
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีในด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
 
๑. การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรดังนี้ 
 ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำรับรำชกำรโดยวิธีกำรคัดเลือก
และวิธีกำรสอบแข่งขัน เช่น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก/สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งต่ำง ๆ ตลอดจน คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบ 
วัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) และคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ ำที่ด ำเนินกำรสอบ
วัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) 
 ๑.๒ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีประกำศ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ประกำศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร (ตำมประกำศ 
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐)  
  ๑.๒.๒ ประกำศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร (ตำมประกำศ  
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐)  
  ๑.๒.๓ ประกำศรับสมัครบุคคลเ พ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่ ว ไป (ตำมประกำศ  
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๑)  
 
๒. การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและสร้างความก้าวหน้า  
ให้แก่บุคลากร โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๒.๑ กำรสอนงำน (Coaching) ของบุคลำกรระดับหัวหน้ำงำนเพื่อประโยชน์ในกำรเรียนรู้ของบุคลำกร  
 ๒.๒ ส่งบุคลำกรไปพัฒนำควำมรู้และควำมช ำนำญด้ำนกฎหมำยตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ  
ทำงวิชำกำร ระหว่ำงส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี กับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เมื่อวันที่  
๒๕ กันยำยน ๒๕๖๑ โดยมีควำมมุ่งหมำยที่จะสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำบุคลำกรของส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีให้มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญในทำงนิติศำสตร์ 
 
๓. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน โดยมีกำรด ำเนินกำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกอง/โยกย้ำยและมอบหมำยงำน 
ในหน้ำที่ให้เหมำะสมตำมควำมสำมำรถของบุคลำกร เป็นประจ ำทุกปีงบประมำณ เพ่ือให้บุคลำกรได้มีกำร
เรียนรู้และพัฒนำทักษะกำรท ำงำนที่มีควำมหลำกหลำยลักษณะงำน 
 

๔. การพัฒนา ...  
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๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๔.๑ สภาพแวดล้อมในการท างาน ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ จัดสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำน มีกำรจัดภูมิทัศน์ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีให้น่ำอยู่ 
โดยจัดให้มีแสงสว่ำงที่เพียงพอและมีห้องท ำงำนและห้องประชุมที่ทันสมัย เพ่ือช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
  ๔.๑.๒ มีกำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำม
สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และเพ่ิมประสิทธิภำพของบุคลำกร 
 ๔.๒ ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับองค์กร ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ไดด้ ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ มีแนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรสอนงำน กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน  
และกำรส่งบุคลำกรไปพัฒนำควำมรู้และควำมช ำนำญด้ำนกฎหมำยตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
  ๔.๒.๒ มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมสุขในกำรปฏิบัติรำชกำร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพชีวิต  
ของบุคลำกร เช่น กำรจัดสถำนที่ออกก ำลังกำย อุปกรณ์ และเครื่องออกก ำลังกำยที่ทันสมัย กำรจัดกีฬำสี 
บริกำรตรวจสุขภำพ (ปีละ ๓ ครั้ง) กำรจัดกิจกรรม “สนุกอ่ำน สำนปัญญำ” ทุกสัปดำห์ที่สำมของเดือน 
และกำรจัดกิจกรรมอบรมธรรมะและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งก ำหนดด ำเนินกิจกรรม เดือนละ ๑ ครั้ง 
 
๕. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ ระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๕.๑ ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ.  
ที่ ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๕๒ 
 ๕.๒ มีประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำพลเรือนสำมัญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส  
และเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
๖. การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๖.๑ การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีธรรมาภิบาล  
  ๖.๑.๑ ด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ง ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ก ำหนดตำมกฎ ก.พ. และหนังสือส ำนักงำน 
ก.พ.  
  ๖.๑.๒ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก/สอบแข่งขันเพ่ือบรรจ ุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
 ๖.๒ การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
  ๖.๒.๑ กรณีข้ำรำชกำรที่ประพฤติตนผิดวินัย มีกำรด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
  ๖.๒.๒ มีกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ วินัยข้ำรำชกำร กำรด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมกฎ ก.พ.  
  ๖.๒.๓ มีกำรจัดสัมมนำหัวข้อ “วินัยข้ำรำชกำร” โดยวิทยำกรจำกส ำนักมำตรฐำนวินัย ส ำนักงำน ก.พ.  

๗. การพัฒนา ...  
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๗. การพัฒนาบุคลากร 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร
ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี โดยได้ก ำหนดไว้ในโครงกำร/กิจกรรมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เช่น โครงกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรด้ำนกำรเงินกำรคลัง งบประมำณ พัสดุสำรบรรณ และด้ำนบุคลำกร โครงกำรจัดกำรควำมรู้
เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 


