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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.พ.ร.
สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได ดํ า เนิ น การตามนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของสํ า นั ก งาน ก.พ.ร.
ในดานตางๆ ดังนี้
1. การวางแผนกําลังคน
ประเด็นดําเนินการ
สิ่งที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการแลว
แผนอั ต รากํ า ลั ง ของ มีการรายงานขอมูลบุ คลากรในเชิงสถิติตอผูบริ หาร เปนประจําทุกปงบประมาณ
สํานักงาน ก.พ.ร.
เพือ่ ใชประกอบการพิจารณางานบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. การสรรหาคนดี คนเกง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
ประเด็นดําเนินการ
สิ่งที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการแลว
๑. การสรรหาบุคลากร ๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขาราชการสอบ และแตงตั้งคณะกรรมการ
สัมภาษณบุคคลเพื่อเขารับราชการ
๒. คณะกรรมการสรรหาข า ราชการสอบ กํ า หนดประชุ ม เพื่ อ กํ า หนดแผนการ
ดําเนินการและวิธีในการสรรหา โดยคาดวาจะมีแผนการดําเนินการ ดังนี้
1) มีประกาศรับสมัครแขงขัน ในเดือนพฤษภาคม 2562
2). ดําเนินการสอบคัดเลือก ในเดือนมิถุนายน 2562
3) บรรจุและแตง ในเดือนกรกฎาคม 2562
๓. มีระบบการรับสมัครที่ทันสมัย โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชเพื่ออํานวย
ความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และเปนประโยชนตอผูสมัครและงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
๒. การบรรจุและ
มีระบบการรายงานตัวและการบรรจุที่ทันสมัย โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาใช
แตงตั้งเปนขาราชการ เพื่ออํานวยความสะดวก ลดขั้นตอน ละระยเวลา และเปนประโยชนตอขาราชการ
และงานบริหารทรัพยากรบุคคล

2
3. การพัฒนาบุคลากร(การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน)
สิ่งที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการแลว
ประเด็นดําเนินการ
๑. แผนพัฒนาบุคลากร

๑. มีแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๒. มีแผนการฝกอบรมขาราชการสํานักงาน ก.พ.ร. ป ๒๕๖๒ โดยแบงเปน
๒.๑ การฝกอบรมภายใน
1) หลักสูตรการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจทิ ัล
2) หลักสูตรการพัฒนางานเพื่อความเปนเลิศสูการเปนองคกรดิจิทัล
3) หลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับขาราชการบรรจุใหม (ปฐมนิเทศ)
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4) ห ลั ก สู ต ร Public Administration for Better Life in Technological
Disruption Era ณ The National Graduate Institute for Policy Studies
(GRIPS)
๒.๒ การฝกอบรมภายนอก
1) หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ ๖๑
2) หลั ก สู ต รฝ กอบรมการพั ฒ นาผู บ ริ หารระดั บ สู ง สํ า นั กงานตํ า รวจแห ง ชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุนที่ ๑๘
4) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
รุนที่ ๑๗
5) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุนที่ ๑๐
6) หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุนที่ ๑๐
7) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.๑)
รุนที่ ๘๙ และ ๙๐
8) หลักสูตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน สําหรับ
นักบริหารระดับสูง รุนที่ ๖
9) กิจกรรมศึกษาดูงานองคกรชั้นนําและ Workshop ในหัวขอ Manufacture
the NEXT: The Cluster Behavior in Industry 4.0 ecosystem
10) หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตรระดับกลาง รุนที่ ๔-๖
11) หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
12) หลั ก สู ต รกรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง การบริ ห ารพั ส ดุ แ ละ
แนวทางการแกไขปญหาการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐
13) อบรมเชิ ง ปฏิบัติ การด านความมั่ นคงปลอดภั ยไซเบอร ร ะยะที่ ๑ ภายใต
โครงการ Cybersecurity Mission หลั ก สู ต ร Big Data, Log Analysis,
Machine Learning
14) หลั ก สู ต รด า นสถิ ติ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวขอ “Advance Excel รุนที่ ๓”
15) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ ๔๗
16) ฝ ก อบรมการปฏิ บั ติ ง าน KTB Corporate Online หลั ก สู ต รสํ า หรั บ
สวนราชการ รุนที่ ๑
17) อบรมสัมมนาหัวขอเรื่อง เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ
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18) หลักสูตรการจัดทําแผนงานประชาสัมพันธแบบครบวงจร รุนที่ ๑๑
19) หลักสูตรการฝกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)
20) โครงการอบรมและทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจาหนาที่หนวยงานของรัฐ ประจําป
๒๕๖๒
๒. การสนับสนุนใหเกิด 1. มีระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) ภายในของสวน
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 5 เรื่อง ไดแก
การเรียนรูและพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา 1) "นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบราชการ" (การปฏิรูประบบราชการเพื่อสรางเศรษฐกิจ
ฐานคุณคา)
และสรางทางกาวหนา
2) “เปดมุมมองจากประสบการณ (มองญี่ปุน แลไตหวัน ยอนดูไทย)”
บุคลากร
3) “การสรางการตระหนักรูและจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสงเสริม
จริยธรรมของบุคลากรสํานักงาน ก.พ.ร.”
4) “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ MailGoThai”
5) “การบันทึกรายละเอียดขอมูลโครงการในระบบบริหารโครงการ Smart Opdc”
2. มี ระบบการสอนงาน (Coaching หรื อ On-the-Job Training) ของบุ ค ลากรระดั บ
หั ว หน า งาน หรื อการถ า ยโอนความรู จ ากผู ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการอย า งมี แ บบแผน
โดยเฉพาะองคความรูในภารกิจหลัก และรวบรวมเปนขอมูลองคความรูเพื่อประโยชนใน
การเรียนรูของบุคลากรผูปฏิบัติงานรุนตอไป
มี การสั บ เปลี่ ยนหมุ น เวีย นกองและโยกยายหนา ที่ให เหมาะสมตามความสามารถของ
๓. การสับเปลี่ยน
บุคลากร เปนประจําทุกปงบประมาณ เพื่อใหบุคลากรไดมีการเรียนรูและพัฒนาทั กษะ
หมุนเวียนงาน
การทํางานที่มีความหลากหลายลักษณะงาน
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4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นดําเนินการ
1. สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

สิ่งที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการแลว

1. มีจัดสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหมีแสงสวางที่เพียงพอ อุณหภูมิที่เหมาะสม อากาศที่

บริสุทธิ์ มีหองทํางานและหองประชุมที่ทันสมัยโดยมีการรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
มี การจั ดภู มิ ทั ศน ของสํ านั กงานให น าอยู โดยจั ดประดั บต นไม ดอกไม ให มี ความสดชื่ นมี
ชีวิตชีวาเพื่อชวยสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงาน มีการเปดเพลงดนตรีคลาสสิคผานระบบ
เสียงตามสาย เพื่อใหสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
2. มี การสนั บ สนุ น ด า นเทคโนโลยี และอุ ป กรณ คอมพิ ว เตอร ที่ ทั น สมั ย เพื่ อใช ในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว คลองตัว และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ไดแก
โทรศัพทตั้งโตะ คอมพิวเตอรโนตบุค ใหกับขาราชการ 1 คน ตอ ๑ เครื่อง ไอแพดสําหรับ
ใช ใ นการประชุ ม คณะต า ง ๆ ห อ งอเนกประสงค ใ นการแลกเปลี่ ย นแบ ง ป น ความรู
ประสบการณ และขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงาน (Co-Working Space) มี Wireless ทั่วทั้ง
สํานักงาน ตลอดจนอุปกรณปฏิบัติงานอื่น ๆ
3. มีระบบสารสนเทศสําหรับบุคลากร และระบบ Smart Opdc
2. ระบบการทํางานที่เอื้อ สํานักงาน ก.พ.ร. มุงเนนการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหบุคลากรสามารถทํางาน
ประโยชนรวมกันระหวาง ไดเต็มศักยภาพ สามารถสรางสรรคและสงมอบผลงานที่มีคุณภาพใหกับ โดยปรับปรุง
ปจเจกบุคคลกับองคกร ระบบงาน การเรียนรูของบุคลากร การสรางแรงจูงใจ การสรางความผาสุก ความพึงพอใจ
ของบุคลากร เพื่อใหสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ สามารถสรางสรรคงานและสงมอบ
ผลงานที่มีคุณภาพ ดังนี้
1) การนําระบบ Competency Based Management มาเปนแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เชน การสรรหาบุคลากรรุนใหมที่มีสมรรถนะเหมาะสม การสอนงาน
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การทํางานเปนทีม การสรางบุคลากรใหเปน Knowledge
Worker การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผลและ
เปนธรรม การเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถไดมีโอกาสศึกษาดูงานรวมปฏิบัติงาน
รวมกับองคกร และหนวยงานระหวางประเทศ
2) มีการสงเสริมใหบุคลากรมีความคิดในเชิงยุทธศาสตร มีความคิดเชิงสรางสรรค
ทํ า งานเชิ งรุ กอยู บนฐานขององค ความรู ข อมู ล สารสนเทศ มีความยืดหยุนคลองตั ว
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และพรอมกับการเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
3) มี ก ารส ง เสริ ม ให บุ คลากรมี ความสุ ข ในการปฏิ บั ติ ร าชการ จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม
คุณภาพชีวิตของบุคลากร เชน
- การจัดสถานที่ออกกําลังกาย มีหองฟตเนส อุปกรณและเครื่องออกกําลังกายที่ทันสมัย
มากมายเพียงพอตอบุคลากร

8
ประเด็นดําเนินการ

สิ่งที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการแลว
- การตรวจสุขภาพประจําปและการตรวจติดตามทุก 4 เดือน
- การจัดหองเลี้ยงเด็กสําหรับขาราชการ
- การจัดหองสวัสดิการสํานักงาน เพื่อใหขาราชการมีหองประชุม meeting กลุมยอย มี
หองรับประทานอาหารในชวงเวลาเชาและพักกลางวัน
- มีการสงเสริมใหเปนสํานักงานสมัยใหม เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและชวยลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และลดการใชกระดาษ โดยมีการใชระบบ Smart Opdc ได
เชน การเขาถึงระบบงานเอกสารทั้งภายในและภายนอก ระบบการลาออนไลน ระบบจอง
หองประชุม/ยานพาหนะออนไลน การขออนุมัติแผนโครงการและงบประมาณ เปนตน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเด็นดําเนินการ
สิ่งที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการแลว
ระบบการบริหาร
1. ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามหนังสือ
การประเมินผลการ
สํานักงาน ก.พ. ที่ 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
ปฏิบัติงาน
2. มีประกาศสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการสํานัก ก.พ.ร. ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อใหการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงาน ก.พ.ร. เปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม ตรวจสอบได
6. การสงเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน
สิ่งที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการแลว
ประเด็นดําเนินการ
1. มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการที่กําหนดตามกฎ ก.พ. และหนังสือเวียน ก.พ. ที่
1. การสงเสริมใหการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
มีธรรมาภิบาล

๒. การกําหนดมาตรการ
แนวทาง กรอบ ขั้นตอน
วิธีการการปฏิบัติงาน

เกี่ยวของ
2. มีการกําหนดหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.พ.ร.
3. มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นวาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรม ดังนี้
3.1 แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานสง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิน งานของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓.๓ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณบุคคลเพื่อเขารับราชการ
มี มาตรการต างๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บการส งเสริ มคุ ณธรรมและค านิ ยมสุ จริ ตให กับบุ คลากร
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแก
1. มาตรการเผยแพรขอมูล ตอสาธารณะ
2. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม
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เกี่ยวของกับการสงเสริม
คุณธรรมและคานิยม
สุจริต
๓. การกําหนดกลไกใน
การกํากับและติดตาม
กรณีมีการรองเรียนการ
ทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบตาง ๆ รวม
ผูรับผิดชอบ

๔. การรักษาวินัย และ
การดําเนินการทางวินัย

สิ่งที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการแลว

3. มาตรการสงเสริมความโปรงใส ในการจัดซื้อจัดจาง
4. มาตรการจัดการเรื่องรองเรียน การทุจริต
5. มาตรการปองกันการรับสินบน
6. มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน สวนรวม
7. มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
มีกลไลการกํากับติดตามการปองกันผลประโยชนทับซอนอยางตอเนื่อง ดังนี้
1. ระบบการแจงเบาะแสการทุจริตหรือรองเรียนการทุจริตในหลายชองทาง เชน สายดวน
สํานักงาน ก.พ.ร. 1785 เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. และในระบบ Intranet ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อใหประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย หรือเปนผูรับบริการจากสํานักงาน
ก.พ.ร. รวมไปถึงบุคลากรของสํานักงาน ก.พ.ร. สามารถแจงเบาะแสการทุจริตหรือรองเรียน
การทุจริตได กรณีมีการแจงเบาะแสการทุจริตหรือรองเรียนการทุจริตตางๆ ใหเจาหนาที่ศูนย
ปฏิบัติการตอตานทุจริต สํานักงาน ก.พ.ร. บันทึกเบาะแสหรือเรื่องรองเรียน ดําเนินการ
ติดตามความคืบหนาในสวนที่เกี่ยวของ และแจงผลการดําเนินการใหกับผูรองเรียนทราบ
โดยดวน พรองทั้งจัดทํารายงานการรองเรียนเรื่องทุจริต รายงานใหผูบริหารทราบทุก 3
เดือน ซึ่งจากการตรวจสอบการรองเรียนผานชองทางตางๆ ของสํานักงาน ก.พ.ร. ไมพบวามี
การรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แตอยางใด
2. ศู นย ปฏิ บั ติ การต อต านทุ จริ ต สํ านั กงาน ก.พ.ร. ปฏิ บั ติ หน าที่ เกี่ ยวกั บการส งเสริม
คุมครองจริยธรรมในสํานักงาน ก.พ.ร. ทั้งยังรับขอรองเรียนการทุจริตอื่นๆ รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผล ทุจริต สํานักงาน ก.พ.ร.
๑. มีระเบียบหลั กเกณฑสํ าหรับขาราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแก ระเบียบการลาของ
ขาราชการสํานักงาน ก.พ.ร.
๒. กรณี ข า ราชการสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ที่ ป ระพฤติ ต นผิ ด วิ นั ย สํ า นั ก งาน ก.พ.ร.
ได มี การดํ าเนิ นการด วยความยุ ติ ธรรมและปราศจากอคติ ตามกฎ ก.พ. ว าด วยการ
ดําเนินการทางวินัย
๓. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลรายละเอียดในประเด็น วินัยขาราชการ การ
ดําเนินการทางวินัย ตามกฏ ก.พ. ในระบบ Intranet ของสํานักงาน ก.พ.ร.

