
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีในด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
 
๑. การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรดังนี้ 
 ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรโดยวิธีกำร
คัดเลือกและวิธีกำรสอบแข่งขัน เช่น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก/สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบคัดเลือก  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งต่ำง ๆ ตลอดจน คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
สอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) และคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
สอบวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) 
 ๑.๒ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีประกำศ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ วไป  (ตามประกาศ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๓)  
  ๑.๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
พนักงานราชการทั่วไป ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ตามประกาศส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ลงวันที่  
28 ธันวาคม ๒๕๖๓)  
  ๑.๒.๓ ประกาศก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ พนักงำนรำชกำรทั่วไป ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ (ตามประกาศส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖4) 
  ๑.๒.๔ ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ  
พนักงำนรำชกำรทั่วไป ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงำนรำชกำรทั่วไป ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒  
(สอบสัมภำษณ์) ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับกำรประเมิน (ตามประกาศส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖4) 
  ๑.๒.๕ ประกำศเกณฑ์กำรประเมินบุคคลในกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองนิติธรรม (ตำมประกำศคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๔) 
  ๑.๒.๖ ประกำศรับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพื่อแต่งตั ้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (นักบริหำรต้น) (ตำมประกำศคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๔ มกรำคม 
๒๕๖๔) 
 
 

๒. การสนับสนุน ... 
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๒. การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและสร้างความก้าวหน้า  
ให้แก่บุคลากร โดยกำรสอนงำน (Coaching) ของบุคลำกรระดับหัวหน้ำงำนเพ่ือประโยชน์ในกำรเรียนรู้ของ
บุคลำกร 
 
๓. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน โดยมีกำรด ำเนินกำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกอง/โยกย้ำยและมอบหมำยงำน 
ในหน้ำที่ ให้ เหมำะสมตำมควำมสำมำรถของบุคลำกร เป็นประจ ำทุกปีงบประมำณ เพ่ือให้บุคลำกร  
ได้มีกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะกำรท ำงำนที่มีควำมหลำกหลำย 

 
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๔.๑ สภาพแวดล้อมในการท างาน ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ จัดสภำพแวดล้อมในท่ีท ำงำน มีกำรจัดภูมิทัศน์ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีให้น่ำอยู่ 
โดยจัดให้มีแสงสว่ำงที่เพียงพอและมีห้องท ำงำนและห้องประชุมที่ทันสมัย เพ่ือช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
  ๔.๑.๒ มีกำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิด  
ควำมสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และเพ่ิมประสิทธิภำพของบุคลำกร 
 ๔.๒ ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับองค์กร ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ไดด้ ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ มีแนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรสอนงำน กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน  
  ๔.๒.๒ มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมสุขในกำรปฏิบัติรำชกำร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ของบุคลำกร เช่น กำรจัดสถำนที่ออกก ำลังกำย อุปกรณ์ และเครื่องออกก ำลังกำยที่ทันสมัย กำรจัดกีฬำสี 
บริกำรตรวจสุขภำพ (ปีละ ๓ ครั้ง) กำรจัดกิจกรรม “สนุกอ่ำน สำนปัญญำ” ทุกสัปดำห์ที่สำมของเดือน 
 
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 ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและ 
เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
 
 
 
 

๖. การส่งเสริม ... 
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๖. การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๖.๑ การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีธรรมาภิบาล 
   ๖.๑.๑ ด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ง ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 
   ๖.๑.๒ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก/สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร 
พนักงำนรำชกำรทั่วไป 
 ๖.๒ การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
   ๖.๒.๑ กรณีข้ำรำชกำรที่ประพฤติตนผิดวินัย มีกำรด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๖.๒.๒ มีกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ วินัยข้ำรำชกำร กำรด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมกฎ ก.พ. 
ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
๗. การพัฒนาบุคลากร 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร
ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี โดยได้ก ำหนดไว้ในโครงกำร/กิจกรรมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เช่น โครงกำรพัฒนำทักษะและเพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  โครงกำรสัมมนำเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำรสนเทศ โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรด้ำนกำรเงินกำรคลัง งบประมำณ พัสดุ สำรบรรณและด้ำนบุคลำกร  โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรจัดประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 
 
  




