
“...รัฐบาลพร้อมที่จะต่อยอดการพัฒนาระบบการบริการของภาครัฐให้ต่อเนื่อง โดยกำาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของระบบราชการ พัฒนาระบบกลไกต่าง ๆ 
ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง นำาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่จะช่วยในการอำานวยความสะดวก
ในหน่วยราชการให้ดีขึ้น ปฏิรูปหรือปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้ลดปัญหาอุปสรรค
ในการทำางาน เราอยากเห็นการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุผลเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และส่งผลถึงความโปร่งใส ลดปัญหาคอร์รัปชัน และมีการบูรณาการทั้งระบบ...”

ในพิธีประกาศเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ 
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำาปี ๒๕๕๖
ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

แนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

มาตรา ๗๘ รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

(๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 

อยา่งยัง่ยนื โดยตอ้งสง่เสรมิการดำาเนนิการตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและคำานงึถงึผลประโยชนข์อง

ประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำาคัญ

(๒) จดัระบบการบรหิารราชการสว่นกลาง สว่นภมูภิาค และสว่นทอ้งถิน่ ใหม้ขีอบเขตอำานาจหนา้ที ่และ

ความรบัผดิชอบทีช่ดัเจนเหมาะสมแกก่ารพฒันาประเทศ และสนบัสนนุใหจ้งัหวดัมแีผนและงบประมาณ 

เพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

(๓) กระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง 

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน 

สารสนเทศในทอ้งถิน่ ให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดทีม่ีความพร้อมให้เป็น

องค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป

อยา่งมปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิใหห้นว่ยงานของรฐัใชห้ลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่เีปน็แนวทาง 

ในการปฏิบัติราชการ

(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำาและการให้บริการสาธารณะเป็นไป

อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๖) ดำาเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินงานของรัฐ 

ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดำาเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหาร 

ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม

(๗) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพื่อติดตาม 

สอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

(๘) ดำาเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาระบบราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานอย่าง 

บูรณาการของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑.	พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

มาตรา ๗๘ (๑) บรหิารราชการแผน่ดนิใหเ้ปน็ไปเพือ่การพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ และความมัน่คง 
ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดำาเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และคำานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำาคัญ

  ๑.๑ บริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ 

อย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ รัฐบาลได้

ทบทวนภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา ๓๓  

แห่งพระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และ 

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

และได้รับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานจาก 

ส่วนราชการต่าง ๆ  จ�านวน ๑๘ กระทรวง ๘ ส่วนราชการ 

ที่ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง  

และ ๗ ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  

และได้พจิารณาแผนยทุธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน 

แล้ว ๕ ส่วนราชการ ได้แก่ ส�านักงานป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงนิ ส�านกังานคณะกรรมการ 

ป ้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

ส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) และส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนที่เหลืออยู ่ระหว่าง

ด�าเนินการ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน

 ๒.	เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง	 

ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการ	ปรับปรุงระบบบริการประชาชน มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๒.๑ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกันด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข้าราชการของส่วนราชการและการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท ได้ด�าเนนิการเสรมิสร้างพฒันาองค์ความรู้

และทกัษะการพฒันาเกณฑ์คณุภาพชวีติข้าราชการพลเรอืนสามญัเพือ่ให้ผูร้บัผดิชอบงานด้านการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของส่วนราชการ ได้มีความรู้ความเข้าใจและน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�าเนินโครงการ

ชีวิตดี ชีวิตพอเพียงไปแล้ว ๓ รุ่น และด�าเนินโครงการน�าร่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมกีารวเิคราะห์คณุลกัษณะของกลุม่เป้าหมาย ก�าหนดแนวทางการเรยีนรูป้รชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง และการวางแผนชวีติของข้าราชการให้สอดคล้องกบัแต่ละส่วนราชการ ตลอดจนวางโครงสร้าง

เนือ้หาของหลักสูตร การครองงานพอเพียงของแต่ละส่วนราชการโดยได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ�านวน  

๖ รุ่น มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๐ หน่วยงาน เช่น กรมที่ดิน กรมการพัฒนาชุมชน ส�านักงานปลัด

กระทรวงยุติธรรม กรมอนามัย กรมราชทัณฑ์ กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

  ๑.๒ จัดทำาคำารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้ด�าเนินการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

ที่มา : ส�านักงาน ก.พ.ร.

    ผลคะแนน

  จํานวน (แห่ง) คะแนนเฉลี่ย  คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด

ส่วนราชการ ๑๔๕ ๔.๒๔๗๗ ๔.๙๕๐๑ ๓.๒๓๔๒

จังหวัด ๗๖ ๔.๒๓๗๑ ๔.๗๑๓๑ ๓.๓๕๙๔

สถาบันอุดมศึกษา ๖๗ ๓.๙๒๒๑ ๔.๖๖๙๗ ๒.๘๔๙๖

องค์การมหาชน ๒๙ ๔.๕๒๙๗ ๔.๙๙๒๒ ๓.๖๕๑๔
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

  ๒.๒ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: 

PMQA) ได้ด�าเนินการเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ จังหวัด และ

สถาบันอุดมศึกษา ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยมอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดให้แก่

หน่วยงานที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างโดดเด่นในแต่ละหมวดตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ตรวจติดตามผลตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของส่วนราชการ จ�านวน ๑๔๕ กรม ตลอดจนการตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�านวน ๑๔๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๘๐ กรม 

๖๔ จังหวัด ๑ สถาบันอุดมศึกษา และจัดงานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ส่วนราชการที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงและคลินิก 

ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�าปี ๒๕๕๖ ให้แก่

ส่วนราชการ

  ๒.๓ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

ประชาชนเพื่อให้ส่วนราชการยกระดับคุณภาพ 

การให้บริการประชาชนให้เทียบเท่าสากล  

ได้ปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพการให้บริการ 

ประชาชนใหม่ เป็น “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ”  

และส่งเสรมิให้ส่วนราชการพฒันาคณุภาพการให้บรกิาร 

ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนราชการที่ได้รับรางวัล 

บรกิารภาครฐัแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๕๕ รวม ๖๕ ผลงาน  

และในปี ๒๕๕๖ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๗๑ ผลงาน  

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการที่ได้รับ 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ส่งผลงานเข้าสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards  

ขององค์การสหประชาชาติ โดยในปี ๒๕๕๕ กรมชลประทาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการส่งเสริม  

สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบายผ่านกลไกด้านนวตักรรม และโรงพยาบาลราชวถิี  

ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ สาขาการเสรมิสร้างการจดัการความรูใ้นภาครฐั และในปี ๒๕๕๖ สถาบนัพฒันาการเดก็ 

ราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการพัฒนา 

การให้บริการประชาชน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

  ๒.๕ พฒันาการให้บรกิารของศนูย์บรกิารร่วม/เคาน์เตอร์บรกิารประชาชน รฐับาลสนบัสนนุให้

ส่วนราชการระดับกรมและจังหวัดจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน 

โดยกระทรวงและจังหวัดต่าง ๆ ได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม (Services Link: SL) ในหน่วยราชการศูนย์บริการร่วม 

รูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service: GCS) ในแหล่งชุมชนหรือย่านการค้า 

หรือศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่ รวมทั้งด�าเนินการศึกษาและจัดท�าตัวแบบ (Model) การพัฒนาศูนย์บริการร่วม  

เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดมาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการร่วมของกระทรวงและจังหวัดทั่วประเทศให้เกิด

ประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อไป

  ๒.๔ ปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ส่งเสริม

และผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจตามรายงาน 

ผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะท�างานเพื่อร่วมกัน 

ก�าหนดแนวทางและด�าเนินการปรับปรุงบริการให้บรรลุผลส�าเร็จตามตัวชี้วัดของธนาคารโลก ซึ่งมีหลาย 

หน่วยงานได้ปรับปรุงบริการ ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่าย 

ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกในปี ๒๕๕๖ ให้อยู่ในอันดับที่ ๑๘ จาก ๑๘๕ ประเทศ โดยประเทศไทย

สามารถรกัษาอนัดบัในกลุม่ ๒๐ ประเทศแรกของโลกทีน่่าลงทนุได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ยงัได้ด�าเนนิการศกึษา 

และปรบัปรงุกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิการปรบัปรงุบรกิารตามรายงานผลการวจิยัเรือ่ง Doing Business  

ของธนาคารโลก เพิ่มเติมจากปี ๒๕๕๔ อีก ๕ ด้าน ได้แก่ การขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียนทรัพย์สิน การช�าระภาษี 

การคุ้มครองผู้ลงทุน และการแก้ปัญหาการล้มละลาย

ทไทยได้รับการจัดอันดับ

ในรายงานผลการจัดอันดับ

ความยาก-ง่าย 

ในการประกอบธุรกิจ

ของธนาคารโลกในปี ๒๕๕๖

ให้อยู่ในอันดับท่ี 1๘ 

จาก 1๘๕ ประเทศ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 

ส่วนท้องถิ่นให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีการบูรณาการในการท�างาน และสนับสนุนให้จังหวัด 

มีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ โดยมีการด�าเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากปี ๒๕๕๕ และได้ขยายระยะเวลาการท�าแผนจังหวัด 

ออกเป็น ๔ ปี ดังนี้

มาตรา ๗๘ (๒) จดัระบบการบรหิารราชการสว่นกลาง สว่นภมูภิาค และสว่นทอ้งถิน่ ใหม้ขีอบเขต
อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้
จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

จจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด 4 ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖0) 

และแผนปฏิบัติราชการประจําปี

ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

พ.ศ. ๒๕๕๗

 ๑.	แผนพัฒนาจังหวัด	 แผนพัฒนา
กลุม่จงัหวดั	และแผนปฏบิตักิารของจงัหวดั 

และกลุ่มจังหวัด	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ

ในการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้เกิดการบูรณาการ 

การพัฒนาในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ในพื้นที่  โดยคณะกรรมการนโยบายการบริหาร 

งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)  

ซึ่ งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ เห็นชอบ 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ก�าหนดหลักเกณฑ์และ 

แนวทางการก�าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 

ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ประจ�าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และค�าของบประมาณของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และพัฒนาระบบติดตามประเมินผลระบบบริหารงานตามแผนพัฒนาจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เห็นชอบ 

ในหลักการแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) จ�านวน ๗๖ จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) จ�านวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด และค�าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

  นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและ 

การจดัท�าตวัชีว้ดัการพฒันาในระดบัจงัหวดัรวม ๕ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัมกุดาหาร ยโสธร นครนายก มหาสารคาม 

และบุรีรัมย์ เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ๔ ด้าน คือ (๑) การเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขนั (๒) การลดปัญหาความเหลือ่มล�า้ (๓) การเตบิโตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และ (๔) การปรบัสมดลุ 

และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งส่งผลให้กระบวนการท�าแผนพัฒนาจังหวัดมีการใช้หลักวิชาการมากขึ้น 

โดยให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่เป็นมาตรฐาน เกิดการบูรณาการการท�างาน 

ทั้งในขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับภาพรวมของยุทธศาสตร ์

การพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๓.	ทบทวนภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา	 ๓๓	 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ีพ.ศ.	๒๕๕๑ รฐับาลได้ด�าเนนิการเร่งรดัการปฏบิตัิ

ตามแผนการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพมาตรฐาน และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

ราชการ โดยได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการเฉพาะกจิเกีย่วกบัการถ่ายโอนภารกจิของส่วนราชการ

ด้านเศรษฐกจิและด้านสงัคม รวม ๒ คณะ เพือ่รบัผดิชอบเรือ่งการถ่ายโอนภารกจิและท�าหน้าทีเ่ป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา

และช่วยแก้ปัญหาให้กับส่วนราชการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๙ ครั้ง เพื่อทบทวนภารกิจของรัฐที่ต้องถ่ายโอน  

รวมทัง้เจรจาหารอืกบัส่วนราชการเพือ่สรปุปัญหาอปุสรรคเบือ้งต้น และก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา 

พร้อมทั้งสอบถามความพร้อมของภาคเอกชนในการรับถ่ายโอนงานจากภาครัฐ 

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  อนุมัติจัดสรรงบประมาณ

  โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)

 ครั้งที่ ๑ ณ อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๗ ๕๑๗.๓๔

 ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๓๓ ๖๑๗.๗๑

 ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๘ ๖๒๒.๘๕

 ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดก�าแพงเพชร ๑๔ ๕๑๒.๗๑

 ครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๓ ๕๐๙.๓๘

                                          รวม ๑๑๕ ๒,๗๗๙.๙๙

ครั้งที่

 ๒.	จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตร ี

อย่างเป ็นทางการนอกสถานที่  เพื่อตรวจ

ราชการและสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก ้ ไข 

ปัญหาความเดือดร ้อนของประชาชนในพื้นที่ 

จ�านวน ๕ ครั้ ง  (สิงหาคม ๒๕๕๕-สิงหาคม  

๒๕๕๖) รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ โครงการ งบประมาณ 

รวม ๒,๗๗๙.๙๙ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มี

ระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยม ี

ผลการด�าเนินงานถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคไปสู่ อปท. ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อด�าเนินการตามอ�านาจ

หน้าทีแ่ละภารกจิถ่ายโอนเลอืกท�า และเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ ซึง่เป็นเงนิอดุหนนุทีจ่ดัสรรให้แก่ อปท. เพือ่ด�าเนนิการ 

ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินของเงินอุดหนุนในแต่ละประเภท อาทิ

 การจัดสรรรายได้ จํานวน (ล้านบาท)

 รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ๕๐,๒๘๑.๕๔

 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ ๑๘๗,๙๘๘.๔๖

 รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ ๙๗,๙๐๐.๐๐

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๒๓๖,๕๐๐.๐๐

  รวม ๕๗๒,๖๗๐.๐๐

มาตรา ๗๘ (๓) กระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ 
ของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ 
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 
โดยคำานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรรายได้ของ อปท. ให้มีสัดส่วนต่อรายได้รัฐบาลสุทธิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้น

จากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในอัตราร้อยละ ๒๗.๒๗ เป็นร้อยละ ๒๗.๒๘ (สัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๐๑)

 ๑.	สนบัสนนุการดำาเนนิงานของ	อปท.	

อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการการกระจาย

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.)  

มมีตเิหน็ชอบรา่งแผนการกระจายอ�านาจใหแ้ก ่อปท. 

(ฉบับที่ ๓) และร่างแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอน

การกระจายอ�านาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) รวมทั้ง

ก�าหนดเป้าหมายในการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 

จ�านวน ๕๗๒,๖๗๐ ล้านบาท ประกอบด้วย จจัดสรรรายได้ของ อปท. 

ให้มีสัดส่วนต่อรายได้รัฐบาล

สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น ๒๗.๒๘%
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

	 ๒.	แต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ดำาเนนิการยกร่างกฎหมาย	๒	คณะ ได้แก่ คณะอนกุรรมการ

ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่พจิารณา

ยกร่างกฎหมายก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่ อปท. ทั้งฉบับ ซึ่งได้ด�าเนินการพิจารณาเสร็จ

ในรอบแรกแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างพจิารณาทบทวนรายละเอยีดอกีครัง้หนึง่ และคณะอนกุรรมการจดัท�ากฎหมาย

รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้พิจารณาร่างกฎหมายรายได้ อปท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง

น�าเสนอ กกถ. และคณะรัฐมนตรีต่อไป

 ๓.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำานาจและสร้างเครือข่าย

การกระจายอำานาจภาคประชาชน โดยจัดประชุมในพื้นที่ภูมิภาคแล้วเสร็จจ�านวน ๔ รุ่น มีผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด ๔๓๓ คน ส่วนใหญ่เป็นผู้น�าชุมชน องค์กรชุมชนซึ่งจะให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้การกระจาย 

อ�านาจไปสู ่ประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงความส�าคัญ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานและ 

ตรวจสอบการด�าเนนิงานของ อปท. ซึง่จะท�าให้การบรหิารงานของ อปท. มคีวามโปร่งใสและท�าให้การกระจายอ�านาจ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 ๔.	สนบัสนนุงบประมาณเพือ่การดำาเนนิการภายหลงัการถ่ายโอนภารกจิของ	อปท. ได้แก่ 

 ภารกิจ จํานวน (ล้านบาท) หมายเหตุ

 ๑) ภารกิจการถ่ายโอนสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า ๑,๑๔๓.๙๐  -
  ๑.๑) ค่ากระแสไฟฟ้า ๖๘๙.๒๔ 
  ๑.๒) ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวประจ�า ๕๔.๖๖
   สถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า  
  ๑.๓) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน�้า ๔๐๐.๐๐
   ด้วยไฟฟ้า 

 ๒) ภารกิจการถ่ายโอนบุคลากร ๑,๑๕๖.๔๘  -

 ๓) ภารกิจศูนย์เด็กเล็ก ๙,๗๐๙.๘๗ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
     การเรียนการสอน

 ๔) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด ๓๓๓.๐๐ เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
  ชายแดนภาคใต้  รายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
     ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. 
     ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ๕) สถานสงเคราะห์คนชรา ๑๐๙.๖๘  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
     จัดการสถานสงเคราะห์คนชรา

 ๖) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒,๖๔๒.๕๔   -

 ๗) โครงการจัดการเรียนการสอน ๔๖๔.๘๘   -
  โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา



110

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

ก
าร

บ
ร
ิห
าร

ร
าชก

าร
แผ

่น
ด
ิน

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

	 ๕.	ประเมินผลการปรับบทบาทของส่วนราชการภายหลังการถ่ายโอนภารกิจให้แก่	อปท. 

โดยจดัประชมุหารอืส่วนราชการเกีย่วกบัแบบส�ารวจการปรบับทบาทของส่วนราชการภายหลงัการถ่ายโอนภารกจิ

ให้แก่ อปท. ซึ่งผลการด�าเนินงานโดยรวมพบว่า ส่วนราชการส่วนใหญ่ได้มีการปรับลดงบประมาณในภารกิจที่ได้

ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด�าเนนิการแทน รวมทัง้ได้จดัท�าแผนให้ความช่วยเหลอืแก่ อปท. และจดัอบรมให้ความรูด้้าน

เทคนิควิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ประสานงานให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ง

มีการจัดท�ามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่ อปท. นอกจากนี้ ได้มีการแก้ไขกฎหมาย

โดยประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในด้านการลดความซ�้าซ้อนในการจัดบริการ

สาธารณะพบว่า ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการไม่มีการด�าเนินการเกี่ยวกับ

ภารกิจดังกล่าวซึ่งเป็นการลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานแล้ว
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

นเน้นคุณภาพการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

ไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม

ของบุคลากร และธรรมาภิบาล

ขององค์กรภาครัฐ

มาตรา ๗๘ (๔) พฒันาระบบงานภาครฐั โดยมุง่เนน้การพฒันาคณุภาพ คณุธรรม และจรยิธรรม 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำางาน เพื่อให้การบริหาร 
ราชการแผน่ดนิเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิใหห้นว่ยงานของรฐัใชห้ลกัการบรหิาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ การเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจในการท�างานของ

ภาคราชการ โดยได้มกีารด�าเนนิการต่อเนือ่งจากปี ๒๕๕๕ เช่น การจดัตัง้สหภาพข้าราชการ การส่งเสรมิการพฒันา 

ธรรมาภิบาลในภาคราชการ และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 ๑.	พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้มีการส่งเสริมความเข้มแข็ง 

ในการมีส ่วนร ่วมของข ้าราชการพลเรือนเพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ ได ้จัดท�าเอกสารการจัดตั้ ง 

สหภาพข้าราชการเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบการออกหนังสือรับรอง 

การจดัตัง้สหภาพข้าราชการ และจดัท�าข้อสรปุแนวทางการด�าเนนิการเกีย่วกบัหนงัสอืขอจดัตัง้ “สหภาพพยาบาล

แห่งประเทศไทย” ที่ยื่นโดยสมาชิกวิชาชีพพยาบาล ตลอดจนศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ร่างพระราชกฤษฎกีาการรวมกลุม่ข้าราชการพลเรอืนสามญั พ.ศ. .... ในบางมาตราเพือ่ให้เกดิผลในทางปฏบิตัแิละ 

เกิดความเหมาะสมกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และจัดสัมมนาชี้แจงข้าราชการส่วนภูมิภาคเรื่อง  

“กลไกการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญกับการคุ้มครองคุณธรรม” จ�านวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๙  

กลุ ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) และครั้งที่ ๑๐ กลุ ่มจังหวัดภาคกลาง (จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา) รวมทั้งการเข้าร ่วมประชุม

ชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๒  

เมื่อวันที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณา 

ร ่างพระราชกฤษฎีกาการรวมกลุ ่มข ้าราชการ 

พลเรอืนสามญั พ.ศ. .... ใน ๒ ประเดน็ ได้แก่ (๑) กรณี

ความเหมาะสมในการให้ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่

ในการรักษาความลับของทางราชการหรือรักษา 

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีเสรีภาพใน 

การรวมกลุ่มเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

ทั่วไป และ (๒) การก�าหนดขอบเขตเรื่องที่สหภาพ

ข้าราชการจะสามารถยื่นค�าร้องเรียน ค�าร้องขอ  

หรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับ “สภาพการรับราชการ”  

ที่ไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการของหน่วยงาน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 ๒.	เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๒.๑ ส่งเสรมิและพฒันาธรรมาภบิาลในภาคราชการเพือ่การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่อีย่าง 

ยัง่ยนื ยกระดบัธรรมาภบิาลและสร้างความเชือ่มัน่ของประเทศ เรยีกความเชือ่ถอืและไว้วางใจในการท�างานของ 

ภาคราชการ และรองรบัต่อการฟ้ืนฟแูละสร้างอนาคตของประเทศไทยอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื โดยได้ด�าเนนิการ 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อให้การปฏิบัติของภาครัฐ 

มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐานตามหลักสากล 

  ๒.๒ ป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบของส่วนราชการและเสรมิสร้างมาตรฐานด้านคณุธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริตขึ้นในส�านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เพื่อให้การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชนับงัเกดิผลเป็นรปูธรรม และจดัท�าข้อเสนอการเปลีย่นแปลงเพือ่สร้างความโปร่งใส

ในการปฏิบัติราชการ เช่น การจัดท�าเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ๓.	พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๓.๑ พฒันาระบบตำาแหน่งและการบรหิารกำาลงัคนภาครฐั โดยปรบัปรงุมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง

ประเภทอ�านวยการและต�าแหน่งประเภททั่วไป จัดท�าคู่มือคณะกรรมการการก�าหนดต�าแหน่งระดับสูง จ�านวน 

๑,๐๐๐ เล่ม ศกึษาวเิคราะห์ความต้องการก�าลงัคนเพิม่ใหม่ของส่วนราชการส�าหรบัการปฏบิตัภิารกจิในโครงการ

ส�าคัญ (Flagship Projects) ตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จ�านวนทั้งสิ้น ๓,๘๔๘ อัตรา แยกเป็น

ความต้องการอัตราข้าราชการเพิ่มใหม่ จ�านวน ๓,๒๘๕ อัตรา และพนักงานราชการเพิ่มใหม่ จ�านวน ๕๖๓ อัตรา 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งบริหารก�าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือนสามัญ และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนก�าลังคนรองรับ 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างอายขุ้าราชการพลเรอืนสามญั” จ�านวน ๔ ครัง้ ระหว่างเดอืนมถินุายน-สงิหาคม ๒๕๕๖ 

ในหัวข้อดังนี้  (๑) การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง (๒) การก�าหนดมาตรการเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลง (๓) การจัดท�าแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลง และ (๔) การทบทวนการจัดท�าแผน 

ปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลง

  ๓.๒ จัดทำาโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 

ของส่วนราชการ โดยจะจัดท�าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ 

นักวิเทศสัมพันธ์ในบริบทของประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๒๖–๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ และจัดท�ารายงานสรุปผล 

เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของนักวิเทศสัมพันธ์ในบริบทของประชาคมอาเซียน 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

  ๓.๓ จดัทำาเอกสารประเมนิสถานภาพส่วนราชการ โดยตดิตามและรวบรวมข้อมลูจากส่วนราชการ

ต่าง ๆ  เพือ่น�ามาประมวลและตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องของข้อมลู พฒันามาตรฐานความรู ้ทกัษะ สมรรถนะ

เฉพาะตามลกัษณะงานของส่วนราชการ โดยการรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัต�าแหน่งนกัวเิทศสมัพนัธ์ของส่วนราชการ 

และวิเคราะห์การกระจายตัวของต�าแหน่ง พร้อมทั้งติดตามประเมินผลระบบพนักงานราชการ โดยมีประเด็น 

การระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดิตามและประเมนิผลการจ้างงานพนกังานราชการกบัส่วนราชการส่วนกลาง

และภูมิภาค ซึ่งด�าเนินการไปแล้ว จ�านวน ๖ ครั้ง

  ๓.๔ พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ โดยจัดท�าเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ

ทางการบริหาร (ฉบับร่าง) เพื่อให้ได้แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหารที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีด 

ความสามารถของข้าราชการ โดยน�าแบบวดัสมรรถนะทางการบรหิารไปทดลองใช้กบัผูบ้รหิารทีเ่ข้าอบรมหลกัสตูร

นักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน และผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ พร้อมด้วยจัดท�ารายงานผลการส�ารวจ 

ระดับความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อภาคราชการ/ส่วนราชการต้นสังกัด

  ๓.๕ ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยขยายอายุเกษียณของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�าข้อเสนอการปรับปรุงการเกษียณอายุข้าราชการพลเรือน

สามญั และจะจดัประชมุ Focus Group การขยายอายเุกษยีณของข้าราชการพลเรอืน ในวนัที ่๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๖ 

  ๓.๖ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ส่วนราชการและจังหวัด 

โดยศึกษาและให้แนวทางเพื่อจัดท�าข้อเสนอในการบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายก�าลังคนคุณภาพในภาครัฐ  

ตามมติคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ โดยจัดสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายก�าลังคนคุณภาพ 

ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�านวน ๑ ครั้ง

  ๓.๗ สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ โดยจัดท�าบันทึก

ข้อมลูทางทะเบยีนประวตัข้ิาราชการพลเรอืนสามญั และข้อมลูผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทบรหิาร ประเภทอ�านวยการ 

ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ รวมทั้งตรวจสอบและ 

บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูง (ISCS) และ Access นอกจากนั้น  

ยังได้จัดประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หนังสือเวียน และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้ง และการจัดท�าค�าสั่งการบริหารทรัพยากรบุคคลจ�านวน ๒ ครั้ง  

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพระนครศรีอยุธยา

  ๓.๘ พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการและจังหวัด 

โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการรักษาจรรยา วินัย และคุ้มครองระบบคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยา วินัย การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกลไกการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ

กับการคุ้มครองคุณธรรม และระบบพนักงานราชการและการเลื่อน โอน ย้าย และออกค�าสั่งโดยได้ด�าเนินการ

ในจังหวัดต่าง ๆ จ�านวน ๒ ครั้ง ครอบคลุม ๑๖ จังหวัด รวมทั้งจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการก�าหนด

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จ�านวน ๔ ครั้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ และจัดท�าจุลสารเพื่อการส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้ส่วนราชการและจังหวัด ตลอดจนการน�าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่ส่วนราชการและจังหวัด

  ๓.๙ พัฒนาระบบและดำาเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยให้ผู ้ที่สอบไม่ผ่านเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 

ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สามารถสอบซ่อมเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้ ๑ ครั้ง โดยไม่ต้อง 

เว้นระยะ ๑๕๐ วัน การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และจัดท�าข้อเสนอการปรับปรุง

หลักสูตรการสอบเข้ารับราชการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเพิ่มการทดสอบภาษาอังกฤษและ

วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนภาษาอังกฤษของแบบทดสอบภาษา

อังกฤษของส�านักงาน ก.พ. กับของสถาบันที่เป็นมาตรฐานอื่น ๆ นอกจากนี้ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินบุคคล

โดยการจัดท�าข้อสอบและแบบทดสอบจ�านวน ๑,๒๐๐ ข้อ ๖๐ ชุด และการด�าเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากร 

ด้านการสรรหาและเลือกสรรในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินบุคคลให้แก่ส่วนราชการ 

  ๓.๑๐ พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยศึกษาและจัดท�าคู ่มือ 

พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบบัปรบัปรงุแก้ไข รวมทัง้กฎ ระเบยีบ และหนงัสอืเวยีน 

ทีเ่กีย่วข้อง จดัท�าเอกสารเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประมวล

มต ิอ.ก.พ. วสิามญัเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบข้าราชการ พฒันากระบวนการด�าเนนิคดปีกครองของส�านกังาน 

ก.พ. โดยเผยแพร่เป็นเอกสารประกอบการอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับการบริหารและจัดการงานคดีปกครอง รวมทั้งเผยแพร่แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ก.พ.

  ๓.๑๑ เตรียมกำาลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ โดยจัดท�าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแผน 

พัฒนาบุคลากร ตลอดจนผลการประเมินการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะหน่วยงานกลาง จ�านวน ๗ แห่ง 

ประกอบด้วย (๑) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒) ส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี (๓) ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ส�านักงาน ก.พ. (๕) ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

(๖) ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี และ (๗) ส�านักงบประมาณ นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการสนับสนุนงาน 

ด้านอื่น ๆ ได้แก่ 

   ๓.๑๑.๑ จัดทำาผลการประเมินผลระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง 

(Undergraduate Intelligence Scholarship Program: UIS) เพื่อการปรับปรุงระบบทุน UIS ในมิติเงื่อนไขที่

ก�าหนดในแต่ละระยะ ประสทิธภิาพ และการใช้ประโยชน์ เพือ่น�ามาปรบัปรงุระบบทนุให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

   ๓.๑๑.๒ เตรยีมกำาลงัคนภาครฐัตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั 

โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) การสอบและประเมินบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ได้แก่ (๑) ทุนระดับมัธยมศึกษา จ�านวน ๓๕ ทุน (๒) ทุนระดับ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ปรญิญา จ�านวน ๖๒ ทนุ และทนุเพือ่ดงึดดูผูม้ศีกัยภาพสงู จ�านวน ๘๒ ทนุ (๓) ทนุพฒันาข้าราชการ/บคุลากรภาค

รัฐ และทุนอื่น ๆ  ทุนส�าหรับผู้ที่ก�าลังศึกษาหรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๕๕ 

จ�านวน ๑๐ ทนุ (๔) ทนุรฐับาลตามความต้องการของกระทรวง กรม ฝ่ายพลเรอืน (ทนุข้าราชการระดบัช�านาญการ

และช�านาญการพิเศษ) จ�านวน ๑๐ ทุน (๕) ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมหลักสูตร Governance and Anti-Corruption 

ประจ�าปี ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) จ�านวน ๔๐ ทุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแล้ว จ�านวน ๓๐ คน (ทุนว่าง จ�านวน 

๑๐ ทุน) (๖) ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจ�าปี ๒๕๕๖ 

จ�านวน ๗๙ ทนุ (๗) ทนุรฐับาลตามโครงการผลติและพฒันาแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านระบาดวทิยาภาคสนาม ประจ�า

ปี ๒๕๕๖ (ทุนพัฒนาอาจารย์) จ�านวน ๑ ทุน (๘) ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมหลักสูตรในต่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๕๖ 

(ทุนส�าหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) จ�านวน ๕๐ ทุน (๙) ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของสถาบันการศึกษาของรัฐประจ�าปี (เพิ่มเติม) จ�านวน ๓๓ ทุน (๑๐) ทุน

รัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๕๖ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) จ�านวน ๔ ทุน ประกาศ 

รับสมัครวันที่ ๑๗ กรกฎาคม–๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

  ๓.๑๒ บรหิารจดัการกำาลงัคนภาครฐัเพือ่อนาคต โดยด�าเนนิงานดแูลจดัการศกึษาและงานบรหิาร

การศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   ๓.๑๒.๑ ดำาเนินโครงการการเสริมสร้างความรู้ก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑๘๒ คน 

เพือ่ให้นกัเรยีนทนุรฐับาลได้รบัทราบแนวทางการจดัท�าเอกสารทีใ่ช้ในการสมคัรสถานศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และนักเรียนสามารถเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศได้ภายในระยะเวลาที่ทางราชการก�าหนด

   ๓.๑๒.๒ ดำาเนินโครงการเสริมสร้างทัศนคตินักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาดูงาน ณ โครงการ

พัฒนาลุ่มน�้าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และองค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาล 

จ�านวน ๓๐ คน ได้รับการเสริมสร้างและปลูกฝังทัศนคติในความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล 

และเกิดการสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญของประเทศในอนาคต
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

   ๓.๑๒.๓ ดำาเนินโครงการการสัมมนาปลูกจิตสำานึกรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล

     ๓.๑๒.๓.๑ ค่ายต่อแสง ต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ ปีที ่๕ ณ ส�านกังาน ก.พ. และ

เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๔-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีนักเรียนทุนจากสหราชอาณาจักร

ที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๓๐ คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรอบเขื่อนรัชชประภา จ�านวนประมาณ 

๘๐ คน นักเรียนทุนรัฐบาลกลุ่มนี้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของรุ่นพี่ ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การท�างานร่วมกับผู้อื่น และได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับผู้จัดกิจกรรม ซึ่งสามารถน�าไปสู่ 

ความเข้าใจในวัฒนธรรมและการด�าเนินชีวิตที่หลากหลาย

    ๓.๑๒.๓.๒ โครงการน�าร่อง “ภาษาอังกฤษส�าหรับการสื่อสาร เพื่อเตรียมรับ AEC”  

ณ องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) อ้อมเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ โดยนักเรียนทุนรัฐบาลที่ก�าลังจะเดินทางไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่มีผลสอบ 

ภาษาอังกฤษในระดับดี ได้ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อบต. อ้อมเกร็ด และกลุ่มนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

จ�านวน ๓๐ คน นักเรียนทุนรัฐบาลได้เรียนรู้การท�างาน เสริมสร้างจิตส�านึกที่ดีเพื่อส่วนรวม รวมทั้งการเป็น 

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

   ๓.๑๒.๔ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑ และ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน  

๓๐ คน โดยได้ทบทวนหลักเกณฑ์การดูแลนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงและนักเรียนรัฐบาลให้เหมาะสม ทันสมัย 

และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และน�าเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐาน 

การสรรหาทรัพยากรบุคคล และเพื่อก�าหนดเป็นหลักการในการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

และนักเรียนทุนรัฐบาลต่อไป

   ๓.๑๒.๕ จดัสมัมนานกัเรยีนทนุรฐับาล (ก.พ.) พบหน่วยงานต้นสงักดั เมือ่วนัที ่๗ สงิหาคม 

๒๕๕๖ โดยมีนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑๐๔ คน ได้มีโอกาสพบปะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับ 

การจัดสรรทุน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัดในการติดต่อ 

ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต

   ๓.๑๒.๖ สัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพที่กำาลังศึกษาอยู่ในสถาบัน 

การศึกษาในประเทศ (UIS) ประจ�าปี ๒๕๕๕ โดยจะจัดในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้นักเรียนและ 

ผู้เกี่ยวข้องจ�านวน ๗๐ คน ได้รับทราบแนวทางการด�าเนินการก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ระเบียบ  

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับทุนรัฐบาลได้อย่างละเอียดและเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งรับทราบระบบ 

การศึกษาของประเทศต่าง ๆ และการเตรียมตัวในการสมัครสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง

นักเรียนทุนรัฐบาลและส�านักงาน ก.พ. อีกด้วย

   ๓.๑๒.๗ การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัสถานศกึษาและสถานเอกอคัรราชทตู เพือ่ให้ 

นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยและเข้าใจในส่วนที่จะไปศึกษาต่อ 

ในต่างประเทศมากขึ้น
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

   ๓.๑๒.๘ กำาหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาในการดำาเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะจัดในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สามารถ

วเิคราะห์และพจิารณาให้ค�าแนะน�าปรกึษาเกีย่วกบัการลาไปศกึษาต่อในประเทศและต่างประเทศได้อย่างถกูต้อง

ตามระเบียบ และเป็นแนวทางเดียวกัน 

  ๓.๑๓ พฒันาคณุภาพกำาลงัคนภาครฐั โดยด�าเนนิกจิกรรมเครอืข่ายก�าลงัคนคณุภาพ (วนัดดี)ี หวัข้อ 

“อาสาป้ันดนิพึง่พงิธรรมชาต”ิ ระหว่างวนัที ่๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ จงัหวดัจนัทบรุ ีมผีูเ้ข้าร่วมจ�านวน ๑๓๐ คน 

และจดักจิกรรมด้านอืน่ ๆ  ได้แก่ (๑) จดัสมัมนาวชิาการประจ�าปีกลุม่ก�าลงัคนคณุภาพเมือ่วนัที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

มผีูเ้ข้าร่วมจ�านวน ๕๕๖ คน เพือ่สร้างเครอืข่ายก�าลงัคนคณุภาพในภาคราชการของไทยให้มคีวามเข้มแขง็ อนัจะ

เป็นประโยชน์ต่อการริเริ่มและพัฒนาโครงการ/แผนงานต่าง ๆ ให้แก่ระบบราชการไทย (๒) ปฐมนิเทศข้าราชการ 

ผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู รุน่ที ่๙ ผูบ้งัคบับญัชา (ผูส้อนงาน) และเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบระบบฯ เมือ่วนัที ่๘-๙ สงิหาคม ๒๕๕๖ 

(๓) ปฐมนิเทศและพัฒนาเครือข่าย UIS ในส่วนการพัฒนาผู ้รับทุน ครั้งที่  ๒ (เรียนการท�างานของ 

ส่วนราชการ) ระหว่างวนัที ่๑๘-๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๖ (๔) การสร้างและพฒันาผูน้�า (๕) โครงการพฒันาผูน้�าทีม่วีสิยัทศัน์ 

และคุณธรรมในภาครัฐ “หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู ้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑)”  

จ�านวน ๒ รุ่น (รุ่นที่ ๗๗ และ ๗๘)

  ๓.๑๔ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยด�าเนินการหลักสูตร Office  

Management แก่ข้าราชการราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน- 

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผูเ้ข้าร่วมจ�านวน ๒๒ คน พร้อมทัง้จดัโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร  “Workshop on Training 

for Trainers & Presentation Skill” ระหว่างวนัที ่๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลกัสูตรทีจ่ัดให้แก่ข้าราชการ

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย



11๘

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

ก
าร

บ
ร
ิห
าร

ร
าชก

าร
แผ

่น
ด
ิน

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 รฐับาลได้มุง่มัน่ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในส่วนราชการ รวมทัง้พฒันา

ระบบราชการให้เป็นระบบที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบรหิารราชการด้วย เพือ่สร้างความไว้วางใจและความศรทัธาในระบบราชการแก่ประชาชนหรอืผูท้ีม่าตดิต่อ

ส่วนราชการ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑.	ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๑.๑ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ�านวน ๒ ศูนย์ ได้แก ่

(๑) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มีสถานะเป็นส่วนราชการตามนัยมาตรา ๓๑ วรรคสอง  

แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ และได้มกีารประชมุสมัมนา 

เปิดตวั ศปท. เมือ่วนัที๒่๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์

และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับการต่อต้านการทุจริตให้อยู่ในระดับสากล และสร้างความเชื่อถือ

ศรัทธาในการบริหารราชการของประเทศ และ (๒) ศูนย์ประสานงานร่วมการปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ตั้งอยู่ที่

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูล 

และจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเป็นประจ�าทุกเดือนและได้มีการสร้างความรู ้

ความเข้าใจเกีย่วกบับทบาท ภารกจิ และหน้าทีข่องส�านกังาน ป.ป.ท. ตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิาร

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ตลอดจนสร้าง 

มาตรา ๗๘ (๕) จดัระบบงานราชการและงานของรฐัอยา่งอืน่ เพือ่ใหก้ารจดัทำาและการใหบ้รกิาร 
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน

จจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริต (ศปท.) เพื่อขับเคลื่อน

การดําเนินงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของยุทธศาสตร์

และแผนงานเชิงรุกในการ

ยกระดับการต่อต้านการทุจริต

ให้อยู่ในระดับสากล

เครอืข่ายป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

โดยมีโครงการที่ส�าคัญ ได้แก่ โครงการสัมมนาภาค

ประชาชน ๙ เขตพื้นที่ โครงการข้าราชการต้นแบบ

ที่มีความประพฤติดี ทุ่มเทในการท�างาน ไม่ทุจริต 

และด� า เนินชี วิ ตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง  

ภายใต้ชื่อ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” โครงการสร้าง

เครือข่ายข้าราชการไทยใจสีขาว โครงการจังหวัด 

ธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ โครงการส�ารวจความพงึพอใจของประชาชน 

ต่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

  ๑.๒ ปราบปรามการทุจริต ได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จจ�านวน ๑,๗๒๙ 

เรื่อง และพิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจ�านวน ๓,๖๖๑ เรื่อง 

  ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์

สุจริตให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับ เพื่อยกระดับให้ ศธ. ไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ 

และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้จัด

โครงการประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตรว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต

ส�าหรับเด็กและเยาวชน 

 ๒.	พฒันาระบบราชการให้เป็นระบบทีโ่ปร่งใส	โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมนิ

ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม	จริยธรรม มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๒.๑ เสรมิสร้างประสทิธภิาพในการดำาเนนิการด้านการพทิกัษ์ระบบคณุธรรมในระบบราชการ

พลเรือนสามัญ รัฐบาลได้ด�าเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�าเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ในระบบราชการ สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบ

ราชการ และสร้างเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการโดยจัดฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ

ให้แก่ข้าราชการ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการล้างมลทินกับการด�าเนินการทางวินัย กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง รวมทั้งมีการจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ 

เผยแพร่เรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ จัดท�าสื่อวิทยุข่าวสั้นและรายงานพิเศษทางสถานีวิทยุ 

แห่งประเทศไทย จดัท�าสือ่โทรทศัน์และวดีทิศัน์ นอกจากนี ้ได้จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารให้ข้าราชการในส่วนภมูภิาค 

เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจ�านวน ๓ ภูมิภาค ภาคละ ๑ ครั้ง รวม ๑๕ จังหวัด 

นอกจากนั้น ส�านักงาน ก.พ. ยังได้ด�าเนินการในส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

ในระบบราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้

   ๒.๑.๑ ดำาเนินโครงการให้ความรู ้เพื่อสร้างจิตสำานึกข้าราชการที่ดี เพื่อให้ความรู ้ 

ความเข้าใจแก่ข้าราชการพลเรือนกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  

ณ กรมราชทัณฑ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๑๕๐ คน

   ๒.๑.๒ ดำาเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เป็นตามสาระบัญญัติตาม

กฎหมายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมตอ่ผูท้ีร่อ้งทกุข์อย่างมีประสทิธภิาพ โดยด�าเนินการตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม–สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ (๑) การประชุมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) จ�านวน  

๙ ครั้ง และ (๒) การประชุมกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) จ�านวน ๒๑ ครั้ง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

  ๒.๒ พัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในหน่วยงานราชการ 

และรฐัวสิาหกจิ โดยเฉพาะการทจุรติเชงิวชิาการ ซึง่ภายใต้ยทุธศาสตร์และแผนงานเชงิรกุของรฐับาลในการต่อต้าน 

การทจุรติคอร์รปัชนั (มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ได้ก�าหนด ๖ แนวทางหลกั คอื การปลกูจติส�านกึ 

และสร้างความตระหนกัรู ้การพฒันาองค์กร การเปิดให้ประชาชนมส่ีวนร่วม การปรบัปรงุกฎหมาย การตรวจสอบ

เฝ้าระวงัเชงิรกุ และการปราบปรามทีจ่รงิจงัและการลงโทษทีเ่ข้มงวด ทัง้นี ้ในส่วนของการพฒันาองค์กรได้ก�าหนด

ให้ส่วนราชการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (๑ กรม ๑ ป้องกัน) คือ การส่งเสริมให้ส่วนราชการริเริ่ม 

จดัท�าข้อเสนอการเปลีย่นแปลง เพือ่สร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการของตนเอง โดยการพฒันาหรอืปรบัปรงุ

กระบวนการหลักที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เช่น  

ให้หน่วยงานจัดท�ากระบวนการท�างานของตนเอง โดยวิเคราะห์ว่ากระบวนการดังกล่าวมีขั้นตอนใดที่จะม ี

ความเสีย่งต่อการทจุรติหรอืไม่คุม้ค่าต่องบประมาณทีใ่ช้ไป ซึง่ขณะนี ้อยูร่ะหว่างศกึษาวเิคราะห์รปูแบบการกระท�า 

ความผิดทุจริตคอร์รัปชันเพื่อน�าไปสู่การปฏิรูปกระบวนงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการตรวจสอบการด�าเนินงานของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งการส่ง 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปศึกษาหรือเข้ารับการอบรม ซึ่งต่อไปจะมีกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบที่เป็น

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ อันจะแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

  ๒.๓ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส รัฐบาลได้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

และความโปร่งใส ดังนี้ 

   ๒.๓.๑ จดัสมัมนาในส่วนกลางเพือ่ให้ความรู้ ในเรือ่ง แนวทางการส่งเสรมิการปฏบิตัติาม

มาตรฐานคณุธรรม จรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน แนวทางการเสรมิสร้างจรยิธรรมข้าราชการ การประเมนิมาตรฐาน

ความโปร่งใส และการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสด้วยระบบสารสนเทศ 

   ๒.๓.๒ จดัสมัมนาในส่วนภมูภิาค ในการให้ค�าปรกึษาแนะน�าและแลกเปลีย่นประสบการณ์

ระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมจังหวัด 

   ๒.๓.๓ ผลติเอกสารและคูม่อืต่าง ๆ  เพือ่เผยแพร่ เช่น เอกสารประกอบกรณตีามประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน หนังสือเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ จดหมายข่าว 

เส้นทางการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และหนังสือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

   ๒.๓.๔ จดัพธิถีวายสตัย์ปฏญิาณ เพือ่เป็นข้าราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ ประจ�าปี ๒๕๕๕

   ๒.๓.๕ ดำาเนินโครงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร (e-DNA) 

โดยจัดท�าแผนการด�าเนินโครงการ และรายงานการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดท�ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับ

ค่านิยมหลักและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรของส่วนราชการ 

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

ของส่วนราชการ และสรปุผลการระดมความคดิเหน็และปรบักรอบแนวคดิการจดัท�าค่านยิมหลกัของส่วนราชการ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

   ๒.๓.๖ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ

ดำาเนินการเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานประสานความร่วมมือเครือข่ายคุณธรรม 

จริยธรรมภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย-สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

   ๒.๓.๗ รณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ  

โดยจัดท�าแผนการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการออกแบบสื่อ

และกิจกรรมรณรงค์ระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙) โดยศึกษาวิเคราะห์และจัดท�าข้อเสนอแผน รวมทั้งออกแบบ

สื่อและกิจกรรม และจัดท�าสื่อรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม ปี ๒๕๕๖ โดยคัดเลือกข้าราชการผู้ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจากส่วนราชการ จ�านวน ๑๓๗ ส่วนราชการ นอกจากนี้ ได้ผลิตและปรับปรุง

เว็บไซต์จ�าขึ้นใจและจัดกิจกรรม Road Show

  ๒.๔ วางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้จดัท�ารายงานผลการตรวจสอบและประเมนิผล 

ภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอคณะรัฐมนตรี และจัดท�าสรุปรายงานผลการตรวจสอบ 

และประเมินผลภาคราชการของจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เฉพาะเรื่องการปฏิบัติราชการ 

ตามค�ารับรอง รายงานการเงิน และกรณีพิเศษ) เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจน 

จัดท�าแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�าปี จัดท�าคู ่มือแนวทางการสอบทานและ 

ประเมินผลด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ส�าหรับ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เพื่อน�าไปใช  ้

ในการสอบทานและประเมินผลด้านการควบคุมภายในต่อไป

  ๒.๕ ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบแนวทางการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  ๒.๖ เปิดเผยราคากลาง คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เห็นชอบให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่งก�าหนดให้

หน่วยงานของรฐัต้องด�าเนนิการจดัท�าข้อมลูรายละเอยีดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างโดยเฉพาะราคากลาง

และการค�านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ โดยให้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึง อปท. ถือปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของ 

ทางราชการ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

  ๒.๗ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ โดยจัดท�าแผนพัฒนา

ระบบความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ กระบวนงานการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

พร้อมก�าหนดกิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการด�าเนินงานเพื่อให้แผนงานดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์  

จัดตั้งคณะกรรมการอ�านวยการเพื่อควบคุม ก�ากับติดตาม และให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินงาน และจัดตั้ง 

คณะท�างานเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล

  ๒.๘ จดัทำาข้อเสนอการเปลีย่นแปลงเพือ่สร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการในกระบวนงาน 

การตรวจสอบ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำานักงาน 

ปปง.) เพื่อก�าหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ สืบสวน 

รวบรวมพยานหลักฐาน และยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนว่าการตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เป็นไปตาม

กฎหมาย มคีวามโปร่งใส และเป็นธรรมโดยมแีนวทางป้องกนัและแก้ไข ประกอบด้วย (๑) ปรบัปรงุคูม่อืการปฏบิตัิ

งานที่มีแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในกระบวนงานการตรวจสอบ สืบสวน 

รวบรวมพยานหลักฐาน และยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(๒) ปรับปรุงระบบการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ  

(๓) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการของส�านักงาน ปปง.
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 ๓.	ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลได้ส�ารวจระดับ 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อประเมินสภาพการด�าเนินการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการของส่วนราชการ จงัหวดั และสถาบนัอดุมศกึษา และได้ศกึษา 

ข้อเสนอการถ่ายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้ภาคประชาสังคมและชุมชน รวมทั้งก�าหนด 

เกณฑ์การจ�าแนกภารกิจที่แตกต่างของหน่วยงานภาครัฐ ๖ ประเภท คือ (๑) ภารกิจการสนับสนุน (๒) ภารกิจ 

การบริหารนโยบาย (๓) ภารกิจเชิงวิชาการ (๔) ภารกิจด้านการก�ากับ ควบคุม และบังคับใช้อ�านาจตามกฎหมาย  

(๕) การจัดการข้อพิพาท ข้อร้องเรียน และ (๖) การให้บริการสาธารณะพื้นฐานของรัฐในด้านต่าง ๆ  

แก่สาธารณชนหรือผู้รับบริการ นอกจากนี้ ได้ตั้งศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact 

Center: GCC 1111) โดยได้ลงทุนจัดหาระบบที่ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการ

สอบถามข้อมูลทั่วไป สถานที่และเลขหมายเพื่อการติดต่อ กิจกรรมต่าง ๆ และรับเรื่องร้องเรียนของ  

๒๐ กระทรวง และ ๑๐ ส่วนงานที่ไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และ ๓ ส่วนงานอิสระ (ส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)  

โดยมีรูปแบบช่องทางในการให้บริการ Multi-Channel Center โดยจ�าแนกเป็น ๔ ช่องทาง ได้แก่  

(๑) โทรศัพท์หมายเลข ๑๑๑๑ (๒) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail: contact_1111@gcc.go.th (๓) เว็บไซต์  

www.gcc.go.th และ (๔) โทรสารหมายเลข ๑๑๑๑ ทั้งนี้ GCC มีการให้บริการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทหลัก  

คือ บริการสอบถามข้อมูล และบริการรับเรื่องร้องเรียน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมการใช้หลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมผ่านกลไกที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑.	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 ๒๕๕๖-

๒๕๕๙	ไปสูก่ารปฏบิตั	ิได้มจีดัการประชมุคณะกรรมการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาต ิเพือ่พจิารณา

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดท�า 

มาตรา ๗๘ (๖) ดำาเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ 
ดำาเนนิงานของรฐัตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรฐั ดำาเนนิการอยา่งเปน็อสิระ  
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม

แผนแม่บทฯ ภาคกลาง สัมมนาเพื่อวิพากษ์แผน 

แม่บทฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชุม

เชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย

และแผนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชุม

คณะท�างานจัดท�าแผนแม่บทฯ และจัดท�าวีดิทัศน์

ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ

 ๒.	พัฒนาศูนย ์แลกเปลี่ยนข ้อมูล

กระบวนการยุติธรรม	 เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง 

ในการประสานระบบการแลกเปลี่ ยนข ้อมูล

กระบวนการยุติธรรมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม โดยจัดเตรียม

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็น

สมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวน ๑๘ หน่วยงาน ดังนี้ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานอัยการสูงสุด 

กรมราชทัณฑ์  กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ  กรมสอบสวนคดีพิ เศษ 

ส�านักงานคณะกรรมการป ้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส�านักงาน ปปง.  กรมการปกครอง  

กรมการขนส่งทางบก ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส�านักงานกิจการยุติธรรม กองอ�านวยการ 

รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบัน 

นิติวิทยาศาสตร์ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส�านักงาน ป.ป.ท. 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 ๓.	พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม โดยพัฒนากฎหมายส�าคัญ เช่น  

พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

วธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม  

พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญตัจิราจรทางบก (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญตัมิาตรการแทนการฟ้องคดอีาญา  

พ.ศ. .... และได้จดัท�าวจิยัด้านกฎหมายและระบบงานยตุธิรรม ได้แก่ โครงการสร้างสายอากาศก�าลงัสงูส�าหรบัเครือ่ง

เข้าถงึข้อมลูข่าวสาร โครงการตรวจหารปูแบบสารพนัธกุรรมจากวตัถพุยานทีผ่่านการตรวจหาลายนิว้มอืแฝงด้วย 

ไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate) โครงการตรวจวิเคราะห์หาพิโคแพลงก์ตอนในศพจมน�า้ตายโดยใช้เทคนิค

ปฏกิริยิาลกูโซ่พอลเิมอเรส (Polymerase Chain Reaction: PCR) โครงการจดัท�ามาตรการในการแก้ไขและบ�าบดั

ฟื้นฟูผู้ต้องขังในเขตควบคุมพิเศษ โครงการแนวโน้มงานราชทัณฑ์ในอนาคต และโครงการศึกษาวิจัยทิศทาง 

การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยเพื่อรองรับความร่วมมือในประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๔.	พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	 โดยเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักบริหารงานยุติธรรม

ระดบักลางและระดบัสงู ซึง่เป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายและการปฏบิตังิานของแต่ละหน่วยงาน 

เพื่อก้าวสู่กระบวนการยุติธรรมที่พึงประสงค์สืบต่อไปใน ๒ หลักสูตร คือ (๑) หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม 

ระดบัสงู (ยธส.) เพือ่เสรมิสร้างให้ข้าราชการระดบัสงูในหน่วยงานกระบวนการยตุธิรรมและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมี

วสิยัทศัน์ในการบรหิารงานเชงิสร้างสรรค์ ทนัสมยั มคีวามพร้อมและรอบรูห้ลากหลาย ในด้านวชิาการ การบรหิาร

งานนวตักรรม การประสานงานการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรม เป็นผูน้�าทมี สามารถบรูณาการงาน

และเครือข่าย และประยุกต์ใช้ความรู้ประสบการณ์ได้อย่างมืออาชีพเพื่ออ�านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดฝึกอบรมแล้วจ�านวน ๔ รุ่น และ (๒) หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง 

(ยธก.) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านทิศทางการบริหารกระบวนการยุติธรรม และองค์ความรู้ด้านการน�า

และการบริหารองค์กรให้แก่นักบริหารจากทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ�านวยความเป็นธรรม

ให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดฝึกอบรมแล้วจ�านวน ๕ รุ่น และอยู่ระหว่างจัดฝึกอบรมจ�านวน ๑ รุ่น

 ๕.	เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้การดูแล 

มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และจัดระบบงานราชการ 

และงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่ จ�านวน 

เรือนจ�า/ทัณฑสถานที่มีการบูรณาการความร่วมมือ 

กับหน่วยงานภายนอกจ�านวน ๖๐ แห่ง เรือนจ�า 

และทัณฑสถานที่ประกาศเป็นเรือนจ�าสีขาว  

ในปี ๒๕๕๖ ด�าเนินการได้จ�านวน ๗๐ แห่ง เรือนจ�า 

และทัณฑสถานที่มีความมั่งคงสูงได้รับการติดตั้ง 

Body Scanner หรือเครื่อง X-Ray จ�านวน ๓ แห่ง 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 รัฐบาลให้ความส�าคัญในบทบาทของสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑.	จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง ให้มีอ�านาจหน้าที่

ในการจัดท�าและปรับปรุงแผนพัฒนาการเมือง และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน องค์กรชุมชน

และองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้น�าแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

ซึ่งได้จัดให้มีการด�าเนินโครงการเชื่อมประสานการน�าแผนพัฒนาการเมืองสู ่การปฏิบัติ อาทิ การจัดเวท ี

เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาการเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง และภาคใต้ การหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเมืองไปสู ่การปฏิบัติระหว่าง 

คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมืองและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมือง และการจัดตั้ง 

กลไกเพื่อน�าแผนพัฒนาการเมืองไปสู ่การปฏิบัติ ได้แก่ คณะท�างานเครือข่ายประชาสังคมกลุ ่มจังหวัด 

(คปก.) และคณะท�างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) เพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ

การเมืองภาคพลเมืองของจังหวัดให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้กรอบแผนพัฒนาการเมืองและ 

แผนยุทธศาสตร์สภาพัฒนาการเมือง รวมทั้งมีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “แผนพัฒนาการเมืองต่อการสร้าง 

ความแขง็แกร่งทางการเมอืงของภาคประชาชน” เพือ่น�าเสนอแผนพฒันาการเมอืงและแนวทางการน�าแผนพฒันา 

การเมืองสู่การปฏิบัติต่อหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนา 

การเมืองและยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการเมือง

 ๒.	จัดทำาหลักสูตรการเมืองภาคพลเมือง ได้มีการประชุมเพื่อก�าหนดระบบโครงสร้างหลักสูตร

การเมืองภาคพลเมือง การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นประกอบการก�าหนดโครงสร้างหลักสูตรการเมือง 

ภาคพลเมือง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าหลักสูตรการเมืองภาคพลเมือง

 ๓.	จดัเวทสีมชัชาประชาธปิไตยเพือ่สร้างความตืน่ตวัทางการเมอืง ได้ด�าเนนิการจดัเวทสีมชัชา

ประชาธิปไตยเพื่อสร้างความตื่นตัวทางการเมือง ๕ ภาค โดยด�าเนินการไปแล้ว ๒ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือและ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ระหว่างด�าเนินการ ๓ ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

มาตรา ๗๘ (๗) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็น
อิสระ เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 ๔.	ส่งเสรมิการเมอืงภาคพลเมอืงสูช่มุชนท้องถิน่จดัการตนเอง สภาพฒันาการเมอืงได้มมีต ิ

(๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) เห็นชอบให้มีการด�าเนินงานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง 

ในทางการเมือง โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง การกระจายอ�านาจ และ

เครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ และมีเครือข่ายระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด  

เป็นกลุม่การประสานงาน และเครอืข่ายภาคประชาสงัคมระดบัจงัหวดัเป็นกลไกขบัเคลือ่น เพือ่ส่งเสรมิและพฒันา

ความรู้ความเข้าใจของภาคประชาชนและประชาสังคมในเรื่องการเมืองภาคพลเมืองและประชาธิปไตยชุมชน  

และส่งเสริมกลไกภาคประชาสังคมจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับ อปท.  

โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนท้องถิ่นจัดท�าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรและการพัฒนา

ท้องถิ่นในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดท�าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ไปแล้ว ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ภูเก็ต จันทบุรี บึงกาฬ สกลนคร อุบลราชธานี บุรีรัมย์ เชียงราย และพิษณุโลก  

โดยในระยะต่อไปจะมกีารสร้างการสือ่สารเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องประชาชนในเรือ่งชมุชนท้องถิน่จดัการตนเอง

ในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัด (มีจังหวัดที่เป็นเป้าหมาย ๑๘ จังหวัด) และพื้นที่เรียนรู้อีกจ�านวน ๕๙ จังหวัด รวมทั้ง

กรุงเทพมหานคร และการสนับสนุนกลไกคณะท�างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) เพื่อขับเคลื่อนงาน

ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง



ปปรับเพิ่มรายได้ให้แก่บุคลากร

ภาครัฐที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีรายได้เดือนละ

ไม่น้อยกว่า 1๕,000 บาท

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

                           อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (บาท)

  อัตราเดิม (บาท) ปีที่ 1 ปีที่ ๒ ปีที่ ๓
   (1 ม.ค. ๒๕๕๕) (1 ม.ค. ๒๕๕๖) (1 ม.ค. ๒๕๕๗)

 ปวช. ๖,๔๑๐ ๗,๖๒๐ ๘,๓๐๐ ๙,๔๐๐

 ปวส. ๗,๖๗๐ ๙,๓๐๐ ๑๐,๒๐๐ ๑๑,๕๐๐

 ปริญญาตรี ๙,๑๔๐ ๑๑,๖๘๐ ๑๓,๓๐๐ ๑๕,๐๐๐

 ปริญญาโท ๑๒,๖๐๐ ๑๕,๓๐๐ ๑๖,๔๐๐ ๑๗,๕๐๐

 ปริญญาเอก ๑๗,๐๑๐ ๑๙,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐

คุณวุฒิ

มาตรา ๗๘ (๘) ดำาเนนิการใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัไดร้บัสทิธปิระโยชนอ์ยา่งเหมาะสม
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการดูแลรายได้และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ในการด�ารงชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานให้บริการ

ประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญที่ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕ ดังนี้

	 ๒.	สำารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖ เพื่อน�าข้อมูลมาประมวลใช้จัดท�าข้อเสนอ 

ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบค่าตอบแทนภาครัฐในด้านต่าง ๆ

 ๑.	ปรับเพิ่มรายได ้ ให ้แก ่บุคลากร 
ภาครัฐที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 
มีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า	๑๕,๐๐๐	บาท 

โดยปรบัเงนิเดอืนแรกบรรจวุฒุปิรญิญาตร ี๑๕,๐๐๐ 

บาท และจัดท�าข้อเสนอการปรับปรุงค่าตอบแทน

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบให้ปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ  

โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 ๓.	ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนเงินประจำาตำาแหน่ง	 และเงินเพิ่ม

สำาหรับตำาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ อาทิ การทบทวนกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ กรณีเยียวยาผู้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิแบบช่วงการแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ.  

ว่าด้วยการเลือ่นเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบยีบ ก.พ. ว่าด้วยเงนิเพิม่ส�าหรบัต�าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของข้าราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ การขออนุมัติให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนในระดับเงินเดือนสูงสุดของต�าแหน่งประเภท 

บริหารระดับสูง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ รวมทั้งการทบทวนหลักเกณฑ์และ 

วธิกีารได้รบัเงนิเดอืนกรณบีรรจขุ้าราชการพลเรอืนสามญักลบัเข้ารบัราชการและการก�าหนดอตัราเงนิเดอืนส�าหรบั 

ผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ (เพิ่มเติม) กรณีผู้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิต�่ากว่าอัตรา 

เงนิเดอืนตามคณุวฒุริะดบัเดยีวกนัทีก่�าหนดส�าหรบัสถาบนัการศกึษาในประเทศและการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ วธิกีาร  

เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ในการบรรจุเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญส�าหรับ 

ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 ๔.	จัดสรรเงินรางวัลประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับเงินรางวัลไม่น้อยกว่าจ�านวนเงินรางวัล

ที่เคยได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�านวนทั้งสิ้น ๓,๗๔๕ ล้านบาท โดย (๑) ขอรับการสนับสนุนเงิน 

งบประมาณเพิ่มเติม จากงบกลาง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จ�าเป็น จ�านวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ส�าหรับการจัดสรรเงินรางวัล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับ 

ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (๒) ขออนมุตัใิห้ส่วนราชการ จงัหวดั 

และสถาบันอุดมศึกษา ที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นเงินงบประมาณ 

ทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้กนัไว้เบกิเหลือ่มปี สามารถโอนเปลีย่นแปลงรายการเงนิงบประมาณเหลอืจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปตั้งจ่ายในงบบุคลากรรายการเงินรางวัลส�าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลส�าหรับผลการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๕.	กำาหนด/ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ โดยประชุมหารือร่วมกับ 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรื่องระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่ประจ�าอยู่ในต่างประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ (พ.ข.ต.) และเรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่ประจ�าอยู่

ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

 ๖.	พัฒนาระบบเงินเดือน	 ค่าตอบแทน	 สิ่งจูงใจ	 และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 

โดยได้ด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่ 

  ๖.๑ ดำาเนินโครงการสำารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อน�าข้อมูลมาประมวลใช ้

จัดท�าข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาระบบค่าตอบแทนภาครัฐในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับเงินเดือน เงินประจ�าต�าแหน่ง และเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ โดยสรุป 

ได้ดังนี้

   ๖.๑.๑ ทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิกีารได้รบัเงนิเดอืน กรณบีรรจขุ้าราชการพลเรอืนสามญั

กลบัเข้ารบัราชการ สรปุได้ดงันี ้(๑) ให้ผูบ้รรจกุลบัได้รบัเงนิเดอืนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารของหนงัสอืส�านกังาน 

ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๖/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้า

รบัราชการเช่นเดมิ (๒) หากในระหว่างทีผู่บ้รรจกุลบัออกจากราชการ ถ้ามกีารปรบัปรงุอตัราเงนิเดอืนแรกบรรจใุหม่ 

และมกีารปรบัเงนิเดอืนชดเชยส�าหรบัผูท้ีร่บัราชการก่อนการปรบัเงนิเดอืนแรกบรรจใุนช่วงเวลาใด ให้ผูบ้รรจกุลบั

ได้รับการปรับเงินเดือนชดเชยเช่นเดียวกันด้วย (๓) หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้กับข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บรรจุกลับด้วย และ (๔) ให้มีผลใช้บังคับกับผู้บรรจุกลับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๕๓

   ๖.๑.๒ ให้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัได้รบัเงนิเดอืนตามคณุวฒุิ (ให้ผู้รับทนุรฐับาลไดร้ับ

การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิเป็นกรณีพิเศษ) ออกหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการตามหนังสือส�านักงาน ก.พ. ที่  

นร ๑๐๐๘.๑/๓๐๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน

  ๖.๒ ดำาเนนิงานด้านเงนิเพิม่ตามมาตรา ๓๘ โดยตรวจสอบรายละเอยีดผลงานของผูด้�ารงต�าแหน่ง

นิติกรเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และรับรองหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับช�านาญการพิเศษ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ปัญหาและอุปสรรค

 ๑. การดำาเนนิการแก้ไขปัญหาการทจุรติ โดยจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ (ศปท.) ซึง่หน่วยงาน 

จะต้องด�าเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในและเกลี่ยอัตราก�าลังภายในส่วนราชการ ท�าให้

หลายหน่วยงานที่มีข้อจ�ากัดเรื่องอัตราก�าลังด�าเนินการในเรื่องนี้ล่าช้าและไม่สามารถจัดสรรบุคลากรมาปฏิบัติ

หน้าที่ในภารกิจนี้ได้ทันทีในระยะต้น

 ๒. การผลักดันการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องการสร้างความรู้ ความเข้าใจ

และการปรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับเพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นและสามารถ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจที่ตนรับผิดชอบได้




