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

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
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สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้จัดทำยุทธศำสตร์ในระยะเวลำ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ขึ้น ได้แก่ “การสนับสนุนวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการของประเทศมีคุณธรรมปลอดทุจริต เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์เพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม”
ทั้งนี้ โดยกำหนดให้มีกลยุทธ์กำรเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครำชกำรในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. กลยุทธ์กำรปรับปรุงระบบกำรสรรหำเพื่อให้ส่วนรำชกำรเป็นองค์กรทำงเลือกแรกของคนดีคนเก่ง (First Choice Civil Service)
2. กลยุทธ์กำรกระจำยอำนำจและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร (Department focused HR Platform)
3. กลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิและคุณภำพข้ำรำชกำร (Civil Service of Integrity & Passion)
4. กลยุทธ์กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำนโยบำยทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ (Smart HR Policy)
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ในระยะเวลำ
20 ปี จะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้ำหมำยที่รัฐบำลกำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันกำรณ์

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
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สารบัญ
1. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2. ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
3. ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศำสตร์ชำติถือว่ำเป็นแม่บทหลักที่จะเป็นกรอบชี้นำกำรกำหนดนโยบำยและแผนต่ำง ๆ สำหรับกำรพัฒนำประเทศ กำหนดทิศทำง เป้ำหมำย
หรือแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและเป็นแนวทำงสำหรับกำรพัฒนำของภำคเอกชนและภำคประชำชนด้วยกำรนำไปสู่ยุทธศำสตร์ชำติที่มี
เป้ำประสงค์หลัก คือ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งถือว่ำเป็นคติพจน์ประจำชำติ
นอกจำกนั้น ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญอย่ำงน้อย 4 ประกำร ได้แก่ (1) โครงสร้ำงหน่วยงำนของรัฐที่มีคุณภำพ
(2) ทรัพยำกรบุคคลของชำติที่มีคุณภำพและมีควำมมุ่งมั่น (3) กลไกกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล (4) กำรแสวงหำและจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพสูงสุดส่งผลให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว
คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
จะประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ประเทศมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2. ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
กรอบยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ สำนักงำน ก.พ. (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นยุทธศำสตร์ที่ 6 ของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึง่ มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล มีควำม
คุ้มค่ำ โปร่งใส และเกิดควำมเป็นธรรมในกำรให้บริกำรสำธำรณะและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลก โดยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลภำครัฐของสำนักงำน ก.พ. (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ) มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ดังนี้

วิสัยทัศน์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 กำรเพิ่มประสิทธิภำพภำครัฐ
 กำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่
 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ในภำครำชกำรทั้งที่เป็นองค์ควำมรู้ในประเทศและของต่ำงประเทศ

วิสัยทัศน์ สานักงาน ก.พ.
“ ให้ ก ารรั บ รา ช ก า รเป็ น
ทางเลือกแรกและทางเลือกสุดท้าย
ของกำรประกอบอำชีพสำหรับคนเก่ง
ที่ มี จิ ต สำธำรณะและให้ โ ลกหั น มำ
ศึก ษำดู ง ำนกำรปฏิ รู ป ระบบบริ ห ำร
ทรัพยำกรบุคคลภำครัฐของไทย”

- นโยบำยรัฐบำล
- บริบท/ควำมจำเป็น/มุมมองของส่วนรำชกำร
- บริบท/ควำมจำเป็น/มุมมองของข้ำรำชกำร
- บริบทภำยในประเทศ
- บริบทโลก

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

ยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.
กำรสนั บ สนุ น วิ สัย ทั ศ น์ แ ละยุ ท ธศำสตร์ ชำติ ด้ว ยกำรผลั ก ดั น และพั ฒ นำให้ ภ ำครำชกำรของประเทศ มี คุ ณธรรมปลอดทุ จ ริ ต
เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนและเป็นที่เชื่อถือของ
นำนำชำติ โดยกำรปรับ เปลี่ย นระบบและวิธี กำรบริหำรทรั พยำกรบุค คล รวมทั้งกฎหมำย ระเบีย บ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนเพื่ อให้ แต่ล ะ
ส่วนรำชกำรได้มำและรักษำไว้ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสำธำรณะอย่ำงเหมำะสม

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ
- กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง (First Choice Civil Service)
- กลยุทธ์การสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารกาลังคนของส่วนราชการ (Department focused HR Platform)
- กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity & Passion)
- กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR Policy)
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1.

2.

3.

4.

ทัง้ นี้ โดยกำหนดให้มีกลยุทธ์กำรเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครำชกำรในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง (First Choice Civil Service) โดยดำเนินกำรใน
เรื่องที่สำคัญ ได้แก่
- ระบบกำรสรรหำที่ส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรเป็นเจ้ำภำพหลักเพื่อให้ได้มำซึ่งคนดีคนเก่ง ที่เหมำะสมกับส่วนรำชกำร
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรสรรหำและเลือกสรรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์การกระจายอานาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Department focused HR Platform)
โดยดำเนินกำรในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่
- ระบบจำแนกตำแหน่ง ที่รองรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่คล่องตัว สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร
- ระบบค่ำตอบแทน ที่เพิ่มควำมสำมำรถของส่วนรำชกำรในกำรดึงดูดและรักษำบุคลำกรคุณภำพ
- ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร
- ระบบกำรแต่งตั้ง ย้ำย โอน เลื่อน ที่คล่องตัว โปร่งใส เป็นธรรม
กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity & Passion) โดยดำเนินกำรในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่
- ระบบทุนรัฐบำล ที่ดึงดูดและรักษำคนเก่งคนดี สนับสนุนยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร และมีควำมเป็นบูรณำกำรระหว่ำงแหล่งทุนต่ำง ๆ
- ระบบกำรพัฒ นำข้ ำรำชกำร ที่ส่ ง เสริ มกำรเตรีย มกำลั งคนและสนั บสนุนกำรขั บเคลื่ อนนโยบำยและยุท ธศำสตร์ ของส่ ว นรำชกำรอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ คล่องตัว
- ระบบกำรส่งเสริมจริยธรรม ที่สอดคล้องกับกำรบริบทของส่วนรำชกำร
- ระบบมำตรฐำนวินัย ที่มีประสิทธิภำพ ทันกำรณ์ และเป็นธรรม
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR Policy) โดยดำเนินกำรในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่
- กำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ พ.ร.บ. ข้ำรำชกำรพลเรือน ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
- ระบบกำรพัฒนำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของรำชกำรพลเรือน ที่มีประสิทธิภำพ
- กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐในระดับภูมิภำคและระดับโลก ที่ส่งเสริมบทบำทของประเทศไทย
ในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐในเวทีโลก

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

หน้ำ 6

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

หน้ำ 7

3. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความมั่นคง

 ยุทธศาสตร์ที่ 2

 ยุทธศาสตร์ที่ 3

 ยุทธศาสตร์ที่ 4

 ยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างความสามารถ
การพั ฒนาแล ะกา ร
การสร้ า งโอกาสความเสมอภาค
การสร้างการเติบโตบน
ในการแข่งขัน
เสริมสร้างศักยภาพคน
และเท่าเทียมกันทางสังคม
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 6
การปรับ สมดุล และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน: การเปลีย่ นแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ
หน่วยงานหลัก: สานักงาน ก.พ.

พื้นที่ดาเนินการ: ทั่วประเทศ
ช่วงระยะเวลา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ถึง 2559

ต.ค. 59 ถึง พ.ศ. 2579
ช่วงระยะที่
1

2

3

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ส่วนรำชกำรสำมำรถพัฒนำกลยุทธ์กำรสรรหำของตนเองได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นองค์กรทำงเลือกแรกของบุคลำกรคุณภำพ
(Employer of Choice)

2,000,000

ส่วนรำชกำร

ระบบกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเข้ำรับรำชกำรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดำเนินกำรที่สำนักงำน ก.พ.

22,000,000

ระบบกำรสรรหำข้ำรำชกำรโดย e-Exam ที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ในหลำยมิติ เช่น มิติพื้นที่ และกำรบริหำรจัดกำรระบบ เป็นต้น

2,000,000

ส่วนรำชกำร
และหน่วยงำน
กลำง
ส่วนรำชกำร
และหน่วยงำน
กลำง

ระบบกำรจ้ำงงำนภำครัฐสำมำรถรองรับกำรถ่ำยเทกำลังคนระหว่ำงภำค
ส่วนต่ำง ๆ ของสังคมเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ นวัตกรรมและ
กำรใช้ประโยชน์กำลังคนของประเทศในภำพรวม
ระบบกำรจ้ำงงำนที่ช่วยให้ภำครำชกำรสำมำรถบริหำรกำลังคนได้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อภำคส่วนอื่นของสังคม

2,000,000

ส่วนรำชกำร

1,500,000

ส่วนรำชกำร

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

4

1. กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง (First Choice Civil Service)
ระบบการสรรหาที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการเป็นเจ้าภาพ
หลักเพื่อให้ได้มาซึ่งคนดีคนเก่ง ที่เหมาะสมกับส่วนราชการ


- โครงกำรปรับปรุงระบบและวิธีกำรสรรหำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของส่วนรำชกำรในตลำดแรงงำน







การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพระบบการสรรหาและเลื อ กสรร
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- โครงกำรดำเนินกำรสอบภำค ก. โดยใช้ระบบ e-Exam





- โครงกำรขยำยผล/ปรับกำรสอบภำค ก. โดย e-Exam ให้มี
ควำมหลำกหลำยและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
- โครงกำรปรับปรุงระบบกำรจ้ำงงำนภำครำชกำรให้สนับสนุน
กำรถ่ำยเทกำลังคนระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนอื่น ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- โครงกำรปรับปรุงกำรจ้ำงงำนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)




















หน้ำ 8

 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความมั่นคง

 ยุทธศาสตร์ที่ 2

 ยุทธศาสตร์ที่ 3

 ยุทธศาสตร์ที่ 4

 ยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างความสามารถ
การพั ฒนาและกา ร
การสร้ า งโอกาสความเสมอภาค
การสร้างการเติบโตบน
ในการแข่งขัน
เสริมสร้างศักยภาพคน
และเท่าเทียมกันทางสังคม
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 6
การปรับ สมดุล และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน: การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ
หน่วยงานหลัก: สานักงาน ก.พ.

พื้นที่ดาเนินการ: ทั่วประเทศ
ช่วงระยะเวลา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ถึง 2559

ต.ค. 59 ถึง พ.ศ. 2579
ช่วงระยะที่
1

2

3

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4

2. กลยุทธ์การกระจายอานาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Department focused HR Platform)
ระบบจาแนกตาแหน่ง ทีร่ องรับการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่คล่องตัว สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ


































- โครงกำรทบทวนและปรับปรุงประเภทตำแหน่งของข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
- โครงกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญให้เหมำะสม และตรงกับควำมต้องกำรของ
ส่วนรำชกำรอย่ำงแท้จริง
- โครงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเพิ่มอัตรำ
ข้ำรำชกำรตั้งใหม่ทบทวนและวิธกี ำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังของ
รำชกำรพลเรือนสำมัญ
- โครงกำรปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
เพื่อสนับสนุนกลไกกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครั ฐ เช่น ระบบ
ค่ำตอบแทน ระบบกำรแต่งตั้ง

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตำแหน่งที่มี
ควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์มีควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ และ
เหมำะสม
ส่วนรำชกำรมีบุคลำกรที่สำมำรถมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ตรงกับลักษณะงำน

2,000,000

ส่วนรำชกำร

2,000,000

ส่วนรำชกำร



ส่วนรำชกำรมีอัตรำกำลังที่เหมำะสมกับภำรกิจและควำมเป็นไปได้ทำง
งบประมำณ

2,000,000

ส่วนรำชกำร





ระบบจำแนกตำแหน่งที่รองรับกลไกกำรบริหำรทรัพยำกรภำครัฐ
(เช่น ระบบค่ำตอบแทน กำรสรรหำ และกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย)
อย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพ

2,000,000

ส่วนรำชกำร





ส่วนรำชกำรมีควำมคล่องตัว ยืดหยุ่น ใช้ระบบค่ำตอบแทนเป็น
เครื่องมือในกำรดึงดูดและรักษำบุคลำกรคุณภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2,000,000

ส่วนรำชกำร
และหน่วยงำน
กลำง

ระบบค่าตอบแทน ที่เพิ่มความสามารถของส่วนราชการ
ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพ
- โครงกำรปรับปรุงระบบ/อัตรำค่ำตอบแทนให้มีควำมคล่องตัว
สอดคล้องกับบริบทของส่วนรำชกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)



หน้ำ 9

 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความมั่นคง

 ยุทธศาสตร์ที่ 2

 ยุทธศาสตร์ที่ 3

 ยุทธศาสตร์ที่ 4

 ยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างความสามารถ
การพั ฒนาและกา ร
การสร้ า งโอกาสความเสมอภาค
การสร้างการเติบโตบน
ในการแข่งขัน
เสริมสร้างศักยภาพคน
และเท่าเทียมกันทางสังคม
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 6
การปรับ สมดุล และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน: การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ
หน่วยงานหลัก: สานักงาน ก.พ.

พื้นที่ดาเนินการ: ทั่วประเทศ
ช่วงระยะเวลา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ถึง 2559

ต.ค. 59 ถึง พ.ศ. 2579
ช่วงระยะที่

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1

2

3

4









ส่วนรำชกำรสำมำรถบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรได้อย่ำงคล่องตัว
ในทำงปฏิบัติและเชื่อมโยงกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร
ตลอดจน กลไกกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2,000,000

ส่วนรำชกำร









ระบบกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรมีควำมโปร่งใส สอดคล้องกับระบบคุณธรรม
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้ำรำชกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและจริยธรรม

2,000,000

ส่วนรำชกำร

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
- โครงกำรปรับปรุงระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ระบบการแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อน ที่คล่องตัว โปร่งใส
เป็นธรรม
- โครงกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรแต่งตั้ง
ย้ำย โอน เลื่อนข้ำรำชกำรพลเรือน



3. กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity & Passion)
ระบบทุนรัฐบาล ที่ดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดี สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และมีความเป็นบูรณาการ
ระหว่างแหล่งทุนต่างๆ
- โครงกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบำล











- โครงกำรปรับปรุงระบบทุนรัฐบำล











สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

ระบบฐำนข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบำลทีบ่ ูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงแหล่งทุน 20,000,000 ส่วนรำชกำร
ต่ำง ๆ
และแหล่งทุน
ทุนของรัฐบำลเป็นกลไกสำคัญในกำรดึงดูดบุคลำกรคุณภำพให้เข้ำมำทำงำน 2,000,000 ส่วนรำชกำร
ในภำครำชกำร และให้คนที่รับรำชกำรอยู่แล้วได้มีโอกำสเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

หน้ำ 10

 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความมั่นคง

 ยุทธศาสตร์ที่ 2

 ยุทธศาสตร์ที่ 3

 ยุทธศาสตร์ที่ 4

 ยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างความสามารถ
การพั ฒนาและกา ร
การสร้ า งโอกาสความเสมอภาค
การสร้างการเติบโตบน
ในการแข่งขัน
เสริมสร้างศักยภาพคน
และเท่าเทียมกันทางสังคม
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 6
การปรับ สมดุล และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน: การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ
หน่วยงานหลัก: สานักงาน ก.พ.

พื้นที่ดาเนินการ: ทั่วประเทศ
ช่วงระยะเวลา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ถึง 2559

ต.ค. 59 ถึง พ.ศ. 2579
ช่วงระยะที่
1

2

3

4

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เตรียมควำมพร้อมผู้นำภำครำชกำรให้มีประสิทธิภำพภำยใต้ มิติกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล ประชำรัฐ และกำรสร้ำงกำรยอมรับต่อประเทศ
ไทยในเวทีโลก
ระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่สนับสนุนให้ส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยและภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันกำรณ์
ด้วยกลไกกำรพัฒนำที่คล่องตัว กระชับ และทันสมัย

2,000,000

ส่วนรำชกำร

2,000,000

ส่วนรำชกำร

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ระบบการพัฒนาข้าราชการ ที่ส่งเสริมการเตรียมกาลังคน
และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว
- โครงกำรปฏิรูปกำรพัฒนำข้ำรำชกำรกลุ่มนักบริหำร











- โครงกำรปฏิรูประบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรให้มีควำมคล่องตัว
สอดคล้องกับควำมต้องกำรพัฒนำของส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำร
แต่ละคนอย่ำงแท้จริง





















ส่วนรำชกำรมีแนวทำงและเครื่องมือที่หลำกหลำยในกำรส่งเสริม
จริยธรรมข้ำรำชกำรเพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจรำชกำรและ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อสังคมทั้งในและต่ำงประเทศ

2,000,000

ส่วนรำชกำร











กระบวนกำรและมำตรฐำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยมีประสิทธิภำพ
ทันกำรณ์ และเป็นธรรม

2,000,000

ส่วนรำชกำร

ระบบการส่งเสริมจริยธรรม ที่สอดคล้องกับการบริบท
ของส่วนราชการ
- โครงกำรพัฒนำเครื่องมือและกลไกในกำรส่งเสริมจริยธรรม
ข้ำรำชกำร

ระบบมาตรฐานวินัย ที่มีประสิทธิภาพ ทันการณ์ และ
เป็นธรรม
- โครงกำรปรับปรุงมำตรฐำนและกระบวนกำรกำรดำเนินกำรทำง
วินัย

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความมั่นคง

 ยุทธศาสตร์ที่ 2

 ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้ างความสามารถใน
การพัฒนาและ
การแข่งขัน
การเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4

 ยุทธศาสตร์ที่ 5

 ยุทธศาสตร์ที่ 6

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การปรั บ สมดุล และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน: การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ
หน่วยงานหลัก: สานักงาน ก.พ.

พื้นที่ดาเนินการ: ทั่วประเทศ
ช่วงระยะเวลา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ถึง 2559

ต.ค. 59 ถึง พ.ศ. 2579
ช่วงระยะที่
1

2

3

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4

4. กลยุทธ์การการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR Policy)
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ พ.ร.บ. ข้าราชการ
พลเรือน ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
- โครงกำรศึกษำทบทวนและปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป











กฎหมำย และระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับกำรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับบริบทของประเทศและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

2,000,000

ส่วนรำชกำร









2,000,000

ส่วนรำชกำร









กลไกกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของรำชกำรพลเรือนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง
ระบบฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรที่สนับสนุนกำรวิเครำะห์และจัดทำนโยบำย
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ









ระบบการพัฒนานโยบายการบริหารทรั พยากรบุ คคล
ของราชการพลเรือน ที่มีประสิทธิภาพ
- โครงกำรปรับปรุงและจัดทำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของรำชกำรพลเรือน
- โครงกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลกำลังคนรำชกำรพลเรือน

10,000,000 ส่วนรำชกำร

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ที่ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในเวทีโลก
- โครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ภำครำชกำร ในระดับภูมภิ ำคและระดับโลก

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

ประเทศไทยมีเครือข่ำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครำชกำรใน
ระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพ และมีบทบำทสำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของเครือข่ำยดังกล่ำว

20,000,000

ส่วนรำชกำร
และองค์กร
ต่ำงๆทั้งใน
และ
ต่ำงประเทศ
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