
ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ระยะที่ 1:  
QUICK WINS 
(2560 – 2564) 

• ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง  
   (Talent Inventory Management) 
• ระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ระบบราชการ 
   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Exam) 
• ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 (ระยะที่ 1):  
  Competency Management System for  
  Civil Service 4.0 (Phase I) 
• ระบบ GovID (Phase I) 
• กลไกส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้หน่วยงานของรัฐ 
• การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการด าเนินการทางวินัย 

• ระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น: Multi/Flexible Recruitment and Career 
   Management System (Phase II) 
• ระบบ GovID (Phase III) 
• ศูนย์กลางองค์ความรู้ระดับนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ:  
   International Hub on Civil Service Management 
• ระบบกรรมการสอบสวนกลาง 
 

• ระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น: Multi/Flexible  
   Recruitment and Career Management System (Phase I) 
• ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 (ระยะที่ 2): Competency 
   Management System for Civil Service 4.0 (Phase II) 
• ระบบ GovID (Phase II) 
• ระบบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ: Department HRM Improvement System 
• ระบบการถ่ายเท/สับเปล่ียนหมุนเวียนข้ามส่วนราชการและภูมิภาค  
   : Flexible Workforce Management 
• ระบบให้ค าปรึกษาข้าราชการ: Civil Service Counseling System  

2560 2565 2570 2575 2579 

        วสัิยทัศน์ : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูง ได้รับความเช่ือม่ันและเป็นแบบอย่างท่ีดีทัง้ในระดับประเทศและระดับโลก 
                 พันธกิจ : พัฒนาและขับเคล่ือนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สนับสนุนส่วนราชการ พัฒนาข้าราชการ และส่งเสริมระบบคุณธรรม 
                 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ภาครัฐท่ีโปร่งใสปราศจากทุจริต ระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพสูง ส่วนราชการท่ีขับเคล่ือนนวัตกรรม ข้าราชการมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
                 กลยุทธ์ :  1. กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง (First Choice Civil Service) 
               2. กลยุทธ์การกระจายอ านาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Department focused HR Platform) 
  3. กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรตภูิมแิละคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity and Passion) 
  4. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR Policy) 

นโยบายรัฐบาล 

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ) แผนพัฒน์ฯ ฉบับท่ี 12 บริบทสังคม 

Core HR Functions : Position Classification System + Compensation System + Manpower and Position Audit System + HRMIS Database System + Legal System  

ระยะที่ 2:  
ขยายผล  

(2565 – 2569) 

ระยะที่ 3:  
เสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งระบบ/กลไก  
(2570 – 2574) 

ระยะที่ 4:  
พัฒนาต่อเน่ือง  
(2575 – 2579) 

• ระบบบริหารทรัพยากรภาครัฐท่ีบูรณาการกับระบบ 
   การจ้างงานของประเทศ: Integrated National  
   Employment System 
 



ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ระยะที่ 1 (2560 – 2564): QUICK WINS 

ภารกิจ/โครงการส าคัญ ค าอธิบาย 

ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง  
(Talent Inventory Management) 

การบริหารก าลงัคนคณุภาพและศกัยภาพสงู โดยอยูบ่นฐานระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลราชการ      
พลเรือนที่บรูณาการกบัสว่นราชการและหนว่ยงานอ่ืน ๆ ของภาครัฐและฐานข้อมลูความเชี่ยวชาญของ
ข้าราชการ 
 

ระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ระบบราชการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Exam) 
 

ระบบการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเข้ารับราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 (ระยะท่ี 1): Competency 
Management System for Civil Service 4.0 (Phase I) 
 

การน าร่องระบบการพฒันาข้าราชการตามยทุธศาสตร์การขบัเคลื่อนประเทศของรัฐบาล เชน่ สมรรถนะ
ด้านดิจิทลั สมรรถนะด้านการบริหารโครงการ เป็นต้น  
 

ระบบ GovID (I) การน าร่องระบบสารสนเทศการแสดงตวัของข้าราชการ (GovID) ที่สนบัสนนุการปฏิบตัิงานและ         
การพฒันาของข้าราชการ รวมทัง้การบริหารทรัพยากรบคุคลของสว่นราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
คลอ่งตวั และเป็นบรูณาการ 
 

กลไกส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้หน่วยงานของรัฐ 
 

แนวทางการสง่เสริมมาตรฐานจริยธรรมตามรัฐธรรมนญูใหม่ 

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการด าเนินการทางวินัย 
 

การทบทวนกฎหมายสารบญัญัตวิา่ด้วยความผิดวินยัและวธีิสบญัญัตวิา่ด้วยกระบวนการด าเนินการ
ทางวนิยัที่จ าเป็นต้องปรับปรุง 
 



ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ระยะที่ 2 (2565 – 2569): ขยายผล  
ภารกิจ/โครงการส าคัญ ค าอธิบาย 

ระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น: Multi/Flexible 
Recruitment and Career Management System (Phase I) 
 

การน าร่องระบบการจ้างงานและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพในรูปแบบตา่ง ๆ เพื่อให้เกิด  
ความยดืหยุน่ คลอ่งตวั จงูใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพในการปฏบิตัิงานเข้าสู ่     
ระบบราชการและรักษาคนดี คนเก่งให้คงอยูใ่นระบบราชการ 

ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 (ระยะท่ี 2): Competency 
Management System for Civil Service 4.0 (Phase II) 
 

การด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาข้าราชการตามยทุธศาสตร์การขบัเคลื่อนประเทศของรัฐบาล เชน่ 
สมรรถนะด้านดิจิทลั สมรรถนะด้านการบริหารโครงการ เป็นต้น  

ระบบ GovID (Phase II) 
 

การขยายผลจาก Phase I 
 

ระบบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ: Department HRM Improvement System 
 

ระบบการให้ค าปรึกษาแนะน าการบริหารทรัพยากรบคุคลแก่สว่นราชการ เชน่ HR Consulting and 
Auditing Service เป็นต้น 

ระบบการถ่ายเท/สับเปล่ียนหมุนเวียนข้ามส่วนราชการและ
ภูมิภาค : Flexible Workforce Management 
 

การปรับปรุงระบบการถ่ายเท/สบัเปลี่ยนหมนุเวียนอตัราก าลงัข้ามสว่นราชการและภมิูภาค เพื่อสง่เสริม
การพฒันาความรู้ นวตักรรมและการใช้ประโยชน์ก าลงัคนของประเทศในภาพรวม 

ระบบให้ค าปรึกษาข้าราชการ: Civil Service Counseling 
System 
 

การพฒันาระบบให้ค าปรึกษาข้าราชการ ในรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือให้มีคณุภาพชีวิตการท างานที่ดี เชน่ 
คลินิก หรือ Call Center หรือ คูมื่อแนะน าเก่ียวกบัเสริมสร้างคณุภาพชีวิตในการท างาน 



ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ระยะที่ 3 (2570 – 2574): เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ/กลไก  

ภารกิจ/โครงการส าคัญ ค าอธิบาย 

ระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น: Multi/Flexible 
Recruitment and Career Management System (Phase II) 
 

ระบบการจ้างงานทีห่ลากหลายยดืหยุน่ คลอ่งตวั จงูใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพใน
การปฏบิตัิงานเข้าสูร่ะบบราชการและรักษาคนดี คนเก่งให้คงอยูใ่นระบบราชการ 
 

ระบบ GovID (Phase III) 
 

การด าเนินการอยา่งเต็มรูปแบบ 
 

ศูนย์กลางองค์ความรู้ระดับนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ: International Hub on Civil Service Management 
 

ศนูย์กลางองค์ความรู้ระดบันานาชาตด้ิานการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ โดยจดัท าระบบจดัเก็บ
องค์ความรู้ อีกทัง้บริหารจดัการองค์ความรู้ซึง่จะน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เผยแพร่อยา่งตอ่เน่ืองในระดบัสากล 
 

ระบบกรรมการสอบสวนกลาง 
 

การพฒันาระบบสอบสวนกลาง เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการด าเนินการทางวนิยัในภาคราชการ โดยการ
พฒันาระบบดงักลา่วรวมถึงบทความผิดวินยัที่จะให้มีกรรมการสอบสวนกลาง กระบวนการสอบสวน
ทางวนิยั สิทธิประโยชน์ของกรรมการสอบสวน  และระบบตรวจสอบรายงานการด าเนินการทางวินยั 
 



ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ระยะที่ 4 (2575 – 2579): พัฒนาต่อเน่ือง  

ภารกิจ/โครงการส าคัญ ค าอธิบาย 

ระบบบริหารทรัพยากรภาครัฐท่ีบูรณาการกับระบบการจ้างงาน
ของประเทศ: Integrated National Employment System 
 

การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐให้เช่ือมโยงกบัระบบการจ้างงานของภาคสว่น   
ตา่ง ๆ ของประเทศ เพื่อให้ประเทศใช้ศกัยภาพของบคุลากรในภาพรวมอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 


