานวน 15,658.60 พันบาท (21,792.23 – 6,133.63) 

                    2. สัดสวนรายไดจากแหลงอ่ืนตอรายไดรวมป พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2563 
จํานวน 2.32 %  (5.05 – 2.73)  ถาพิจารณาจากแผนภูมิปรากฏวารายไดจากแหลงอ่ืนเพ่ิมขึ้นจํานวน  87,929.95 พันบาท 
(193,583.14 – 105,653.19)   
            3. สัดสวนคาใชจายจากการดําเนินงานตอรายไดรวมของป พ.ศ. 2564  เพ่ิมขึ้นจาก       
ป พ.ศ. 2563 จํานวน 2.77 % (100.24 – 98.47)  พิจารณาจากแผนภูมิปรากฏวาคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น
จํานวน 80 ,069 .89 พันบาท  (3,884,537 .09 – 3,804,467.20) เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของคาบําเหน็จ
บํานาญจํานวน 4,693.00 พันบาท (203,853.46 – 199,160.46) การเพ่ิมขึ้นที่สําคัญของคาใชสอยจํานวน 
70,596.01 พันบาท (3,175,808.43 – 3,105,212.42)  โดยมีการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายเดินทางจํานวน 635.99 พันบาท 
(4,563.18 – 3,927.19) การเพ่ิมข้ึนของคาจางเหมาบริการจํานวน 55,410.88 พันบาท (124,972.27 – 69,561.39) 
การเพ่ิมข้ึนของคาธรรมเนียมจํานวน 465.33 พันบาท (632.15 – 166.82) การเพ่ิมขึ้นของคาเชาจํานวน 
6,503.22 พันบาท (15,450.48 – 8,947.26) การเพ่ิมขึ้นของคาใชสอยอ่ืนๆ จํานวน 1,303.14 พันบาท   
(14,775.69 – 13,472.55) การลดลงของค าซ อมแซมและบํารุ งรั กษาจํ านวน 4,340.42 พันบาท              
(5,047.34 – 9,387.76) การลดลงของคาจางท่ีปรึกษาจํานวน 57,240.22 พันบาท (29,164.20 – 86,404.42)      
การลดลงของคาใชจายในการประชุมจํานวน 1,465.38 พันบาท (6,690.94 – 8,156.32) การลดลงของ              
คาประชาสัมพันธจํานวน 1,293.25 พันบาท (323.80 – 1,617.05) แตมีการเพ่ิมขึ้นที่สําคัญของคาวัสดุจํานวน 
4,807.99 พันบาท (17,484.15 – 12,676.16) และการเพ่ิมขึ้นของคาสาธารณูปโภคจํานวน 2,025.48 พันบาท 
(23,012.73 – 20,987.25)  
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
(หนวย:บาท) 

หมาย
เหตุ 2564 2563 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  4   2,780,125,982.64    3,370,274,172.01  
 เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ  5   2,422,449,089.95    2,165,462,614.23  
 ลูกหนี้อ่ืนระยะสั้น  6        2,240,194.61          5,430,660.90  
 สินคาและวัสดุคงเหลือ         4,179,110.65          3,423,374.65  
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน        10,228,663.81        10,378,814.72  
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน   5,219,223,041.66   5,554,969,636.51  

 สินทรัพยไมหมุนเวียน  
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   7     661,990,164.61      692,279,796.45  
 สินทรัพยไมมีตัวตน  8       35,695,586.15        32,530,691.18  
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน      697,685,750.76      724,810,487.63  

 รวมสินทรัพย   5,916,908,792.42   6,279,780,124.14  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้  

หมายเหตุ
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
 งบแสดงฐานะการเงิน   

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
(หนวย:บาท) 

หมายเหตุ 2564 2563 
 หนี้สิน  

 หนี้สินหมุนเวียน  
 เจาหนี้การคา  9        6,069,619.25        24,221,433.58  
 เจาหนี้อ่ืนระยะสั้น  10        1,775,166.85         3,150,435.91  
 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น        10,268,700.00        10,337,300.00  
 เงินรับฝากระยะสั้น  11     183,720,745.75        4,753,162.55  
 เงินรับฝากอ่ืน  12  2,850,546,413.19   3,329,180,104.73  
 รายไดจากเงินงบประมาณรับลวงหนา            379,452.52            793,920.00  
 รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,052,760,097.56  3,372,436,356.77  

 หนี้สินไมหมุนเวียน  
 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว            234,703.86            414,162.44  
 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว         1,434,079.60         1,434,079.60  
 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน        1,668,783.46        1,848,242.04  

 รวมหนี้สิน  3,054,428,881.02  3,374,284,598.81  
 สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  

 ทุน      488,193,743.29      488,193,743.29  
 รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม  2,374,326,204.30   2,417,260,267.32  
 องคประกอบอ่ืนของสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  (40,036.19)            41,514.72  

 รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  2,862,479,911.40  2,905,495,525.33  
 รวมหนี้สินและสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  5,916,908,792.42  6,279,780,124.14  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้  
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
 งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  
 สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2564  

(หนวย:บาท) 
หมาย
เหตุ 2564 2563 

 รายได  
 รายไดจากงบประมาณ  14    3,643,349,539.62    3,757,761,499.33  
 รายไดจากการขายสินคาและบริการ  15        34,738,905.99        42,497,151.71  
 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค            179,458.58           123,819.19  
 รายไดอ่ืน  16      158,664,772.10        63,032,218.54  

 รวมรายได   3,836,932,676.29   3,863,414,688.77  
 คาใชจาย  

 คาใชจายบุคลากร  17      372,288,278.20      376,218,611.26  
 คาบําเหน็จบํานาญ  18      203,853,455.84      199,160,460.52  
 คาตอบแทน        24,930,579.07        24,144,368.71  
 คาใชสอย  19    3,175,808,433.64    3,105,212,418.43  
 คาวัสดุ  20        17,484,145.71        12,676,164.37  
 คาสาธารณูปโภค  21        23,012,727.52        20,987,246.50  
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  22        67,159,465.85        65,907,310.96  
 คาใชจายอ่ืน   23                    0.34           160,617.40  

 รวมคาใชจาย   3,884,537,086.17   3,804,467,198.15  
 รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ      (47,604,409.88)      58,947,490.62  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้  

หมายเหตุ



77

รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2564 
(หนวย:บาท) 

  รายไดสูง/(ต่าํ)  
กวาคาใชจายสะสม 

องคประกอบอื่น 
รวม 

ทุน 
ของสินทรัพยสุทธิ/ 

สินทรัพยสุทธิ/ 
  

สวนทุน 
สวนทุน 

  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

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

                    -    
2,846,454,019.99 

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน 
                    -   

52,500.00 
                    -    

52,500.00 
รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสําหรับงวด 2563 

                    -   
58,947,490.62 

                    -    
58,947,490.62 

องคประกอบอื่นของสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 
                    -   

                     -    
          41,514.72  

41,514.72 
ยอดคงเหลือ ณ วั นที่ 30 กันยายน 2563 

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

          41,514.72  
2,905,495,525.33 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
488,193,743.29 

2,417,260,267.32 
          41,514.72  

2,905,495,525.33 
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน 

4,670,346.86 
4,670,346.86 

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสําหรับงวด 2564 
(47,604,409.88) 

(47,604,409.88) 
องคประกอบอื่นของสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 

(81,550.91) 
(81,550.91) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
488,193,743.29 

2,374,326,204.30 
(40,036.19) 

2,862,479,911.40 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี ้



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
 รายงานรายไดแผนดนิ  

 สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2564  

(หนวย:บาท) 
2564 2563 

 รายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ  
 รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี  935,044,580.36 1,002,801,173.96 
หัก รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง                     -                      -  

 รายไดแผนดินจัดเก็บสุทธิ  935,044,580.36 1,002,801,173.96 
 รายไดแผนดินนําสงคลัง  935,044,580.36 1,002,801,173.96 

 รายการรายไดแผนดินสุทธิ                      -                        -    

 รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี  
(หนวย:บาท) 

2564 2563 
 รายไดจากการขายสินคาและบริการ  18,269,494.19 134,459,130.70 
 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล  7,552,488.72 15,860,409.89 
 รายไดเงินเหลือจายปเกา  895,283,257.77 782,520,448.31 
 รายไดอ่ืน  13,939,339.68 69,961,185.06 
 รวมรายไดแผนดิน - นอกจากภาษี  935,044,580.36 1,002,801,173.96 



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

การวิเคราะหงบการเงิน 
1. การยอสวนตามแนวดิ่ง (Common Size) 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่  30  กันยายน  2564 
 หมายเหตุ (หนวย:บาท) อัตราสวนตามแนวดิ่ง 

สินทรัพย 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยหมุนเวียน 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  4  2,780,125,982.64   3,370,274,172.01  46.99% 53.67% 
 เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ  5 2,422,449,089.95   2,165,462,614.23  40.94% 34.48% 

 ลูกหนี้อ่ืนระยะสั้น  6        2,240,194.61         5,430,660.90  0.04% 0.09% 
 สินคาและวัสดุคงเหลือ         4,179,110.65         3,423,374.65  0.07% 0.05% 
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน       10,228,663.81       10,378,814.72  0.17% 0.17% 

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน  5,219,223,041.66  5,554,969,636.51  88.21% 88.46% 
 สินทรัพยไมหมุนเวียน  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   7    661,990,164.61     692,279,796.45  11.19% 11.02% 
 สินทรัพยไมมีตัวตน  8      35,695,586.15       32,530,691.18  0.60% 0.52% 
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    697,685,750.76    724,810,487.63  11.79% 11.54% 

 รวมสินทรัพย  5,916,908,792.42  6,279,780,124.14  100.00% 100.00% 
หนี้สิน  

 หนี้สินหมุนเวียน  
 เจาหนี้การคา  9        6,069,619.25       24,221,433.58  0.10% 0.39% 
 เจาหนี้ระยะสั้น  10        1,775,166.85         3,150,435.91  0.03% 0.05% 
 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น       10,268,700.00       10,337,300.00  0.17% 0.16% 

 เงินรับฝากระยะสั้น  11      183,720,745.75          4,753,162.55  3.11% 0.08% 
 เงินรับฝากอ่ืน  12    2,850,546,413.19     3,329,180,104.73  48.18% 53.01% 
 รายไดจากเงินงบประมาณรับลวงหนา             379,452.52             793,920.00  0.01% 0.01% 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน    3,052,760,097.56    3,372,436,356.77  51.59% 53.70% 
 หนี้สินไมหมุนเวียน  

 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว             234,703.86             414,162.44  0.00% 0.01% 

 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว          1,434,079.60          1,434,079.60  0.02% 0.02% 
 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน          1,668,783.46          1,848,242.04  0.03% 0.03% 

 รวมหนี้สิน    3,054,428,881.02    3,374,284,598.81  51.62% 53.73% 

 สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน    2,862,479,911.40    2,905,495,525.33  48.38% 46.27% 
 สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  

 ทุน       488,193,743.29       488,193,743.29  8.25% 7.77% 
 รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม     2,374,326,204.30     2,417,260,267.32  40.13% 38.49% 
 องคประกอบอ่ืนของสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  (40,036.19)             41,514.72  0.00% 0.00% 

 รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน    2,862,479,911.40    2,905,495,525.33  48.38% 46.27% 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

การวิเคราะหงบการเงิน 
1. การยอสวนตามแนวดิ่ง (Common Size) (ตอ) 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

 งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  

 สําหรบัปสิ้นสดุวันที ่ 30  กันยายน  2564  

หมายเหต ุ (หนวย:บาท) อัตราสวนตามแนวดิง่ 

 รายได  2564 2563 2564 2563 

 รายไดจากงบประมาณ  14    3,643,349,539.62    3,757,761,499.33  94.95% 97.27% 

 รายไดจากการขายสินคาและบริการ  15        34,738,905.99        42,497,151.71  0.91% 1.10% 

 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค            179,458.58           123,819.19  0.00% 0.00% 

 รายไดอื่น  16     158,664,772.10        63,032,218.54  4.14% 1.63% 

 รวมรายได   3,836,932,676.29   3,863,414,688.77  100.00% 100.00% 

 คาใชจาย  

 คาใชจายบุคลากร  17      372,288,278.20      376,218,611.26  9.70% 9.74% 

 คาบําเหน็จบํานาญ  18      203,853,455.84      199,160,460.52  5.31% 5.16% 

 คาตอบแทน        24,930,579.07        24,144,368.71  0.65% 0.62% 

 คาใชสอย  19    3,175,808,433.64    3,105,212,418.43  82.77% 80.37% 

 คาวัสดุ  20        17,484,145.71        12,676,164.37  0.46% 0.33% 

 คาสาธารณูปโภค  21        23,012,727.52        20,987,246.50  0.60% 0.54% 

 คาเส่ือมราคาและคาตัดจาํหนาย  22        67,159,465.85        65,907,310.96  1.75% 1.71% 

 คาใชจายอื่น   23                    0.34           160,617.40  0.00% 0.00% 

 รวมคาใชจาย   3,884,537,086.17   3,804,467,198.15  101.24% 98.47% 

 รายไดสูง (ต่าํ) กวาคาใชจายสุทธ ิ (47,604,409.88) 58,947,490.62 -1.24% 1.53% 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี      821,246,743.95  



ร

2. การวิเคราะหตามแนวนอน (Tren
 

ลําดับ รายการ 

1 เงินสดและรายการเทียบเท

2 สินทรัพยหมุนเวียน 

3 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

4 สินทรัพยไมหมุนเวียน 

5 สินทรัพยรวม 

6 หน้ีสินหมุนเวียน 

7 หน้ีสินไมหมุนเวียน 

8 หน้ีสินรวม 

 

-

5,000,000.00 

10,000,000.00 

ายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

nd Analysis) 

ป 2564 ป 2563 

ทาเงินสด       2,780,125.98         3,370,274.1

      5,219,223.04         5,554,969.6

(สุทธิ)         661,990.16           692,279.8

        697,685.75           724,810.4

      5,916,908.79         6,279,780.1

      3,052,760.10         3,372,436.3

            1,668.78              1,848.2

3,054,428.88         3,374,284.6

แผนภูมิงบแสดงฐานะการเงิน

เพ่ิม(ลด) 

17  
  

(590,148.19) 

64  
  

(335,746.60) 

80  
  

(30,289.64) 

49  
  

(27,124.74) 

12  
  

(362,871.33) 

36  
  

(319,676.26) 

24  
  

(179.46) 

60  (319,855.72)  

ป 2564

ป 2563



ร

2. การวิเคราะหตามแนวนอน (Tren

ลําดับ รายการ 

1 รายไดจากงบประมาณ 
2 รายไดจากแหลงอ่ืน 
3 รายไดจากการดําเนินงาน 
4 คาใชจายบุคลากร 
5 คาบําเหน็จบํานาญ 
6 คาตอบแทน 

7 คาใชสอย 

8 คาวัสด ุ

9 คาสาธารณูปโภค 

10 คาเสื่อมราคาและคาตัดจํา

11 คาใชจายอ่ืน 

12 คาใชจายในการดําเนินงาน

-
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 

รา
ยได

จา
กง

บป
ระ

มา
ณ

ายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

nd Analysis) (ตอ) 

ป 2564 ป 2563 

     3,643,349.54         3,757,761.50   
        193,583.14           105,653.19   
     3,836,932.68         3,863,414.69   
        372,288.28           376,218.61    
        203,853.46           199,160.46   
         24,930.58             24,144.37  

     3,175,808.43         3,105,212.42   

17,484.15             12,676.16   

         23,012.73             20,987.25   

าหนาย          67,159.47             65,907.31   

                    -                160.62   
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แผนภูมิงบแสดงผลการดําเนินงานทางกา

เพ่ิม(ลด) 

    (114,411.96) 
       87,929.95  
      (26,482.01) 
       (3,930.33) 
         4,693.00  
            786.21  

       70,596.01  

         4,807.99  

         2,025.48  

         1,252.16  

          (160.62) 
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ารเงิน



รายงานประจาํป 2564  สํานกังาน ก.พ.

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2564 

     หมายเหตุ  สารบัญ 

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํารายงานการเงิน 
3 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสาํคัญ 
4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
5 เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ 
6 ลูกหน้ีอ่ืนระยะสั้น 
7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 9 เจาหน้ีการคา 
10 เจาหน้ีอ่ืนระยะสั้น 
11 เงินรับฝากระยะสั้น 
12 เงินรับฝากอ่ืน 
13  ภาระผูกพัน 
14 รายไดจากงบประมาณ 
15 รายไดจากการขายสินคาและบริการ 
16 รายไดอ่ืน 
17 คาใชจายบุคลากร 
18 คาบําเหน็จบํานาญ 
19 คาใชสอย 
20 คาวัสดุ 
21 คาสาธารณูปโภค 
22 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 
23 คาใชจายอ่ืน 



รายงานประจาํป 2564  สํานกังาน ก.พ.

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2564  

หมายเหตุ 1  ขอมูลทั่วไป 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) เปนสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มีหนาที่ความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
กําลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนใหมีสมรรถนะ 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน และพิทักษระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน 
เสริมสรางมโนสุจริต และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประโยชนสวนรวม 

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

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปสุทธิ จํานวน 
1,903,809,140.55 บาท (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2,033,065,461.16 บาท) โดยแยกเปนงบลงทุน 
จํานวน 11,592,300.00 บาท และงบประจํา จํานวน 1,892,216,840.55 บาท เพื่อใชจายในแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต แผนงานพื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ สําหรับผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ผลผลิตที่ 2       
การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  

รายงานการเงินน้ีเปนการแสดงภาพรวมของสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงไมมีหนวยงานระดับกรมภายใตสังกัด   
โดยมีหนวยเบิกจาย จํานวน 1 หนวย 

หมายเหตุ 2  เกณฑการจัดทาํรายงานการเงิน 

 รายงานการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
รายงานการเงินประจําป และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563           
เรื่อง รูปแบบการนําเสนอรายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ 

 รายงานการเงินนี้จัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบญัช ี
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หมายเหตุ 3  สรุปนโยบายการบญัชีที่สําคัญ  

 3.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

- เงินทดรองราชการ เปนเงินท่ีหนวยงานไดรับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจายเปนคาใชจายปลีกยอย
ในการดําเนินงานของหนวยงานตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ และตองคืนใหรัฐบาลเม่ือหมดความจําเปนในการใชเงิน 
แสดงไวเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดซ่ึงหนวยงานจะบันทึกรับรูเงินทดรองราชการ เม่ือไดรับเงินควบคู
ไปกับการบันทึกเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใตหัวขอหน้ีสินไมหมุนเวียน 

- รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองซ่ึงมีระยะเวลาครบกําหนด
ที่จะเปลี่ยนใหเปนเงินสดไดภายใน 3 เดือน เชน เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน 
แสดงไวเปนรายการเทียบเทาเงินสด 

- เงินฝากคลัง เปนเงินที่หนวยงานฝากไวกับกระทรวงการคลังภายใตขอกําหนดตามกฎหมาย
โดยไมมีดอกเบี้ย ซ่ึงสามารถเบิกถอนไดเม่ือตองการใชจายตามรายการที่กําหนดไวในระเบียบท่ีระบุขอจาํกัดในการใชจาย 

 3.2 เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ 

เปนเงินสกุลเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นปงบประมาณของสํานักงานผูดูแลนักเรียน
ในตางประเทศ สํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ไดโอนเงินใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ
เพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคของเงิน ประกอบดวย 

- เงินงบประมาณรายจายท่ีโอนใหเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานผูดูแล
นักเรียนในตางประเทศ 

- เงินงบประมาณรายจายและจัดหาทุนจากแหลงทุนอ่ืน ที่โอนใหสํานักงานผูดูแลนักเรียน
ในตางประเทศเพื่อเปนคาใชจายของนักเรียนทุน ก.พ. หรือผูรับทุนฝกอบรมของรัฐบาล 

- เงินรับฝากทุนการศึกษาตางประเทศ เพื่อจายใหนักเรียนทุนของแหลงทุนตาง ๆ เชน 
ทุนกระทรวงการตางประเทศ ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ทุนกระทรวงสาธารณสุข ทุนโครงการทุนระดับอุดมศึกษาของนักเรียนทุนอําเภอและก่ิงอําเภอ เปนตน  

- เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลนักเรียนในตางประเทศ เปนเงินที่สํานักงาน ก.พ. หรือ
สํานักงานผูดูแลนักเรียนเรียกเก็บจากนักเรียนเพื่อชดเชยคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการดูแลและ
จัดการการศึกษาสําหรับนักเรียน 
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3.3  ลูกหน้ี 

ลูกหน้ีเปนลูกหน้ีเงินยืมราชการจากการใหยืมเงินไปใชจายในการดําเนินงานของหนวยงาน 
หนวยงานจะรับรูลูกหนี้ในกรณีน้ีตามมูลคาท่ีจะไดรับโดยไมตองต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

หมายเหตุ 3  สรุปนโยบายการบญัชีที่สําคัญ (ตอ)  

3.4  วัสดุคงเหลือ    

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองที่มีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป
มีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

 3.5  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

- ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะท่ีดินท่ีหนวยงานมีกรรมสิทธิ์ สําหรับที่ดินราชพัสดุ
ที่หนวยงานครอบครองและใชประโยชน แตไมไดเปนผูถือกรรมสิทธิ์จะแสดงขอมูลเพิ่มเติมไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

- อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร ท้ังอาคารและสิ่งปลูกสรางที่หนวยงาน
มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยูระหวางการกอสรางแสดงตามราคาทุน 

- อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตาง ๆ แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน
หักคาเสื่อมราคาสะสม  

- ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เก่ียวของโดยตรงเพื่อใหสินทรัพย  
อยูในสถานท่ีและสภาพที่พรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซ่ึงทําใหหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุ
การใชงานของสินทรัพยเพิ่มข้ึนจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือเปน
คาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

- อุปกรณท่ีไดมากอนป 2540 ไมนํามาบันทึกบัญชีแตบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย 
- อุปกรณที่ไดมาต้ังแตปงบประมาณ 2540 – 2545 บันทึกรับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการ

ที่มีมูลคาตอหนวยตั้งแต 30,000.00 บาท ข้ึนไป 
- อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 - 2562 บันทึกรับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการ   

ที่มีมูลคาตอหนวยตั้งแต 5,000.00 บาท ขึ้นไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน
หักคาเสื่อมราคาสะสม 
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- อุปกรณท่ีไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2563 เปนตนไป บันทึกรับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการ
ที่มีมูลคาตอหนวยตั้งแต 10,000.00 บาท ข้ึนไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน
หักคาเสื่อมราคาสะสม 

หมายเหตุ 3  สรุปนโยบายการบญัชีที่สําคัญ (ตอ) 

3.5  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 

- คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานที่กําหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยกรมบัญชีกลาง และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว43 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562 เรื่อง          
คูมือการบัญชีภาครัฐ เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ดังนี้  

อาคารถาวร 20 - 40 ป 
สิ่งปลูกสราง   

-  ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเปนสวนประกอบหลัก      20 ป 
-  ใชไมหรือวัสดุอ่ืน ๆ เปนสวนประกอบหลัก     15 ป 

ครุภัณฑสํานักงาน  3 - 12 ป 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    10 ป 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    10 ป 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง     8 ป 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร     5 ป 
ครุภัณฑงานบานงานครัว     5 ป 
ครุภัณฑการเกษตร     5 ป 
ครุภัณฑกีฬา     5 ป 
ครุภัณฑอ่ืน   12 ป 
- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางกอสราง   

3.6   สินทรัพยไมมีตัวตน 

 - สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชี 
 - คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้ 
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   โปรแกรมคอมพิวเตอร     5 ป 

   สิทธิการเชาท่ี    30 ป 

 

หมายเหตุ 3  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

3.7  สัญญาเชาดําเนินงาน 

สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
สวนใหญไมไดโอนมาใหหนวยงานในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชา
ดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

3.8  รายไดรอการรับรูระยะยาว 

รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรัพยท่ีหนวยงานไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ตางประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค 
และสินทรัพยรับบริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใชในการดําเนินงาน รวมทั้งการไดรับเงินสดที่มีเงื่อนไข
เปนขอจํากัดในการใชจายเงิน ซ่ึงหนวยงานยังไมอาจรับรูรายได 

รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาท่ีจําเปนเพื่อจับคูรายไดกับคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของ
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยท่ีไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค 

  3.9  รายไดจากเงินงบประมาณ 
รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑ ดังนี้ 
1) เม่ือยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน 
2) เม่ืออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน 
3) เม่ือยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน 
  หนวยงานแสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

ตามจํานวนเงินงบประมาณท่ีขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินสงคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได
จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงานผูเบิกแทน 
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3.10  รายไดจากการขายสินคาและบริการ 

- รายไดจากการขายสินคาและบริการ เปนรายไดท่ีหนวยงานไดรับอนุญาตใหเก็บรายไดนั้นไว
เพื่อใชจายในการดําเนินงานของหนวยงาน จะรับรูเปนรายไดเม่ือหนวยงานสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูซื้อ 

- รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา เปนเงินที่สํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน
เรียกเก็บจากนักเรียนเพือ่ชดเชยคาใชจายในการดําเนินงานเก่ียวกับการดูแลและจัดการการศึกษาสําหรับนักเรียน 
รวมท้ังเงินท่ีไดรับจากการจําหนายทรัพยสินที่ไดมาดวยการจายจากเงินชดเชยฯ ดอกผลอันเกิดจากเงินชดเชยฯ และ
ดอกผลอันเกิดจากเงินคาใชจายของนักเรียนทุนสวนตัว สําหรับรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไดรับจากเงินชดเชย
คาใชจายในการดูแลนักเรียนในตางประเทศ บันทึกบัญชีรับรูเปนรายไดโดยใชอัตรากลาง (Mid Rate) รายเดือน 
ของธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไว (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยเงินโอนบวกอัตราขายถัวเฉลี่ยแลวหารดวย 2) 

3.11  รายไดแผนดิน 

รายไดแผนดินเปนรายไดท่ีหนวยงานไมสามารถนํามาใชจายในการดําเนินงาน รับรูเม่ือเกิด
รายไดดวยยอดสุทธิหลังจากหักสวนที่จัดสรรเปนเงินนอกงบประมาณตามที่ไดรับการยกเวน รายไดแผนดิน 
และรายไดแผนดินนําสงคลังไมตองแสดงเปนรายไดและคาใชจายของหนวยงาน แตแสดงไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเปนรายงานแยกตางหาก  

3.12  รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 

 รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืนนอกจากหนวยงานภาครัฐรับรูเม่ือไดรับเงิน 
ยกเวนในกรณีที่มีเงื่อนไขเปนขอจํากัด ที่ตองปฏิบัติตามในการใชจายเงิน หรือไดรับความชวยเหลือและบริจาค
เปนสินทรัพยท่ีใหประโยชนแกหนวยงานเกินหนึ่งป จะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพื่อการนั้นเกิดข้ึน 
หรือเกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยท่ีไดรับตลอดอายุของสินทรัพยน้ัน 

 3.13  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ 

 สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยซ้ือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรและขาดทุน
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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หมายเหตุ 4  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
    (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  เงินทดรองราชการ 1,434,079.60  1,434,079.60 
  เงินฝากคลัง 11,619,083.95  10,861,559.81 
  เงินฝากสถาบันการเงิน 2,762,309,399.60  3,357,978,532.60 
  เงินฝากไมมีรายตัว 4,763,419.49  - 
  รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,780,125,982.64  3,370,274,172.01 

 

เงินฝากคลัง ประกอบดวย 
  (หนวย:บาท) 
 2564 2563 
เงินคาแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 1,723,174.92  848,687.05 
เงินประกันสัญญา 1,172,117.70  1,448,348.00 
เงินบริจาค 2,592,239.44  2,592,239.44 
เงินฝากคลังอ่ืน ๆ    
 -  เงินคาธรรมเนียมสอบแขงขันบุคคลเปน 49,500.00  134,850.00 
         เจาหนาท่ีของรัฐ    
 -  เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลนักเรียน 6,082,051.89  5,837,435.32 
รวมเงินฝากคลัง 11,619,083.95  10,861,559.81 
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เงินฝากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 

    (หนวย:บาท) 
  2564  2563 
 เงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) 69,241.00  734,332.94 
 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 366,515.88  5,042,785.48 
 เงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงิน  2,761,873,642.72  3,352,201,414.18 
 รวมเงินฝากสถาบันการเงิน 2,762,309,399.60  3,357,978,532.60 

หมายเหตุ 5  เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ 

  เปนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารในตางประเทศของสํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ 
ณ วันสิ้นปงบประมาณ ประกอบดวย 

  (หนวย:บาท) 
 2564 2563 

เงินงบประมาณเหลือจาย - คาใชจายในการดาํเนินงาน 23,038,576.09  30,931,229.95 
เงินงบประมาณเหลือจาย - ทุน ก.พ. 394,115,901.05  373,239,703.56 
เงินรับฝากทุนการศึกษาตางประเทศ 1,616,021,549.81  1,400,590,196.54 
เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลนักเรียนในตางประเทศ 389,273,063.00  360,701,484.18 
รวมเงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ 2,422,449,089.95  2,165,462,614.23 

หมายเหตุ 6  ลูกหน้ีอ่ืนระยะส้ัน 
  (หนวย:บาท) 
 2564 2563 

ลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ 440,300.00  1,618,440.00 
เงินประกัน 491,067.61  902,818.49 
รายไดคางรับ 1,308,827.00  2,909,402.41 
รวมลูกหน้ีอ่ืนระยะสั้น 2,240,194.61  5,430,660.90 
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ลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นงวด แยกตามอายุหนี้ ดังน้ี   
  (หนวย:บาท) 

 
ลูกหน้ีเงินยืม 
 

ยังไมถึงกําหนด
ชําระและการสงใช

ใบสําคัญ 

ถึงกําหนดชําระ 
และการสงใช

ใบสําคัญ 

เกินกําหนดชําระ
และการสงใช

ใบสําคัญ 

 
รวม 

 

2564 440,300.00 - - 440,300.00 

2563 1,618,440.00 - - 1,618,440.00 

 

หมายเหตุ 6  ลูกหน้ีอ่ืนระยะส้ัน (ตอ) 

เงินประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 491,067.61 บาท เปนการจายเงินประกัน    
การเชาบานพักของสํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ ดังนี้  
  (หนวย:บาท) 
 2564 2563 

สํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 257,959.06  257,959.06 
สํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 217,559.15  176,410.88 
สํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส -  100,149.15 
สํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศเยอรมนี 15,549.40  15,549.40 
สํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศจีน -  352,750.00 
รวมเงินประกัน 491,067.61  902,818.49 
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หมายเหตุ 7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 สํานักงาน ก.พ. ไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษใหใชท่ีดินราชพัสดุ จังหวัดนนทบุรี แปลงหมายเลข
ทะเบียนท่ี นบ.92 – นบ.96 เน้ือท่ีประมาณ 50-0-75 ไร เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 
                            (หนวย:บาท) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

รายการ 
 อาคารและ 

สิ่งปลูกสราง 
 

ครุภัณฑ 
 งานระหวาง

กอสราง 
 

รวม 

ราคาทุน  1,122,212,965.66  437,164,397.87  8,820,557.66  1,568,197,921.19 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม  (500,211,225.17)  (375,706,899.57)  -  (875,918,124.74) 
ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด  622,001,740.49  61,457,498.30  8,820,557.66  692,279,796.45  
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย  20,983,696.37 

 
 16,055,336.92  450,750.00  37,489,783.29 

โอนเปลี่ยนประเภท         
    ราคาทุน  (2,064,038.65)  -  (8,820,557.66)  (10,884,596.31) 
    คาเสื่อมราคาสะสม  1,232,768.30  -  -  1,232,768.30 
จําหนายสินทรัพย  -  -  -  - 
คาเสื่อมราคา  (37,705,636.07)  (20,421,951.05)  -  (58,127,587.12) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด  604,448,530.44  57,090,884.17  450,750.00  661,990,164.61 
         

ราคาทุน  1,141,132,623.38  453,219,734.79  450,750.00  1,594,803,108.17 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม  (536,684,092.94)  (396,128,850.62)  -  (932,812,943.56) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 604,448,530.44  57,090,884.17  450,750.00  661,990,164.61 
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หมายเหตุ 7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
                            (หนวย:บาท) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

รายการ 
 อาคารและ 

สิ่งปลูกสราง 
 

ครุภัณฑ 
 งานระหวาง

กอสราง 
 

รวม 

ราคาทุน  1,122,212,965.66  450,290,507.00  11,054,562.60  1,583,558,035.26 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม  (464,325,442.41)  (375,334,976.26)  -  (839,660,418.67) 
ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด  657,887,523.25  74,955,530.74  11,054,562.60  743,897,616.59  
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย  - 

 
 8,911,499.59  6,180,995.06  15,092,494.65 

โอนเปลี่ยนประเภท  -  -  (8,415,000.00)  (8,415,000.00) 
จําหนายสินทรัพย         
    ราคาทุน  -  (22,037,608.72)  -  (22,037,608.72) 
    คาเสื่อมราคาสะสม  -  22,030,186.60  -  22,030,186.60 
คาเสื่อมราคา  (35,885,782.76)  (22,402,109.91)  -  (58,287,892.67) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด  622,001,740.49  61,457,498.30  8,820,557.66  692,279,796.45 
         

ราคาทุน  1,122,212,965.66  437,164,397.87  8,820,557.66  1,568,197,921.19 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม  (500,211,225.17)  (375,706,899.57)  -  (875,918,124.74) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 622,001,740.49  61,457,498.30  8,820,557.66  692,279,796.45 
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หมายเหต ุ8  สินทรัพยไมมีตัวตน 
      (หนวย:บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
รายการ  โปรแกรมคอมพิวเตอร  สินทรัพย       

ไมมีตัวตนอ่ืน 
 รวม 

ราคาทุน            128,425,455.94  45,744,000.00  174,169,455.94 
หัก คาตัดจําหนายสะสม  (101,981,432.16)  (39,657,332.60)  (141,638,764.76) 
ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด  26,444,023.78  6,086,667.40  32,530,691.18 
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย  13,429,542.00  -  13,429,542.00 
คาตัดจําหนาย  (8,739,847.03)  (1,524,800.00)  (10,264,647.03) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด  31,133,718.75  4,561,867.40  35,695,586.15 
       
ราคาทุน  141,854,997.94  45,744,000.00  187,598,997.94 
หัก คาตัดจําหนายสะสม  (110,721,279.19)  (41,182,132.60)  (151,903,411.79) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด  31,133,718.75  4,561,867.40  35,695,586.15 
       
 
 

     
(หนวย:บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
รายการ  โปรแกรมคอมพิวเตอร  สินทรัพย       

ไมมีตัวตนอ่ืน 
 รวม 

ราคาทุน   115,476,758.94  45,744,000.00  161,220,758.94 
หัก คาตัดจําหนายสะสม  (95,886,813.87)  (38,132,532.60)  (134,019,346.47) 
ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด  19,589,945.07  7,611,467.40  27,201,412.47 
ซ้ือและรับโอนสินทรัพย  12,948,697.00  -  12,948,697.00 
คาตัดจําหนาย  (6,094,618.29)  (1,524,800.00)  (7,619,418.29) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด  26,444,023.78  6,086,667.40  32,530,691.18 
       
ราคาทุน  128,425,455.94  45,744,000.00  174,169,455.94 
หัก คาตัดจําหนายสะสม  (101,981,432.16)  (39,657,332.60)  (141,638,764.76) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด  26,444,023.78  6,086,667.40  32,530,691.18 

 

 



รายงานประจาํป 2564  สํานกังาน ก.พ.

หมายเหต ุ8  สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ) 

 สิทธิการเชา ท่ีดิน สํานักงาน ก.พ . เชาที่ดินธรณีสงฆ (วัดเบญจมบพิตร) เ น้ือที่ 4-3-6 ไร         
(1,906 ตารางวา) ระยะเวลา 30 ป ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2537 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2567 สิทธิการเชารับรูเปน
คาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามสัญญาเชา และแสดงสิทธิการเชาในราคาตามสัญญาเชาหักสวนที่รับรูเปนคาใชจายสะสม 
ปจจุบันพื้นที่ดังกลาว ยังอยูในความครอบครองของสํานักงาน ก.พ. โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนผูใชประโยชนบนพื้นที่ดังกลาว 

หมายเหต ุ9  เจาหน้ีการคา  
  (หนวย:บาท)
 2564 2563 

เจาหน้ีการคา – หนวยงานภาครัฐ -  - 
เจาหน้ีการคา – บุคคลภายนอก 6,069,619.25  24,221,433.58 
รับสินคา/ใบสําคัญ -  - 
รวมเจาหน้ีการคา 6,069,619.25  24,221,433.58 

หมายเหต ุ10  เจาหน้ีอ่ืนระยะส้ัน 
  (หนวย:บาท)
 2564 2563 
   คาสาธารณูปโภคคางจาย 1,194,428.37  1,504,733.34 
   ใบสําคัญคางจาย 580,738.48  1,645,702.57 
    รวมเจาหน้ีอ่ืนระยะสั้น 1,775,166.85  3,150,435.91 

หมายเหต ุ11  เงินรับฝากระยะสั้น 
     (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  เงินประกันผลงาน 98,790.75  2,113,572.42 
  เงินประกันอ่ืน 1,871,917.70  1,448,348.00 
  เงินรับฝากอ่ืน ๆ 181,750,037.30  1,191,242.13 
  รวมเงินรับฝากระยะสั้น 183,720,745.75  4,753,162.55 



รายงานประจาํป 2564  สํานกังาน ก.พ.

หมายเหต ุ12  เงินรับฝากอ่ืน 
    (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  เงินรับฝากทุนการศึกษา - ในประเทศ    
   - ทุนกระทรวงการตางประเทศ 45,388,750.67  43,341,605.19 
   - ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,116,887,535.72  1,649,326,076.07 
   - ทุนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 113,882,351.23  135,039,989.10 
   - ทุนกระทรวงสาธารณสุข (โครงการรวมผลติแพทย) 584,291.11  1,528,840.23 
   - ทุนกระทรวงสาธารณสุข (สถาบันพระบรมราชชนก) 30,186,059.54  26,959,873.90 
   - ทุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย 1,437,302.54  338,072.14 
   - ทุนโครงการทุนระดับอุดมศึกษาของนักเรียนทุน    
     อําเภอและก่ิงอําเภอ 26,257,216.65  71,193,162.00 
   - เงินรับฝากคาเลาเรียน 647,747.21  644,957.32 
     รวมเงินรับฝากทุนการศึกษาในประเทศ 1,335,271,254.67  1,928,372,575.95 
  เงินรับฝากทุนการศึกษา - ตางประเทศ 1,515,275,158.52  1,400,807,528.78 
  รวมเงินรับฝากอ่ืน 2,850,546,413.19  3,329,180,104.73 

หมายเหต ุ13  ภาระผูกพัน

สํานักงาน ก.พ. ไดเชารถยนตซ่ึงเปนสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกไดในฐานะผูเชา
มีจํานวนเงินข้ันต่ําที่ตองจายในอนาคต ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 

    (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  ไมเกิน 1 ป 2,546,148.00  2,546,148.00 
  เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 5,429,370.00  7,975,518.00 
  รวมภาระผูกพัน 7,975,518.00  10,521,666.00 

 

 

 



รายงานประจาํป 2564  สํานกังาน ก.พ.

หมายเหตุ 14  รายไดจากงบประมาณ 
    (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน   
    รายไดจากงบบุคลากร 278,890,506.90  281,344,658.52 
    รายไดจากงบดําเนินงาน 162,310,857.39  175,918,782.22 
    รายไดจากงบลงทุน 21,792,228.28  6,133,629.10 
    รายไดจากงบอุดหนุน 2,744,261,216.00  2,924,843,105.06 
    รายไดจากงบกลาง 237,666,575.38  234,093,348.05 
    รายไดจากงบรายจายอ่ืน 60,954,604.31  118,182,931.31 
  หัก  เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ (10,051,436.27)  (34,086,279.69) 
  รวมรายไดจากงบประมาณปปจจุบัน – สุทธิ 3,495,824,551.99  3,706,430,174.57 

รายไดจากงบอุดหนุน ป 2564 จํานวน 2,744,261,216.00 บาท ในจํานวนนี้ เปนเงินอุดหนุน
งบประมาณเบิกแทนหนวยงานอ่ืน (ทุนการศึกษา) จํานวน 1,649,052,316.00 บาท 

  รายไดจากงบประมาณปกอน ๆ (เงินกันไวเบิกเหล่ือมปเบิกจายปปจจุบัน)  
    รายไดจากงบดําเนินงาน 93,862,358.71  25,551,538.99 
    รายไดจากงบลงทุน 27,322,620.00  6,709,698.12 
    รายไดจากงบอุดหนุน -  - 
    รายไดจากงบกลาง -  - 
    รายไดจากงบรายจายอ่ืน 26,340,008.92  19,070,087.65 
  รวมรายไดจากงบประมาณปกอน ๆ 147,524,987.63  51,331,324.76 
  รวมรายไดจากงบประมาณ 3,643,349,539.62  3,757,761,499.33  

 

 

 

 



รายงานประจาํป 2564  สํานกังาน ก.พ.

หมายเหต ุ15  รายไดจากการขายสินคาและบริการ 
    (หนวย:บาท)
   2564  2563 
  รายไดจากการใหบริการ – บุคคลภายนอก 10,925,465.74  11,370,151.81 
  รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 23,813,440.25  31,126,999.90 
  รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ 34,738,905.99  42,497,151.71 

หมายเหต ุ16  รายไดอ่ืน 
    (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 158,545,843.65  62,995,674.85 
  รายไดอ่ืน 118,928.45  36,543.69 
  รวมรายไดอ่ืน 158,664,772.10  63,032,218.54 

หมายเหต ุ17  คาใชจายบุคลากร 
    (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  เงินเดือน 218,493,789.50  224,296,966.79 
   เงินตอบแทนพิเศษของผูไดรับเงินเดือนเต็มข้ัน 122,288.46  48,107.11 
  คาลวงเวลา 289,015.00  631,150.00 
  เงินประจําตาํแหนง 24,403,551.48  24,917,271.48 
  คาจาง 59,197,302.43  51,226,177.06 
  เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ 3,378,066.66  2,886,738.45 
  เงินชวยคาครองชีพ 12,488,439.72  13,217,344.76 
  คารักษาพยาบาล 22,612,450.55  23,283,766.84 
  เงินชวยการศึกษาบุตร 772,236.00  979,577.75 
  เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต -  236,220.00 
  เงินชดเชย กบข. 3,713,729.52  3,711,711.23 
  เงินสมทบ กบข. 5,570,594.26  5,567,566.77 
  เงินสมทบ กสจ. 129,059.14  161,818.20 
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 104,012.00  133,157.00 
  เงินสมทบกองทุนทดแทน 6,080.00  7,000.00 
  คาเชาบาน 7,904,342.91  11,755,572.49 
  คาใชจายบุคลากรอ่ืน 13,103,320.57  13,158,465.33 
  รวมคาใชจายบุคลากร 372,288,278.20  376,218,611.26 



รายงานประจาํป 2564  สํานกังาน ก.พ.

หมายเหต ุ18  คาบําเหน็จบํานาญ 
    (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  บํานาญ 147,467,739.63  140,637,234.02 
  เงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ 13,280,587.34  13,515,916.87 
  บําเหน็จรายเดือนฯ ลูกจาง 3,266,803.20  2,619,756.00 
  บําเหน็จ 675,437.00  - 
  บําเหน็จตกทอด 1,460,827.12  3,844,036.45 
  บําเหน็จดํารงชีพ 8,432,606.30  8,150,623.25 
  คารักษาพยาบาล  26,053,702.70  27,577,326.64 
  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 169,500.00  113,600.00 
  บําเหน็จบํานาญอ่ืน 3,046,252.55  2,701,967.29 
  รวมคาบําเหน็จบํานาญ 203,853,455.84  199,160,460.52 

 

หมายเหต ุ19  คาใชสอย 
    (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  คาใชจายฝกอบรม 2,103,818,253.42  2,191,673,928.56 
  คาใชจายเดินทาง 4,563,179.66  3,927,194.02 
  คาซอมแซมและบํารุงรักษา 5,047,336.06  9,387,765.17 
  คาจางเหมาบริการ  124,972,273.49  69,561,395.62 
  คาธรรมเนียม 632,147.00  166,817.00 
  คาจางที่ปรึกษา 29,164,201.50  86,404,418.50 
  คาใชจายในการประชุม 6,690,942.00  8,156,325.71 
  คาเชา      15,450,476.54  8,947,259.15 
  คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน 870,370,133.43  711,897,705.51 
  คาประชาสัมพันธ 323,800.00  1,617,052.12 
  คาใชสอยอ่ืน ๆ 14,775,690.54  13,472,557.07 
  รวมคาใชสอย 3,175,808,433.64  3,105,212,418.43 

 



รายงานประจาํป 2564  สํานกังาน ก.พ.

หมายเหตุ 19  คาใชสอย (ตอ) 

 คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน จํานวน 870,370,133.43 บาท สวนใหญเปนการนําสงเงิน
คาใชจายนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีเหลือจายคืนคลังเปนรายไดแผนดินโดยนําสงคลังในป 2564 ซ่ึงเปนเงินคาใชจาย
นักเรียนทุนรัฐบาลที่ใชจายในการดําเนินการภายในสองปงบประมาณ กรณีมีเงินคงเหลือใหสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
ตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0409.6/ว 126 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548 

หมายเหต ุ20  คาวัสดุ 
    (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  คาวัสดุ 14,966,753.17 12,008,660.70 
  คาเชื้อเพลิง 255,153.18  331,374.94 
  คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ 2,262,239.36  336,128.73 
  รวมคาวัสดุ 17,484,145.71  12,676,164.37 

หมายเหต ุ21  คาสาธารณูปโภค 
    (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  คาไฟฟา 13,841,795.58  14,154,912.04 
  คาประปา 2,689,154.46  1,814,560.38 
  คาโทรศัพท 3,445,520.08  2,979,922.60 
  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,444,200.40  468,660.00 
  คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง 1,592,057.00  1,569,191.48 
  รวมคาสาธารณูปโภค 23,012,727.52  20,987,246.50 

 

 

 

 



รายงานประจาํป 2564  สํานกังาน ก.พ.

หมายเหต ุ22  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 
    (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  อาคารและสิ่งปลูกสราง 36,472,867.77  35,885,782.76 

  ครุภัณฑ 20,421,951.05  22,402,109.91 

  รวม 56,894,818.82  58,287,892.67 
  สินทรัพยไมมีตัวตน 10,264,647.03  7,619,418.29 
  รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 67,159,465.85  65,907,310.96 

หมายเหต ุ23  คาใชจายอ่ืน 
    (หนวย:บาท) 
   2564  2563 
  ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย -  7,422.12 
  ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ -  - 
  คาใชจายอ่ืน 0.34  153,195.28 
  รวมคาใชจายอ่ืน 0.34  160,617.40 
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สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต

สําหรับปงบประมาณ 2564 งวด ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

 

ตารางที่ 1  รายงานตนทนุกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน
(หนวย : บาท)

รหัส

1.  การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
117

66,755,175.56
          

-
                       

2,641,673.62
       

923,814.87
         

70,320,664.05
        

4
เรื่อง

17,580,166.01
       

2.  การพัฒนาระบบและดําเนนิการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
118

15,985,215.22
          

-
                       

545,965.31
          

1,169,671.13
       

17,700,851.66
        

152
สวนราชการ

116,452.97
           

3.  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
119

21,474,443.20
          

-
                       

997,159.00
          

101,224.98
         

22,572,827.18
        

11
เรื่อง

2,052,075.20
         

4.  การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ
124

194,739,036.86
        

294,786.00
             

1,710,903.88
       

2,848,209.98
       

199,592,936.71
      

4
ระบบ/เครื่องมือ

49,898,234.18
       

5.  การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
122

72,891,331.19
          

46,751,334.44
         

108,279.00
          

8,613,041.89
128,363,986.52

      
2

งาน
64,181,993.26

       
6. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนนิการดานการพิทักษระบบคณุธรรมในระบบ
ขาราชการพลเรือนสามัญ

123
46,908,901.44

          
-

                       
883,590.21

          
1,116,193.03

        48,908,684.68
1

เรื่อง
48,908,684.68

       

7. การเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
120

14,975,875.25
          

-
                       

341,265.79
          

75,886.09
15,393,027.13

        
193

สวนราชการ
79,756.62

             
8. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

115
10,528,230.08

          
-

                       
406,702.28

          
746,456.20

11,681,388.55
        

-
                  

คน
 -

รวม
444,258,208.79

47,046,120.44
7,635,539.08

15,594,498.16
514,534,366.47

กิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน
1. ดานการเงินและบัญชี

11,584,225.64
          

414,000.00
             

134,145.00
          

-
                    

12,132,370.64
       

7,755
               

จํานวนรายการเอกสาร
1,564.46

               
2. ดานงบประมาณ

859,740.00
              

-
                       

-
                    

-
                    

859,740.00
           

1,946,878,800
   

จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
0.00044

               
3. ดานการพัสดุ

4,733,590.52
            

-
                       

14,712.00
           

-
                    

4,748,302.52
        

333
                 

จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจาง
14,259.17

             
4. ดานอาคารและสถานที่

27,948,321.54
          

-
                       

-
                    

-
                    

27,948,321.54
       

92
                   

จํานวนครั้งในการซอมบํารุงรักษาอาคารสถานที่
303,786.10

           
5. ดานบริหารบุคลากร

5,871,572.11
            

-
                       

83,329.97
           

-
                    

5,954,902.08
        

505
                 

จํานวนบุคลากร
11,791.89

             
6. ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1,414,062.00
            

-
                       

-
                    

-
                    

1,414,062.00
        

2,546
               

จํานวนชั่วโมง/คนการฝกอบรม
555.41

                 
7. ดานตรวจสอบภายใน

1,148,706.21
            

-
                       

-
                    

-
                    

1,148,706.21
        

260
                 

จํานวนวันตรวจสอบ
4,418.10

               
8. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

8,142,790.60
            

-
                       

-
                    

9,089,006.00
       

17,231,796.60
       

818
                 

จํานวนเครื่องคอม
21,065.77

             
9.ดานเครือขายอินเตอรเนต็และเว็บไซต

1,881,672.40
            

-
                       

-
                    

191,746.02
         

2,073,418.42
        

1
                     

ระบบ
2,073,418.42

         
10. ดานแผนงาน

3,010,598.50
            

-
                       

809.00
                

-
                    

3,011,407.50
        

1
                     

ดาน
3,011,407.50

         
11. ดานพัฒนาระบบบริหารราชการ

1,391,355.00
            

-
                       

-
                    

-
                    

1,391,355.00
        

1
                     

ดาน
1,391,355.00

         

12. ดานงานสารบรรณ
2,006,151.74

            
-

                       
6,876.50

             
-

                    
2,013,028.24

        
119,122

            
เรื่อง

16.90
                   

13. ดานยานพาหนะ
3,257,741.18

            
-

                       
-

                    
-

                    
3,257,741.18

        
76,411

             
กิโลเมตร

42.63
                   

14. ดานวิเทศสัมพันธ
1,287,750.00

            
-

                       
-

                    
-

                    
1,287,750.00

        
38

                   
เรื่อง

33,888.16
             

15. ดานประชาสัมพันธ
2,674,446.67

            
-

                       
-

                    
-

                    
2,674,446.67

        
982

                 
เรื่อง

2,723.47
               

16. ดานชวยอํานวยการ (หนาหอง)
4,250,309.17

            
-

                       
-

                    
-

                    
4,250,309.17

        
14,084

             
เรื่อง

301.78
                 

17. การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งภายในสํานกังาน ก.พ.
121

71,139,392.01
          

13,944.00
              

24,922,952.92
      

42,284,215.67
     

138,360,504.60
     

10
                   

กิจกรรม
13,836,050.46

       
รวม

152,602,425.29
       

427,944.00
           

25,162,825.39
     

51,564,967.69
    

229,758,162.37
     

รวมตนทนุ
596,860,634.08

47,474,064.44
32,798,364.47

67,159,465.85
744,292,528.84

กิจกรรมยอยหนวยงานหลัก

กิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562
เงนิในงบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ
งบกลาง

คาเสื่อมราคา
ตนทุนรวม

ปริมาณ  (หนวยนับ)
ตนทุนตอหนวย
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รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต

สําหรับปงบประมาณ 2564 งวด ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

 

ตารางที 2  รายงานตนทนุกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน
(หนวย : บาท)

1.  การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
117

113,915,086.95
   

116,712.00
          

10,885,372.09
      

16,531,294.43
      

141,448,465.48
      

4
          

เรื่อง
35,362,116.37

       
2.  การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ

118
24,474,495.80

     
19,452.00

            
2,076,766.75

       
3,946,303.57

       
30,517,018.12

       
152

       
สวนราชการ

200,769.86
           

3.  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
119

45,003,242.61
     

77,808.00
            

4,521,108.10
       

8,301,360.69
       

57,903,519.40
       

11
         

เรื่อง
5,263,956.31

        
4.  การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ

124
233,178,712.71

   
411,498.00

          
7,781,086.00

       
16,025,342.79

      
257,396,639.50

      
4

          
ระบบ/เครื่องมือ

64,349,159.88
       

5.   การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
122

72,891,331.19
     

46,751,334.44
      

108,279.00
          

8,613,041.89
       

128,363,986.52
      

2
          

งาน
64,181,993.26

       
6. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการดานการพิทักษระบบ
คุณธรรมในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ

123
     62,628,871.90

            38,904.00
       3,631,489.70

       6,318,686.22
       72,617,951.82

1
          

เรื่อง
       72,617,951.82

7. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
120

26,560,476.28
     

38,904.00
            

2,058,425.57
       

4,125,843.71
       

32,783,649.56
       

193
       

สวนราชการ
169,863.47

           
8. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต

115
     18,208,416.64

            19,452.00
       1,735,837.25

       3,297,592.55
       23,261,298.43

-
        

คน
                       -   

596,860,634.08
47,474,064.44

32,798,364.47
67,159,465.85

744,292,528.84

ปริมาณ  (หนวยนับ)
ตนทุนตอหนวย

รวมตนทุน

กิจกรรมหลัก
รหัส

เงินในงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบกลาง
คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม
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รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต

สําหรับปงบประมาณ 2564 งวด ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

 

 ตารางที่ 3  รายงานตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน
(หนวย : บาท)

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

    183,392,825.36
         213,972.00

    17,483,246.95
    28,778,958.70

   229,869,003.00
4

        
 เรื่อง

     57,467,250.75

2. การเสริมสรางเกยีรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
    368,698,915.81

     47,201,736.44
    11,520,854.70

    30,957,070.90
   458,378,577.85

4
        

 ระบบ/เครื่องมือ
   114,594,644.46

3. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกร

      26,560,476.28
           38,904.00

     2,058,425.57
      4,125,843.71

     32,783,649.56
193

     
 สวนราชการ

         169,863.47

4. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

      18,208,416.64
           19,452.00

     1,735,837.25
      3,297,592.55

     23,261,298.43
-

     
คน

                     -   

รวมตนทุนผลผลิต
596,860,634.08

   
47,474,064.44

    
32,798,364.47

   
67,159,465.85

   
744,292,528.84

   
172,231,758.68

   ตนทนุตอหนวย
ผลผลิตยอย

เงินในงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบกลาง
คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม
ปริมาณ (หนวยนับ)
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รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต

สําหรับปงบประมาณ 2564 งวด ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

 

ตารางที่ 4 รายงานตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน
(หนวย : บาท)

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

    183,392,825.36
         213,972.00

    17,483,246.95
    28,778,958.70

   229,869,003.00
4

        
 เรื่อง

     57,467,250.75

2. การเสริมสรางเกยีรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
    368,698,915.81

     47,201,736.44
    11,520,854.70

    30,957,070.90
   458,378,577.85

4
        

 ระบบ/เครื่องมือ
   114,594,644.46

3. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกร

      26,560,476.28
           38,904.00

     2,058,425.57
      4,125,843.71

     32,783,649.56
193

     
 สวนราชการ

         169,863.47

4. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

      18,208,416.64
           19,452.00

     1,735,837.25
      3,297,592.55

     23,261,298.43
-

     
คน

รวมตนทุนผลผลิต
596,860,634.08

   
47,474,064.44

    
32,798,364.47

   
67,159,465.85

   
744,292,528.84

   
172,231,758.68

   ตนทนุตอหนวย
ผลผลิตหลัก

เงินในงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบกลาง
คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม
ปริมาณ (หนวยนับ)



ร

สวนที่ 4 กิ

ายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

จกรรม/ภารกิจอื่นที่สําคัญของสํานกั
ในปงบประมาณ พ

กงาน ก.พ.  
พ.ศ. 2564 



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

การจัดงานวันขาราชการพลเรือน 

การจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 

 

 

สํานักงานก.พ. ไดเชิญชวนหนวยงานหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานของรัฐโปรดดําเนินการ      
ติดต้ังแถบสัญลักษณ (Banner) “ขอเชิญรวมลงนามถวายสัตยปฏิญาณฯทางออนไลน”บนเว็บไซตของหนวยงาน   
รวมท้ังประชาสัมพันธใหขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดรวมถึงประชาชนรวมลงนามถวายสัตยปฏิญาณ ฯ     
ทางออนไลน เ พ่ือแสดงความมุงม่ันแนวแน ท่ีจะเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดินเนื่องในโอกาส               
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการดานตาง ๆ เพ่ือ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางตอเนื่องโดยไมตองมีการแตงต้ังแบบ          
ปตอป  จํานวน 3 คณะ ไดแก คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันขาราชการพลเรือน  คณะอนุกรรมการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนดีเดน  คณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธและเผยแพร 

 

การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันขาราชการพลเรือน ไดกําหนดหัวขอเรื่อง (Theme)   

“ขาราชการไทย เขมแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”  
 

 สนับสนุนใหสวนราชการจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใตหัวขอกิจกรรม 

“1 กระทรวง 1 การให   เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน ในยุค New Normal”  



รายงานประจําป 2564  สํานักงาน ก.พ. 

โดยใหผูแทนแตละกระทรวงแจงชื่อเรื่อง กําหนดการ และรายละเอียดกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงท่ีดําเนินการ  
ใหกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เพ่ือรวบรวมขอมูลสงใหกรมประชาสัมพันธ 
ดําเนินการประชาสัมพันธ  

  ในปนี้ ไดมีการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 จากสวนราชการ/
จังหวัดท่ีสงผลการคัดเลือก จํานวน 625 ราย จาก 299 หนวยงาน นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําเกียรติบัตรและ    
เข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 และจัดทําหนังสือท่ีระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน 
ประจําป พ.ศ. 2563 ดวย 

กรมประชาสัมพันธ ไดดําเนินการประชาสัมพันธการจัดงานวันขาราชการพลเรือนและกิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ผานสื่อวิทยุโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน สื่อบุคคล 
และอ่ืน ๆ  

 

 



สํานักงานคณะ
47/111 ถนนติวานนท

โทรศัพท

ะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 
ท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
ท 0 2547 1000        www.ocsc.go.th 


