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  วันนี้ (24 กันยายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 
14. เรื่อง ระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอการดําเนินการปรับปรุงระบบทะเบียน
ประวัติขาราชการ (ก.พ. 7) จากเดิมใชวิธีการบันทึกดวยมือใน ก.พ. 7 แบบกระดาษ เปนระบบทะเบียนประวัติ
ขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ. 7) ที่สามารถเชื่อมโยงและเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครองและขอมูลการศึกษาจากฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(เดิม) ทําใหลดการบันทึกขอมูลที่ซ้ําซอน ลดความผิดพลาดของการบันทึกขอมูล และเปนการใชขอมูลชุดเดียวกัน 
สรุปได ดังนี ้
   1. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2561 และครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวและมีมติสรุปได ดังนี้ 
    1.1 มติการประชุม 
     1.1.1 ใหสวนราชการจัดทํา/ปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ. 7) 
เปนระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart ก.พ. 7) ดังนี้ 
วันที่บรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ การดําเนินการของสวนราชการ 

กอน 1 ตุลาคม 2561 บันทึกรายการขอมูลที่เกิดข้ึนใหมในระบบทะเบียนประวัติ
ขาราชการอิเล็กทรอนิกส (โดยไมตองบันทึกรายการขอมูลใน 
ก.พ. 7 แบบกระดาษ) 

1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป1 ใหจัดทํา ก.พ. 7 ในระบบทะเบียนประวัติขาราชการ
อิเล็กทรอนิกส (โดยยกเลิกการจัดทํา ก.พ. 7 แบบกระดาษ) 

      1.1.2 ใหสวนราชการรายงานตามระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับ            
การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทะเบียนประวัติของขาราชการพลเรือนและการปฏิบัติการอื่น                     
พ.ศ. 2535 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแทนการสงสําเนาคําสั่งหรือประกาศในรูปแบบกระดาษ 
     1.1.3 ในกรณีตองการใช ก.พ. 7 ที่พิมพดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการ
อิเล็กทรอนิกส จะตองมีการลงนามรับรองเอกสารดังกลาวโดยเจาหนาที่ผูมีหนาที่เก็บรักษาทะเบียนประวัติหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย2 

     ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. แจงวาจะแจงใหสวนราชการเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 สวนรายการขอมลูกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ของขาราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเขารับราชการกอน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น สํานักงาน ก.พ. จะถายโอนขอมูลเดิมและแปลงเอกสาร ก.พ. 7 แบบกระดาษ ที่เก็บไวที่
สํานักงาน ก.พ. ใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและจัดเก็บในระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกสของแตละ
บุคคล 
    1.2 ก.พ. ไดมีขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart 
ก.พ. 7) ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะรับไปดําเนินการ ดังนี้ 
     1.2.1 ควรระบุรายการเพิ่มเติมเพื่อใชประโยชนในการบริหารงานบุคคล เชน 
ความเชี่ยวชาญ การปฏิบัติงานในตําแหนง ความดีความชอบ การยื่นบัญชีทรัพยสิน ผลงานประเมินทางวิชาการ              
เปนตน 
     1.2.2 ควรมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security)               
โดยอาจมีการใชการยืนยันตัวตน เชน ชีวมาตรหรือไบโอเมตริก (biometric) ไมวาจะเปนลายนิ้วมือหรือลายมานตา 
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     1.2.3 ควรขยายผลถึงขาราชการประเภทอื่นใหสามารถใชระบบทะเบียนประวัติ
ขาราชการอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน ก.พ. ได 
     1.2.4 ควรเปลี่ยนชื่อ “ก.พ. 7” ใหมีความทันสมัยและมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
   2. สํานักงาน ก.พ. เห็นวาระบบดังกลาวสามารถจัดเก็บและจัดทํารายการขอมูลครบถวนตามแบบ 
ก.พ. 7 และเปนการนําเทคโนโลยีมาใชซึ่งจะเปนประโยชนตอราชการ ดังนี้ 
    2.1 มีฐานขอมูลกลางทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ขาราชการพลเรือนสามัญ) ที่สามารถใชใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศได เพื่อใหการบริหารจัดการขอมูลกําลังคนภาครัฐมีความถูกตอง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
    2.2 ลดงบประมาณ ลดความซ้ําซอนของขอมูล ลดขั้นตอนในการจัดทําทะเบียนประวัติ
ขาราชการ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บแบบ ก.พ. 7 ที่เปนเอกสาร 
    2.3 สํานักงาน ก.พ. และสวนราชการมีขอมูลบุคลากรที่สามารถประมวลผลและจัดทํา
รายงานได โดยจะทําใหสวนราชการสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1สํานักงาน ก.พ. ไดเริ่มนํารองใหทุกสวนราชการดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชพลเรือนสามัญผูซึ่งไดรับการบรรจุเขารับ
ราชการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ดวยวิธีการบันทึกขอมูลประวัติขาราชการในระบบทะเบียนประวติขาราชการอิเล็กทรอนิกสควบคู
ไปกับการจัดทําแบบทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ. 7) แบบกระดาษ ซึ่งสวนราชการไมตองสง ก.พ. 7 และคําสั่งหรือประกาศของ
ขาราชการที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2561 มายังสํานักงาน ก.พ. ทําใหลดคาใชจาย ลดการใชกระดาษ ลด
เวลาการจัดสงเอกสาร เอกสารไมสูญหายระหวางการจัดสง และลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งชวยใหการปฏิบัติงานมีความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สํานักงาน ก.พ. จะมีฐานขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ทันที เมื่อสวนราชการดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติในระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส 
2สํานักงาน ก.พ. ไดหารือเรื่องการรับรองสิ่งพิมพออกตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องการรับรองสิ่งพิมพ
ออก พ.ศ. 2555 ในสวนที่เกี่ยวของกับระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในการเก็บรักษาทะเบียนประวัติ
ขาราชการ (ก.พ. 7) และการนําไปใชประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. ไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แลว โดย ดศ. แจงวา หากการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑภายใตประกาศดังกลาวใหถือวา 
“การสั่งพิมพรายการขอมูลทะเบียประวัติขาราชการโดยเจาของประวัติ เจาหนาที่ของสวนราชการ และเจาหนาที่ของสํานักงาน ก.พ. 
ผานระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน ก.พ. ไดมีการรับรองสิ่งพิมพท่ีออกโดยหนวยงานรับรองสิ่งพิมพออก
และมีผลใชแทนตนฉบับได” 
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กบข. ส่งเสริมการออมเพื�อวยัเกษียณใหค้รอบครัวขา้ราชการที�ไม่มี

สวสัดิการจากรัฐ ไดมี้ความมั�นคงทางการเงิน” 

กบข.ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กอช. สนบัสนุนการพฒันากองทุนการออมของรัฐ 

มุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื�อผลกัดนัใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ การออมเงินและ

บริหารเงิน พร้อมส่งเสริมการวางแผนการออมเงินกบั กอช. 
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กองทุนการออมแห่งชาติ 

(กอช.) สนบัสนุนการพฒันากองทุนการออมของรัฐ มุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื�อผลกัดนัใหป้ระชาชนมี

ความรู้ ความเขา้ใจ การออมเงินและบริหารเงิน พร้อมส่งเสริมการวางแผนการออมเงินกบั กอช. 

 
นายประสงค ์พนูธเนศ ปลดักระทรวงการคลงั ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(กบข.) และประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการออม

เพื�อการเกษียณที�เพียงพอเป็นภารกิจที�ตอ้งเร่งรัดผลกัดนัใหเ้ดินหนา้อยา่งเป็นรูปธรรม โดยทั�ง กบข. และ 

กอช. ต่างเป็นกองทุนการออมของรัฐภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อ

ส่งเสริมใหก้ารออมเพื�อวยัเกษียณของสมาชิกกองทุนเช่นเดียวกนั จึงนบัเป็นคุณูปการที�ทั�ง 2 หน่วยงานได้

บูรณาการความร่วมมือกนัในครั� งนี�  เพื�อพฒันาระบบงานต่างๆ ใหบ้ริการเขา้ถึงประชาชนอยา่งทั�วถึงและมี

ประสิทธิภาพ การบริหารงานลงทุนใหไ้ดรั้บผลตอบแทนระยะยาวที�เหมาะสม จะส่งผลใหก้ลุ่มเป้าหมาย

และประชาชนมีการออมที�เพิ�มขึ�น และมีเงินใชห้ลงัเกษียณอยา่งเพยีงพอ 
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นางสาวจารุลกัษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กอช. เปิดเผยวา่ กอช. เป็นกองทุนบาํนาญภาค

ประชาชน มีภารกิจสาํคญัในการผลกัดนัใหป้ระชาชนที�ไม่มีสวสัดิการจากรัฐบาลไดเ้ขา้ถึงการออมเพิ�มขึ�น 

เพื�อไวใ้ชจ่้ายเป็นรายเดือนหลงัอาย ุ60 ปี กอช. จึงผนึกกาํลงักบั กบข. เพื�อส่งเสริมการออมในวยัเกษียณ และ

พฒันาระบบงาน การจดัการกองทุนใหมี้ประสิทธิภาพ พร้อมทั�งส่งเสริมความรู้การวางแผนการออมเงินกบั 

กอช. ใหข้า้ราชการที�เป็นสมาชิก กบข. ทั�วประเทศ ไดอ้อมเงินใหก้บัลูกหลานหรือคนในครอบครัวที�ไม่มี

สิทธิสวสัดิการจากรัฐบาลไดอ้อมเงินไวใ้ชห้ลงัเกษียณ และเกิดการแนะนาํบอกต่อเพิ�มขึ�น และเชื�อมั�นวา่การ

ร่วมมือระหวา่ง กบข. กบั กอช. ในครั� งนี�จะเป็นการพฒันาระบบงานดา้นลงทุน และบริหารจดัการใหมี้ความ

แขง็แรง สามารถรองรับฐานสมาชิก กอช. ที�เพิ�มขึ�นไดอ้ยา่งดี การออมเงิน จึงเป็นปัจจยัของความสาํเร็จและ

เป็นรากฐานของการพฒันาประเทศอยา่งย ั�งยนื         

 
นายวิทยั รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กล่าวเพิ�มเติมวา่ การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

กบั กอช. ในครั� งนี�  เพื�อสนบัสนุนให้ กอช. ไดศึ้กษาเรียนรู้จากการที� กบข. มีประสบการณ์การบริหารจดัการ

กองทุนมาก่อน การที�ทั�งสองหน่วยงานซึ�งมีลกัษณะการจดัการที�ใกลเ้คียงกนัจะไดมี้การแลกเปลี�ยนองค์

ความรู้ในการดาํเนินงานครั� งนี�  เชื�อวา่จะช่วยส่งเสริมให ้กอช. เกิดการพฒันางานที�รวดเร็วขึ�น สามารถ

ใหบ้ริการประชาชนไดเ้ตม็ประสิทธิภาพมากขึ�น โดย กบข. พร้อมใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนภารกิจของ 

กอช. ภายใตข้อบเขตความร่วมมือดา้น (1) การพฒันากระบวนการลงทุนและการบริหารจดัการองคก์ร (2) 

การแลกเปลี�ยนขอ้มูล ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ หรือการศึกษาดูงาน และ (3) การส่งเสริมการออมและใหค้วามรู้

แก่สมาชิก เพื�อส่งเสริมใหส้มาชิกและบุคคลในครอบครัวมีความรู้ทางการเงิน และตระหนกัถึงความจาํเป็น

ของการมีเงินเกษียณที�เพยีงพอ    
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