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

ระยะที ่1: 
QUICK WINS 
(2560 – 2564)

• ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง 
(Talent Inventory Management)

• ระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ระบบราชการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Exam)

• ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 (ระยะท่ี 1): 
Competency Management System for Civil Service 4.0 
(Phase I)
• กลไกส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้หน่วยงานของรัฐ
• การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการด าเนินการทางวินัย

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

• ศูนยก์ลางองคค์วามรู้ระดับนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ: 
International Hub on Civil Service Management

• ระบบกรรมการสอบสวนกลาง

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

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

• ระบบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ: Department HRM Improvement System

• ระบบการถ่ายเท/สับเปล่ียนหมุนเวียนข้ามส่วนราชการและภูมิภาค 
: Flexible Workforce Management

• ระบบให้ค าปรึกษาข้าราชการ: Civil Service Counseling System 
• โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6.0)

2560 2565 2570 2575 2579

วสัิยทัศน์ : ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพือ่สร้างให้เกิดความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ และแรงสนับสนุนในการปฏิบัตงิาน                
ราชการเพือ่ประเทศชาตแิละประชาชนจากทุกฝ่าย (To Restore Trust in Thai Public Servants) 

พันธกิจ : 1. ปรับขนาด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของภาครัฐ อยู่ในระดับทีเ่หมาะสม เป็นประโยชน ์คุ้มค่า เพือ่ให้ผู้บริหารภาครัฐสามารถจัดสรรทรัพยากรเพือ่การพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
(Optimizing Size and Costs of HR in Thai Public Service)

2. ปรับปรุงกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ยืดหยุ่น คล่องตัว ทันสมัย เพือ่ให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถสนองตอบต่อความต้องการในการบริการภาครัฐ ก้าวทันต่อการเปลีย่นแปลง 
และเป็นทีย่อมรับและเชื่อม่ันในระดับสากล (Innovating Agile HRM in Thai Public Service) 

3. พัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการอย่างมคุีณธรม มคีวามเป็นมอือาชีพ ควบคู่กับการสร้างสมดุลของคุณภาพงานและคุณภาพชีวติทีเ่หมาะสมกับความจ าเป็น 
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัตงิานทุกฝ่ายทุกระดับ (Improving Quality of Work & Life of Thai Public Servants)

นโยบายรัฐบาล

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี
(ยุทธศาสตรท์ี ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) แผนพัฒนฯ์ ฉบับที ่12 บริบทสังคม

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

ระยะที ่2: 
ขยายผล 

(2565 – 2569)

ระยะที ่3: 
เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งระบบ/กลไก 
(2570 – 2574)

ระยะที ่4: 
พัฒนาต่อเน่ือง 
(2575 – 2579)

• ระบบบริหารทรัพยากรภาครัฐท่ีบูรณาการกับระบบ
การจ้างงานของประเทศ: Integrated National 
Employment System



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

ระยะที ่1 (2560 – 2564): QUICK WINS

ภารกิจ/โครงการส าคัญ ค าอธิบาย

ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง
(Talent Inventory Management)

การบรหิารก าลงัคนคณุภาพและศกัยภาพสงู โดยอยู่บนฐานระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลราชการ
พลเรอืนที่บรูณาการกบัสว่นราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ของภาครฐัและฐานขอ้มลูความเชี่ยวชาญของ
ขา้ราชการ

ระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ระบบราชการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Exam)

ระบบการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเขา้รบัราชการดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์

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

การน ารอ่งระบบการพฒันาขา้ราชการตามยทุธศาสตรก์ารขบัเคลื่อนประเทศของรฐับาล เช่น สมรรถนะ
ดา้นดิจิทลั สมรรถนะดา้นการบรหิารโครงการ เป็นตน้ 

กลไกส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้หน่วยงานของรัฐ แนวทางการสง่เสรมิมาตรฐานจรยิธรรมตามรฐัธรรมนญูใหม่

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการด าเนินการทางวินัย การทบทวนกฎหมายสารบญัญัติว่าดว้ยความผิดวินัยและวิธีบัญญัติว่าดว้ยกระบวนการด า เนินการ
ทางวินยัที่จ  าเป็นตอ้งปรบัปรุง



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

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

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

การน าร่องระบบการจา้งงานและระบบเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิด  
ความยืดหยุ่น คล่องตัว จูงใจให้ผู้ที่ มีความรู ้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบั ติงาน
เขา้สูร่ะบบราชการและรกัษาคนดี คนเก่งใหค้งอยูใ่นระบบราชการ

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

การด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาขา้ราชการตามยทุธศาสตรก์ารขับเคลื่อนประเทศของรฐับาล เช่น 
สมรรถนะดา้นดิจิทลั สมรรถนะดา้นการบรหิารโครงการ เป็นตน้ 

ระบบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ: Department HRM Improvement System

ระบบการใหค้  าปรกึษาแนะน าการบรหิารทรพัยากรบคุคลแก่สว่นราชการ เชน่ HR Consulting and
Auditing Service เป็นตน้

ระบบการถ่ายเท/สับเปล่ียนหมุนเวียนข้ามส่วนราชการและ
ภูมิภาค : Flexible Workforce Management

การปรบัปรุงระบบการถ่ายเท/สบัเปลี่ยนหมนุเวียนอตัราก าลงัขา้มสว่นราชการและภมิูภาค เพื่อส่งเสริม
การพฒันาความรู ้นวตักรรมและการใชป้ระโยชนก์ าลงัคนของประเทศในภาพรวม

ระบบให้ค าปรึกษาข้าราชการ: Civil Service Counseling
System

การพัฒนาระบบใหค้  าปรึกษาขา้ราชการ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตการท างานที่ดี เช่น 
คลินิก หรอื Call Center หรอื คูมื่อแนะน าเก่ียวกบัเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตในการท างาน

โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6.0) การพฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคล (DPIS 6.0) ใหส้ามารถเชื่อมโยงขอ้มลูบุคลากร
ของสว่นราชการกบัส  านกังาน ก.พ. ไดใ้นรูปแบบออนไลน์
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ระยะที ่3 (2570 – 2574): เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ/กลไก

ภารกิจ/โครงการส าคัญ ค าอธิบาย

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

ระบบการจา้งงานที่หลากหลายยืดหยุ่น คล่องตัว จูงใจใหผู้ท้ี่มีความรูค้วามสามารถและมีศักยภาพ
ในการปฏิบตัิงานเขา้สูร่ะบบราชการและรกัษาคนดี คนเก่งใหค้งอยูใ่นระบบราชการ

ศูนยก์ลางองคค์วามรู้ระดับนานาชาตด้ิานการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ: International Hub on Civil Service Management

ศนูยก์ลางองคค์วามรูร้ะดับนานาชาติดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคลภาครฐั โดยจัดท าระบบจดัเก็บ
องคค์วามรู ้อีกทั้งบริหารจัดการองคค์วามรูซ้ึ่งจะน าไปสู่การใชป้ระโยชนอ์ย่างมีป ระสิทธิภาพและ
เผยแพรอ่ยา่งตอ่เน่ืองในระดบัสากล

ระบบกรรมการสอบสวนกลาง การพัฒนาระบบสอบสวนกลาง เพื่อให้เกิดมาตรฐานการด าเนินการทางวินัยในภาคราชการ 
โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวรวมถึงบทความผิดวินัยที่จะใหมี้กรรมการสอบสวนกลาง กระบวนการ
สอบสวนทางวินัย สิทธิประโยชนข์องกรรมการสอบสวน  และระบบตรวจสอบรายงานการด าเนินการ
ทางวินยั
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ระยะที ่4 (2575 – 2579): พัฒนาตอ่เน่ือง

ภารกิจ/โครงการส าคัญ ค าอธิบาย

ระบบบริหารทรัพยากรภาครัฐทีบู่รณาการกับระบบการจ้างงาน
ของประเทศ: Integrated National Employment System

การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้เชื่อมโยงกับระบบการจ้างงานของภาค
สว่นตา่ง ๆ ของประเทศ เพื่อใหป้ระเทศใชศ้กัยภาพของบคุลากรในภาพรวมอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ


