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ขนาดก าลงัคนภาครัฐของไทย 
7 

ก ำลังคนภำครัฐ 
2,841,259 อัตรำ 

ข้ำรำชกำร 
1,801,735 อัตรำ  

ก ำลังคนภำครัฐในฝ่ำยพลเรือน  
2,486,624 อัตรำ 

ต่อประชำกร 
65,729,098 คน 

ต่อประชำกรวัยแรงงำน 
38,621,200 คน 

1 : 23 
(4.32 %) 

1 : 14 
(7.36 %) 

1 : 26 
(3.78 %) 

1 : 16 
(6.44 %) 

1 : 36 
(2.74 %) 

1 : 21 
(4.67 %) 

เปรียบเทียบขนำด 
(ปี พ.ศ. 2558) 

ก ำลังแรงงำน 
38,621,200 คน 

59 % 41 % 

ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน 
27,107,898 คน 

ประชำกร 65,729,098 คน 

ที่มา : 1. ข้อมูลก าลังคนภาครัฐของไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงาน ก.พ. 
 2. ข้อมูลจ านวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
 3. ประชากรวัยแรงงาน ในปี พ.ศ. 2558 ส านักงานสถิติแหง่ชาติ 

ภำครัฐเป็นนำยจ้ำงรำยใหญ่ที่สุดของประเทศ 



รูปแบบการจ้างงานและพืน้ที่ปฏิบตัิงาน 
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ข้าราชการ
1 8 1  35
 3. 1 

ลูกจ้างประจ า
1 5    
 .1  

ลูกจ้างชั่วคราว
332 5  
11. 1 

พนักงานราชการ
155  15
5.   

พนักงานมหาวิทยาลัย
 5   2
2.32 

พนักงานกระทรวง
สาธารณส ข
1    55
3.8  

พนักงานจ้าง
2     2
 .   

ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

2 283  2 
8 .3  

ส่วนท้องถิ่น
55   33
1 . 3 

ก ำลังคนภำครัฐทุกประเภท 
• ก าลงัคนภาครัฐส่วนใหญ่  
(ร้อยละ 63.41) มสีถานะ 
เป็นข้าราชการ 

• ที่เหลอือกีร้อยละ 36.59  
ใช้การจ้างงานรูปแบบอืน่ 

• ร้อยละ 80.37 กระจุกตัวอยู่
ในราชการบริหารส่วนกลาง 
และส่วนภูมภิาค 

• ก าลงัคนภาครัฐในฝ่ายพล
เรือน 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.20)  
เป็นข้าราชการประจ า 

• ที่เหลอือกีร้อยละ 41.80  
ใช้การจ้างงานรูปแบบอืน่ 

• ร้อยละ 77.57 ปฏิบัติงานอยู่
ใน 
ราชการบริหารส่วนกลาง 
และส่วนภูมภิาค 

ข้าราชการ
1     1  
58.2  

ลูกจ้างประจ า
1 5    
 .   

ลูกจ้างชั่วคราว
332 5  
13.3  

พนักงานราชการ
155  15
 .2  

พนักงานมหาวิทยาลัย
 5   2
2. 5 

พนักงานกระทรวง
สาธารณส ข
1    55
 .3  

พนักงานจ้าง
2     2
8. 8 

ก ำลังคนภำครัฐในฝ่ำยพลเรือน 

ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

1  28   1
  .5  

ส่วนท้องถิ่น
55   33
22. 3 

หมายเหต  : ข้อมูลในปี พ.ศ. 2558  

หมายเหต  : ข้อมูลในปี พ.ศ. 2558  



แนวโนม้อตัราก าลงัภาครัฐ (พ.ศ. 2538 - 2558) 
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2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ก ำลังคนภำครัฐ 2,457,294 2,509,541 2,602,206 2,682,262 2,593,053 2,631,765 2,633,397 2,585,234 2,506,969 2,578,948 2,519,479 2,440,201 2,479,261 2,595,504 2,605,426 2,704,129 2,870,187 2,808,579 2,797,954 2,804,003 2,841,259

ข้ำรำชกำร 1,784,767 1,826,336 1,920,431 1,999,130 1,910,327 1,965,534 1,969,119 1,928,151 1,865,577 1,837,493 1,706,665 1,724,181 1,760,058 1,765,672 1,782,886 1,797,561 1,795,473 1,789,143 1,811,301 1,820,759 1,801,735

ไม่ใช่ข้ำรำชกำร 672,527 683,205 681,775 683,132 682,726 666,231 664,278 657,083 641,392 741,455 812,814 716,020 719,203 829,832 822,540 906,568 1,074,714 1,019,436 986,653 983,244 1,039,524
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ก ำลังคนภำครัฐ

ไม่ใช่ข้ำรำชกำร

ข้ำรำชกำร

เพ่ิมขึ้น 15.63 % (เฉลี่ย 0.74 % ต่อป)ี 

เพ่ิมขึ้น 0.95 % (เฉลี่ย 0.05 % ต่อปี) 

เพ่ิมขึ้น 54.57 % (เฉลี่ย 2.60 % ต่อปี) 

อัตราก าลังภาครัฐทัง้หมดมแีนวโน้มเพิ่มขึน้ 



Source: https://www.youtube.com/watch?v=ca2vMmDpsUQ 

Samsung Flexi Service 



























 ก ำหนดให้พิจำรณำกำรใช้รูปแบบกำรจ้ำงงำนอืน่ 
(ที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำร) ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในลักษณะ
เป็นงำนประจ ำทั่วไป หรืองำนในลักษณะทีต่้องใช้
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญสูงมำกเป็นพิเศษ อำทิ 
ลูกจ้ำงชั่วครำว หรือพนักงำนรำชกำร เป็นต้น  
(กำรประชุมคณะหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง 

หรือเทียบเท่ำ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒๒ เมษำยน 
๒๕๕๙) 

ขอ้สัง่การนายกรฐัมนตรี 

โดยใหร้ายงานผลต่อนายกรฐัมนตรีภายในเดือนธนัวาคม ๒๕๕๙ 

 พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดจ้ำงผู้ทีมี่คุณวุฒิพิเศษมำ
ด ำเนินภำรกิจเฉพำะ รวมทั้งกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำรเพื่อทดแทน
กำรบรรจุข้ำรำชกำรด้วย  
(กำรประชุม ค.ร.ม. เม่ือวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙) 

 ดึงดูดบุคคลเข้ำรับรำชกำรด้วยกำรจ้ำงงำนแบบชัว่ครำว
หรือจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรพิเศษ  
(กำรประชุม ค.ร.ม. เม่ือวันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๕๙) 

 ให้มีกำรจัดจ้ำงผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษ หรือผู้ที่มีควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะด้ำนเข้ำมำปฏิบัติงำนแบบเต็มเวลำ (Full time)  
หรือแบบไม่เต็มเวลำ (Part time) ในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนดตำม
ควำมจ ำเป็นของภำรกิจ  
(กำรประชุม ค.ร.ม. เม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙) 



แนวทางการพฒันาระบบพนกังานราชการ 

หลกัการ 

วตัถุประสงค ์

๑. ภำครำชกำรมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ 
และมีศักยภำพเป็นที่ประจักษ์ เพื่อปฏิบัติงำนที่ส่งผลกระทบ 
ต่อกำรบรรลุภำรกิจส ำคัญของส่วนรำชกำร (Mission Critical)  

๒. ภำครำชกำรเป็นทำงเลือกล ำดับต้นในกำรประกอบอำชีพ 
ของผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษและมีศักยภำพเป็นที่
ประจักษ์ (Employer of Choice) อย่ำงแท้จริง 

๒. เพื่อให้ส่วนรำชกำรมีควำมยืดหยุ่นและคล่องตัวในกำรสรรหำ
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นพิเศษเข้ำปฏิบัติงำน  
ได้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็นของภำรกิจ อย่ำงรวดเร็ว 
และทันกำรณ์  

ผู้ที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันหรือกำรประกวดซึ่งจัดโดยองค์กร 
หรือสถำบันที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ  

กลุ่มเป้าหมาย 

ทีต่อ้งการดึงดูด 

ผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษซ่ึงมี 
ควำมขำดแคลนหรือหำยำก 
ในตลำดแรงงำน 

           ผู้ที่สั่งสมควำมรู้ ทักษะ 
และประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำน 

ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน  
มีทักษะเฉพำะ และมีผลงำนเป็นที่

ประจักษ์ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ
และระดับนำนำชำติ  

 ผลงำนทำงวิชำกำร หรือกำรพัฒนำนวตักรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 ด้ำนกำรออกแบบ หรือกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในกำรสร้ำงมูลคำ่เพิ่ม 
 ทักษะฝีมือแรงงำน หรือกำรแข่งขันกีฬำ 

๑. เพื่อพัฒนำระบบกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำรให้สำมำรถดึงดูด 
ผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและคุณวุฒิพิเศษ มีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน และมีศักยภำพเป็นที่ประจักษ์ เพื่อปฏิบัติภำรกิจ 
ที่ส ำคัญและมีผลกระทบสูงของส่วนรำชกำร  



กลยทุธใ์นการดึงดูดและจูงใจกลุ่มเป้าหมาย 
พฒันาและใชจุ้ดเด่นของระบบพนกังานราชการ 

๒ 

๓ 

๑ 

๕ 

มีภำรกิจ/งำนที่มีควำมส ำคัญ 
ท้ำทำยและมีผลกระทบสูงต่อ
ภำรกิจหลักของส่วนรำชกำร 

(Challenging, High 
Impact Mission Critical) 

ใช้กลไกค่ำตอบแทน 
ซึ่งเทียบเคียง/แข่งขัน 

ได้ในตลำด ซึ่งเป็นจุดเด่น 
ของระบบพนักงำนรำชกำร 

(Benchmarking 
Compensation) 

ปรับปรุงเง่ือนไขกำรจ้ำงงำน 
และเพิ่มโอกำสในอำชีพ 

(Working Conditions &  
Job Opportunity) 

กระบวนกำรสรรหำบุคลำกร 
ที่ยืดหยุ่น คล่องตัว และสำมำรถ

ด ำเนินกำรในเชิงรุก 
(Flexible & Proactive 

Acquisition) 

๔ 

พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำน 
ให้สอดคล้องกับสภำพและ
รูปแบบกำรท ำงำนของผู้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ 

(Tailored Work Practices) กลยุทธ์ในกำรพัฒนำระบบ
พนักงำนรำชกำร  

“ถูกใจระบบงำน” 

“ช่องเข้ำง่ำย” 

“งำนท้ำทำย” 

“เงินดึงดูด” 

“เงื่อนไขจูงใจ” 



แนวทางและวิธีการด าเนนิงาน 

กลยุทธ์ 
“งำนท้ำทำย” 

๑ 

ส่วนรำชกำรจะต้องมีภำรกิจหรืองำนที่จ ำเป็น 
ต้องจ้ำงผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและคุณวุฒิพิเศษ 

มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน มีศักยภำพเป็นที่
ประจักษ์ หรือมีควำมขำดแคลนหรือ 
หำยำกในตลำดแรงงำน เป็นผู้ปฏิบัติ  

ลักษณะของภำรกิจ/งำน 

• ที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญสูงมำกเป็นพิเศษ ซึ่งยำกที่จะสรรหำตัว
บุคคลได้ในตลำดแรงงำนและอำจต้องแข่งขันกับภำคเอกชน 
• ที่มีควำมส ำคัญและมีผลกระทบสูงต่อกำรขับเคล่ือนเป้ำหมำยตำมทิศทำง 
นโยบำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
• ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรบรรลุวิสัยทัศน์กำรพัฒนำเศรษฐกจิประเทศไทย ๔.๐  
ซึ่งเน้นกำรขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม (Value-
Based Economy) ที่สำมำรถน ำไปต่อยอดในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
• ที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของชำติ ซึ่งต้อง
อำศัยควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญหรือทักษะฝีมือสูงมำกเป็นพิเศษหรือเป็น
ภำรกิจ/งำนที่ขำดผู้สืบทอด 

ส ำรวจควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรในกำรจ้ำงงำน 
และจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง 



แนวทางและวิธีการด าเนนิงาน (ต่อ) 

กลยุทธ์ 
““เงินดึงดูด” 

๒ 

ส่วนรำชกำรใช้กลไกค่ำตอบแทน สวัสดิกำร 
และสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำรเพื่อดึงดูด

และจูงใจผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและคุณวุฒิ
พิเศษ มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน มีศักยภำพ

เป็นที่ประจักษ์หรือมีควำมขำดแคลนหรือ 
หำยำกในตลำดแรงงำน 

๑. ใช้อัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรของกลุ่มงำนเชีย่วชำญเฉพำะ
และกลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ (ซ่ึงสำมำรถแข่งขันได้และใกล้เคียงกับ
อัตรำค่ำจ้ำงในตลำดแรงงำนอยู่แล้ว) เป็นกลไกส ำคัญในกำรดึงดดู 

๒. พนักงำนรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยอ่ืนที่ไม่ใชพ่นักงำนรำชกำรในกลุ่มงำน
เชี่ยวชำญเฉพำะและกลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ จะได้รับค่ำตอบแทนตำม
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร (คพร.) เรื่อง ค่ำตอบแทน
ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ควำมเช่ียวชำญพิเศษ (ประเภทท่ีปรึกษำ) ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

ท่ัวไป ไม่เกิน ๑๐๙,๒๐๐ บำท 

ประเทศ ไม่เกิน ๑๖๓,๘๐๐ บำท 

สำกล ไม่เกิน ๒๑๘,๔๐๐ บำท 

บัญชีอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 

อัตรำ บำท/เดือน 

ขั้นต่ ำ ๓๗,๖๘๐ 

ขั้นสูง ๖๘,๓๕๐ 

บัญชีอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ 

ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรผู้วำ่จ้ำงสำมำรถเจรจำต่อรองกำรได้รบัคำ่ตอบแทนกับพนกังำนรำชกำร  



แนวทางและวิธีการด าเนนิงาน (ต่อ) 

กลยุทธ์ 
“เงื่อนไขจูงใจ” 

๓ 

พิจำรณำเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนตำมสัญญำจ้ำงให้มี
ควำมยืดหยุ่นและเพิ่มโอกำสในอำชีพ เพื่อดึงดูด 

จูงใจและรักษำไว้ซึ่งผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และคุณวุฒิพิเศษ มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน  
มีศักยภำพเป็นที่ประจักษ์หรือมีควำมขำดแคลน

หรือหำยำกในตลำดแรงงำน 

๑. เปิดโอกำสให้เจรจำเงื่อนไขกำรปฏิบัติงำนได้ ทั้งกำรท ำงำนแบบเต็มเวลำ 
(Full time) และแบบไม่เต็มเวลำ (Part time) ในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด
ไว้ตำมควำมจ ำเป็นของภำรกิจ โดยค ำนึงถึงหน้ำที่ที่มอบหมำยให้พนักงำน
รำชกำรปฏิบัติและผลส ำเร็จของงำนเป็นหลัก ส ำหรับค่ำตอบแทนพนักงำน
รำชกำรที่จ้ำงแบบไม่เต็มเวลำ ให้ก ำหนดให้สอดคล้องและเป็นสัดส่วนกับ
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำง  

๒. รับประกันควำมม่ันคงในอำชีพตำมผลงำนและสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
ในกำรปฏิบัติงำน โดยในกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยในภำรกิจ/
งำนที่มีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนต่อเนื่อง อำจรับประกันกำรจ้ำงงำนในช่วง 
๒ ปีแรก ซึ่งมีช่วงเวลำที่เปิดโอกำสให้ปรับตัวและสร้ำงผลงำน (เทียบเคียง
กับแนวทำงกำรบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรแบบ Lateral Entry 
ตำมนัยแห่งมำตรำ ๕๖ ของ พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ที่ก ำหนดเงื่อนไขให้บุคคลนั้นปฏิบัติรำชกำรในส่วนรำชกำรนั้นเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ ๒ ปี โดยห้ำมโอนไปส่วนรำชกำรอื่น) ส่วนกำรพิจำรณำต่อสัญญำ
จ้ำงในคร้ังต่อ ๆ ไป ให้เป็นไปตำมควำมจ ำเป็นของภำรกิจ งบประมำณของ
ส่วนรำชกำร และผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรผู้นั้น  
 



แนวทางและวิธีการด าเนนิงาน (ต่อ) 

กลยุทธ์ 
“ช่องเข้ำง่ำย” 

๔ 

มีกระบวนกำรสรรหำพนักงำนรำชกำรที่มีควำม
ยืดหยุ่น คล่องตัวและสำมำรถด ำเนินกำรในเชิงรุก  

ด ำเนินกำรสรรหำเชิงรุก  
โดยใช้วิธีกำรทำบทำมเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยจำกแหล่งต่ำง ๆ  

ทั้งในและต่ำงประเทศ 

 อำทิ ทะเบียนรำยชื่อผู้ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันระดับชำติ 
และนำนำชำติของกระทรวงพำณิชย์ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ
กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรสมองของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจที่เคยจ้ำง
ผู้ทรงคุณวุฒิในงำนประเภทเดียวกัน ผู้รู้หรือผู้มีประสบกำรณ์ในงำน
ประเภทนั้น ๆ สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย สมำคมอำชีพต่ำง ๆ 
องค์กรหรือสถำบันที่จัดกำรประกวดหรือกำรแข่งขัน หรือสถำนทูต
ของประเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 



แนวทางและวิธีการด าเนนิงาน 

กลยุทธ์ 
“ถูกใจระบบงำน” 

๕ 

พัฒนำระบบกำรมอบหมำยงำน กำรรำยงำน 
และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ

สภำพและรูปแบบกำรท ำงำนของผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและคุณวุฒิพิเศษ มีควำมเชี่ยวชำญ

เฉพำะด้ำน มีศักยภำพเป็นที่ประจักษ์ 
หรือมีควำมขำดแคลนหรือหำยำกในตลำดแรงงำน  

๑. มอบหมำยให้ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้จัดกำรโครงกำร หรืองำนที่มีอิสระ
ในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตัวเองภำยใต้กำรก ำกับดูแลแบบกว้ำง ๆ   
โดยในกำรปฏิบัติงำนอำจมีข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำง
ชั่วครำวเป็นทีมงำน และควรรำยงำนตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
ผู้ที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบหมำย หรือคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร
ซ่ึงส่วนรำชกำรอำจแต่งตั้งขึ้น 

๒. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่เน้นผลสัมฤทธ์ิและคุณภำพของงำน
อย่ำงจริงจัง มีดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จของงำนที่เป็นรูปธรรม และระบุ
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรไว้ชัดเจน หำกผลกำรประเมินไม่เป็นที่น่ำ
พอใจ หรือไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ส่วนรำชกำรสำมำรถผลประเมิน
ดังกล่ำวน ำมำพิจำรณำเลิกจ้ำง หรือต่อสัญญำจ้ำง 
      ส ำหรับกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทนให้เป็นไปตำมข้อตกลงใน
สัญญำจ้ำงเป็นหลัก 

๓. ก ำหนดให้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ ให้กับ
บุคลำกรประจ ำของส่วนรำชกำร เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของส่วน
รำชกำรในระยะยำว  





พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
การพฒันาทกัษะดา้นดิจิทลั ส าหรับขา้ราชการ และ บุคลากรภาครัฐ  

เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี  ท าเนียบรัฐบาล  
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