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 การจัดทำรายงานประจำป เปนภารกิจท่ีทุกหนวยงานจะตองดำเนินการเพ่ือเปนการแสดงขอมูลผลการดำเนินงาน
และฐานะการเงินของหนวยงานตอสาธารณะ ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนท่ี 1 การแสดงขอมูลภาพรวมของหนวยงาน
ซึ่งประกอบไปดวยแผนยุทธศาสตรและขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
สวนที่ 3 เปนการรายงานฐานะการเงินของหนวยงาน และสวนสุดทายเปนการรายงานเพิ่มเติมเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นวา
ควรเปดเผยตอสาธารณะ

 การจัดทำรายงานประจำป ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(สำนักงาน ก.พ.) ประกอบดวย 4 สวนสำคัญ คือ

 สวนท่ี 1 การแสดงขอมูลภาพรวมของสำนักงาน ก.พ. ประกอบไปดวย 2 สวน คือ ยุทธศาสตรสำนักงาน ก.พ.
และขอมูลพื้นฐานของสำนักงาน ก.พ. 
 สวนที่ 2 ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบไปดวย ผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญภายใตแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปของแตละยุทธศาสตร สำนักงาน ก.พ.
 สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประกอบดวย งบการเงิน ตนทุนผลิตและกิจกรรม และการวิเคราะหงบการเงิน
 สวนที่ 4 เรื ่องอื่น ๆ เปนการรายงานเพิ่มเติมในเรื่องที่สำนักงาน ก.พ.พิจารณาแลว เห็นควรรายงาน
ใหสาธารณะไดรับทราบดวย

 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตรของสำนักงาน ก.พ. และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนใหญบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว และเพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบ
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ. ในปงบประมาณดังกลาว สำนักงาน ก.พ. จึงไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเปนการนำขอมูลไปใชประกอบการจัดทำรายงานประจำปของประเทศ
(National Annual Report) ตอไป นอกจากน้ีสามารถใชเปนแนวทางใหสวนราชการตาง ๆ นำการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไปปรับใชใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและยังเปนชองทางหนึ่งของการเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โครงการ กิจกรรมท่ีสำคัญของสำนักงาน ก.พ. ตอบุคลากร ท้ังภายในและภายนอก สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ.

คำนำคำนำคำนำ





สวนท่ี 1 ขอมูลภาพรวมของสำนักงาน ก.พ.
 ยุทธศาสตรสำนักงาน ก.พ. 
 ขอมูลพื้นฐานของสำนักงาน ก.พ.
 โครงสรางสำนักงาน ก.พ. 
 กรอบอัตรากำลังของสำนักงาน ก.พ.
 ผูบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.
 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สวนท่ี 2 ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏบิัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต  
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรภาครัฐ
 ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ                       

สวนท่ี 3  รายงานการเงิน

สวนท่ี 4  กิจกรรม/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของสำนักงาน ก.พ. ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตรสำนักงาน ก.พ.

2

สำนักงาน ก.พ.

วิสัยทัศนวิสัยทัศนวิสัยทัศน
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐประเทศไทย

มีประสิทธิภาพไดรับความเช่ือมั่นและเปนแบบอยางท่ีดี 
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

1. พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
กำลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
2.  สรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนใหมีสมรรถนะ ขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน
3. พิทักษระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสรางมโนสุจริตและความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประโยชนสวนรวม

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาหมาย

1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

ศักยภาพขาราชการ
ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต

ขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
ไดรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตความรู
และทักษะท่ีจำเปน
ในการปฏิบัติงาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารดาน

การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ 
ไดรับการพัฒนา
ใหเหมาะสมตอ
การใชประโยชน

บุคลากรภาครัฐ
สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมืออาชีพ

มีคุณธรรม
จริยธรรม และ

ไดรับความเปนธรรม
ในการปฏิบัติราชการ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐมีประสิทธิภาพ
คลองตัว เอื้อตอ
การดำเนินงาน
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการ

และจังหวัด

สวนราชการไดรับ
การสงเสริม

การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง
คุณธรรม 
จริยธรรม

2. การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การส่ือสารดาน
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ

3. การเสริมสราง
คุณธรรม 
จริยธรรม 

และการพัฒนา
วัฒนธรรมของ
องคกรภาครัฐ

4. การเสริมสราง
ความมีประสิทธิภาพ

ของกลไกการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ

5. การเสริมสราง
เกียรติภูมิและ

คุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ

พันธกิจ
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สำนักงาน ก.พ.

ขอมูลพื้นฐานของสำนักงาน ก.พ.

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 6

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

บัญญัติใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.” ประกอบดวย

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย     เปนประธาน

ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ และ            เปนกรรมการโดยตำแหนง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหาร        เปนกรรมการซ่ึงทรงพระกรุณา
และการจัดการและ ดานกฎหมาย      โปรดเกลา ฯ แตงต้ัง

เลขาธิการ ก.พ.                                                               เปนกรรมการและเลขานุการ

 กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ดานดังกลาวขางตน จะตอง
เปนผูที่มีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื ่อนไขที่กำหนดในกฎ ก.พ. จำนวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน ตองไมเปนผูดำรงตำแหนง
ทางการเมือง กรรมการหรือผู ดำรงตำแหนงที ่ร ับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที ่
ในภาคการเมืองและมิไดเปนกรรมการโดยตำแหนงอยูแลว
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สำนักงาน ก.พ.

รายช่ือคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย

 1. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (นายวิษณุ เครืองาม) 
  
 กรรมการโดยตำแหนง 
 2. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 3. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ  
 4. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                  
 5. เลขาธิการ ก.พ.                                                               
  
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง 
 6. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค   
 7. นายธีรยุทธ หลอเลิศรัตน                         
 8. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา                                 
 9. คุณพรทิพย จาละ                                          
 10. นายสมภพ อมาตยกุล       
 11. นายสีมา สีมานันท                           
 12. นายอำพน กิตติอำพน (6 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)            
           นายปกรณ นิลประพันธ  (28 มกราคม 2562– ปจจุบัน) 
 

นานา น
ยอ

ายปกรณ นิ
าย

     
ยอำ

รณ นิ

ประธาน ก.พ.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
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สำนักงาน ก.พ.

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 12 บัญญัติให ก.พ. มีอำนาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. วิสามัญ” เพ่ือทำการใด ๆ แทนได จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้งวิธีการไดมา วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนง
ใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ.

 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 ก.พ. ไดมีการประกาศแตงต้ังคณะอนุกรรมการวิสามัญตาง ๆ เพ่ือทำการแทน
และรับผิดชอบภารกิจตาง ๆ ตามบทบาทหนาท่ีของ ก.พ. จำนวน 13 คณะ และคณะกรรมการแพทย 1 คณะ ประกอบดวย

 1) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการ
  2) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
  3) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหนงและคาตอบแทน
 4) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
 5) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
 6) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 7) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ
 8) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ
 9) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชการ
 10) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
 11) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรทรัพยากรบุคคลของราชการ
 12) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมเพ่ือราชการใสสะอาด
 13) อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
 14) คณะกรรมการแพทยของ ก.พ.

คณะอนุกรรมการวิสามัญ (อ.ก.พ. วิสามัญ)
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 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 13 บัญญัติใหมีสำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา“สำนักงาน ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
บริหารราชการของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปน้ี
  1) เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานในหนาท่ีของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดำเนินการตามท่ี ก.พ.
หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย
  2) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกกระทรวง กรม เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการและแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
  3) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ระบบ หลักเกณฑ วิธีการและ
มาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
  4) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
  5) ดำเนินการเก่ียวกับแผนกำลังคนของขาราชการพลเรือน
  6) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
  7) จัดทำยุทธศาสตร ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการ
ฝายพลเรือน
  8) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการและ
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
  9) ดำเนินการเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ.
ตามมาตรา8 (8)
  10) ดำเนินการเก่ียวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามขอบังคับหรือระเบียบของ ก.พ.
ตามมาตรา 8 (9)
  11) ดำเนินการเก่ียวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน
รวมทั้งระดับตำแหนงและประเภทตำแหนงสำหรับคุณวุฒิดังกลาว   
  12) ดำเนินการเก่ียวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
  13) จัดทำรายงานประจำปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอตอ ก.พ. 
และคณะรัฐมนตรี
  14) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย

* ก.พ.ค. หมายถึง คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

สำนักงาน ก.พ.
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สำนักงาน ก.พ.

สวนกลาง สำนักงานเลขาธิการ
ผูอำนวยการ สูง

ศูนยสรรหาและเลือกสรร
ผูอำนวยการ สูง

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ผูอำนวยการ สูง

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
ผูอำนวยการ สูง

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหนง
และคาตอบแทน
ผูอำนวยการ สูง

สำนักกฎหมาย
ผูอำนวยการเฉพาะดาน (นิติการ) สูง

สำนักมาตรฐานวินัย
ผูอำนวยการเฉพาะดาน (นิติการ) สูง

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
ผูอำนวยการ สูง

ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศ
และบริหารความรู
ผูอำนวยการ สูง

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผูอำนวยการ สูง

ศูนยนักบริหารระดับสูง
ผูอำนวยการ สูง

ศูนยสงเสริมจริยธรรม
ผูอำนวยการ สูง

สำนักงานผูดูแลนักเรียน
ในตางประเทศ

ผูอำนวยการ สูง  2
ผูอำนวยการ ตน  3
ชำนาญการพิเศษ 3

ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต

กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมชวยอำนวยการ*
*หนวยงานที่ตั้งเปนการภายใน

โครงสรางสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.
เลขาธิการ ก.พ.

- รองเลขาธิการ ก.พ.  4
- ผูชวยเลขาธิการ ก.พ.  1
- ที่ปรึกษาระบบราชการ  5
- ที่ปรึกษากฎหมาย  1
- นักทรัพยากรบุคคล (ชช)  12

สำนักพิทักษระบบคุณธรรม
ผูอำนวยการเฉพาะดาน (นิติการ) สูง
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ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สวนกลาง
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมชวยอำนวยการ*
สำนักงานเลขาธิการ
ศูนยสรรหาและเลือกสรร
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหนงและคาตอบแทน
สำนักกฎหมาย
สำนักมาตรฐานวินัย
สำนักพิทักษระบบคุณธรรม
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ศูนยนักบริหารระดับสูง
ศูนยสงเสรมิจริยธรรม
สำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ
                                  รวม

กรอบ
อัตรากำลังรวม

27
3
2
4
11
146
62
41
50
68
18
26
50
46
32
25
18
18
8

655

ขาราชการ
(ตำแหนง)

27
3
2
4
11
121
60
41
48
67
18
26
49
46
30
22
17
18
8

618

0
0
0
0
0
4
1
0
2
1
0
0
1
0
2
3
1
0
0
15

0
0
0
0
0
21
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22

กรอบอัตรากำลัง

8

หมายเหตุ: *หนวยงานที่ตั้งเปนการภายใน    ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สำนักงาน ก.พ.

หนวยงาน พนักงาน
ราชการ(อัตรา)

ลูกจาง
ประจำ(อัตรา)
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สำนักงาน ก.พ.

ผูบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการ ก.พ.

นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ 
รองเลขาธิการ ก.พ.

หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล
รองเลขาธิการ ก.พ.

นายปยวัฒน ศิวรักษ
รองเลขาธิการ ก.พ.

นางชุติมา หาญเผชิญ
รองเลขาธิการ ก.พ.
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สำนักงาน ก.พ.

ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางศรีสมร กสิศิลป  นางสาวชมนาด  ศรีสวาสด์ิ  

นายพิรุฬ  เพียรล้ำเลิศ นางสุทธิลักษณ  เอื้อจิตถาวร
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(เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

11

สำนักงาน ก.พ.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณรายจาย
(จำแนกตามเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ป 2561 ป 2562

(2) รวมทั้งสิ้น
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศักยภาพขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรภาครัฐ
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมีประสิทธิภาพ
ของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเกียรติภูมิและ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ
รวมงบประมาณรายจายประจำป (1) +(2)

1,860,234,000
49,140,000

19,570,600

20,370,000

24,643,100

1,746,510,300

2,234,877,300

1,841,191,600
49,140,000

14,952,300

9,033,400

18,428,500

1,749,637,400

2,188,061,900

ป 2561 ป 2562
งบประมาณรายจาย

(จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรของสำนักงาน ก.พ.)

(1) รวมทั้งสิ้น
     เงินงบประมาณ    
งบบุคลากร 
งบดำเนินการ
 งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
     เงินนอกงบประมาณ

374,643,300
374,643,300
323,583,200
24,636,800
-
26,423,300
-

346,870,300
346,870,300
296,613,400
23,833,600
-
26,423,300
-
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สำนักงาน ก.พ.

2561

2562

350,000,000

300,000,000

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0

เงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

งบอุดหนุนงบบุคลากร งบดำเนินการ งบรายจายอื่นๆ



รายงานประจำป ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

13

สำนักงาน ก.พ.

สวนที่

2
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562



รายงานประจำป 2562

 สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนไดจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับสวนราชการตาง ๆ ในราชการพลเรือน ชวยสงเสริม สนับสนุนให
สวนราชการตาง ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจหลักไดสำเร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบตัิราชการตามระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและศักยภาพ
ของสวนราชการ

14

สำนักงาน ก.พ.

1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน  2562

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

Function Base
ระดับมาตรฐานข้ันสูง

องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
เปาหมาย ผลการ

ดำเนินงาน

คะแนน
ตามผลการ
ดำเนินงาน

คะแนน
ขององค
ประกอบขั้นต่ำ

(50)
มาตรฐาน

(75)
ขั้นสูง
(100)

33.33
(รอยละ)

66.66
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

66.67
(รอยละ) 81.25

87.50

75.00

4
(ผลผลิต)

5
(ผลผลิต)

6
(ผลผลิต)

6
(ผลผลิต) 100.00

100.00

100.00 100.00

100.00

100.00 100.00

9
(ผลผลิต)

11
(ผลผลิต)

12
(ผลผลิต)

11
(ผลผลิต)

33.33
(รอยละ)

66.66
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

50.00
(รอยละ)

- - - - - -

75.00
(รอยละ)

100
(คะแนน)

100 (คะแนน) 100 (คะแนน)

100.00 100.00

คะแนนเฉล่ีย 95.31

100 (คะแนน) 100 (คะแนน)

100.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

75.00

Function Base 1.ความสำเร็จของการดำเนินการ
  ดานกิจการราชการพลเรือนในฐานะ   
  ประธาน ก.พ. อาเซียน
1.1ความสำเร็จในการจัดทำแผนงาน ก.พ.
    อาเซียน พ.ศ. 2564 – 2568

2.ความสำเร็จในการดำเนินการตาม
มาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
1.Agenda สำคัญท่ีรองนายกรัฐมนตรีกำหนด
1.1 ระบบการสอบวัดความรูความสามารถ
ท่ัวไปท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันสำหรับเจาหนาท่ี
ของรัฐทุกประเภท
1.2 การสรรหาบุคคลเขารับราชการดวย
ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ
2. การช้ีแจงประเด็นสำคัญท่ีทัน
ตอสถานการณ (ถามี)
ไมประเมินองคประกอบน้ี
ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรม (ระบบ
ทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส)
การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองคการ
ของสวนราชการ 
1) การปรับปรุงระบบวิธีการสรรหาและ
เลือกสรรคนดี คนเกงเขามาปฏิบัติงานในภาครัฐ
2 ) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบพนักงานราชการ
3) การปรับปรุงหลักเกณฑและเง่ือนไขการ
กำหนดตำแหนง
4) การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการเล่ือนเงินเดือน

1.2ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน/
กิจกรรมในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียน ป 2562

Agenda Base

Area Base
Innovation Base

Potential Base

Agenda Base
ระดับคุณภาพ

Area Base
ไมประเมินองคประกอบน้ี

Innovation Base
ระดับคุณภาพ

Potential Base
ระบุเกณท คะแนน
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สำนักงาน ก.พ.

 การปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดปฏิบัติตามยุทธศาสตรสำนักงาน ก.พ.
แบงออกเปน 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต  
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรภาครัฐ
 ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  
 ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
 สำนักงาน ก.พ. ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจตามยุทธศาสตร
ของสำนักงาน ก.พ. ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง :
การขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพขาราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของขาราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

ขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู
และทักษะท่ีจำเปน
ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ : การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล

การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐไดรับการพัฒนา
ใหเหมาะสมตอการ
ใชประโยชน

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

เปาหมายการดำเนินงาน
ของสำนักงาน ก.พ.

โครงการ/ผลผลิต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามประเด็นยุทธศาสตรสำนักงาน ก.พ.

ผลการปฏิบัติราชการท่ีสำคัญ
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สำนักงาน ก.พ.

ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
: การปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรภาครัฐ

โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรภาครัฐ

สวนราชการไดรับการ
สงเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม

ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
: การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผนดิน

-  การเสริมสรางความมี
ประสิทธิภาพของกลไก
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

- การเสริมสรางเกียรติภูมิ
และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ

- การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ

- การเสริมสรางเกียรติภูมิ
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
มีประสิทธิภาพคลองตัว
เอื้อตอการดำเนินงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการและจังหวัด

บุคลากรภาครัฐสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ไดรับความเปนธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เปาหมายการดำเนินงาน
ของสำนักงาน ก.พ.

โครงการ/ผลผลิต
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สำนักงาน ก.พ.

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

เปาหมาย เพื่อใหขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน

 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (สปชต.) เพ่ือรองรับยุทธศาสตรน้ีมาอยางตอเน่ือง ต้ังแตป พ.ศ. 2550 จนถึงป พ.ศ. 2562 รวม 326 รุน
จำนวนผูเขารวมโครงการ 32,109 คน กลุมเปาหมายประกอบดวย ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการครู และ
ขาราชการตำรวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส และพ้ืนท่ีบางอำเภอของจังหวัดสงขลา
(อำเภอจะนะ เทพา สะบายอย และนาทวี) และสตูล (ปจจุบันไมใชพื้นที่เสี่ยงภัย)
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สำนักงาน ก.พ.

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการโครงการ สปชต. รวมกับหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา
(กอ.รมน ภาค 4 สน.) สำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานตำรวจแหงชาติ

 การดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดพัฒนาปรับปรุง ปรับกระบวนการ
การเรียนรูใหเหมาะสมผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยมี 2 องคประกอบท่ีสำคัญ คือ 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน อาทิ การพัฒนาทักษะการคิดและทักษะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต การสงเสริม
การทำงานที่สอดคลอง เชื่อมโยง บูรณาการในการแกไขปญหาในพื้นที่ 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ ความรู
และฝกการดูแลสุขภาพทางดานรางกาย อารมณและความคิด และการสรางความมั่นคงของจิตใจ กอใหเกิดความ
สุขกายสบายใจ รับรูและเขาใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงานดวยตนเอง  การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและเปลี่ยนมุมมองของคนในองคกร เพื่อใหเกิดความคิดใหมในการอยูรวมกันและทำงานอยางมีความสุข
เกิดภาวะ “สมดุลของชีวิต” มีทักษะการทำงานท่ีดี (Work Skill) และมีทักษะการใชชีวิตท่ีดี (Life Skill) ควบคูกันไป

 สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการดังกลาวน้ีในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2561– พฤษภาคม 2562 จำนวน 18 รุน โดย
จัดรวมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม   มหาวิทยาลัยขอนแกน
และมหาวิทยาลัยบูรพา  มีผูเขารวมโครงการ 1,800 คน ประกอบดวยขาราชการพลเรือนสามัญ 527 คน (รอยละ
29.28) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,022 คน (รอยละ 56.78) และขาราชการตำรวจ 251 คน (รอยละ
13.94) ขาราชการสวนใหญปฏิบัติงานอยูในจังหวัดปตตานี จำนวน 556 คน (รอยละ 30.89) รองลงมาคือ จังหวัดยะลา
จำนวน  458 คน (รอยละ 24.44) จังหวัดนราธิวาส จำนวน 484 (รอยละ 26.89) และจังหวัดสงขลา จำนวน 302 คน 
(รอยละ 16.78)
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สำนักงาน ก.พ.

 ผูที่เขารวมโครงการนี้ นอกจากจะไดรับการเสริมสรางความรู การดูแลคุณภาพชีวิตตนเองทั้งรางกาย
อารมณจิตใจใหพรอมกับการปฏิบัติงานแลว ยังไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนสำหรับการนำไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
และการดำรงชีวิตในพ้ืนท่ีโดยผานกิจกรรมตาง ๆ ดวย อีกท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหขาราชการกลุมเปาหมายจากท้ัง
4 จังหวัดชายแดนภาคใตไดพักและผอนคลายจากสภาพการทำงานท่ีกดดันช่ัวคราว เปนการชวยเสริมสรางขวัญกำลังใจ
ในการทำงานใหพรอมกลับไปรับใชใหบริการประชาชนในพ้ืนที่ที่มีสภาพแวดลอมที่เสี่ยงภัยและอันตรายตอไป



รายงานประจำป 2562 

20

สำนักงาน ก.พ.

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

เปาหมาย เพื่อใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐไดรับการพัฒนาให
เหมาะสมตอการใชประโยชน

 สำนักงาน ก.พ. ไดมีการดำเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐอยาง
ตอเน่ือง โดยพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการพลเรือนในชื่อวา โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS)  เพื่อใหสวนราชการ
ทั้งในระดับกระทรวง กรม และจังหวัดใชประโยชนรวมกันตามเปาหมายและนโยบายการจัดทำมาตรฐานซอฟตแวร
กลางดานบุคลากร 

 โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เปนโปรแกรมที่จะชวยอำนวยความสะดวก
ใหแกงานการเจาหนาที่ของสวนราชการเนื่องจากโปรแกรมดังกลาว สามารถจัดเก็บขอมูลของขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจำ และลูกจางช่ัวคราวได ต้ังแตการบรรจุ การแตงต้ัง การโอน การยาย การเล่ือน การรับเงินเดือน
การอบรม การถูกลงโทษทางวินัย การลา การสาย การขาดราชการจนกระท่ังการออกจากระบบราชการ โปรแกรมน้ี
จึงชวยลดความซ้ำซอนในการเก็บขอมูลของภาครัฐ สงผลใหตนทุนคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลของภาครัฐลดลง โดย
สำนักงาน ก.พ. ไดมีการบำรุงรักษาโปรแกรมใหรองรับกับการเปล่ียนแปลงของกฎ ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเน่ืองซ่ึงปจจุบันไดมีการปรับปรุงเปนโปรแกรม DPIS Version 5.0

 การออกแบบโปรแกรมDPIS Version 5.0 เปนการจัดเก็บขอมูลแบบกระจาย (Decentralized) คือ มุงเนนให
สวนราชการมีความคลองตัวในการบริหารจัดการระบบและขอมูล การจัดการสิทธ์ิของผูใชงานและการกำหนดรหัสขอมูล
ไดอยางอิสระแตยังพบปญหาเรื่องการจัดสงขอมูลมายังสำนักงาน ก.พ. เน่ืองจากแตละสวนราชการมีการใชงานรหัส
บางสวนที่ไมเหมือนกัน

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ. ไดพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลกลางทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ(DPIS Center) ที่มีการกำหนดรหัสขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหสามารถ
ประมวลผลและจัดทำเปนฐานขอมูลกลางดานทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ก.พ. ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่เรียกวา
(Human Resource Management System : HRMS)  หรือ โปรแกรม DPIS 6 ซึ่งสามารถตอบสนองการทำงาน
ดานทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดมากขึ้นและยังสามารถเช่ือมโยงขอมูลบุคลากรจากสวนราชการตาง ๆ มายัง
สำนักงาน ก.พ.ได
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการถายโอนขอมูลบุคลากรของสวนราชการที่ใช
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS Version 5.0) ไปยังระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management System : HRMS) หรือโปรแกรม DPIS Version6.0 เพ่ือใหการบริหารจัดการ
ขอมูลบุคคลของสวนราชการเปนไปอยางตอเน่ือง และคาดวาผูรับจางจะสงมอบงานถายโอนขอมูลดังกลาวไดแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 หลังจากท่ีโครงการน้ีไดดำเนินการแลวเสร็จ นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชสำหรับ
การถายโอนขอมูลของสวนราชการท่ีจัดเก็บไวในโปรแกรม DPIS Version 5.0 ไปยังโปรแกรม DPIS Version 6.0 แลว
ขอมูลของสวนราชการจำนวนไมนอยกวา 125 แหง ที่มีการจัดเก็บไวในโปรแกรม DPIS Version 5.0 จะไดรับการ
ถายโอนขอมูลไปยังโปรแกรม DPIS Version 6.0 ดวย ซ่ึงระบบน้ีจะชวยใหสวนราชการใหสามารถบริหารทรัพยากรบุคคล
ไดอยางเปนระบบท้ังในดานการบริหารตำแหนง การบริหารราชการดวยขอมูลบุคลากร การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล การจัดทำเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) ตลอดจนการจัดทำสารสนเทศเชิงบริหาร
ท่ีทันสมัย เชน Dashboard รองรับการใชงานบน Mobile Device นอกจากน้ี ยังสามารถสงขอมูลจากโปรแกรม DPIS 6
ไปยังโปรแกรมระบบ DPIS Center แบบออนไลนเพื่อจัดทำเปนฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐของประเทศไดตอไป

จาก
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ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรภาครัฐ

เปาหมาย เพื่อใหสวนราชการไดรับการสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม

 สำนักงาน ก.พ. กำหนดใหมีโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพื่อ
รองรับงานยุทธศาสตรดานนี้ประกอบดวยกิจกรรมสำคัญ 3 เร่ืองภายใตโครงการนี้ คือ
 1) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 2) การสงเสริมวนิัย
 3) การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางวินัย

 สรุปสาระสำคัญการดำเนินงานของแตละกิจกรรม ดังนี้
  1) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 กันยายน 2559 ไดมีมติมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) กำกับดูแลหนวยงานผูรับผิดชอบการดำเนินการเตรียมการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
คือ การจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมบุคคลของหนวยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) โดยใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
รวมกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ รับผิดชอบดำเนินการ

  ก.พ. และองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ เห็นควรจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม
สำหรับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ เปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื ่อใหการดำเนินการขับเคลื่อน
ภารกิจดานจริยธรรมภาครัฐมีสภาพบังคับ เกิดประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน2562 โดยใหมี
ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2562 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ กำหนดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม
เพ่ือใชเปนหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมขององคกรกลาง
บริหารงานบุคคลและหนวยงานของรัฐ ใหใชบังคับกับเจาหนาที่
ของรัฐท่ีอยูในกำกับของฝายบริหารไดแกขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
หรือผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ รวมถึงขาราชการการเมือง
แตไมครอบคลุมถึงหนวยงานธุรการของศาลและองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 
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กลไกการขับเคลื่อนการรักษาจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐมี 3 ระดับ คือ
 1. กลไกระดับชาติ คือ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ และเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ  หนาที่หลัก
ของ ก.ม.จ. บางประการ คือ เสนอแนะนโยบายการขับเคล่ือนและสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ วางมาตรการ หลักเกณฑ
การนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การตรวจสอบรายงานประจำปของ
หนวยงานภาครัฐและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตอคณะรัฐมนตรี

 2.  กลไกระดับองคกรกลางบริหารงานบุคคลมีหนาท่ีหลัก คือ การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาท่ี
ของรัฐแตละประเภท การควบคุม กำกับ สงเสริม และใหคำแนะนำการใชบังคับประมวลจริยธรรม การปรับปรุง
หลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ เพื่อใหมีการ
นำพฤติกรรมทางจริยธรรมที่สอดคลองกับภารกิจของเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทไปใชในกระบวนการบริหาร
งานบุคคล การขับเคลื่อนและเช่ือมโยงนโยบายดานการสงเสริมจริยธรรมสูการปฏิบัติ

 3. กลไกระดับหนวยงาน มีหนาที่หลักบางประการ ไดแก จัดทำขอกำหนดทางจริยธรรม หรือพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค (Do’s & Don’ts) ของขาราชการและเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีสอดคลองกับบทบาทภารกิจของสวนราชการ
จัดทำขอเสนอแนวทางการนำพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รายงานและเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และขอกำหนดจริยธรรมของหนวยงาน

 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดให สำนักงาน ก.พ. มีหนาที่ปฏิบัติงานธุรการ
งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาหาขอมูล และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหแกคณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรม (ก.ม.จ.) คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่แตงตั้งโดย ก.ม.จ. รวมทั้งใหมีหนาที่และอำนาจอื่นตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย   

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดทำแผนการดำเนินการเพ่ือเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยเชื่อมโยงกับภารกิจที่สำนักงาน ก.พ. ตองดำเนินการ ดังนี้ ภารกิจดาน
การศึกษาวิจัย (Ethics Research & Development : R&D) ภารกิจดานการอบรมพัฒนา (Ethics Training) ภารกิจ
ดานการเปนศูนยกลางกำหนดมาตรฐานและใหคำปรึกษาแนะนำกับหนวยงานตาง ๆ  ภารกิจดานการเสริมสราง
เครือขายดานจริยธรรม (Ethics Network) ภารกิจดานการสื่อสารประชาสัมพันธ (Ethics Communication)
นอกจากน้ี ยังไดจัดทำแผนการจัดทำกฎหมายลูกบทและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562 ไวดวยแลว
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 การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ เปนไปตามขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรค 3 “รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงาน
ของรัฐใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ำกวา
มาตรฐานทางจริยธรรม” ซึ่งจะทำใหการขับเคลื่อนภารกิจดานจริยธรรมภาครัฐมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน
อันจะสงผล “ใหมีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ เพ่ือจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริง
เขามาทำงานในหนวยงานของรัฐและสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถ และผลสัมฤทธ์ิของงานแตละบุคคล
มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจ และกระทำในส่ิงท่ีถูกตอง โดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอำนาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา”
เปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ข. (4) บัญญัติไว

 2)  การสงเสริมวินัย
 สำนักงาน ก.พ. ในฐานะผูนำองคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลภาครัฐ และเปนหนวยงานหลักในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564)
เห็นวาการปองกันและปราบปรามการทุจริตตองมุงเนนดำเนินการเสริมสรางความเขมแข็งเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาคราชการใหครบทุกดาน หากสงเสริม พัฒนาและปองกันแลว ยังมีขาราชการกระทำผิดวินัย
สำนักงาน ก.พ. ตองมีหนาที่สรางความเขมแข็งใหกับขาราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการดำเนินการทางวินัย
ใหมีความรู ความเขาใจท่ีจะสามารถดำเนินการทางวินัยกับผูกระทำผิดวินัยไดอยางถูกตองตามกระบวนการท่ีกฎหมาย
กำหนดอยางมีประสิทธิภาพและมีความเปนธรรม
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย จำนวน 2 รุน 
ใหกับนิติกรหรือบุคลากรผูปฏิบัติงานดานวินัย อุทธรณหรือรองทุกข ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ
ของแตละสวนราชการ และเจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐหรือองคการมหาชนที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา มีความรูความเขาใจในการดำเนินการทางวินัยและสามารถปฏิบัติงานดานวินัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความเปนธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ

 การท่ีนิติกรหรือบุคลากรผูปฏิบัติงานดานวินัย อุทธรณหรือรองทุกข ไดรับความรู ความเขาใจหลักการและ
การดำเนินการท่ีถูกตองของมาตรฐานกระบวนการทางวินัย พิจารณาอุทธรณ  เปนภารกิจที่สำคัญประการหน่ึงที่จะ
ทำใหการบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการเกิดความเปนธรรม ชวยปกปองรักษาขาราชการท่ีเปนคนดีใหดำรงอยู
ในระบบราชการตอไปได

 3)  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสรมิสรางวินัย
 ภายใตกิจกรรมนี้ มี 3 กิจกรรมยอยที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลาวคือ
 3.1 การพัฒนาและสงเสริมจริยธรรมใหแกขาราชการและสวนราชการ ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือ
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรคุมครองจริยธรรมประจำสวนราชการ

 การจัดโครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรคุมครองจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เนนเรื่องการใหองคความรูใหม ๆ กับคณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงานคุมครองจริยธรรม ประกอบดวย 3 เรื่อง
สำคัญ คือ 

 3.1.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนกฎหมายใหมที่มีความสำคัญและควร
ประชาสัมพันธความคืบหนาของการดำเนินการรวมถึงการเตรียมการใหแกคณะกรรมการจริยธรรมและกลุมงาน
คุมครองจริยธรรม โดยเฉพาะผูท่ีอยูในภูมิภาค ซ่ึงเปนกลไกขับเคล่ือนและรักษาจริยธรรมท่ีสำคัญ ใหมีโอกาสไดรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็นและ
การแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน

 3.1.2 กฎหมายใหมหลายฉบับไดมีการประกาศใชและมีความเกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบโดยหนวยงานกลาง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังความคาดหวังจากหนวยงานในภาคเอกชน
และประชาสังคมตอการทำงานของขาราชการและหนวยงานภาครัฐในบริบทที่มีการเปล่ียนแปลงดังกลาว จึงจำเปน
ท่ีจะตองนำองคความรูเหลาน้ันมาเผยแพร และสรางความเขาใจรวมกันใหแกองคกรคุมครองจริยธรรมประจำจังหวัด
และขาราชการท่ัวไปเพ่ือเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
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 3.1.3 หลักสูตรการเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการไทย : เพ่ือความโปรงใส เช่ือม่ันและศรัทธา เปนหลักสูตรท่ี
สำนักงาน ก.พ. พัฒนาขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการเสริมสรางจิตสำนึกและเกียรติภูมิของขาราชการใหมีการทำงาน
ที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบซึ่งควรมีการขยายผล
องคความรูดังกลาวใหเขาถึงขาราชการในสวนภูมิภาคมากยิ่งข้ึน

 กลุมเปาหมายในการการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรคุมครองจริยธรรมประจำสวนราชการ (โดยจัด
ในรูปแบบกลุมจังหวัด) จำนวนคร้ังละประมาณ 60 คน ประกอบดวย คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด หัวหนา
กลุมงานคุมครองจริยธรรมประจำจังหวัด ขาราชการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองจริยธรรม และ
ผูปฏิบัติงานเก่ียวของกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต

 กลุมเปาหมายในการพัฒนาขาราชการตามหลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการไทย: เพื่อความโปรงใส
เชื่อมั่น และศรัทธา จำนวนครั้งละประมาณ 100 คน ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัด ขาราชการ
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสวนราชการในจังหวัด

 การเลือกจังหวัดจะใชเกณฑคาคะแนน ITA (Integrity Transparency Assessment) ของจังหวัดท่ีมีคาคะแนน
ในระดับปานกลาง-ต่ำ และมีความพรอมที่จะรับการพัฒนา



รายงานประจำป 2562

28

สำนักงาน ก.พ.

ดำเนินการทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่

กลุมเปาหมายที่ 1
องคกรคุมครองจริยธรรม

ประจำจังหวัด
(จังหวัดละ 6 คน)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
8 จังหวัดและตอนกลาง 2 จังหวัดรวม 10 จังหวัด
:มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู
อุดรธานี เลย บึงกาฬ กาฬสินธุ มหาสารคาม 
นครพนม จำนวน 60 คน
กลุมจังหวัดภาคใต 14 จังหวัด :สตูล พังงา ระนอง
ตรัง ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต
สุราษฎรธานี กระบ่ี สงขลา ปตตานี นราธิวาส
ยะลา จำนวน 84 คน

กลุมจงัหวัดภาคเหนือตอนลาง 9 จังหวัด :อุทัยธานี
เพชรบูรณ พิษณุโลก นครสวรรค ตาก พิจิตร 
กำแพงเพชร อุตรดิตถ สุโขทัย
จำนวน 54 คน

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
8 จังหวัด และตอนกลาง 2 จังหวัดรวม 10 จังหวัด
:ยโสธร บุรีรัมย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี สุรินทร ขอนแกน นครราชสีมา 
รอยเอ็ด จำนวน 60 คน

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลางและจังหวัดปริมณฑล
รวม 11 จังหวัด : กาญจนบุรี ราชบุรี  สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ จำนวน 66 คน

กลุมเปาหมายท่ี 2
ขาราชการท่ีเขารวมหลักสูตร

เสริมสรางเกียรติภูมิ
ขาราชการไทย

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 100 คน

จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 100 คน

จังหวัดขอนแกน
จำนวน 100 คน

จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน 100 คน

จังหวัดนครพนม
จำนวน 100 คน

สถานที่
จัดสัมมนา

โรงแรมบลู
โฮเทล

จังหวัดนครพนม

โรงแรมเดอะทวิน
โลตัสจังหวัด

นครศรีธรรมราช

โรงแรมท็อปแลนด
จังหวัดพิษณุโลก

โรงแรมเจริญธานี
จังหวัดขอนแกน

โรงแรมเฟลิกซ
ริเวอรแควรีสอรท
จังหวดักาญจนบุรี

26 – 27
พฤศจิกายน

2561

14 – 15
กุมภาพันธ 

2562

25 – 26
กุมภาพันธ 

2562

23–24
พฤษภาคม  

2562

25–26
มิถุนายน
2562

วัน/เดือน/ป
ที่จัดสัมมนา

1

2

3

4

5

 การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรคุมครองจริยธรรมประจำสวนราชการ จะชวยสงเสริมใหองคกร
คุมครองจริยธรรม (คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด กลุมงานคุมครองจริยธรรมขาราชการและเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองจริยธรรมและที่เกี่ยวของ) สามารถนำความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 นโยบาย และทิศทางของประเทศในการขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรมขาราชการไป
ปรับใชเปนแนวทางในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมและบริบท
ของหนวยงาน
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 หลักสูตรเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการไทย : เพื่อความโปรงใส เชื่อมั่นและศรัทธา จะชวยสงเสริมให
หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดและผูบังคับบัญชาในจังหวัด สามารถนำความรูที่ไดรับไปปรับใชเปนเครื่องมือ
สำหรับการพัฒนาระบบและวิธีการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาจริยธรรมขาราชการในจังหวัดใหเปนที่เชื่อถือศรัทธา
ของประชาชนตอไป

 3.2 การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและเสริมสรางความเขมแข็งเครือขาย ดวยการบูรณาการภารกิจ
ดานการสงเสริมจริยธรรม และการรักษาวินัยขาราชการพลเรือนรวมกับหนวยงานกลางดานคุณธรรม จริยธรรม
และการปองกันทุจริต  มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมเจาหนาที่ของ
ภาครัฐและการจัดประชุมชี้แจงองคกรกลางบริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 3.3 การรณรงคสงเสริมจิตสำนึกและเสริมสรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรม โดยการจางที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาเคร่ืองมือสำหรับการสงเสรมิมาตรฐานจริยธรรม
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ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

เปาหมาย เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ คลองตัว เอื้อตอการดำเนินงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด

ภายใตยุทธศาสตรนี้ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมสำคัญ 4 เรื่อง คือ
 1) การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 2) การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัด
 3) การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
 4) การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบ
    ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 สรุปสาระสำคัญแตละเรื่อง ดังนี้
 1) การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ประกอบดวย
 1.1) การพัฒนาระบบตำแหนงและการบริหารกำลังคนภาครัฐ สรุปภารกิจที่สำคัญ ดังนี้
  - การสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารตำแหนงใหกับสวนราชการ
อาทิ การประชุมรับฟงความเห็นประธานกรรมการ/กรรมการในคณะกรรมการกำหนดตำแหนงระดับสูงของกระทรวง
รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารตำแหนง
  - การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการบริหารตำแหนงและอัตรากำลัง โดยมีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอระบบติดตามและประเมินผลการใชตำแหนงและอัตรากำลัง (Position
& Workforce Audit)
  - การจัดทำเอกสารสถานภาพของสวนราชการ
  - การประชุมชี้แจง เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562–2566)
  - การจัดทำหนังสือมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562–2566)
  - การจัดทำหนังสือกำลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน พ.ศ. 2561
  - การปรับปรุงและพัฒนาระบบพนักงานราชการอยางมีประสิทธิภาพ
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 1.2) การพัฒนานโยบายและนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
 สืบเน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารเพ่ือรองรับการเขาสู
สังคมสูงอายุ ไดมีประกาศแตงต้ังคณะทำงานเพ่ือจัดทำรายละเอียดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ทั้งหมด 3 คณะ ประกอบดวย

 คณะที่ 1 มีหนาที่ศึกษาโครงสรางอัตรากำลังและตำแหนงงานใหมที่เหมาะสมกับภารกิจและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ จัดทำแนวทางการขยายอายุการทำงานและแนวทางการบริหารอายุ (Age Management)
สำหรับสวนราชการ 
 ผลผลิตของคณะน้ี คือ มีมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ ซ่ึงผานการ
เห็นชอบของ ก.พ. ในการประชุมคร้ังท่ี11/2561 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 ขณะน้ีอยูในระหวางรอเสนอคณะรัฐมนตรี

 คณะที่ 2 มีหนาที่จัดทำแนวทางการปรับปรุงระบบบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชนสำหรับขาราชการ
เพื่อใหเปนหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิต มีความยืดหยุน และสงเสริมเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ 
ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาในรายละเอียด

 คณะที่ 3 มีหนาที่จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูการสูงวัย มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีหลักประกันในการดำรงชีวิตและมีสวนรวมในสังคม 
 ผลผลิตของคณะน้ี คือ มีแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ ซ่ึงก.พ. มีมติเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยสำนักงาน ก.พ. ไดเสนอแผนปฏิบัติการปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และหลักสูตรกลาง 6 หลักสูตร ประกอบการพิจารณาแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐใหพรอม
เขาสูสังคมสูงอายุดวย ท้ังน้ี ไดผนวกใหเปนสวนหน่ึงของระเบียบวาระแหงชาติ เร่ือง สังคมสูงอายุ ตามมติ ก.พ. ดวยแลว 

 2)  การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัด
 สำนักงาน ก.พ. ไดมีบันทึกความเขาใจระหวางสำนักงาน ก.พ. และกระทรวงมหาดไทยในการรวมมือและ
ใหการสนับสนุนเพ่ือใหการปฏิบัติราชการของจังหวัดในเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และขอกำหนดของกฎหมาย และมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในเชิงยุทธศาสตรจึงไดรวมมือกัน
พัฒนาใหขาราชการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด (HR Unit) หัวหนาสวนราชการ ในสวนราชการภูมิภาค
และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางดานทรัพยากรบุคคลใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดโครงการสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัด ประจำป 2562 โดยแบงกิจกรรมออกเปน 2 ครั้ง ไดแก 

 ครั้งที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางความเปนมืออาชีพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลุมเปาหมาย คือ นักทรัพยากรบุคคลและพนักงานราชการในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด
(HR Unit) และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 76 จังหวัด การอบรมมีทั ้งหมด 5 หลักสูตร ๆ ละ 2 วัน
ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี

 หลักสูตรที่ 1 ระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส และทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทลั ประกอบดวย 2 หัวขอวิชา คือ 

 (1) หัวขอวิชาระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการอบรมไดรับความรู
และทักษะการลงรายการในทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ. 7) ใหสามารถปฏิบัติงานภายใต
ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ

 (2) หัวขอวิชาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัลเพ่ือ
พัฒนาใหผูเขารับการอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการทำงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนการยกระดับการทำงานสูความเปนมืออาชีพ ดำเนินการระหวางวันที่
24–25 มกราคม 2562 ผูเขารวมการอบรม จำนวน 131 คน
 
 หลักสูตรที่ 2 การบริหารและจัดการภาครัฐแนวใหม: เทคนิคการวางแผนการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนา
ผูเขารับการอบรมใหมีความรูกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาแนวใหมเพื่อใหสามารถวางแผนสอดรับกับ
แผนยุทธศาสตรของหนวยงานดำเนินการระหวางวันที่  7–8 กุมภาพันธ 2562 ผูเขารวมการอบรมจำนวน 51 คน

 หลักสูตรที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคลในอำนาจผูวาราชการจังหวัด เพื่อพัฒนาผูเขารับการอบรมใหเปน
นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ โดยมีความรู กฎ ระเบียบที่ออกใหม และทบทวนกฎ ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
บรรจุแตงตั้งขาราชการ เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด ดำเนินการระหวางวันที่
21–22 กุมภาพันธ 2562 ผูเขารวมการอบรมมีจำนวน 77 คน

 หลักสูตรที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาค: กรณีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากร
บุคคลในระดับจังหวัด เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถจัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการบรรจุแตงตั้งขาราชการให
ดำรงตำแหนงได และมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีนำมาอางอิงไดอยางรวดเร็ว ดำเนินการระหวางวันท่ี 28–29 มีนาคม 2562
ผูเขารวมการอบรมมีจำนวน 67 คน
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 หลักสูตรที่ 5 การบริหารผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจ ในเร่ืองตาง ๆ
ท่ีเก่ียวกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ อาทิ ภาพรวมระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ข้ันตอนการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ กฎหมายและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการได ดำเนินการจัดระหวางวันท่ี 28 - 29 มีนาคม 2562 ผูเขารวมการอบรมมีจำนวน 67 คน

 ครั้งที่ 2 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ทิศทางการเตรียมความพรอมเพื่อการขับเคลื่อนสูจังหวัดดิจิทัล
 กลุมเปาหมาย คือ หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดและนักทรัพยากรบุคคลในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด (HR Unit) แบงการสัมมนาเปน 4 รุน ครอบคลุมกลุมเปาหมายท้ัง 76 จังหวัด สัมมนา ณ โรงแรม
ริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
  รุนที่ 1 กลุมเปาหมายในจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก รวม 18 จังหวัด ดำเนินการระหวางวันท่ี
26–27 สิงหาคม 2562 ผูเขารวมการสัมมนามีจำนวน 192 คน
  รุนที่ 2 กลุมเปาหมายในจังหวัดภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด ดำเนินการระหวางวันที่ 27–28
สิงหาคม 2562 ผูเขารวมการสัมมนามีจำนวน 150 คน
  รุนที่ 3 กลุมเปาหมายในกลุมจังหวัดภาคใตและภาคตะวันออก รวม 21 จังหวัด ดำเนินการระหวาง
วันที่ 28–29 สิงหาคม 2562 ผูเขารวมการสัมมนามีจำนวน 192 คน
  รุนที่ 4 กลุมเปาหมายในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด ดำเนินการระหวางวันท่ี
29–30สิงหาคม 2562 ผูเขารวมการสัมมนามีจำนวน 192 คน

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 5 หัวขอ ดังนี้
 หัวขอที่ 1 เรื่อง ยุทธศาสตรชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ
   เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดรับรูกรอบแนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติ จะไดเตรียมความพรอม
ในบทบาทภารกิจ วางแผนการปฏิบัติงานไหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 หัวขอที่ 2 เร่ือง Smart city : มิติใหมในการบริหารจัดการจังหวัด และเมืองท่ีขับเคล่ือนโดยความตองการของประชาชน
   เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรูและนำไปใชในการวางแผนพัฒนาตนเองและแผนการ
ปฏิบัตงิานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 หัวขอที่ 3 เรื่อง การเตรียมความพรอมบุคลากรของจังหวัดในบริบทการปรับเปลี่ยนสูความเปนจังหวัด
อัจฉริยะและ“What’s next : บทบาทใหมของจังหวัด (HR) จังหวัดกับการขับเคล่ือนจังหวัดดิจิทัล (mini workshop)”
   เพื่อใหผูเขารวมการสัมมนาไดทราบทิศทางการเตรียมความพรอมในบทบาทภารกิจเพื่อ
รองรับนโยบายการปรับเปล่ียนใหเปนจังหวัดดิจิทัล หรือเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ท่ีลงสูภูมิภาค โดยเนนการเรียนรู
จากประสบการณและการลงมือปฏิบัติจริง



รายงานประจำป 2562

34

สำนักงาน ก.พ.

 หัวขอที่ 4 เรื่อง Digital Transformation กับการพัฒนาประเทศ
   เพื่อสรางโอกาสการรับรู และทิศทางการเตรียมความพรอมในบทบาทภารกิจเพื่อรองรับ
นโยบายการปรับเปลี่ยนใหเปนจังหวัดดิจิทัล หรือเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 หัวขอที่ 5 เรื่อง IDP กับ Tool Kit การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (mini workshop)
   เพื่อสรางโอกาสการรับรู พรอมยกตัวอยางประกอบการทดลองปฏิบัติ การใชเครื่องมือ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเรียนรูถึงการวางแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับการปฏิบัติงาน
เพื่อนำไปสูนโยบายการปรับเปลี่ยนใหเปนจังหวัดดิจิทัล หรือเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนนการเรียนรูจาก
ประสบการณและการลงมือปฏิบัติจริง

 การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัด จะชวย
ยกระดับใหบุคลากรทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคมีความเปนมืออาชีพ รูกฎและระเบียบท่ีออกใหม
รวมทั้งไดมีโอกาสทบทวนกฎและระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ปรับเปลี่ยนไป เชน การใชระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส สามารถปฏิบัติหนาที่
พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

 3) การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
 ระบบของการสรรหาบุคลากรเขาสูภาคราชการพลเรือน ประกอบดวย 3 ข้ันตอนคือ 
 ขั้นตอนที่ 1 คือ การสอบเพื่อวัดความรู ความสามารถทั่วไป หรือ การสอบภาค ก  เพื่อเปนการเปดโอกาส
ใหผูที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตาง ๆ และผูที่สำเร็จการศึกษาแลวใหมีโอกาส
ไดสมัครสอบแขงขัน  เม่ือสอบผานภาค ก แลว จะเขาสูขั้นตอนที่ 2 และ 3 

 ขั้นตอนที่ 2 คือ การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง หรือ การสอบภาค ข
 
 ขั้นตอนที่ 3 คือ การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหนง หรือ การสอบภาค ค ในแตละข้ันตอนจะมีการ
กำหนดแนวทางการดำเนินการไว

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดมีการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการสรรหาการพัฒนาเคร่ืองมือ
ประเมินบุคคล เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กำหนดไวในแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
(พ.ศ. 2561 - 2565) สรุปไดดังนี้
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สำนักงาน ก.พ.

 (1) กำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินการจัดการสอบเพ่ือวัดความรู ความสามารถท่ัวไปท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกันสำหรับเจาหนาที่ของรัฐ โดยประชุมรวมกันระหวางสำนักงาน ก.พ. และองคกรกลางบริหารงานบุคคล
(สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถ่ิน สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร) จำนวน 4 คร้ัง
ในชวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2561 เพื่อหารือรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการสอบ ฯ และการ
ดำเนินการสอบ ฯ และนำเสนอผลการประชุมตอท่ีประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรรทรัพยากร
บุคคลของราชการ

 (2) จัดทำรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปแบบใหม เสนอตอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยพัฒนาหลักสูตรการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปใหเปนมาตรฐานเดียวกันโดยผานความเห็นชอบของ
ที่ประชุม ก.พ. 

 (3) จัดทำชุดขอสอบสำหรับการจัดสอบแบงตามระดับวุฒิการศึกษา ที่จะนำไปจัดสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ดวยการประมวลชุดแบบทดสอบตามหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนใหม
สำหรับการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปใหเปนมาตรฐานเดียวกันสำหรับเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาความรู
และลักษณะการเปนขาราชการท่ีดี และไดออกหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร1004/ว12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
เรื่อง แกไขเพิ่มหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการตาม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556

 ท้ังน้ี ไดนำเสนอเร่ือง รายงานผลการดำเนินการของ สำนักงาน ก.พ. ในเร่ืองดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี ในการ
ประชุมเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 แลวเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภท รวมท้ังแนวทาง
ในการดำเนินการสอบเพ่ือวดัความรูความสามารถทั่วไปดวย

 นอกจากน้ี สำนักงาน ก.พ. ไดมีการจัดทำหนังสือเวียนเก่ียวกับการพิจารณารับรองคุณวุฒิสถาบันการศึกษา
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง การบันทึกขอมูลการรับรองคุณวุฒิเขาสูระบบ e – Accreditation
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สำนักงาน ก.พ.

 “การรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนท่ีควรไดรับ เปนอำนาจหนาที่
ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา 8 (10) และมาตรา 13 (11) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551

 การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. จึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหทางราชการไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถไมต่ำกวา
มาตรฐานท่ี ก.พ. กำหนด มาปฏิบัติราชการ และกำหนดเงินเดือนท่ีควรไดรับใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ ก.พ.
จะรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับตาง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาไดจัดทำขึ้น และไดรับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแลว หมายถึง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ แตมิไดรับรองวิทยฐานะสถาบัน
การศึกษาตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

 หลักเกณฑการรับรองคุณวุฒิของผูสำเร็จการศึกษาจากตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการบรรจุและการแตงต้ัง
ขาราชการพลเรือนสามัญ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิที่ไดรับ จากสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะจาก
หนวยงานท่ีมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ ใหบรรจุเขารับราชการได

 ระบบการจัดเก็บขอมูลหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เปนการเผยแพรขอมูลหลักสูตรการศึกษาตางๆ
ท้ังในประเทศและตางประเทศวามีหลักสูตรใดบางท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ใหบรรจุเขารับราชการได โดยขอมูลในระบบฯ
จะแบงเปน 2 สวนใหญๆ  คือ 1. การรับรองคุณวุฒิในประเทศ  2. การรับรองคุณวุฒิตางประเทศ ซ่ึงจะปรากฏขอมูล
ที่ผูคนหาควรทราบเบื้องตน และคำแนะนำในการใชระบบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการคนหาขอมูลที่ตองการ”
(www.ocsc.go.th: ระบบการพิจารณาคุณวุฒิดวยระบบอิเล็กทรอนิกส)

 4) การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหสอดคลองกับ
หลักการของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อันเปนการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐท่ีสอดคลองกับทิศทางการบริหารราชการ มุงสูความเปนระบบสากลและเพ่ิมประสิทธิภาพของขาราชการ
ในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ แบงออกไดเปน 6 ดาน สรุปบางประเด็นที่สำคัญไดดังนี้

 4.1) การดำเนินการทางวินัย
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2562 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 6 เมษายน 2562 แกไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (การดำเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ)
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สำนักงาน ก.พ.

 4.2) การสรรหาและคัดเลือกขาราชการ
  4.2.1) คูมือการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
  4.2.2) หนังสือแจงเวียนสวนราชการเรื่องระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (ปรับปรุงกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกขาราชการเพ่ือเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง)
  4.2.3) หนังสือเวียน เร่ือง ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
  4.2.4) หนังสือเวียน เรื่อง การใชระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส

 4.3) การพัฒนาขาราชการพลเรือน
  4.3.1) ระเบียบสำนักงาน ก.พ. วาดวยกองทุนพัฒนาการฝกอบรมทางไกลสำหรับขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2561
  4.3.2) แนวทางการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ไมไดรับการพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (ว3/2562)
  4.3.3) หนังสือเวียน เรื่อง แผนปฏิบัติการดานการสรางและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธเพื่อ
การไปสูดิจิทัลไทยแลนด พ.ศ. 2561–2565

 4.4) การกำหนดตำแหนง
  4.4.1) หลักเกณฑและเงื ่อนไขการกำหนดตำแหนงประเภทอำนวยการกรณีที ่สวนราชการมี
กฎกระทรวงแบงสวนราชการใหม (ว 5/2562) 
  4.4.2) การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหนงสายงานชีววิทยารังสี (ว7/2562)
  4.4.3) การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหนงสายงานวิศวกรรมการเกษตรตำแหนงวิศวกร
การเกษตร (ว 10/2562)
  4.5) การออกจากราชการ กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณรับราชการตอไป (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2562
  4.6) ระบบการจัดทำทะเบียนประวัติขาราชการรูปแบบใหม หนังสือเวียนการใชระบบทะเบียนประวัติ
ขาราชการอิเล็กทรอนิกส
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สำนักงาน ก.พ.

 ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

 เปาหมาย บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และไดรับความเปนธรรม
ในการปฏิบัติราชการ

 ภายใตยุทธศาสตรนี้ประกอบดวยโครงการ / กิจกรรมสำคัญ 4 เรื่อง คือ
  1) การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
  2) การพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.
  3) การบริหารจัดการดูแลนักเรยีนไทยในตางประเทศ
  4) การพัฒนาเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการดำเนินการดานพิทักษระบบคุณธรรม

 สรุปสาระสำคัญของแตละเรื่อง ดังนี้
 1) การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ* ประกอบไปดวย 9 กิจกรรม ดังน้ี
 1.1) การเตรียมและพัฒนานักเรียนทุนเขาสูระบบราชการ
  ในภาพรวมของการเตรียมนักเรียนทุนเขาสูระบบราชการ ประกอบไปดวย 3 สวนหลัก ๆ คือ1) การจัดสรร
ทุนรัฐบาล 2) การสรรหาผูมาสมัครทุนรัฐบาล และ 3) การพัฒนา เตรียมความพรอมท่ีครบวงจรต้ังแตกอนสมัครทุน
จนกระท่ังกลับมารับราชการ สรุปสาระสำคัญไดดังนี้

 สำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการจัดสรรทุนรัฐบาลท่ีตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาในประเทศภายใตแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงรกใหแกกระทรวง กรม ฝายพลเรือนและหนวยงานของรัฐ มีการจัดทำกรอบ/
แนวทางการจัดสรรทุนรัฐบาล รวมถึงการสรางและพัฒนาขาราชการท่ีมีสมรรถนะสูงกลุมตาง ๆ ภายใตระบบขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ

 หลังจากสรรหาผูมาสมัครรับทุนไดแลว สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเสริมสรางความพรอมดานศักยภาพและ
ทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาล ดวยการเตรียมความพรอมตั้งแตกอนสมัครสถานศึกษา (Pre-admission) สำหรับทุน
ระดับมัธยม สำนักงาน ก.พ. จะอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลกอนสมัครสถานศึกษา สวนทุนรัฐบาลระดับปริญญา
สำนักงาน ก.พ. จะเตรียมความพรอมกอนสมัครสถานศึกษาให รวมถึงการเตรียมความพรอมใหนักเรียนทุนรัฐบาล
มีความพรอมกอนเดินทาง (Pre-departure) เพ่ือเปนการสรางเครือขายและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาลอีกดวย

 * คุณภาพกำลังคนรัฐในที่นี้ หมายรวมถึง บุคคลผูรับราชการโดยการไดรับทุนรัฐบาลหรือผานกระบวนการสอบภาค ก. ดังนั้นการเตรียมและ

พัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐในท่ีน้ี จึงหมายถึง การเตรียมการต้ังแตสรรหาบุคคลากรมารับราชการไมวาจะดวยการไดรับทุนรัฐบาลหรือผานกระบวนการ

สอบภาค ก. และเม่ือเขามารับราชการแลวก็มีการพัฒนากำลังคนภาครัฐเหลานี้ใหเปนกำลังคนท่ีมีคุณภาพ
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สำนักงาน ก.พ.

 นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังไดมีการเตรียมความพรอมดานภาษาและวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพใหแก
นักเรียนทุนรัฐบาล รวมถึงการเตรียมความพรอมใหนักเรียนทุนในการรับราชการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
ทุนรัฐบาลโดยจัดกิจกรรม “Open Heart Open Home : Career Fair” รวมทั้ง การเตรียมความพรอมรับราชการ
ใหกับนักเรียนทุนรัฐบาล หลังสำเร็จการศึกษาแลว สำนักงาน ก.พ. ไดมีการติดตามและสงเสริมศักยภาพนักเรียนทุน
รัฐบาลดวย

 สำหรับภารกิจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวงและทุนรัฐบาลประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ปรากฏวามีผูไดรับทุนเลาเรียนหลวงและทุนรัฐบาล จำนวน 294 คน ประกอบดวย*
 1) ทุนระดับมัธยมศึกษา (ทุนเลาเรียนหลวง) จำนวน 9 คน
 2) ทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศจำนวน 35 คน
 3) ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 61 คน
 4) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ฝกอบรม) จำนวน 138 คน 
 5) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) จำนวน 51 คน

ขอมูลการจัดสรรและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนประเภทตางๆประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภท
ทุนบุคคลทั่วไป 
1) ทุนระดับมัธยมศึกษา (ทุนเลาเรียนหลวง)

2) ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสงู
ที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาอยูใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ

3) ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา 
- ทุนตามความตองการของกระทรวง กรม
- ทุนบรรจุกอนไปศึกษา
- ทุน Area Based
- ทุน UCAS

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 9 9

43 35

80 61

132 105

ผูที่จะศึกษาในช้ันปสุดทาย
ของสถาบันการศึกษา
ในประเทศ

บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือกำลัง
ศึกษาในช้ันปสุดทาย

กลุมเปาหมาย

รวม

จำนวนทุน
(ทุน)

จำนวนผูรับทุน
(คน)

* ขอมูลจากศูนยสรรหาและเลือกสรรสำนักงาน ก.พ.
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สำนักงาน ก.พ.

ที่มา : ศูนยสรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.นย รรรยสร หาและเลือกส สำนสำนกงนกศูนย ลือกสร

82

ขาราชการ
และบุคลากรของรัฐ

ขาราชการ
และบุคลากรของรัฐ

51

2 1

79 50
6 5
6 6
6 1

45 45

15 15
15 15
256 189รวม

ประเภท

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ทุนฝกอบรม
- ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ฝกอบรม)
- ทุนสำหรับผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร
- ทุนสำหรับการเตรียมผูบริหารระดับสูง
- ทุนสำหรับขาราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

- ทุน Leadership and Strategist
- ทุน Strategist

- ทุนเพื่อพัฒนาขาราชการพลเรือนที่
  ปฏิบัติราชการในภูมิภาค

- ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา)
- ทุนภายใตความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาในตางประเทศ (University College
Dublin สาธารณรัฐไอรแลนด)

กลุมเปาหมาย จำนวนทุน
(ทุน)

จำนวนผูรับทุน
(คน)

 1.2) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเขารับราชการ
 สำนักงาน ก.พ. มีภารกิจสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อเตรียมกำลังคนคุณภาพเขาสู
ระบบราชการ และเพื่อสนับสนุนสวนราชการและหนวยงานของรัฐในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดมีการดำเนินการจัดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ดังนี้

 การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถหรือ
ศักยภาพในการเรียนรูของบุคคลเพื่อใหไดผูปฏิบัติงานที่สามารถเรียนรูหรือฝกฝนการปฏิบัติงานในตำแหนงไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาใหปฏิบัติงานในระดับตำแหนงที่สูงขึ้นได และเมื่อสอบผานการวัดความรู
ความสามารถท่ัวไป สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผานเพ่ือใหผูสอบผานนำไปใชในการสมัครสอบ
แขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตำแหนงวางของสวนราชการตอไป ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2562
สำนักงาน ก.พ. ไดจัดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป 3 รูปแบบ ดังนี้
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สำนักงาน ก.พ.

 1.2.1)  การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำป 2562 ในการจัดสอบคำนึงถึงการ
ใหโอกาสผูที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตาง ๆ และผูที่สำเร็จการศึกษาแลวซึ่งเปน
กลุมเปาหมายไดมีโอกาสสมัครสอบแขงขัน การดำเนินการจัดสอบจึงรับสมัครสอบผูที่สำเร็จการศึกษาหรือผูที่กำลัง
จะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีเปดรับสมัครสอบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโทโดยดำเนินการสอบ
พรอมกันที่ศูนยสอบ รวม 13 แหง ในทุกภูมิภาค ประกอบดวย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ชลบุรี เชียงใหม พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี  ขอนแกนสุราษฎรธานี และสงขลา
โดยเปดรับสมัครและสอบขอเขียน 2 รอบ มีผูสมัครจำนวนรวมท้ังสิ้น 463,246 คน 

ขอมูลทั่วไป
ผูสมัครสอบ

จำนวน

1) ระดับที่สมัครสอบ
 ปวช.
 ปวท./ปวส./
อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
รวม
2) เพศ
 ชาย
 หญิง
รวม
3) อายุ (ป)
 17-20
 21-25
 26-30
 31-35
 36-40
 41-45
 46-50
 51 ขึ้นไป
รวม

10,567
59,330

382,537
10,812

463,246
 

139,026
324,220
463,246

9,863
229,242
130,869
56,894
26,177
7,915
1,844

442
463,246

2.281
12.807

82.578
2.334

100.000
 

30.011
69.989
100.00

2.129
49.486
28.250
12.282
5.651
1.709
0.398
0.095

100.000

7,079
40,686

263,695
7,248

318,708
 

93,253
225,455
318,708

6,762
162,317
88,716
37,615
16,883
4,984
1,156

275
318,708

2.221
12.766

82.739
2.274

100.000
 

29.260
70.740

100.000

2.122
50.930
27.836
11.802
5.297
1.564
0.363
0.086

100.000

249
1,294

17,780
1,059

20,382
 

7,580
12,802
20,382

400
13,943
4,329
1,164

402
113
25
6

20,382

1.222
6.349

87.234
5.196

100.000
 

37.190
62.810

100.000

1.963
68.408
21.239
5.711
1.972
0.554
0.123
0.029

100.000

3.517
3.180

6.743
14.611
6.395

8.128
5.678
6.395

5.915
8.590
4.880
3.095
2.381
2.267
2.163
2.182
6.395

รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

ผูเขาสอบ ผูสอบผาน รอยละผูสอบ
ผานเทียบกับ
ผูเขาสอบ

สรุปขอมูลผูสมัครสอบ ผูเขาสอบ และผูสอบผาน โดยภาพรวม



รายงานประจำป 2562

42

สำนักงาน ก.พ.

ที่มา : ศูนยสรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.รหาและเลื กงาน ก:า ร ืศู ร

ขอมูลทั่วไป
ผูสมัครสอบ

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

ผูเขาสอบ ผูสอบผาน รอยละผูสอบ
ผานเทียบกับ
ผูเขาสอบ

4) อาชีพ
 กำลังศึกษาตอ
 ขาราชการ
 ประกอบธุรกิจสวนตัว
 ลูกจาง/พนักงาน 
บริษัทเอกชน
 ลูกจาง/พนักงาน 
ในหนวยงานรัฐ
 วางงาน
รวม
5) คะแนนเฉล่ียสะสม
 2.00 - 2.49
 2.50 - 2.99
 3.00 - 3.49
 3.50 ขึ้นไป
 ต่ำกวา 2.00
 อื่น ๆ
รวม
6) ปที่สำเร็จการศึกษา
 2500 – 2529
 2530 – 2539
 2540 – 2549
 2550 – 2559
 2560 – 2562
 ไมระบุ/อื่นๆ
รวม

58,194
26,606
20,164

120,180

157,779

80,323
463,246

107,667
170,364
136,395
47,699

923
198

463,246

241
2,435

26,573
221,231
153,407
59,359

463,246

12.562
5.743
4.353

25.943

34.059

17.339
100.000

23.242
36.776
29.443
10.297
0.199
0.043

100.000

0.052
0.526
5.736

47.757
33.116
12.814

100.000

42,458
17,789
12,641
74,178

115,426

56,216
318,708

71,984
116,287
95,719
34,004

575
139

318,708

163
1,590

17,208
149,157
106,580
44,010

318,708

13.322
5.582
3.966

23.275

36.217

17.639
100.000

22.586
36.487
30.033
10.669
0.180
0.044

100.000

0.051
0.499
5.399

46.801
33.441
13.809

100.000

4,607
984
773

4,956

3,614

5,448
20,382

2,727
5,868
7,411
4,308

23
45

20,382
 
4

79
428

6,752
8,538
4,581

20,382

22.603
4.828
3.793

24.316

17.731

26.729
100.000

13.379
28.790
36.361
21.136
0.113
0.221

100.000

0.020
0.388
2.100

33.127
41.890
22.476

100.000

10.851
5.532
6.115
6.681

3.131

9.691
6.395

3.788
5.046
7.742

12.669
4.000

32.374
6.395

2.454
4.969
2.487
4.527
8.011

10.409
6.395

 จากตารางสรุปขอมูลพบวา ผูสมัครสอบมีจำนวน 463,246 คน โดยมีผู สอบผานเทียบกับผูเขาสอบ
คิดเปนรอยละ 6.395 ผูสมัครสวนใหญเปนผูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุอยูระหวาง 21 – 25 ป  เปน
ลูกจาง/พนักงานในหนวยงานของรัฐมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 2.50 – 2.99 มากที่สุดและประมาณ
เกือบครึ่งหนึ่งเปนผูสำเร็จการศึกษาระหวางป 2550 - 2559



รายงานประจำป 2562

ที่มา : ศูนยสรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

43

สำนักงาน ก.พ.

 1.2.2) การดำเนินการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถทั่วไปเฉพาะสวนราชการ (ภาค ก. พิเศษ)
 เปนการจัดสอบใหกับผูที่สอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.)
ผูสอบผานการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค.) หรือผูสอบผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถ
ท่ีใชเฉพาะตำแหนงและความเหมาะสมกับตำแหนงในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการของสวนราชการ
ตาง ๆ ที่ยังไมมีใบรับรองการสอบผานเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยการสอบนี้มีเจตนารมณ
เพื่อใหการสอบแขงขันมีความยืดหยุน คลองตัว ลดเวลาการดำเนินการ เพื่อใหสวนราชการไดบรรจุบุคคลตรงตาม
ความตองการไดในเวลาอันรวดเร็ว ในป พ.ศ. 2562 มีสวนราชการเขารวมจำนวน 2 หนวยงาน คือ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง  และกรมการขนสงทางบก

 สวนราชการสามารถดำเนินการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนงกอน แลวจึงจัดสงรายช่ือ
ผูสอบผานดังกลาวใหสำนักงาน ก.พ. จัดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปตามกำหนดการที่สำนักงาน ก.พ.
ไดแจงใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว17 ลงวันท่ี
11 ธันวาคม 2556 เพ่ือใหการสอบแขงขันมีความยืดหยุน คลองตัว ลดเวลาดำเนินการ และใหสวนราชการสามารถบรรจุ
บุคคลตรงตามความตองการไดในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากน้ีผูสอบผานท่ียังไมไดรับการบรรจุสามารถนำหนังสือรับรอง
การวัดความรูความสามารถทั่วไป ไปใชในการสมัครเขารับราชการตาง ๆ ไดเชนเดียวกับผูสอบผานการวัดความรู
ความสามารถทั่วไปแบบปกติ

 1.2.3) การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
 สำนักงาน ก.พ. ไดมีการจัดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล โดยในป พ.ศ. 2562 ไดดำเนินการสอบสำหรับผูสมัครที่มีวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยดำเนินการจัดสอบในสวนกลางและสวนภูมิภาค ณ สำนักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โดยมีผูสมัครสอบระดับปริญญาตรี จำนวน 6,014 คน สอบผานจำนวน 493 คน

ชื่อสวนราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง นักวิเทศสัมพันธ
ปฏิบัติการ

ปริญญาตรี

8 3 37.5010

810 3 37.50

ปริญญาตรีวิศวกรเครื่องกล
ปฏิบัติการ

รวม

กรมการขนสงทางบก

ตำแหนง ระดับวุฒิ
ผูสมัครสอบ ผูเขาสอบ

จำนวนคน

ผูสอบผาน

รอยละของผูสอบผาน
ตอจำนวน
ผูเขาสอบ

สรุปผลการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปสำหรับสวนราชการตาง ๆ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รอยละของผูสอบผานเทียบกับผูเขาสอบ คิดเปนรอยละ 11และผูสมัครสอบระดับปริญญาโท จำนวน 1,124 คน
รอยละของผูสอบผานเทียบกับผูเขาสอบ คิดเปนรอยละ 15.21 

 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูเขาสอบตอการดำเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Exam)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 626 คน ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พบวา ผูเขาสอบมีความ
พึงพอใจในภาพรวมโดยเฉล่ียในระดับมาก – มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.24  ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 22.84
และระดับนอย – นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.92 โดยสามารถจำแนกผลการสำรวจความพึงพอใจแตละข้ันตอนได ดังน้ี

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดมีการพัฒนา Mobile Application การสรรหาและเลือกสรร
บนโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟน (Smart Phone) ทั้งระบบ iOS และ Andriod เพื่อใชเปนสื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ที่สอดคลองกับรูปแบบพฤติกรรมการรับรูขอมูลขาวสารของ
กลุมเปาหมายที่เปนคนรุนใหม ซึ่งจะมีสวนทำใหบุคคลทั่วไปสนใจสมัครเขารับราชการมากขึ้น

 1.3) การพัฒนาสมรรถนะขาราชการพลเรือนตามประเภทตำแหนงและระดับตำแหนงที่เหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน

 เมื่อบริบทเปลี่ยนไป สถานการณตาง ๆ ยอมเปลี่ยนไป สมรรถนะขาราชการพลเรือนจะตองปรับเปลี่ยน
ไปดวยเชนกัน เพื่อใหปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณที่เปลี่ยนไป

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดทำการศึกษา ทบทวนสมรรถนะขาราชการพลเรือน
ตามประเภทตำแหนงและระดับตำแหนงที่เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน  รวมถึง การพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน
สมรรถนะ และการเตรียมการจัดตั้งศูนยประเมิน

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขั้นตอนการรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต
2. ขั้นตอนการชำระคาธรรมเนียมสอบ
3. ขั้นตอนและระยะเวลาการลงทะเบียนกอนสอบ
4. ขั้นตอนการสอบดวยระบบคอมพิวเตอร
5. ความเหมาะสมของหองสอบ
6. ระยะเวลาในการประกาศรายชื่อผูสอบผาน
7. ระยะเวลาในการออกใบรับรองผลการสอบผาน
8. ภาพรวมของการดำเนินการ

มาก-มากที่สุด
79.71 %
67.89 %
70.45 %
76.36 %
80.19 %
53.19 %
56.07 %
75.24 %

ปานกลาง
17.25 %
23.32 %
23.96 %
19.81 %
18.37 %
35.46 %
35.94 %
22.84 %

นอย-นอยที่สุด
3.04 %
8.79 %
5.59 %
3.84 %
1.44 %
11.35 %
7.99 %
1.92 %



รายงานประจำป 2562

45

สำนักงาน ก.พ.

 เหตุท่ีตองมีการทบทวนสมรรถนะขาราชการพลเรือนตามประเภทตำแหนงและระดับตำแหนงท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน เพื่อนำไปสูการพัฒนาขาราชการพลเรือนใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับประเภทและระดับ
ตำแหนง ใหสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อไดสมรรถนะใหมของแตละประเภทตำแหนงและ
ระดับตำแหนงที ่ปรับเปลี ่ยนไปตามสถานการณแลว ตองมีการพัฒนาเครื ่องมือที ่วัดวาขาราชการพลเรือน
มีสมรรถนะเหมาะสมตรงตามประเภทตำแหนงและระดับตำแหนงหรือไม หากพบวามีสมรรถนะที่ไมเหมาะสมตรง
ตามประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง จะตองไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับประเภทและระดับ
ตำแหนงเพื่อปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
 
 สำนักงาน ก.พ. ไดเตรียมใหมีการจัดต้ังศูนยการประเมินบุคคลโดยจางท่ีปรึกษาทำการศึกษาโครงการศึกษา
การจัดตั้งศูนยการประเมินบุคคล (Assessment Center) เพื่อหาแนวทางการจัดต้ังหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลการ
ประเมินสมรรถนะในภาคราชการพลเรือนที่มีมาตรฐาน มีความถูกตองแมนยำ และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถ
คัดเลือก แตงตั้งและพัฒนาขาราชการใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหนงหนาที่  จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา
ผูบริหารระดับสูงมีความคาดหวังสูงมากกับศูนยประเมิน กลาวคือ ตองการใหเปนหนวยงานประเมินสมรรถนะหลัก
(Core Competency) ขาราชการพลเรือน และคุณลักษณะอ่ืน ๆ (Soft Skill) ท่ีเช่ือถือได มีความแมนยำ มีหลักเกณฑ
อางอิง และท่ีสำคัญท่ีสุด คือ สามารถนำไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลได เชน การคัดเลือก การแตงต้ัง การอบรม
ของระบบราชการทั่วประเทศ รวมถึงการคัดเลือกผูสมัครสอบชิงทุนศึกษาตอตางประเทศ และการคัดเลือก
ผูบริหารระดับสูง

 1.4) การสรางและพัฒนาผูนำที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรมในภาครัฐ
 1.4.1) การพัฒนาผูนำคล่ืนลูกใหมในราชการไทย
 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนำคล่ืนลูกใหมในราชการไทย เปนโครงการพัฒนาผูนำท่ีมีศักยภาพสูง
ในภาคราชการ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ไดจัดมาอยางตอเนื่องเปนประจำ ตั้งแตป พ.ศ. 2542 ตอมาไดมีการพัฒนา ราย
ละเอียดของหลักสูตรเพ่ือใหเช่ือมโยงกับระบบการพัฒนาผูนำของสำนักงาน ก.พ. ในภาพรวม    โดยกำหนดใหหลักสูตร
การพัฒนาผูนำคล่ืนลูกใหมในราชการไทยเปนการพัฒนาเพ่ือเตรียมขาราชการระดับ  อำนวยการ  หรือผูนำระดับตน
ในองคกร ซึ่งเปนการตอยอดจากการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดออกแบบหลักสูตรและจัดการพัฒนาผูนำคลื่นลูกใหม ใน
ราชการไทย รุนที่ 24 ใหเปนผูนำที่ตระหนักถึงการทำงานอยาง เขาใจ เขาถึง และพัฒนา สามารถแปลงยุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัติโดยคำนึงถึงคุณคาที่ประชาชนและผูรับบริการใหความสำคัญ เปนการเตรียมความพรอมในการ
เปนผูนำทางความคิด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติใหบรรลุเปาหมายและพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนตอไป
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สำนักงาน ก.พ.
 เนื้อหาสาระของหลักสูตรที่จะชวยสนับสนุนการสรางและพัฒนาความเปนผูนำทางความคิดเพื่อตอบสนอง
การขับเคล่ือนนโยบายไปสูการปฏิบัติ ในสวนของการฝกอบรมแบงเนื้อหาหลักสูตรออกเปน 4 สวน

 สรุปแตละสวนได ดังนี้ 
 1) Knowing Yourself and Understanding Others เพื่อวางรากฐานการพัฒนาภาวะผูนำบนพื้นฐาน
คุณลักษณะของแตละบุคคลที่จะนำไปสูการพัฒนาท่ีตอเนื่องและย่ังยืน 
 2) Well-equipped เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและความสามารถท่ีจำเปนสำหรับการเปนผูนำทางความคิด 
 3) Practice/Deliver Result เปนการนำความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาผนวกรวมกับประสบการณของ
ตนเองและทดลองปฏิบัติผานกิจกรรมตาง ๆ ในหลักสูตร
 4) Reflection and Extension เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดสะทอนการเรียนรูภายหลังจากการพัฒนา
ในทุกกิจกรรมตามหลักสูตรที่กำหนดใหตกผลึกทางความคิด สรางมุมมอง และกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง
สามารถนำไปปรับใชในการปฏิบัติงานและการใชชีวิตตอไป

 หลักสูตรน้ีจึงเปนการพัฒนาขาราชการผูซ่ึงจะเปนผูบริหารรุนใหมท่ีมีศักยภาพสูง มีความเปนผูนำทางความคิด
(Thought Leader) ใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงนวัตกรรมและตอบสนองตอการ
ขับเคล่ือน Thailand 4.0 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเปนผูนำการเปล่ียนแปลงของระบบราชการใหตอบสนองบริบท
ที่เปลี่ยนไป รวมถึงเพิ่มพูนสมรรถนะการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวขึ้น
สูตำแหนงที่สูงขึ้น

 1.4.2) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนำที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.1)
 สำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการจางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ
จัดฝกอบรม นบส.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแบงออกเปน 2 รุน คือ รุนที่ 89 ดำเนินการในชวงกุมภาพันธ
– พฤษภาคม 2562 และ รุนท่ี 90 ดำเนินการในชวง พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 มีผูเขารับการอบรมรุนละ 130 คน

 การอบรมประกอบดวย การปฐมนิเทศ การอบรม 4 หมวดวิชา ประกอบดวย หมวดภาวะผูนำและ
การบริหารราชการกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (Management and Leadership in the 21st
Century) หมวดบทบาทหนาท่ีของนักบริหารระดับสูงดานการบริหารทิศทาง นโยบาย และการบริหารการเปล่ียนแปลง
(Visioning, Managing Direction and Self and Others) หมวดบทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูง ดานการ
บริหารผลงานกับการบริหารจัดการดานทรัพยากร และเทคโนโลยี (Managing Results Resources and Technology)
และบทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูงดานการบริหารตน และการบริหารคน (Managing Self and Others)  
 การฝกอบรม/การดูงาน และการนำเสนอผลงาน
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สำนักงาน ก.พ.

 1.4.3) โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
 โครงการนี้มุงเนนการพัฒนาผูนําหรือผูบริหารของภาคราชการใหเปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการจัดฝกอบรม หลักสูตร
นักบริหารระดับสูงมาต้ังแตป พ.ศ. 2530 และไดทําการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ พัฒนาผูนําภาครัฐ
มาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเตรียมความพรอมนักบริหารภาครัฐ ใหมีศักยภาพในการเปน
ผูบริหารและนําการเปล่ียนแปลงที่ทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงของภูมิภาคและของโลก

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความกระชับและสอดคลองกับสาระสําคัญ
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม (ฉบับป พ.ศ. 2559) โดยสอดแทรกวิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัย
เปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อใหหลักสูตรนี้ตอบโจทยการพัฒนาที่มุงสรางนักบริหารระดับสูง
ภาครัฐท่ีไดรับความไววางใจ เช่ือม่ัน ศรัทธา จากผูท่ีเก่ียวของ (Trust and Confidence) รวมท้ังเปนผูนําท่ีมีความพรอม
ทางดานสมรรถนะทางการบริหารและมีศักยภาพในการขับเคล่ือนองคกร และมีภาวะผูนําท่ีสอดคลองกับบริบทสภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและความทาทายในปจจุบัน

 ส.นบส. เปนหลักสูตรที่มุงเสริมเนื้อหา สาระและสรางทัศนะ (Mindset) พัฒนาทักษะ (Skillset) และติด
อาวุธทางการบริหาร (Toolset) ที่จำเปนตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง เนื้อหาของหลักสูตร
แบงออกเปน 3 หมวดวิชา ประกอบดวย หมวดผูนำกับการเขาใจตัวเองและผูอื่น หมวดสมรรถนะหลักทางการ
บริหารของนักบริหารระดับสูง และหมวดผูนำที่ไดรับความไววางใจ
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สำนักงาน ก.พ.
 สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุนที่ 12 ในชวงเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 มีผูเขารับการฝกอบรมจำนวน 196 คน 

 ผูที่ผานการอบรมหลักสูตรนี้ ไดรับการเตรียมความพรอมใหเปนผูนำที่ไดรับความเชื่อถือ ความไววางใจ มี
ความพรอมทั้งทางดานภาวะผูนำและความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพงาน บริหารคนและบริหารตนเอง
ไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับบทบาทหนาที่และสอดรับตอการเปลี่ยนแปลงทั้งในปจจุบันและอนาคตโดยมี
สมรรถนะที่จำเปนตอการดำรงตำแหนงนักบริหารระดับสูง

 1.4.4) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ(นบส. 2)
 สำนักงาน ก.พ. ใหความสำคัญกับการพัฒนานักบริหารในราชการอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ตำแหนงรองหัวหนาสวนราชการ ซึ่งเปนตำแหนงที่มีบทบาทสำคัญตอการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของ
สวนราชการ ยิ่งในสภาวการณปจจุบันที่โลกหมุนเร็วขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุงสรางประเทศใหมี “ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เปนประเทศที่พัฒนาแลว
 
 สำนักงาน ก.พ. ไดเร่ิมดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ หรือ “นบส. 2”
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปจจุบัน เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะดานการบริหารให
รองหัวหนาสวนราชการมีความพรอมในการดำรงตำแหนงระดับที่สูงขึ ้น ถือเปนการสรางความตระหนักและ
ภาคภูมิใจในการเปนผูบริหารของสวนราชการ และเพ่ือเปนการสงเสริมใหมีเครือขายผูบริหารสำหรับการแลกเปล่ียน
เรียนรูประสบการณในการทำงาน อันจะนำไปสูการสนับสนุนใหการบริหารราชการมีความราบร่ืนและเกิดผลสัมฤทธ์ิ
สูงสุดตามเปาหมาย 

 สำหรับการดำเนินการในรุนท่ี 11 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้ี มีผูเขารวมโครงการจำนวนท้ังส้ิน 35 คนจาก
35 สวนราชการ ระดับกรม 15 กระทรวง และ 5 สวนราชการที่ไมสังกัดกระทรวงโดยดำเนินโครงการในชวง
กุมภาพันธ-กรกฎาคม 2562

 โครงการ นบส. 2 เนนเนื้อหาใน 3 สวน ประกอบดวย(1) การสั่งสมประสบการณ  (2) ความรูและทักษะ
เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนำระดับสากล การบริหารราชการ และการขับเคลื่อนองคกรนวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
ภาครัฐใหเปนรัฐบาลดิจิทัล และ (3) สมรรถนะและความสามารถตางๆ โดยผูเขารวมโครงการเปนผูมีสวนรวม ใน
การกำหนดเนื้อหาวิชาที่ตรงกับความตองการนำไปใชและความสนใจรวมกันของแตละรุน โดยจัดกิจกรรม หาความ
ตองการในการฝกอบรมและกำหนดเนื้อหาวิชาในชวงของการปฐมนิเทศโครงการ ซึ่งจะทำใหเปนเนื้อหาที่ออกแบบ
เฉพาะรุนและมีความเหมาะสมตอสถานการณปจจุบันท่ีนักบริหารจะตองมีความเปนสากล รูเทาทันความเปล่ียนแปลง
ที่ซับซอน และรับมือกับความทาทายใหมๆ ได รวมทั้งการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม กลายืนหยัดในความถูกตอง
มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความโปรงใสในการบริหาร และการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารเพื่อการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
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สำนักงาน ก.พ.

 1.5) ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาขาราชการ
 1.5.1) การพัฒนาผูนำคล่ืนลูกใหมเพื่ออนาคต 
 ป พ.ศ. 2539 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ไดรับมอบหมายใหจัดตั้งศูนยขอมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานภาวะผูนำ อันสืบเนื่องจากการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที ่ 8 เมื ่อปพ.ศ. 2538
ณ ประเทศฟลิปปนส ที่ประชุมมีมติใหประเทศสมาชิกจัดตั้งศูนยขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเฉพาะดาน
ในแตละประเทศ

 นับต้ังแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา สำนักงาน ก.พ. จึงบรรจุหลักสูตร การพัฒนาผูนำคล่ืนลูกใหมเพ่ืออนาคต
ไวในแผนงานประจำป เพื่อพัฒนาขาราชการหรือบุคลากรภาครัฐ ผูมีศักยภาพสูงในระดับตนและระดับกลางจาก
ประเทศในกลุมอาเซียนใหเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของประชาคมอาเซียนไปสูการปฏิบัติในระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับพื้นที่ อีกทั้งยังไดเตรียมความพรอมบุคลากรกลุมดังกลาวในการกาวขึ้นสูตำแหนง
ผูบริหารของหนวยงานในอนาคต  รวมทั้งเตรียมการสรางเครือขายความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางประเทศ
ในกลุมอาเซียนตอไป

 พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ. ไดมีการขยายขอบเขตของการสรางเครือขายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐออกไปสูประเทศภาคีเครือขายนอกกลุมประเทศอาเซียน และปรับช่ือหลักสูตรเปนการพัฒนาผูนำคล่ืนลูกใหม
เพื่ออนาคต 

 พ.ศ. 2561 สำนักงาน ก.พ. ไดปรับเปลี่ยนศูนยขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยจาก
ดานภาวะผูนำ เปน นวัตกรรมดานทรัพยากรบุคคล

 ป พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาผูนำคลื่นลูกใหมเพื่ออนาคตใหมีเนื้อหาและ
รูปแบบการพัฒนาที่ทันสมัย เปนสากล สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาขาราชการกลุมเปาหมายในบริบท
ของนวัตกรรมดานทรัพยากรบุคคล 

 กลุมเปาหมาย  ขาราชการระดับกลางผูมีศักยภาพจำนวน 24 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียนและจาก
ประเทศเครือขาย ฯ นอกอาเซียน คือ ภูฏาน และมองโกเลีย ดำเนินการอบรมในเดือนมีนาคม 2562

 1.5.2) ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาขาราชการกับประเทศในกลุมอาเซียน อาเซียนบวก และประเทศเครือขาย
ความรวมมือ

 1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Joint Training Programfor Thailand – Cambodia Officials หลักสูตร
การบริการเพ่ือการทองเที่ยวสูความเปนเลิศ
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สำนักงาน ก.พ.

 สำนักงาน ก.พ. แหงราชอาณาจักรไทยและ Ministry of Civil Service แหงราชอาณาจักรกัมพูชาไดลงนาม
ในบันทึกความเขาใจดานขาราชการพลเรือน (MOU) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ Ministry of Civil Service
กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีความรวมมือในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

 จาก MOU ดังกลาว ฝายบริหารทั้งสองประเทศเห็นชอบในความรวมมือดังกลาวและมอบหมายใหสถาบัน
พัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. และ The Royal School of Administration กัมพูชา ดำเนินกิจกรรม
รวมกันในการพัฒนาขาราชการผูปฏิบัติงานบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนของท้ังสองประเทศ ลักษณะ Joint Training Program
เพื่อสงเสริมใหขาราชการท่ีปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ในดาน
การบริการเปนเลิศ (Service Excellence) ซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงที่สำคญัในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. รวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ The Royal
School of Administration กัมพูชา ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Joint Training Program for Thailand
– Cambodia Officials หลักสูตร การบริการเพ่ือการทองเท่ียวสูความเปนเลิศ ในชวงเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีการ
ฝกอบรมและศกึษาดูงานในพ้ืนที่จังหวัดตราด ประเทศไทย และจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

 ผูเขารับการอบรม ไดรับการเสริมสรางความรู ทักษะ และทัศนคติที่จำเปนในการพัฒนางานบริการเพื่อการ
ทองเที่ยวใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานย่ิงขึ้น

 2) โครงการฝกอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Leadership Development Programme
 โครงการความรวมมือระหวางหนวยราชการไทย – สิงคโปร (Civil Service Exchange Program - CSEP)
จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2541 เพื่อเปนเวทีสงเสริมเครือขายความรวมมือการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวปฏิบัติ
ที่ดีระหวางหนวยราชการไทยและสิงคโปรใน 13 สาขา โดยสำนักงาน ก.พ. ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพดาน
สาขาขาราชการพลเรือนรวมกับ Public Service Division (PSD) และ Civil Service College (CSC)
ประเทศสิงคโปร

 ภายใตโครงการน้ี ท้ังสองฝายตกลงรวมกันในการจัดการฝกอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Leadership
Development Programme วัตถุประสงคสำคญัประการหน่ึง คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพขาราชการของประเทศไทย
และประเทศสิงคโปรดานภาวะผูนำในระดับสากล โครงการนี้ดำเนินการในลักษณะ Sandwich Programme เปน
ประจำปเวนปอยางตอเน่ืองตั้งแตป พ.ศ. 2552 ถึงปจจุบัน
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สำนักงาน ก.พ.

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสองฝายไดรวมกันพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการฝกอบรมดังกลาวรุนที่ 6
ภายใตหัวขอ  Building a Sustainable and Resilient Community เพ่ือมุงเนน สงเสริมการเรียนรูและแลกเปล่ียน
ประสบการณระหวางขาราชการไทยและขาราชการสิงคโปรเก่ียวกับทิศทาง แนวโนมการเปล่ียนแปลงของโลกในดาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน และบทบาทของผูนำภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน เพื่อใหเกิด
ความยั่งยืนในมิติตาง ๆ 

 ดำเนินการจัดอบรมในชวงเดือนกันยายน 2562 โดยแบงการอบรมเปน 2 ชวง ชวงท่ี 1 วันท่ี 2 – 6 กันยายน
2562 จัดอบรม ณ ประเทศสิงคโปร และชวงที่ 2 วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 จัดอบรม  ณ ประเทศไทย

 1.6) การพัฒนากำลังคนภาครัฐดวยการเรียนรูทางไกลและส่ืออิเล็กทรอนิกส
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. กำหนดใหมีการดำเนินการเพื่อสงเสริม พัฒนา การเรียนรูทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัยและมีรูปแบบของเน้ือหาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ
รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนสวนราชการ โดยเฉพาะหนวยงาน
ท่ีมีภารกิจดานการจัดฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ใหสามารถออกแบบ พัฒนา และนำแนวทาง
การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน รวมท้ัง ผลิตส่ือประกอบหลักสูตรเพ่ือนำไปใชประโยชนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภายในหนวยงานไดตอไป 

 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำหลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Learning
Course Creation) ชวงเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะเกี่ยวกับการเรียนรูแบบผสมผสาน
รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใหผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลสามารถผลิตสื่อและ
ออกแบบการเรียนรูในรูปแบบผสมผสานเพ่ือใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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สำนักงาน ก.พ.

 1.7) การเสริมสรางความเขมแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)
 สำนักงานก.พ.จัดหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อพัฒนาใหนักทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการทำงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง               

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดอบรม 2 ชวง คือระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2562 จำนวน 3 รุน
และระหวางเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 3 รุน โดยแบงผูเขารับการอบรมเปน 3 ระดับ ประกอบดวย

 ระดับปฏิบัติการ มุงเนนใหความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล  รวมถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการพลเรือน 
   
 ระดับชำนาญการ มุงเนนการใหความรูเพื่อใหสามารถพัฒนาทักษะ สมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน

 ระดับชำนาญการพิเศษ มุงเนนการใหความรูเพ่ือใหสามารถพัฒนาทักษะสมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน

 1.8) การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 สืบเน่ืองจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ก.พ.ไดเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการพัฒนา ขาราช
การพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพ
กำลังคนภาครัฐ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2561 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติใหใช “หลักสูตรตนกลาขาราชการ”
แทน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี” ในการอบรมสัมมนารวมกัน โดยใหสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการทดลองจัดการ
อบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรตนกลาขาราชการ” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 กอนที่จะแจงเวียนเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติใหแกสวนราชการตอไป

 สำนักงาน ก.พ. จึงไดดำเนินการจัดการอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี : ตนกลา
ขาราชการ” รุนนำรอง (รุนที่ 1) ระหวางวันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และ
ศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ำนาน จังหวัดนาน โดยมีผูผานการอบรมสัมมนารวมกันจำนวน 48 คนจาก
3 สวนราชการ

 ปงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการทดลองจัดการอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปน
ขาราชการที่ดี : ตนกลาขาราชการ”จำนวน 1 รุน คือ รุนนำรอง (รุนที่ 2) ระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ – 8 มีนาคม
2562 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครนายก และจัดทำแผนการดำเนินการขยายผลการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของทุกสวนราชการ กอนที่จะขยายผลเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติใหแกสวนราชการตอไป
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สำนักงาน ก.พ.

 เพื่อใหการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยการอบรมสัมมนา
รวมกันตามหลักสูตร “การเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ” สามารถขยายผลเพ่ือรองรับขาราชการพลเรือนสามัญ
ท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการจากทุกสวนราชการ สำนักงาน ก.พ. ไดวางแผนการดำเนินการขยายผล ดังน้ี

 1.9) การเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ
 สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนาที่รับผิดชอบหลักในการบริหาร
งานบุคคล สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในราชการพลเรือนใหมีคุณภาพชีวิตและการทำงานท่ีดี จึงเห็นถึงความจำเปน
ที่จะจัดใหมีการพัฒนาขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการ ใหไดรับการดูแล เอาใจใส ใหความสนใจและความสำคัญ
เพ่ือสรางขวัญกำลังใจ และมีพลังท่ีจะสรางสรรคคุณประโยชนใหกับสังคมตอไป จึงไดจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพ
และพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการ ไดรับความรู ความเขาใจในเร่ืองตางๆ
ที่จำเปน เพื่อเปนแนวทางสำหรับนำไปปรับใชในการดำเนินชีวิตเมื่อพนจากราชการไปแลวและยังเปนการสราง
เครือขายในการสรางกลุมเพื่อทำประโยชนใหกับสังคมดวย

 โครงการดังกลาวไดแบงการดำเนินการออกเปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2 โดยมี
กลุมเปาหมายเปนขาราชการพลเรือนที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2562 จำนวน 10,390 คน
 หลักสูตรท่ี 1 ดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ. เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
เปนการเตรียมความพรอมและวางแผนชีวิต 

ปงบประมาณพ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ทดลองจัดรุนนำรอง
2. ปรับปรุงหนังสือเวียน
3. สรางเครือขาย

ขยายผลเต็มรูปแบบ
โดยจัดตั้งโรงเรียนขาราชการ

ขยายผลโดย
1. สำนักงาน ก.พ. และสวนราชการ
    ที่มีความพรอม
2. เครือขายสถาบันการศึกษาในแตละภาค
3. ของบประมาณจัดต้ังโรงเรียนขาราชการ
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สำนักงาน ก.พ.

 หลักสูตรท่ี 2 สำนักงาน ก.พ. รวมกับหนวยงานภาคเอกชนท่ีมีประสบการณ ภายใตกรอบหลักสูตรท่ีสำนักงาน ก.พ.
กำหนด จำนวน 5 หลักสูตร โดยเปนการใหความรูเพิ่มเติมสำหรับผูเขารวมโครงการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับการใชชีวิตประจำวัน เนนการฝกปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใชดวยตนเองภายหลังจากการเกษียณอายุ
ราชการแลว

 เนื้อหาสาระของหลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดนำแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคน
ภาครัฐใหพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ และมติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เปนกรอบหลักสูตรในการจัดดำเนินการ ระยะเวลา
การเขารวมโครงการจำนวน 5 วัน เริ่มดำเนินการเดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคม โดยทั้ง 5 หลักสูตร ประกอบดวย

 หลักสูตรที่ 2.1 ดำเนินการโดยชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี กาญจนบุรี 
 หลักสูตรที่ 2.2 ดำเนินการโดย ศูนยสงเสรมิสุขภาพมิชชั่น สระบุรี
 หลักสูตรที่ 2.3 ดำเนินการโดยชมรมสุขภาพภูมิปญญาไทย Me Tour และศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศรเดยสปา
นครนายก และ ปราจีนบุรี
 หลักสูตรที่ 2.4 ดำเนินการโดย นิตยสาร โอ-ลั้นลา นิตยสารสำหรับผูสูงวัย ราชบุรี
 หลักสูตรที่ 2.5 ดำเนินการโดย บริษัท เหลาจื่อเตาเตอซิ่นซีสากล จำกัด กาญจนบุรี 
 
 2) การพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.
 สำนักงาน ก.พ. ในฐานะเปนหนวยงานกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จำเปนจะตองเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับขาราชการภายในสำนักงาน ก.พ. เพื่อใหพรอมที่จะทำหนาที่ของการเปนองคกรกลางดานการ
บริหารทรัพยากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดทำกิจกรรมท่ีหลากหลาย
เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งภายในสำนักงาน ก.พ. สรุปกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

 1. การวางแผนปรับโครงสรางภายในสำนักงาน ก.พ. ที่เหมาะสมกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
เตรียมกำลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจของสำนักงาน ก.พ. รวมท้ัง การจัดอัตรากำลังท่ีสอดคลองกับบทบาท
ภารกิจของสำนักงาน ก.พ.

 2. การปรับปรุงระบบการจัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีสำนักงาน ก.พ.
 
 3. การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.พ.เชน การพัฒนา
และเสริมความรูดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับขาราชการบรรจุใหมของสำนักงาน ก.พ. รวมถึง การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงาน การส่ือสารระหวางประเทศข้ันสูง การเสนอผลงานและการพูดเพ่ือ
การประชุมใหแกขาราชการในสำนักงาน ก.พ.
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สำนักงาน ก.พ.

 4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562–2565

 5. การประชุมของฝายบริหารเพ่ือบริหารผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.
เปนรายไตรมาส รวมท้ัง เพ่ือการหารือและแลกเปล่ียนรวมกันระดับนโยบาย ตลอดจนงานเรงดวนตามนโยบายรัฐบาล
ที่มอบหมายใหสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ

 6. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดทำแผนงาน โครงการ รวมถึง การวางแผนบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอการดำเนินงาน
(Risk Management)

 7. การจัดประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา เปนการดำเนินการจัดประชุมรวมกับ
สวนราชการท่ีเปนเจาภาพในการประชุมแตละครั้ง โดยกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม

 3) การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
 สำนักงาน ก.พ. มีสำนักผูดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศทั้งหมด 7 แหง ประกอบดวย สำนักผูดูแลที่ตั้ง
อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส ญี่ปุน และจีน

 โดยผูท่ีไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาตอในตางประเทศ จะอยูในความดูแลของสำนักผูดูแล ฯ ในกรณีท่ีประเทศน้ัน ๆ
มีสำนักงานผูดูแล ฯ ตั้งอยูโดยมีภารกิจดังนี้

 3.1 สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานในตางประเทศ 
สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง ขาราชการฝายพลเรือนที่ลาศึกษา ฝกอบรมหรือดูงานในตางประเทศ

 3.2 ดูแล จัดการ และใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา ความเปนอยู และการเงินแกนักเรียนทุนรัฐบาล
ทุนเลาเรียนหลวงขาราชการฝายพลเรือนท่ีลาศึกษา และนักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศ

 3.3 สงเสริม สนับสนุน ประสานงานและสรางแรงจูงใจใหคนไทยท่ีศึกษาในตางประเทศกลับมาทำงานในประเทศ

 3.4 ดำเนินการเก่ียวกับการเปนศูนยเผยแพรขอมูลการศึกษา และวัฒนธรรมของไทยในตางประเทศ รวมท้ัง
การประสานงานและจัดหาขอมูลเก่ียวกับการศึกษาในตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลในราชการ
ฝายพลเรือน
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สำนักงาน ก.พ.

 3.5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนอื่น ๆ และขาราชการในความดูแลของ ก.พ. ที่กำลัง
ศึกษาและฝกอบรมในประเทศตาง ๆ จำนวนท้ังส้ิน 2,728 คน โดยประเทศท่ีมีนักเรียนทุนรัฐบาลมากท่ีสุด 5 อันดับแรก
ไดแก 1) สหราชอาณาจักรจำนวน 1,244 คน 2) สหรัฐอเมริกาจำนวน 843 คน 3) ญ่ีปุนจำนวน 153 คน 4) ออสเตรีย
จำนวน 97 คน และ 5) เยอรมณีจำนวน 96 คน และมีสาขาวิชาท่ีนักเรียนศึกษาอยูสูงสุด 5 อันดับไดแก 1) วิศวกรรมศาสตร
Engineering (438 คน) 2) ชีววิทยา Biology (150 คน) 3) วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร Computer Science (141 คน)
4) ฟสิกส Physics (136 คน) และ 5) คณิตศาสตร Mathematics (119 คน)

 4) การพัฒนาเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการดำเนินการดานพิทักษระบบคุณธรรม
 สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะทำหนาท่ีในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
แลว ยังไดดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ ก.พ.ค.ในการพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพการ
พิทักษระบบคุณธรรมดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรภายในสำนักงาน ก.พ. และสวนราชการ 

สรุปกิจกรรมที่สำคัญ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
 1) การดำเนินงานดานการพิจารณาอุทธรณ และเร่ืองรองทุกขเปนไปตามแผนท่ีกำหนด
 2) การพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของบุคลากรภายในหนวยงานเพ่ือสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค.
อาทิ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางผูบริหารสำนักงาน ก.พ. ก.พ.ค. กวฉ. และเจาหนาที่ สพค.เพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาระบบงานการพิทักษระบบคุณธรรม
 3) การพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของบุคลากรภายนอกหนวยงานเพ่ือสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค.
อาทิ การอบรมเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการพิทักษระบบคุณธรรมในสวนกลาง 
 4) การจัดทำส่ือสำหรับการเผยแพรองคความรูและผลการดำเนินงานของ ก.พ.ค. ซึ่งไดรับการเผยแพรผาน
สื่อประเภทตาง ๆ เพื่อเปนการเสริมสรางองคความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานดานการพิทักษระบบ
คุณธรรมในระบบราชการ
 5) การจัดทำฐานขอมูลท่ีทันสมัย ท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
สำนักพิทักษระบบคุณธรรม



สวนที่

3
การเงิน
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สำนักงาน ก.พ.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(หนวย:บาท)

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงิน

  สินทรัพยหมุนเวียน  
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
    เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ
    ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
    สินคาและวัสดุคงเหลือ
    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
    รวมสินทรัพยหมุนเวียน
     
    สินทรัพยไมหมุนเวียน
    ที่ดินอาคารและอุปกรณ
    สินทรัพยไมมีตัวตน
    รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ

5,25
6

7,25
 

25
 
 
 
8
9

 
3,502,856,095.90 
2,148,151,842.11 

2,799,916.54 
3,309,052.58 

13,926,250.00 
5,671,043,157.13 

 
 

743,897,616.59 
27,201,412.47 

771,099,029.06 
6,442,142,186.19 

 
      3,667,770,034.42 

2,677,876,980.94 
4,786,548.16 
2,928,621.03 

15,392,830.00 
6,368,755,014.55 

 
 

785,714,630.27 
28,158,444.17 

813,873,074.44 
7,182,628,088.99 

2562สินทรัพย 2561
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สำนักงาน ก.พ.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(หนวย:บาท)

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน้ีสินหมุนเวียน
 เจาหนี้การคา
 เจาหนี้อื่นระยะส้ัน
 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
 เงินรับฝากระยะส้ัน
 เงินรับฝากอ่ืน
 รายไดจากเงินงบประมาณรับลวงหนา
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน
หน้ีสินไมหมุนเวียน
 เจาหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
 รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน
รวมหน้ีสิน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
 ทุน
 รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

หมายเหตุ

 10,25 
11,25

13,25

 
       14,757,505.41 
         9,265,225.82 
       13,926,250.00 
         6,195,932.16 
  3,550,105,791.58 

                        -   
  3,594,250,704.97 

 
               3,381.63 
         1,434,079.60 
         1,437,461.23 
  3,595,688,166.20 
  2,846,454,019.99 

 
     488,193,743.29 
  2,358,260,276.70 
  2,846,454,019.99 

 
             18,001,263.86 

       10,152,647.57 
       15,392,830.00 
         3,531,871.35 
  4,287,676,898.92 
       17,456,445.79 
  4,352,211,957.49 

 
4,501.69 

         1,434,079.60 
       1,438,581.29 
  4,353,650,538.78 
  2,828,977,550.21 

 
     488,193,743.29 
  2,340,783,806.92 
  2,828,977,550.21 

2562หนี้สิน 2561
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61

สำนักงาน ก.พ.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(หนวย:บาท)

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 รายไดจากงบประมาณ
 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
 รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
 คาใชจายบุคลากร
 คาบำเหน็จบำนาญ
 คาตอบแทน
 คาใชสอย
 คาวัสดุ
 คาสาธารณูปโภค
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
 คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสุทธิ

หมายเหตุ
15 
16 
 

17 
 
 

18 
19 
 

20 
21 
22 
23 
24 

  4,328,367,729.66 
      42,953,169.85 
              1,120.06 
             34,693.63 
  4,371,356,713.20 

 
     397,601,387.21 
     193,318,601.92 
      26,594,792.16 
  3,564,217,829.72 
      17,774,065.35 
      25,063,370.17 
      67,374,522.88 
      61,935,674.01 
  4,353,880,243.42 
      17,476,469.78 

 4,652,753,985.63 
     40,169,355.82 

            80,876.17 
     25,382,544.98 
 4,718,386,762.60 

 
    374,598,399.70 
    180,928,115.75 
     25,413,068.06 
 4,448,957,809.22 
     21,185,038.87 
     26,001,836.08 
     66,016,269.00 
          229,559.83 
 5,143,330,096.51 
  (424,943,333.91)

2562รายได 2561
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สำนักงาน ก.พ.

2562รายได 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(หนวย:บาท)

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

รายไดสูง/(ต่ำ)
กวาคาใชจายสำหรับงวด 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายไดสูง/(ต่ำ)
กวาคาใชจายสำหรับงวด 2562

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

488,193,743.29

-

488,193,743.29

488,193,743.29

-   

488,193,743.29

  2,765,727,140.83

(424,943,333.91)

2,340,783,806.92

2,340,783,806.92

17,476,469.78

2,358,260,276.70
 

  -

-

-

-

-

-

 3,253,920,884.12

(424,943,333.91)

2,828,977,550.21

2,828,977,550.21

17,476,469.78

2,846,454,019.99

รายไดสูง/(ต่ำ)
กวาคาใชจายสะสม

รวม
สินทรัพยสุทธิ/

สวนทุน

องคประกอบอ่ืน
ของสินทรัพยสุทธิ/

สวนทุน
ทุน
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สำนักงาน ก.พ.

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ
 รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี
 หักรายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง
รายไดแผนดินจัดเก็บสุทธิ
 รายไดแผนดินนำสงคลัง
รายการรายไดแผนดินสุทธิ
   
รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี
 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
 รายไดเงินเหลือจายปเกา
 รายไดอื่น
 รวมรายไดแผนดิน - นอกจากภาษี

  
839,458,075.59

839,458,075.59
839,458,075.59

-
 
 

95,796,769.90
22,399,181.30

685,000,019.08
36,262,105.31

839,458,075.59

 
1,165,890,824.22

1,165,890,824.22
1,165,890,824.22

-
 
 

55,564,745.06
23,965,686.00

1,071,104,430.69
15,255,962.47

1,165,890,824.22

2562รายการ 2561

(หนวย:บาท)

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
รายงานรายไดแผนดิน

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 
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สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  30  กันยายน  2562

การวิเคราะหงบการเงิน
1. การยอสวนตามแนวด่ิง (Common Size)

สินทรัพย
  สินทรัพยหมุนเวียน
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
    เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ
    ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
    สินคาและวัสดุคงเหลือ
    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
    รวมสินทรัพยหมุนเวียน
  สินทรัพยไมหมุนเวียน
    ที่ดินอาคารและอุปกรณ
    สินทรัพยไมมีตัวตน
    รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน  
  หนี้สินหมุนเวียน
    เจาหนี้การคา
    เจาหนี้อื่นระยะสั้น
    เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
    เงินรับฝากระยะส้ัน
    เงินรับฝากอ่ืน
    รายไดจากเงินงบประมาณรับลวงหนา
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
  หนี้สินไมหมุนเวียน
    เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
    เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
    รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
    ทุน
    รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

5,25
6

7,25
 

25
 
 
8
9
 
 
 
 

 10,25 
11,25

 
12,25
13,25

3,502,856,095.90 
2,148,151,842.11 

2,799,916.54 
3,309,052.58 

13,926,250.00 
5,671,043,157.13 

 
743,897,616.59 
27,201,412.47 

771,099,029.06 
6,442,142,186.19 

 
 

14,757,505.41 
9,265,225.82 

13,926,250.00 
6,195,932.16 

3,550,105,791.58 
-   

3,594,250,704.97 
 

3,381.63 
1,434,079.60 
1,437,461.23 

3,595,688,166.20 
2,846,454,019.99 

 
488,193,743.29 

2,358,260,276.70 
2,846,454,019.99 

     

3,667,770,034.42 
2,677,876,980.94 

4,786,548.16 
2,928,621.03 

15,392,830.00 
6,368,755,014.55 

 
785,714,630.27 
28,158,444.17 

813,873,074.44 
7,182,628,088.99 

 
 

18,001,263.86 
10,152,647.57 
15,392,830.00 
3,531,871.35 

4,287,676,898.92 
17,456,445.79 

4,352,211,957.49 
 

4,501.69 
1,434,079.60 
1,438,581.29 

4,353,650,538.78 
2,828,977,550.21 

 
488,193,743.29 

2,340,783,806.92 
2,828,977,550.21 

54.37%
33.35%
0.04%
0.05%
0.22%

88.03%
 

11.55%
0.42%

11.97%
100.00%

 
 

0.23%
0.14%
0.22%
0.10%

55.11%
0.00%

55.56%
 

0.00%
0.02%
0.02%

55.59%
44.41%

 
7.58%

36.61%
44.18%

51.06%
37.28%
0.07%
0.04%
0.21%

88.67%
 

10.94%
0.39%

11.33%
100.00%

 
 

0.25%
0.14%
0.21%
0.05%

59.70%
0.24%

60.34%
 

0.00%
0.02%
0.02%

60.36%
39.64%

 
6.80%

32.59%
39.39%

หมายเหตุ 2562 2562รายการ 2561 2561

(หนวย:บาท)
อัตราสวนตามแนวด่ิง
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สำนักงาน ก.พ.

(หนวย:บาท)
อัตราสวนตามแนวด่ิง

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562 

1. การยอสวนตามแนวด่ิง (Common Size) (ตอ)

รายได 
  รายไดจากงบประมาณ
  รายไดจากการขาย
  สินคาและบริการ
  รายไดจากการอุดหนุน
  และบริจาค
  รายไดอื่น
 รวมรายได 
คาใชจาย 
  คาใชจายบุคลากร
  คาบำเหน็จบำนาญ
  คาตอบแทน
  คาใชสอย
  คาวัสดุ
  คาสาธารณูปโภค
  คาเส่ือมราคาแล
  คาตัดจำหนาย
  คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสูง (ต่ำ)กวาคาใชจายสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

15 

16 

17

18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

  4,328,367,729.66 
      

42,953,169.85 
             
1,120.06 

           34,693.63 
 4,371,356,713.20 

    397,601,387.21 
    193,318,601.92 
      26,594,792.16 
  3,564,217,829.72 
      17,774,065.35 
      25,063,370.17 
      67,374,522.88 
      61,935,674.01 

4,353,880,243.42 
17,476,469.78

     
  4,652,753,985.63 

      
40,169,355.82 

           
80,876.17 

      25,382,544.98 
 4,718,386,762.60 

    374,598,399.70 
    180,928,115.75 
      25,413,068.06 
  4,448,957,809.22 
      21,185,038.87 
      26,001,836.08 
      66,016,269.00 

         229,559.83
 

5,143,330,096.51 
(424,943,333.91)

99.02%

0.98%

0.00%
0.00%

100.00%

9.10%
4.42%
0.61%

81.54%
0.41%
0.57%
1.54%
1.42%

99.60%
0.40%

98.61%

0.85%

0.00%
0.54%

100.00%

7.94%
3.83%
0.54%

94.29%
0.45%
0.55%
1.40%
0.00%

109.01%
-9.01%

หมายเหตุ 2562 2562รายการ 2561 2561
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สำนักงาน ก.พ.

2. การวิเคราะหตามแนวนอน (Trend Analysis)

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินรวม

ป 2562
       3,502,856.10 
       5,671,043.16 
         743,897.62 
         771,099.03 
       6,442,142.19 
       3,594,250.70 
            1,437.46 
       3,595,688.17 

ป 2561
       3,667,770.03 
       6,368,755.01 
         785,714.63 
         813,873.07 
       7,182,628.09 
       4,352,211.96 
            1,438.58 
       4,353,650.54 

เพิ่ม(ลด)
        (164,913.93)
        (697,711.85)
          (41,817.01)
          (42,774.04)
        (740,485.90)
        (757,961.26)
                 (1.12)
        (757,962.37)
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สำนักงาน ก.พ.

2. การวิเคราะหตามแนวนอน (Trend Analysis) (ตอ)

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากดำเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาบำเหน็จบำนาญ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายอื่น
คาใชจายในการดำเนินงาน

ป 2562
              4,328,367.73 

           42,988.98 
       4,371,356.71 
         397,601.39 
         193,318.60 
           26,594.79 
       3,564,217.83 
           17,774.07 
           25,063.37 
           67,374.52 
           61,935.67 
       4,353,880.24 

ป 2561
              4,652,753.99 

           65,632.78 
       4,718,386.77 
         374,598.40 
         180,928.12 
           25,413.07 
       4,448,957.81 
           21,185.04 
           26,001.84 
           66,016.27 
              229.56 

       5,143,330.10 

เพิ่ม(ลด)
              (324,386.26)

        (22,643.80)
      (347,030.06)
         23,002.99 
         12,390.48 
          1,181.72 
      (884,739.98)
          (3,410.97)
            (938.47)
          1,358.25 
         61,706.11 
      (789,449.85)
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สำนักงาน ก.พ.
สำ

นัก
งา

น 
ก.พ

. ต
าร

าง
แส
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ผล

กา
รค

ำน
วณ

ตน
ทุน

ผล
ผล

ิตส
ำห

รับ
ปง

บป
ระ

มา
ณ 

25
62

 งว
ด ต

ุลา
คม

 25
61

 - 
กัน

ยา
ยน

 25
62
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สำนักงาน ก.พ.

สำ
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 25
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สำนักงาน ก.พ.
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ณ 
25
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 งว

ด ต
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คม
 25

61
 - 

กัน
ยา

ยน
 25

62
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สำนักงาน ก.พ.

สำ
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งา
น 

ก.พ
. ต
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ณ 
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 - 
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 25
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สำนักงาน ก.พ.

รายงานการวิเคราะหงบการเงินของสำนักงาน ก.พ.
 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดทำรายงานการเงินแบงเปน 2 สวน ไดแก

 1. งบการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  รายงานรายไดแผนดินและหมายเหตุประกอบงบการเงินเปรียบเทียบระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562และ พ.ศ.2561

 2. การวิเคราะหงบการเงิน  แสดงการวิเคราะห  2 รูปแบบคือ
  2.1 การหาอัตรายอสวนตามแนวด่ิงของรายการแตละบรรทัดเปนรอยละเทียบกับยอดรวมสินทรัพย
เปนฐานรอยสำหรับรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และเทียบกับยอดรวมรายไดเปนฐานรอยสำหรับรายการในงบ
แสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
  2.2 การวิเคราะหตามแนวนอนหรือหาแนวโนม  เปนการแสดงในรูปแบบแผนภูมิกราฟแทง โดย
แสดงเฉพาะรายการหลักจากงบการเงิน

 ทั้งนี้รายงานการเงินของสำนักงาน ก.พ. สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2562และ พ.ศ.2561 สามารถสรุป
สาระสำคัญไดดังนี้

 1. งบการเงิน
 ปรากฏวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562สำนักงาน ก.พ. มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30กันยายน 2562จำนวน
6,442,142.19 พันบาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 5,671,043.16 พันบาท คิดเปนรอยละ 88.03 และสินทรัพย
ไมหมนุเวียน 771,099.03 พันบาทคิดเปนรอยละ 11.97 มีหนี้สินรวม 3,595,688.17 พันบาทคิดเปนรอยละ 55.59
ทำใหมีสินทรัพยสุทธิ 2,846,454.02 พันบาท คิดเปนรอยละ 44.41 โดยมีรายไดจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและ
รายไดจากแหลงอื่นรวม 4,371,356.71 พันบาท แบงเปนรายไดจากงบประมาณแผนดิน 4,328,367.73 พันบาท
คิดเปนรอยละ 99.02 และรายไดจากแหลงอื่น 42,988.98 พันบาทคิดเปนรอยละ 0.98 และมีคาใชจายในการ
ดำเนินงาน 4,353,880.24 พันบาท คิดเปนรอยละ 99.60 ทำใหมีรายไดสูงกวาคาใชจายในการดำเนินงาน
17,476.47 พันบาท คิดเปนรอยละ 0.40

 เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญดังนี้

 1.1 สินทรัพยมีจำนวนลดลง 740,485.90 พันบาท (6,442,142.19 - 7,182,628.09) คิดเปนรอยละ10.31
เนื่องจากการลดลงที่สำคัญของสินทรัพยหมุนเวียนจำนวน 697,711.85 พันบาท (5,671,043.16-6,368,755.01)
และการลดลงท่ีสำคัญของสินทรัพยไมหมุนเวียนจำนวน 42,774.04 พันบาท(771,099.03– 813,873.07)
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 1.2 หนี้สินมีจำนวนลดลง757,962.37 พันบาท (3,595,688.17 –4,353,650.54) คิดเปนรอยละ 17.41
เนื่องจากการลดลงที่สำคัญของหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 757,961.26 พันบาท (3,594,250.70 – 4,352,211.96)
และการลดลงท่ีสำคัญของหน้ีสินไมหมุนเวียนจำนวน 1.12 พันบาท (1,437.46 – 1,438.58)

 1.3 สินทรัพยสุทธิมีจำนวนเพ่ิมข้ึน17,476.46 พันบาท (2,846,454.01– 2,828,977.55) คิดเปนรอยละ 0.61
เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นที่สำคัญของรายไดสูง (ตำ่) กวาคาใชจายสะสมจำนวน 17,476.46 พันบาท

 1.4 รายไดท่ีนำมาใชในการดำเนินงานลดลงจำนวน 347,030.06 พันบาท (4,371,356.71 – 4,718,386.77)
เนื่องจากการลดลงที่สำคัญของรายไดจากงบประมาณประจำจำนวน 324,386.26 พันบาท (4,328,367.73 – 
4,652,753.99) โดยมีเงินอุดหนุนนักเรียนทุนรัฐบาลลดลงจำนวน 353,246.23 พันบาท (3,301,927.77 –
3,655,174.00) แตมีการเพิ่มขึ ้นของงบบุคลากรจำนวน 14,767.07 พันบาท (295,828.69 – 281,061.62)
การเพ่ิมข้ึนของงบดำเนินงานจำนวน 8,033.02 พันบาท (276,851.12–268,818.10) การเพ่ิมข้ึนของงบลงทุนจำนวน
6,956.44 พันบาท (11,001.99 – 4,045.55) การเพ่ิมข้ึนของงบรายจายอ่ืนจำนวน 1,709.47 พันบาท (169,573.53
– 167,864.06) การเพ่ิมขึ้นที่สำคัญของรายไดจากการขายสินคาและบริการจำนวน 2,783.81 พันบาท (42,953.16
– 40,169.35) การลดลงของรายไดจากการอุดหนุนและบริจาคจำนวน 79.76 พันบาท (1.12 – 80.88) และการลดลง
ของรายไดอื่นจำนวน 25,347.85 พันบาท (34.69 – 25,382.54) 

 1.5 คาใชจายในการดำเนินงานลดลงจำนวน 789,449.86 พันบาท (4,353,880.24 – 5,143,330.10) เน่ืองจาก
การลดลงที่สำคัญของคาใชสอยจำนวน 884,739.98 พันบาท (3,564,217.83 – 4,448,957.81) โดยมีการลดลง
ของคาใชจายฝกอบรมจำนวน 526,022.27 พันบาท (2,627,161.41 – 3,153,183.68) การลดลงของคาจางเหมา
บริการจำนวน 38,398.90 พันบาท (102,945.96 – 141,344.86) การลดลงของคาธรรมเนียมจำนวน 403.83 พันบาท
(869.88 – 1,273.71) การลดลงท่ีสำคัญของคาวัสดุจำนวน 3,410.97 พันบาท (17,774.07 – 21,185.04) และการ
ลดลงของคาสาธารณูปโภค 938.47 พันบาท (25,063.37 – 26,001.84) แตมีการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายบุคลากรจำนวน
23,002.99 พันบาท (397,601.39 – 374,598.40) การเพิ่มขึ้นของคาบำเหน็จบำนาญจำนวน 12,390.48 พันบาท
(193,318.60 – 180,928.12) การเพิ่มขึ้นของคาตอบแทนจำนวน 1,181.72 พันบาท (26,594.79 – 25,413.07)
การเพ่ิมขึ้นของคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 1,358.25 พันบาท (67,374.52 – 66,016.27) และการเพ่ิมขึ้นของ
คาใชจายอื่นจำนวน 61,706.11 พันบาท (61,935.67–229.56)
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หนวย  :   พันบาท

 2. การวิเคราะหงบการเงิน
 2.1 งบแสดงฐานะการเงิน

 1. สัดสวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอสินทรัพยสุทธิป พ.ศ. 2562 ลดลงจากปพ.ศ. 2561
จำนวน 3.31% (54.37 – 51.06) ถาพิจารณาจากแผนภูมิปรากฏวาเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจำนวน
164,913.93 พันบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ดังนี้

เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
เงินทดรองราชการ
รวม

3,654,883.06
11,452.89
1,434.08

3,667,770.03

(165,034.97)
121.04

-
(164,913.93)

3,489,848.09
11,573.93
1,434.08

3,502,856.10

 2. สัดสวนของเงินจายใหหนวยงานในตางประเทศป พ.ศ. 2562 ลดลง จากปพ.ศ. 2561 จำนวน 3.93%
(33.35–37.28) ซึ่งเปนการบันทึกเงินฝากธนาคารของสำนักงานผูดูแลนักเรียนทั้ง 7 แหง ที่เปนเงินฝากสกุลเงิน
ตางประเทศที่สถาบันการเงิน (ตางประเทศ) ในงบการเงินของสำนักงาน ก.พ. และมีการแปลงคาสกุลเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยซื้อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่ธนาคารพาณิชย
รับซ้ือซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยคำนวณไว

 3. สัดสวนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) ตอสินทรัพยสุทธิของป พ.ศ. 2562 ลดลงจากป พ.ศ. 2561
จำนวน 0.59% (10.35–10.94) ถาพิจารณาตามแผนภูมิปรากฏวาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)ป พ.ศ. 2562
ลดลงจากป พ.ศ. 2561จำนวน 41,817.01 พันบาท (743,897.62 – 785,714.63)  

 4. สัดสวนหนี้สินรวมป พ.ศ. 2562 ลดลงจากป พ.ศ. 2561 จำนวน 4.77% (55.59–60.36) ถาพิจารณา
ตามแผนภูมิปรากฏวาหน้ีสินรวมป พ.ศ. 2562 ลดลงจากป พ.ศ. 2561 จำนวน 757,962.37 พันบาท (3,595,688.17
– 4,353,650.54) เนื่องจากป พ.ศ. 2562 มีการลดลงที่สำคัญของหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 757,961.26 พันบาท 
(3,594,250.70 –4,352,211.96) โดยที่เงินรับฝากนักเรียนทุนรัฐบาลของทุนตางๆที่ฝากสำนักงาน ก.พ. ดูแลลดลง
จำนวน 737,571.10 พันบาท (3,550,105.79– 4,287,676.89) ซ่ึงรวมเงินรับฝากนักเรียนทุนรัฐบาลทุนตางๆ ท่ีฝาก
ในตางประเทศดวย การลดลงของเจาหนี้อื่นระยะสั้นจำนวน 887.43 พันบาท (9,265.22–10,152.65) และมีหนี้สิน
ไมหมุนเวียนลดลงจำนวน 1.12  พันบาท(1,437.46– 1,438.58)

2562 2561 เพิ่ม (ลด)
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 2.2  งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

 1. สัดสวนของรายไดจากงบประมาณตอรายไดรวมป พ.ศ. 2562 ลดลง จากป พ.ศ. 2561 จำนวน 6.88 %
(91.73–98.61) ถาพิจารณาจากแผนภูมิปรากฏวารายไดจากงบประมาณลดลงจำนวน 324,386.26 พันบาท
(4,328,367.73 – 4,652,753.99) โดยมีเงินอุดหนุนนักเรียนทุนรัฐบาลลดลงจำนวน 353,246.23 พันบาท
(3,301,927.77– 3,655,174.00) แตมีการเพิ่มขึ้นของงบบุคลากรจำนวน 14,767.07 พันบาท (295,828.69 –
281,061.62) การเพิ่มขึ้นของงบดำเนินงานจำนวน 8,033.02 พันบาท (276,851.12 – 268,818.10) การเพิ่มขึ้น
ของงบลงทุนจำนวน 6,956.44 พันบาท (11,001.99 – 4,045.55) การเพิ่มขึ้นของงบรายจายอื่นจำนวน 1,709.47 
พันบาท (169,573.53 – 167,864.06)
 
 2. สัดสวนรายไดจากแหลงอ่ืนตอรายไดรวมป พ.ศ. 2562 ลดลงจากป พ.ศ. 2561 จำนวน 0.48% (0.91 – 1.39)
ถาพิจารณาจากแผนภูมิปรากฏวารายไดจากแหลงอื่นลดลงจำนวน 22,643.80 พันบาท (42,988.98 – 65,632.78)

 3. สัดสวนคาใชจายจากการดำเนินงานตอรายไดรวมของป พ.ศ. 2562 ลดลงจากป พ.ศ. 2561 จำนวน 16.72%
(92.28 – 109.00) พิจารณาจากแผนภูมิปรากฏวาคาใชจายในการดำเนินงานลดลงจำนวน 789,449.86 พันบาท
(4,353,880.24– 5,143,330.10) การลดลงที่สำคัญของคาใชสอยจำนวน 884,739.98 พันบาท (3,564,217.83 
– 4,448,957.81) โดยมีการลดลงของคาใชจายฝกอบรมจำนวน 526,022.27 พันบาท (2,627,161.41 – 3,153,183.68)
การลดลงของคาจางเหมาบริการจำนวน 38,398.90 พันบาท (102,945.96 – 141,344.86) การลดลงของคาธรรมเนียม
จำนวน 403.83 พันบาท (869.88 – 1,273.71) การลดลงท่ีสำคัญของคาวัสดุจำนวน 3,410.97 พันบาท (17,774.07
– 21,185.04) และการลดลงของคาสาธารณูปโภค 938.47 พันบาท (25,063.37 – 26,001.84)  แตมีการเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายบุคลากรจำนวน 23,002.99 พันบาท (397,601.39 – 374,598.40) การเพ่ิมข้ึนของคาบำเหน็จบำนาญ
จำนวน 12,390.48 พันบาท (193,318.60 – 180,928.12) การเพิ่มขึ้นของคาตอบแทนจำนวน 1,181.72 พันบาท
(26,594.79 – 25,413.07)การเพ่ิมข้ึนของคาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 1,358.25 พันบาท (67,374.52 – 66,016.27)
และการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายอื่นจำนวน61,706.11 พันบาท (61,935.67–229.56)
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หมายเหตุ  
สารบัญ
1 ขอมูลทั่วไป
2 เกณฑการจัดทำรายงานการเงิน
3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานการบัญชี
 ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม 
4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
6 เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ
7 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
9 สินทรัพยไมมีตัวตน  
10 เจาหนี้การคา
11 เจาหนี้อื่นระยะสั้น
12 เงินรับฝากระยะส้ัน
13 เงินรับฝากอ่ืน
14  ภาระผูกพัน
15 รายไดจากงบประมาณ
16 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
17 รายไดอื่น
18 คาใชจายบุคลากร
19 คาบำเหน็จบำนาญ
20 คาใชสอย
21 คาวัสดุ
22 คาสาธารณูปโภค
23 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
24 คาใชจายอ่ืน
25 การจัดประเภทรายการใหม

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
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หมายเหตุ 1  ขอมูลทั่วไป
  สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปนสวนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
มีหนาที่ความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
กำลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนใหมีสมรรถนะขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน และพิทักษระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสรางมโนสุจริต
และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประโยชนสวนรวม

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

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานไดร ับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป จำนวน
2,188,061,900.00 บาท และในระหวางปไดรับจัดสรรงบกลางเปนงบบุคลากร จำนวน 876,604.27 บาทและ
งบรายจายอ่ืน รายการคาใชจายบุคลากร รายการเงินประจำตำแหนงและเงินเพ่ิมของกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการวินิจฉัยรองทุกข จำนวน 10,000,000.00 บาท รวมเปนเงินงบประมาณ
รายจายที่ไดรับทั้งสิ้น 2,198,938,504.27 บาท โอนใหหนวยงานอื่นเบิกแทน จำนวน 8,183,049.15 บาท คงเหลือ
งบประมาณสุทธิหลังโอนเบิกแทน จำนวน2,190,755,455.12 บาท (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน
2,205,256,035.00 บาท) โดยแยกเปนงบลงทุน จำนวน 38,770,600.00 บาท และงบประจำจำนวน
2,151,984,855.12บาท เพ่ือใชจายในแผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต แผนงาน
บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนงานพ้ืนฐาน
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับผลผลิตท่ี 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ผลผลิตท่ี 2 การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐและแผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 

 งบการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวมของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งไมมีหนวยงานระดับกรมภายใตสังกัด โดยมี
หนวยเบิกจาย จำนวน 1 หนวย

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
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หมายเหตุ 2  เกณฑการจัดทำรายงานการเงิน
 รายงานการเงินน้ีจัดทำข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ
รายงานการเงิน และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง
รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ
 
 รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลบังคับใชในงวดอนาคตถือปฏิบัติกับรายงาน
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปนตนไป 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 9เร่ือง รายไดจากรายการแลกเปลี่ยนถือปฏิบัติกับรายงานการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563เปนตนไป 
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23 เร่ือง รายไดจากรายการไมแลกเปลี่ยน

 ฝายบริหารเช่ือวามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน จะไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสำคัญตอรายงานการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
 4.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 - เงินทดรองราชการเปนเงินท่ีหนวยงานไดรับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจายเปนคาใชจายปลีกยอยในการดำเนิน
งานของหนวยงานตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ และตองคืนใหรัฐบาลเม่ือหมดความจำเปนในการใชเงินแสดงไวเปนเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสดซ่ึงมียอดตรงกันขามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใตหัวขอหน้ีสินไมหมุนเวียน
 -รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดท่ีจะเปลี่ยนให
เปนเงินสดไดภายใน 3 เดือน เชน เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก และต๋ัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว
เปนรายการเทียบเทาเงินสด
 - เงินฝากคลัง เปนเงินท่ีหนวยงานฝากไวกับกระทรวงการคลังภายใตขอกำหนดตามกฎหมายโดยไมมีดอกเบ้ีย
 ซึ่งสามารถเบิกถอนไดเมื่อตองการใชจายตามรายการท่ีกำหนดไวในระเบียบที่ระบุขอจำกัดในการใชจาย
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 4.2 เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ
 เปนเงินสกุลเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันส้ินปงบประมาณของสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ
สำนักงาน ก.พ. ซ่ึงสำนักงาน ก.พ. ไดโอนเงินใหสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศเพ่ือดำเนินงานตามวัตถุประสงค
ของเงิน ประกอบดวย
 - เงินงบประมาณรายจายท่ีโอนใหเพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินงานของสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ
 - เงินงบประมาณรายจายและจัดหาทุนจากแหลงทุนอ่ืน ท่ีโอนใหสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศเพ่ือ
เปนคาใชจายของนักเรียนทุน ก.พ. หรือผูรับทุนฝกอบรมของรัฐบาล
 - เงินรับฝากทุนการศึกษาตางประเทศ เพื่อจายใหนักเรียนทุนของแหลงทุนตาง ๆ เชนทุนกระทรวงการ
ตางประเทศ ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ทุนกระทรวงสาธารณสุข ทุนระดับอำเภอ (ODOS) เปนตน
 - เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลนักเรียนในตางประเทศ เปนเงินท่ีสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผูดูแลนักเรียน
เรียกเก็บจากนักเรียนเพื่อชดเชยคาใชจายในการดำเนินงานเก่ียวกับการดูแลและจัดการการศึกษาสำหรับนักเรียน

 4.3  ลูกหนี้
 ลูกหน้ีเปนลูกหน้ีเงินยืมราชการจากการใหยืมเงินไปใชจายในการดำเนินงานของหนวยงาน หนวยงานจะรับรู
ลูกหนี้ในกรณีนี้ตามมูลคาที่จะไดรับโดยไมตองตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

 4.4วัสดุคงเหลอื 
 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองที่มีไวเพื่อใชในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและ
ไมมีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา

 4.5  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
 - ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ สำหรับที่ดินราชพัสดุที่หนวยงานครอบครอง
และใชประโยชน แตไมไดเปนผูถือกรรมสิทธิ์จะแสดงขอมูลเพิ่มเติมไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 - อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสรางที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์
และไมมีกรรมสิทธิ์แตหนวยงานไดครอบครองและนำมาใชประโยชนในการดำเนินงาน แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชี
ที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยูระหวางการกอสรางแสดงตามราคาทุน
 - อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตาง ๆ แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคา
เสื่อมราคาสะสม 
 - ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ รวมถึงรายจายท่ีเก่ียวของโดยตรงเพ่ือใหสินทรัพยอยูในสถานท่ีและ
สภาพที่พรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำใหหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพยเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือเปนคาใชจายในงบแสดง
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
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 - อุปกรณที่ไดมากอนป 2540 ไมนำมาบันทึกบัญชีแตบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย
 - อุปกรณท่ีไดมาต้ังแตปงบประมาณ 2540 – 2545 บันทึกรับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการท่ีมีมูลคาตอหนวย
ต้ังแต 30,000.00 บาท ข้ึนไป
 - อุปกรณท่ีไดมาต้ังแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป บันทึกรับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการท่ีมีมูลคาตอหนวย
ตั้งแต 5,000.00 บาทข้ึนไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม

 คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใชงานที่กำหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชภีาครัฐ ฉบับที่ 2 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

 4.6 สินทรัพยไมมีตัวตน
  - สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชี
  - คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้

 4.7 สัญญาเชาดำเนินงาน
 สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมได
โอนมาใหหนวยงานในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปน
คาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

อาคารถาวร
สิ่งปลูกสราง
- ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเปนสวนประกอบหลัก
- ใชไมหรือวัสดุอื่นๆ เปนสวนประกอบหลัก
ครุภัณฑสำนักงาน
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครุภัณฑกีฬา
ครุภัณฑอื่น
- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสราง

20 - 40

      20
     15
3 - 12
    10
   10
    8
    5
    5
    5
  12

ป

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

โปรแกรมคอมพิวเตอร      5 ป
สิทธิการเชาที่ดิน      30 ป
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 4.8 รายไดรอการรับรูระยะยาว
 รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรัพยที่หนวยงานไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการ
ระหวางประเทศ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคและสินทรัพย
รับบริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใชในการดำเนินงาน รวมทั้งการไดรับเงินสดที่มีเงื่อนไขเปนขอจำกัดในการ
ใชจายเงิน ซึ่งหนวยงานยังไมอาจรับรูรายได

 รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพ่ือรับรูรายไดตามเกณฑท่ีเปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา
ที่จำเปนเพื่อจับคูรายไดกับคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยที่ไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค

 4.9 รายไดจากเงินงบประมาณ
 รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑดังนี้
 1) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน
 2) เมื่ออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน
 3) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงนิ

 หนวยงานแสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวนเงินงบประมาณ
ที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินสงคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดง
ผลการดำเนินงานทางการเงินของหนวยงานผูเบิกแทน

 4.10 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
 - รายไดจากการขายสินคาและบริการ เปนรายไดท่ีหนวยงานไดรับอนุญาตใหเก็บรายไดนั้นไวเพื่อใชจายใน
การดำเนินงานของหนวยงาน จะรับรูเปนรายไดเมื่อหนวยงานสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูซื้อ

 - รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา เปนเงินท่ีสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผูดูแลนักเรียนเรียกเก็บจากนักเรียน
เพ่ือชดเชยคาใชจายในการดำเนินงานเก่ียวกับการดูแลและจัดการการศึกษาสำหรับนักเรียน รวมท้ังเงินท่ีไดรับจากการ
จำหนายทรัพยสินที่ไดมาดวยการจายจากเงินชดเชยฯ ดอกผลอันเกิดจากเงินชดเชยฯ และดอกผลอันเกิดจากเงิน
คาใชจายของนักเรียนทุนสวนตัว สำหรับรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดรับจากเงินชดเชยคาใชจายในการดูแล
นักเรียนในตางประเทศ บันทึกบัญชีรับรูเปนรายไดโดยใชอัตรากลาง (Mid Rate) รายเดือนของธนาคารแหงประเทศไทย
คำนวณไว (อัตราซ้ือถัวเฉลี่ยเงนิโอนบวกอัตราขายถัวเฉลี่ยแลวหารดวย 2)
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 4.11  รายไดแผนดิน
 รายไดแผนดินเปนรายไดที่หนวยงานไมสามารถนำมาใชจายในการดำเนินงาน รับรูเมื่อเกิดรายไดดวยยอด
สุทธิหลังจากหักสวนที่จัดสรรเปนเงินนอกงบประมาณตามที่ไดรับการยกเวน รายไดแผนดิน และรายไดแผนดิน
นำสงคลังไมตองแสดงเปนรายไดและคาใชจายของหนวยงาน แตแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนรายงาน
แยกตางหาก 

 4.12  รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
  รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานภาครัฐรับรูเมื่อไดรับเงิน ยกเวนในกรณี
ที่มีเงื่อนไขเปนขอจำกัด ที่ตองปฏิบัติตามในการใชจายเงิน หรือไดรับความชวยเหลือและบริจาคเปนสินทรัพย
ท่ีใหประโยชนแกหนวยงานเกินหน่ึงป จะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพ่ือการน้ันเกิดข้ึน หรือเกณฑ
การคำนวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ไดรับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น

 4.13 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
  สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแปลงคา
เปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยซื้อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย:บาท)

เงินทดรองราชการ
เงินฝากคลัง
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

1,434,079.60
11,573,927.54

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

1,434,079.60
11,452,888.97

3,654,883,065.85
3,667,770,034.42

2562 2561
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เงินฝากคลังประกอบดวย
(หนวย:บาท)

เงินคาแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
เงินประกันสัญญา
เงินบริจาค
เงินฝากคลังอื่น ๆ
 -  เงินคาธรรมเนียมสอบแขงขันบุคคลเปน
เจาหนาที่ของรัฐ
 -  เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลนักเรียน
รวมเงินฝากคลัง

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

81,800.00

6,412,099.42
11,573,927.54

125,819.11
2,219,843.00
2,592,239.44

-

6,514,987.42
11,452,888.97

2562 2561

(หนวย:บาท)

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

14,339,421.51
401,664,303.44

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

2,148,151,842.11

25,154,872.05
366,081,101.84

1,933,795,571.64
352,845,435.41

2,677,876,980.94

2562 2561

เงินฝากสถาบันการเงิน ประกอบดวย

หมายเหตุ 6  เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ
 เปนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารในตางประเทศของสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ ณ วันส้ินป
งบประมาณ ประกอบดวย

(หนวย:บาท)

เงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน  
       (คาธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.)
เงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงิน 
รวมเงินฝากสถาบันการเงิน

7,356,474.11
4,943,195.55

60,130.00

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

957,052.73
12,513,547.55

327,200.00

3,641,085,265.57
3,654,883,065.85

2562 2561
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(หนวย:บาท)

(หนวย:บาท)

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
เงินประกัน
รายไดคางรับ
รวมลูกหน้ีอื่นระยะสั้น

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

10,000.00
1,718,977.98
3,057,570.18
4,786,548.16

2562 2561

-
-

18,400.00
10,000.00

18,400.00
10,000.00

-
-

2562
2561

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

(หนวย:บาท)

สำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
สำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
สำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศฝร่ังเศส
สำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศเยอรมนี
สำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศญ่ีปุน
สำนักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศจีน
รวมเงินประกัน

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

420,423.84
352,750.00

1,677,311.72

347,316.26
267,554.71
100,149.15
240,142.02
420,423.84
343,392.00

1,718,977.98

2562 2561

 เงินประกันณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1,677,311.72บาท เปนการจายเงินประกันการเชาบานพัก
ของสำนักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ ดังนี้ 

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นงวด แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืม
ยังไมถึงกำหนด
ชำระและการสง

ใชใบสำคัญ

ถึงกำหนดชำระ
และการสง
ใชใบสำคัญ

เกินกำหนดชำระ
และการสง
ใชใบสำคัญ

รวม
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
 สำนักงาน ก.พ. ไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษใหใชที่ดินราชพัสดุ จังหวัดนนทบุรี แปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ นบ.92 – นบ.96 เนื้อที่ประมาณ 50-0-75 ไร เพื่อกอสรางอาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

(หนวย:บาท)

ราคาทุน 
ปรับปรุงราคาทุนยกมา 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 
ปรับปรุงคาเสื่อมราคา 
สะสมยกมา 
ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด 
ซื้อและรับโอนสินทรัพย 
โอนเปล่ียนประเภท 
ปรับปรุงคาใชจายอื่น 
จำหนายสินทรัพย 
    ราคาทุน 
    คาเสื่อมราคาสะสม 
คาเสื่อมราคา 
ราคาตามบัญชีสุทธิ
ปลายงวด 
ราคาทุน 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 
ราคาตามบัญชีสุทธิ
ปลายงวด

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

(430,483,694.23)
304,345.61

618,710,066.27
73,562,225.98

-
(238,675.21)

-
-

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

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

450,783,726.06
1,024,890.00

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

92,541,633.00
8,135,018.14

-
-

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

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

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

74,955,530.74

74,462,931.00
-
-
-

74,462,931.00
11,054,562.60

(74,462,931.00)
-

-
-
-

11,054,562.60

11,054,562.60
-

11,054,562.60

1,575,160,961.95
-

(789,446,331.68)
-

785,714,630.27
92,751,806.72

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

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

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

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

รายการ
อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

ครุภัณฑ
งานระหวาง
กอสราง

รวม
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หมายเหตุ 8  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (หนวย:บาท)

หมายเหตุ 9 สินทรัพยไมมีตัวตน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (หนวย:บาท)

ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด
ซื้อและรับโอนสินทรัพย
โอนเปล่ียนประเภท
จำหนายสินทรัพย
    ราคาทุน
    คาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

1,049,494,614.89
(398,257,001.89)
651,237,613.00

419,690.00
-

-
-

(32,226,692.34)
619,430,610.66

1,049,914,304.89
(430,483,694.23)
619,430,610.66

459,447,452.25
(345,778,307.93)
113,669,144.32

4,879,211.51
-

(13,542,937.70)
13,423,659.47

(26,607,988.99)
91,821,088.61

450,783,726.06
(358,962,637.45)

91,821,088.61

75,559,531.00
-

75,559,531.00
7,827,000.00

(8,923,600.00)

-
-
-

74,462,931.00

74,462,931.00
-

74,462,931.00

1,584,501,598.14
(744,035,309.82)
840,466,288.32
13,125,901.51
(8,923,600.00)

(13,542,937.70)
13,423,659.47

(58,834,681.33)
785,714,630.27

1,575,160,961.95
(789,446,331.68)
785,714,630.27

รายการ
อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

ครุภัณฑ
งานระหวาง
กอสราง

รวม

ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด
ซื้อและรับโอนสินทรัพย
คาตัดจำหนาย
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

45,744,000.00
(36,607,732.60)

9,136,267.40
-

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

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

7,611,467.40

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

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

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

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

28,158,444.17
6,626,000.00

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

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

27,201,412.47

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นรายการ โปรแกรมคอมพิวเตอร รวม
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สำนักงาน ก.พ.

 สิทธิการเชาที่ดิน สำนักงาน ก.พ. เชาที่ดินธรณีสงฆ (วัดเบญจมบพิตร) เนื้อที่ 4-3-6 ไร( 1,906 ตารางวา)
ระยะเวลา 30 ป ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2537 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2567 สิทธิการเชารับรูเปนคาใชจายโดยวิธี
เสนตรงตามสัญญาเชา และแสดงสิทธิการเชาในราคาตามสัญญาเชาหักสวนที่รับรูเปนคาใชจายสะสม ปจจุบันพื้นที่
ดังกลาว ยังอยูในความครอบครองของสำนักงาน ก.พ. โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ เปนผูใชประโยชนบนพื้นที่ดังกลาว

คคณณำนักงานคณะกำนักง

หมายเหตุ 9  สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (หนวย:บาท)

ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิตนงวด
ซื้อและรับโอนสินทรัพย
คาตัดจำหนาย
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด

45,744,000.00
(35,082,932.60)
10,661,067.40

-
(1,524,800.00)
9,136,267.40

45,744,000.00
(36,607,732.60)

9,136,267.40

99,368,542.94
(84,171,794.50)
15,196,748.44
9,482,216.00

(5,656,787.67)
19,022,176.77

108,850,758.94
(89,828,582.17)
19,022,176.77

145,112,542.94
(119,254,727.10)

25,857,815.84
9,482,216.00

(7,181,587.67)
28,158,444.17

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

28,158,444.17

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นรายการ โปรแกรมคอมพิวเตอร รวม

(หนวย:บาท)

เจาหนี้การคา – หนวยงานภาครัฐ
เจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก
รับสินคา/ใบสำคัญ
รวมเจาหนี้การคา

6,877,950.00
7,369,031.21

510,524.20
14,757,505.41

199,920.00
17,748,843.86

52,500.00
18,001,263.86

2562 2561

หมายเหตุ 10  เจาหนี้การคา
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สำนักงาน ก.พ.

(หนวย:บาท)

เจาหนี้อื่น – หนวยงานภาครัฐ
คาสาธารณูปโภคคางจาย
ใบสำคัญคางจาย
รวมเจาหนี้อื่นระยะสั้น

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

145,263.50
1,612,834.81
8,394,549.26

10,152,647.57 

2562 2561

หมายเหตุ 11  เจาหนี้อื่นระยะสั้น

(หนวย:บาท)

เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
เงินรับฝากอ่ืน ๆ
รวมเงินรับฝากระยะส้ัน

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

363,575.00
2,219,843.00

948,453.35
3,531,871.35

2562 2561

หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะส้ัน

(หนวย:บาท)

เงินรับฝากทุนการศึกษา - ในประเทศ
 - ทุนกระทรวงการตางประเทศ
 - ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ทุนกระทรวงสาธารณสุข (โครงการรวมผลิตแพทย)
 - ทุนกระทรวงสาธารณสุข (สถาบันพระบรมราชชนก)
 - ทุนกระทรวงสาธารณสุข (ระบาดวิทยา)
 - ทุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 - ทุนระดับอำเภอ
 - เงินรับฝากคาเลาเรียน
   รวมเงินรับฝากทุนการศึกษาในประเทศ
เงินรับฝากทุนการศึกษา - ตางประเทศ
รวมเงินรับฝากอ่ืน

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

238,706,081.56
6,932,632.38

38,106,569.35
-

756,667.03
501,060,626.15

639,957.32
2,150,843,852.71
1,399,261,938.87
3,550,105,791.58

30,704,284.59
1,463,436,482.36

427,230,434.72
16,393,667.78

152,296,911.56
13,118,651.09

136,637.45
249,464,220.30

1,100,037.43
2,353,881,327.28
1,933,795,571.64
4,287,676,898.92

2562 2561

หมายเหตุ 13 เงินรับฝากอื่น
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(หนวย:บาท)

ไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวมภาระผูกพัน

-
2,496,000.00
2,496,000.00

2,435,400.00
-

2,435,400.00

2562 2561

หมายเหตุ 14  ภาระผูกพัน
 สำนักงาน ก.พ. ไดเชารถยนตซึ่งเปนสัญญาเชาดำเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกไดในฐานะผูเชามีจำนวนเงิน
ขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคต ณ วันที่ 30 กันยายน 2562ดังนี้

(หนวย:บาท)

รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน
รายไดจากงบบุคลากร
รายไดจากงบดำเนินงาน
รายไดจากงบลงทุน
รายไดจากงบอุดหนุน
รายไดจากงบกลาง
รายไดจากงบรายจายอื่น
หักเบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ
รวมรายไดจากงบประมาณปปจจุบัน – สุทธิ

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

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

4,279,918,054.72

281,061,620.31
268,818,101.84

4,045,547.20
3,655,174,002.47

212,886,172.42
167,864,065.60
(12,531,274.83)

4,577,318,235.01

2562 2561

หมายเหตุ 15 รายไดจากงบประมาณ
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สำนักงาน ก.พ.

(หนวย:บาท)

รายไดจากงบประมาณปกอนๆ (เงินกันไวเบิกเหลื่อมปเบิกจายปปจจุบัน)

รายไดจากงบดำเนินงาน
รายไดจากงบลงทุน
รายไดจากงบอุดหนุน
รายไดจากงบกลาง
รายไดจากงบรายจายอื่น
รวมรายไดจากงบประมาณปกอนๆ
รวมรายไดจากงบประมาณ

19,150,271.32
18,498,219.62

42,800.00
145,263.50

10,613,120.50
48,449,674.94

4,328,367,729.66

10,997,304.42
28,007,208.60
32,088,048.00

-
4,343,189.60

75,435,750.62
4,652,753,985.63

2562 2561

 รายไดจากงบอุดหนุน ป 2562 จำนวน 3,301,927,771.20 บาท ในจำนวนน้ีเปนเงินอุดหนุนงบประมาณ
เบิกแทนหนวยงานอ่ืน (ทุนการศึกษา) จำนวน 1,994,162,071.20 บาท

 รายไดจากงบอุดหนุน ป 2562 จำนวน 42,800.00 บาท เปนเงินอุดหนุนงบประมาณเบิกแทนหนวยงานอื่น
(ทุนการศึกษา) ทั้งจำนวน

(หนวย:บาท)

รายไดจากการใหบริการ – บุคคลภายนอก
รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ

10,411,265.60
32,541,904.25
42,953,169.85

1,019,375.00
39,149,980.82
40,169,355.82

2562 2561

หมายเหตุ 16 รายไดจากการขายสินคาและบริการ

(หนวย:บาท)

กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น

-
34,693.63
34,693.63

25,179,866.62
202,678.36

25,382,544.98

2562 2561

หมายเหตุ 17 รายไดอื่น
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สำนักงาน ก.พ.

(หนวย:บาท)

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

230,734,156.04
828,330.00

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

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

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

171,466.20
164,598.00

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

397,601,387.21

219,127,440.17
899,680.00

24,060,515.50
56,841,751.73
2,971,849.52

13,621,310.21
20,456,859.25
1,100,831.50

-
3,408,074.55
5,112,111.69

172,697.40
158,670.00

-
13,941,604.97
12,725,003.21

374,598,399.70

2562 2561

หมายเหตุ18 คาใชจายบุคลากร

(หนวย:บาท)

บำนาญ
เงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบำนาญ
บำเหน็จ
บำเหน็จตกทอด
บำเหน็จดำรงชีพ
คารักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
บำเหน็จบำนาญอ่ืน
รวมคาบำเหน็จบำนาญ

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

10,387,775.00
25,063,821.83

120,500.00
4,252,170.60

193,318,601.92

128,207,246.15
13,962,344.14
2,625,831.10

862,998.00
9,363,445.90

23,375,367.46
104,810.00

2,426,073.00
180,928,115.75

2562 2561

หมายเหตุ 19 คาบำเหน็จบำนาญ
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(หนวย:บาท)

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

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

102,945,965.89
869,884.00

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

644,228,485.99
2,298,491.20

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

3,153,183,682.60
3,351,570.03
8,143,214.70

141,344,863.18
1,273,708.00

53,509,625.16
9,270,029.82
6,601,403.60

1,045,610,402.26
2,978,911.86

23,690,398.01
4,448,957,809.22

2562 2561

หมายเหตุ 20 คาใชสอย

 คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน จำนวน 644,228,485.99 บาท เปนการนำสงเงินคาใชจายนักเรียนทุน
รัฐบาลที่เหลือจายคืนคลังเปนรายไดแผนดินโดยนำสงคลังในป 2562 จำนวน 644,228,485.99 บาทซึ่งเปนเงิน
คาใชจายนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีใชจายในการดำเนินการภายในสองปงบประมาณ กรณีมีเงินคงเหลือใหสงคลังเปนราย
ไดแผนดิน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548

(หนวย:บาท)

คาวัสดุ
คาเชื้อเพลิง
คาครุภัณฑมูลคาต่ำกวาเกณฑ
รวมคาวัสดุ

16,175,814.15
448,032.63

1,150,218.57
17,774,065.35

20,430,757.78
440,045.09
314,236.00

21,185,038.87

2562 2561

หมายเหตุ 21  คาวัสดุ
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(หนวย:บาท)

คาไฟฟา
คาประปา
คาโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง
รวมคาสาธารณูปโภค

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

470,200.80
1,779,744.00

25,063,370.17

16,958,391.90
2,775,323.54
3,770,474.04

772,839.60
1,724,807.00

26,001,836.08

2562 2561

หมายเหตุ 22  คาสาธารณูปโภค

(หนวย:บาท)

อาคารและส่ิงปลูกสราง
ครุภัณฑ
รวม
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

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

67,374,522.88

32,226,692.34
26,607,988.99
58,834,681.33
7,181,587.67

66,016,269.00

2562 2561

หมายเหตุ 23  คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

(หนวย:บาท)

ขาดทุนสุทธิจากการจำหนายสินทรัพย
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายอ่ืน

75,723.01
61,423,075.51

436,875.49
61,935,674.01

119,278.23
-

110,281.60
229,559.83

2562 2561

หมายเหตุ24 คาใชจายอื่น
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(หนวย:บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ
ลูกหน้ีอื่นระยะสั้น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหน้ีระยะยาว
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่นระยะสั้น
เงินรับฝากระยะส้ัน 
เงินรับฝากอ่ืน
รวม

6,361,039,845.36
-

3,067,570.18
-

1,718,977.98
-

28,153,911.43
4,291,208,770.27

-
10,685,189,075.22

(2,693,269,810.94)
  2,677,876,980.94

1,718,977.98
15,392,830.00
(1,718,977.98)
18,001,263.86

(18,001,263.86)
(4,287,676,898.92)
4,287,676,898.92

-

3,667,770,034.42
2,677,876,980.94

4,786,548.16
15,392,830.00

-
18,001,263.86

 10,152,647.57
3,531,871.35

4,287,676,898.92
10,685,189,075.22

เพิ่ม (ลด)กอนจัดประเภทใหม หลังจัดประเภทใหม

หมายเหตุ 25  การจัดประเภทรายการใหม
 ตัวเลขเปรียบเทียบในรายงานการเงินป 2561 มีการจัดประเภทใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภท
และการแสดงรายการในรายงานการเงินป 2562 
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สำนักงาน ก.พ.

สวนที่

4
กิจกรรม/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
                       สำนักงาน ก.พ. 





รายงานประจำป 2562

97

สำนักงาน ก.พ.

พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว

 ในวันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและ
พลังของแผนดิน ณ ทองสนามหลวง ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศลเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเพื่อใหขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐไดแสดงความมุงมั ่นแนวแนที่จะเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดินใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนและประเทศชาติสืบไป
 การจัดงานดังกลาว มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ผูเขารวมพิธีประกอบไปดวย คณะรัฐมนตรี ขาราชการ
ระดับสูงของทุกสวนราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ มหาวิทยาลัยของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรมหาชน
รวม 1,899 คน
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สำนักงาน ก.พ.

งานวันขาราชการพลเรือน (1 เมษายน 2562)

 วันท่ี 1 เมษายน ของทุกป ถูกกำหนดใหเปนวันขาราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนเขาใจ
บทบาทและหนาที่ของขาราชการในการเปนผูใหบริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชนสวนรวม ตระหนักถึง
เกียรติ หนาท่ี ความสามัคคี และความซ่ือสัตย ซ่ึงเปนคุณสมบัติสำคัญของขาราชการท่ีจะชวยใหประชาชนมีทัศนคติ
ที่ดีตอขาราชการ รวมทั้ง เปนการสรางโอกาสในการเผยแพรผลงานของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ประชาชน ยกยองเผยแพรเกียรติคุณของขาราชการพลเรือนดีเดนใหปรากฏเปนแบบอยางที่ดีแกขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป อันจะชวยสรางขวัญและกำลังใจใหขาราชการยึดมั่นในความดีและมีความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ราชการเพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน และเพื่อใหวันขาราชการพลเรือน (1 เมษายน) เปนวันที่มี
ความหมาย และเปนที่ยอมรับของขาราชการ และประชาชนท่ัวไป

 การจัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจำป พ.ศ. 2562 กำหนดจัดขึ้นในหัวขอ (Theme) “เสริมสราง
เกียรติภูมิขาราชการไทยเพื่อความโปรงใส เชื่อมั่นและศรัทธา” โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการหัวขอดังกลาวและ
การบริการประชาชนในวันอาทิตยท่ี 31 มีนาคม 2562 และวันจันทรท่ี 1 เมษายน 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มีสวนราชการและหนวยงาน 20 แหง รวมจัด
บูธนิทรรศการและการใหบริการประชาชนรวม 44 บูธ
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สำนักงาน ก.พ.

การเปนเจาภาพประชุม ก.พ. อาเซียน

 ในวันท่ี 22–24 เมษายน 2562 สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมเตรียมการวาดวยความรวมมืออาเซียนดานกิจการ
ราชการพลเรือน คร้ังท่ี 20 (Preparatory Meeting for the 20th ASEAN Cooperation on Civil Service Matters)
และการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสวาดวยความรวมมืออาเซียนดานกิจการพลเรือน คร้ังท่ี 20 (Senior officials Meeting
for the 20th ASEAN Cooperation on Civil Service Matter) ณ โรงแรมเดอะ ริเวอรรี ่ บาย กะตะธานี
จังหวัดเชียงราย
 สำนักงาน ก.พ. ในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียน ไดนำเสนอแนวคิดหลัก แนวทางการดำเนินงานและหารือ
กับผูแทนกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ในเร่ืองการติดตามความกาวหนาในการดำเนินการตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน
พ.ศ. 2559–2563
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สำนักงาน ก.พ.

งานมหกรรมการศึกษาตอตางประเทศ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. รวมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถาบันการศึกษาช้ันนำระดับโลก
จัดงาน “มหกรรมการศึกษาตอตางประเทศ คร้ังท่ี 15” หรือ- The 15th OCSC International Education Expo 2018
ระหวางวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ พารากอนฮอลล ศูนยการคาสยามพารากอนรองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม ไดใหเกียรติ เปนประธานในพิธีเปดงาน พรอมดวยเอกอัครราชทูต ผูแทนสถานเอกอัครราชทูต
ผูแทนสถาบันการศึกษา และผูบริหารของสำนักงาน ก.พ. 
 วัตถุประสงคการจัดมหกรรมการศึกษาตอตางประเทศ เพื่อแนะแนวการศึกษา ใหความรูเรื่องทุนการศึกษา
และใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนตอตางประเทศแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ซึ่งสำนักงาน ก.พ.
ไดดำเนินการอยางตอเน่ืองมาแลวกวา 15 ป การจัดมหกรรมการศึกษาตอตางประเทศในคร้ังน้ีเปนการแนะแนวใหขอมูล
และอำนวยความสะดวกกอนการเดินทาง แนะนำสาขาวิชา แนะนำสถานศึกษา การใชชีวิตความเปนอยู รวมถึง
แนะนำการใชจายตางๆ ถือวาเปนการใหบริการแนะแนวการศึกษาที่เปนระบบและครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดแสดงนิทรรศการจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศกวา
20 ประเทศ รวมจำนวนกวา 370 แหง 
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สำนักงาน ก.พ.

การอบรม/สัมมนา หลักสูตร จิตอาสา 904

วันที่ 12 มิถุนายน 2562
 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดสัมมนาถายทอดประสบการณจากการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรจิตอาสา 904
“หลักสูตรหลักประจำ” รุนที่ 3/62 โดยมีนายกุลวัฒน อิมะไชย และนายธนรัชต ตรีศรี ขาราชการสำนักงาน ก.พ.
ที่ไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรม หลักสูตร จิตอาสา 904 มาเปนวิทยากรถายทอดประสบการณเขารับ การอบรม
หลักสูตรดังกลาว
 วัตถุประสงคสำคัญของหลักสูตร คือ เมื่อจบการอบรมแลว ผูเขารับการอบรมสามารถทำงานเปนทีมและ
นำไปอบรมขยายผลในหนวยงานของตนเองได สามารถนำความรูท่ีไดจากการอบรมไปใช โดยเปนทีมงานลงขยายผล
ในพ้ืนท่ีเปาหมาย การอบรม/การชวยเหลือประชาชนพ้ืนท่ีไดรับมอบหมายและเปนหนวย/ชุดลวงหนาท่ีมีความพรอม
สามารถไปชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นทั่วประเทศได 
 หลักสูตรจิตอาสา 904 มีระยะเวลาอบรม 6 สัปดาห แบงเปน 6 หมวดวิชา ไดแก หมวดวิชาทหารทั่วไป
หมวดวิชาดานอุดมการณ/สถาบันพระมหากษัตริย หมวดวิชาดานจิตอาสา หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาศาสตรพระราชา
และหมวดวิชาการฝกปฏิบัติ/การศึกษาดูงานพ้ืนท่ีจริง ภาพรวมหลักสูตรจะเนนการบรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ
ศึกษาเปนคณะ ฝกปฏิบัติ โดยวิทยากรชั้นนำในแตละดาน รวม 49 ทาน จาก 14 หนวยงาน 
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สำนักงาน ก.พ.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
 สำนักงาน ก.พ. จัดอบรม เรื่อง“สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย”เพื่อเปนการขยายผล หลักสูตร
จิตอาสา 904 วัตถุประสงคสำคัญเพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่สำนักงาน ก.พ.  มีความเขาใจเกี่ยวกับสถาบันชาติ
และประวัติศาสตรชาติไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกของความเปนไทย และนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริยที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย รวมถึงการสรางความรัก ความสามัคคีใหเกิดข้ึนในสังคมไทย
 สาระสำคัญในหัวขอเร่ือง “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย”คือ การนำเสนอเร่ืองราวพระปรีชาสามารถ
ของพระมหากษัตริยไทย ต้ังแตรัชกาลท่ี 1 ถึง รัชกาลท่ี 10 ท่ีไดชวยปกปองประเทศใหรอดพนจากเหตุการณวิกฤตตางๆ
จึงทำใหเปนประเทศไทยตราบจนทุกวันนี้ 
 การดำเนินการมีทีมวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุนที่ 3/62 “เปนเบา เปนแมพิมพ”
เปนวิทยากร โดยมีฝายบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่สำนักงาน ก.พ. เขารวมการฝกอบรม รวมจำนวน 560 คน
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สำนักงาน ก.พ.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 สำนักงาน ก.พ. จัดอบรม เรื่อง “การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) รวมกับการใชเครื่อง AED”เพื่อเปนการ
ขยายผล หลักสูตร จิตอาสา 904
 วัตถุประสงค เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่สำนักงาน ก.พ. มีความรูความเขาใจ  รูจักวิธีการชวยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน (CPR) และสามารถประเมินผูบาดเจ็บที่ตองทำ CPR รวมถึงรูจักและสามารถใชเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจ
อัตโนมัติ (AED) ไดอยางถูกตอง
 สาระสำคัญของเร่ืองน้ี คือ การเรียนรูเก่ียวกับการประเมินความปลอดภัยของสถานการณ ข้ันตอนการชวยชีวิต
ข้ันพ้ืนฐาน (CPR) ไดฝกปฏิบัติและฝกการใชเคร่ือง AED ท้ังน้ี เพ่ือใหสามารถใหการชวยเหลือผูประสบเหตุท่ีหมดสติ
หยุดหายใจ ใหปลอดภัยในระดับหน่ึง กอนสงไปรับการรักษาตอในโรงพยาบาล 
 การดำเนินการเรือเอกสมัคร ใจแสน และทีมวิทยากรจากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ รวมดวยทีมวิทยากร
จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”รุนที่ 3/62 เปนวิทยากร โดยมีขาราชการ และเจาหนาที่สำนักงาน ก.พ.
เขารวมอบรม จำนวน 2 รุน รวมจำนวน 110 คน
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สำนักงาน ก.พ.

การประชุมระหวางสวนราชการกับสำนักงาน ก.พ.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมระหวางสวนราชการกับสำนักงาน ก.พ. เปนประจำทุกป เปนการนำเสนอแนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต และ/หรือผลลัพธที่ไดจากการพัฒนาหลักเกณฑและแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่จะนำไปใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง ๆ และเพื่อเปนการ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสำนักงาน ก.พ.และสวนราชการตาง ๆ 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดการประชุระหวางสวนราชการกับสำนักงาน ก.พ. 
ประจำป  พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ในหัวขอ “การบริหารคนยุคใหม..ใสใจ 3 Cs” ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 วันที่ 11 กันยายน 2562  จัดงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
ชวงเชา นางเมธินี   เทพมณี  เลขาธิการ ก.พ. เปนประธานเปดการประชุมและใหเกียรติบรรยายพิเศษ เร่ือง “พลิกโฉม
บริหารคนบนถนนสูรัฐบาลดิจิทัล – มุมมองและความทาทาย” และมีการเสวนาท้ังหมด 3 เร่ือง ประกอบไปดวย
 1) มุมมองนักบริหารตอการปฏิรูปการการบริหารทรัพยากรภาครัฐ –Pain Points &Solution
 2) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสวนราชการสวนภูมิภาค –Area Based HR
 3) Employee Experience : บทบาทใหมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชวงบาย  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design Thinking กับ การพัฒนางานดานทรัพยากรบุคคล
 วันที่ 12 กันยายน 2562 จัดงาน ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ  สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ศาสตราจารยดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานเปดการประชุม (ทางไกล) และปาฐกถาพิเศษ
เรื่องนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการปฏิรูปที่ยั่งยืน โดยเนนประเด็นนโยบายที่แถลง
ตอรัฐสภาและการสรางบุคลากรภาครัฐตามหลัก 3Cs คือ 1) มีความสามารถ (Competency) 2) มีความมุงมั่น
(Commitment) และ 3) มีการสรรคสรางผลงาน (Contribution)
 นอกจากนี้ ในงานไดมีการจัดนิทรรศการ : Exhibition Zone “OCSC On the Move” เพื่อเผยแพร
นวัตกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.พ. องคกรภาครัฐและเอกชน
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