การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีในด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย
๑. การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีดำเนินกำรดังนี้
๑.๑ แต่งตั้ง คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อดำเนินกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำรับรำชกำรโดยวิธีกำรคัดเลือก
และวิธีกำรสอบแข่งขัน เช่น คณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลื อก/สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรในตำแหน่ง ต่ำง ๆ ตลอดจน คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรสอบ
วัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) และคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ ำที่ดำเนินกำรสอบ
วัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์)
๑.๒ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีประกำศ ดังนี้
๑.๒.๑ ประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
(ตำมประกำศสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๓)
๑.๒.๒ ประกำศรั บ สมัครสอบแข่ งขัน เพื่ อบรรจุและแต่งตั้ งบุค คลเข้ำรับ รำชกำรเป็น ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญ (ตำมประกำศสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๓)
๒. การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ พั ฒ นาและสร้ า งความก้ า วหน้ า
ให้แก่บุคลากร โดยดาเนินการดังนี้
๒.๑ กำรสอนงำน (Coaching) ของบุคลำกรระดับหัวหน้ำงำนเพื่อประโยชน์ในกำรเรียนรู้ของบุคลำกร
๒.๒ กำรส่งบุคลำกรไปพัฒนำควำมรู้ และควำมชำนำญด้ำนกฎหมำยตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่ ว มมื อ
ทำงวิชำกำร ระหว่ำงสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี กับ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ โดยมีควำมมุ่งหมำย
ที่จะสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำบุคลำกรของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีให้มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์
และควำมชำนำญในทำงนิติศำสตร์
๓. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน โดยมีกำรดำเนินกำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกอง/โยกย้ำยและมอบหมำยงำน
ในหน้ำที่ให้เหมำะสมตำมควำมสำมำรถของบุคลำกร เป็นประจำทุกปีงบประมำณ เพื่อให้บุคลำกรได้มีกำร
เรียนรู้และพัฒนำทักษะกำรทำงำนที่มีควำมหลำกหลำยลักษณะงำน
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔.๑ สภาพแวดล้อมในการทางาน สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินกำร ดังนี้
๔.๑.๑ จัดสภำพแวดล้อมในที่ทำงำน มีกำรจัดภูมิทัศน์ของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีให้น่ำอยู่
โดยจัดให้มีแสงสว่ำงที่เพียงพอและมีห้องทำงำนและห้องประชุมที่ทันสมัย เพื่อช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรปฏิบัติงำน
๔.๑.๒ มีกำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำม
สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภำพของบุคลำกร
๔.๒ ระบบการทางาน ...

-๒๔.๒ ระบบการทางานที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับองค์กร สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ได้ดำเนินกำร ดังนี้
๔.๒.๑ มี แ นวทำงกำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล เช่ น กำรสอนงำน กำรสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นงำน
และกำรส่งบุคลำกรไปพัฒนำควำมรู้และควำมชำนำญด้ำนกฎหมำยตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
๔.๒.๒ มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมสุขในกำรปฏิบัติรำชกำร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ของบุคลำกร เช่น กำรจัดสถำนที่ออกกำลังกำย อุปกรณ์ และเครื่องออกกำลังกำยที่ทันสมัย กำรจัดกีฬำสี
บริกำรตรวจสุ ขภำพ (ปีละ ๓ ครั้ง) กำรจัดกิจกรรม “สนุกอ่ำน สำนปัญญำ” ทุกสัปดำห์ที่ส ำมของเดื อน
และกำรจัดกิจกรรมอบรมธรรมะและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกำหนดดำเนินกิจกรรม เดือนละ ๑ ครั้ง
๕. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ ระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินกำร ดังนี้
๕.๑ ปฏิบัติต ำมหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติร ำชกำรตำมหนัง สือ สำนัก งำน ก.พ.
ที่ ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๕๒
๕.๒ มีประกำศสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมิน ผลกำรปฏิบั ติร ำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือ นสำมัญ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้
กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของข้ ำ รำชกำรส ำนั ก เลขำธิ ก ำรคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น ไปด้ ว ยควำมโปร่ ง ใส
และเป็นธรรม ตรวจสอบได้
๖. การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินกำร ดังนี้
๖.๑ การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีธรรมาภิบาล
๖.๑.๑ ดำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ง ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่กำหนดตำมกฎ ก.พ. และหนังสือสำนักงำน ก.พ.
๖.๑.๒ มีกำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลื อก/สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
๖.๒ การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
๖.๒.๑ กรณีข้ำรำชกำรที่ประพฤติตนผิดวินัย มีกำรดำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรทำงวินัย
๖.๒.๒ มีกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ วินัยข้ำรำชกำร กำรดำเนินกำรทำงวินัย ตำมกฎ ก.พ.
๖.๒.๓ มีกำรจัดสัมมนำหัวข้อ “วินัยข้ำรำชกำร” โดยวิทยำกรจำกสำนักมำตรฐำนวินัย สำนักงำน ก.พ.
๗. การพัฒนาบุคลากร
ในปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนัก เลขำธิก ำรคณะรัฐ มนตรีไ ด้ดำเนิน กำรตำมนโยบำยกำรพัฒ นำ
บุคลำกรของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี โดยได้กำหนดไว้ในโครงกำร/ กิจกรรมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เช่น โครงกำรจัด กำรเรีย นรู้แ ละฝึก อบรมเพื่อ พัฒ นำสมรรถนะบุค ลำกรสำนัก เลขำธิก ำรคณะรัฐ มนตรี
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง งบประมำณ พัส ดุ สำรบรรณ และด้ำนบุคลำกร
โครงกำรปลุกจิตสำนึกกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีตำมรอยพระยุคลบำท เป็นต้น

