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

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)

แผนพัฒน์ฯ ฉบับที่ 12

บริบทสังคม

วิสัยทัศน์ : ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพือ่ สร้างให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และแรงสนับสนุนในการปฏิบัตงิ าน
ราชการเพือ่ ประเทศชาติและประชาชนจากทุกฝ่ าย (To Restore Trust in Thai Public Servants)
พันธกิจ : 1. ปรับขนาด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของภาครัฐ อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม เป็ นประโยชน์ คุ้มค่า เพือ่ ให้ผู้บริหารภาครัฐสามารถจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
(Optimizing Size and Costs of HR in Thai Public Service)
2. ปรับปรุ งกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ยืดหยุ่น คล่องตัว ทันสมัย เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถสนองตอบต่อความต้องการในการบริการภาครัฐ ก้าวทันต่อการเปลีย่ นแปลง
และเป็ นทีย่ อมรับและเชื่อมั่นในระดับสากล (Innovating Agile HRM in Thai Public Service)
3. พัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการอย่างมีคุณธรม มีความเป็ นมืออาชีพ ควบคู่กับการสร้างสมดุลของคุณภาพงานและคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับความจาเป็ น
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัตงิ านทุกฝ่ ายทุกระดับ (Improving Quality of Work & Life of Thai Public Servants)

ระยะที่ 1:
QUICK WINS
(2560 – 2564)

2560

• ระบบบริหารกาลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง
(Talent Inventory Management)
• ระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ระบบราชการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Exam)
• ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 (ระยะที่ 1):
Competency Management System for Civil Service 4.0
(Phase I)
• กลไกส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้หน่วยงานของรัฐ
• การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการดาเนินการทางวินัย

2565

ระยะที่ 2:
ขยายผล
(2565 – 2569)

ระยะที่ 3:

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

เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระบบ/กลไก
(2570 – 2574)

2570

2575

• 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)
• ระบบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ: Department HRM Improvement System
• ระบบการถ่ายเท/สับเปลี่ยนหมุนเวียนข้ามส่วนราชการและภูมิภาค
พัฒนาต่อเนื่อง
: Flexible Workforce Management
• ระบบให้คาปรึกษาข้าราชการ: Civil Service Counseling System
(2575 – 2579)
• โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6.0)

2579
• ระบบบริหารทรัพยากรภาครัฐที่บูรณาการกับระบบ
การจ้างงานของประเทศ: Integrated National
Employment System

ระยะที่ 4:

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

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

ระยะที่ 1 (2560 – 2564): QUICK WINS
ภารกิจ/โครงการสาคัญ

คาอธิบาย

ระบบบริหารกาลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง
(Talent Inventory Management)

การบริหารกาลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง โดยอยู่บนฐานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลราชการ
พลเรือนที่บรู ณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐและฐานข้อมูลความเชี่ย วชาญของ
ข้าราชการ

ระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ระบบราชการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Exam)

ระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

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

การนาร่องระบบการพัฒนาข้าราชการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล เช่น สมรรถนะ
ด้านดิจิทลั สมรรถนะด้านการบริหารโครงการ เป็ นต้น

กลไกส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้หน่วยงานของรัฐ

แนวทางการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม่

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการดาเนินการทางวินัย

การทบทวนกฎหมายสารบัญญัติว่าด้วยความผิดวินัยและวิธีบัญญัติว่าด้วยกระบวนการดาเนินการ
ทางวินยั ที่จาเป็ นต้องปรับปรุง

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

ระยะที่ 2 (2565 – 2569): ขยายผล
ภารกิจ/โครงการสาคัญ

คาอธิบาย

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

การนาร่องระบบการจ้างงานและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิ ด
ความยื ด หยุ่น คล่ อ งตั ว จู ง ใจให้ผู้ที่ มี ค วามรู ้ค วามสามารถและมี ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง าน
เข้าสูร่ ะบบราชการและรักษาคนดี คนเก่งให้คงอยูใ่ นระบบราชการ

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

การดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล เช่น
สมรรถนะด้านดิจิทลั สมรรถนะด้านการบริหารโครงการ เป็ นต้น

ระบบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ: Department HRM Improvement System

ระบบการให้คาปรึกษาแนะนาการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่สว่ นราชการ เช่น HR Consulting and
Auditing Service เป็ นต้น

ระบบการถ่ายเท/สับเปลี่ยนหมุนเวียนข้ามส่วนราชการและ
ภูมิภาค : Flexible Workforce Management

การปรับปรุงระบบการถ่ายเท/สับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากาลังข้ามส่วนราชการและภูมิภาค เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาความรู ้ นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์กาลังคนของประเทศในภาพรวม

ระบบให้คาปรึกษาข้าราชการ: Civil Service Counseling
System

การพัฒนาระบบให้คาปรึกษาข้าราชการ ในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี เช่น
คลินิก หรือ Call Center หรือ คูม่ ือแนะนาเกี่ยวกับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน

โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6.0)

การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6.0) ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากร
ของส่วนราชการกับสานักงาน ก.พ. ได้ในรูปแบบออนไลน์

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

ระยะที่ 3 (2570 – 2574): เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ/กลไก
ภารกิจ/โครงการสาคัญ

คาอธิบาย

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

ระบบการจ้างงานที่หลากหลายยืดหยุ่น คล่องตัว จูงใจให้ผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถและมีศักยภาพ
ในการปฏิบตั ิงานเข้าสูร่ ะบบราชการและรักษาคนดี คนเก่งให้คงอยูใ่ นระบบราชการ

ศูนย์กลางองค์ความรู้ระดับนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ: International Hub on Civil Service Management

ศูนย์กลางองค์ความรู ร้ ะดับนานาชาติดา้ นการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ โดยจัดทาระบบจัดเก็บ
องค์ค วามรู ้ อีกทั้งบริห ารจัด การองค์ค วามรู ซ้ ึ่งจะน าไปสู่การใช้ป ระโยชน์อย่า งมีป ระสิท ธิ ภาพและ
เผยแพร่อย่างต่อเนื่องในระดับสากล

ระบบกรรมการสอบสวนกลาง

การพัฒ นาระบบสอบสวนกลาง เพื่ อ ให้เ กิ ด มาตรฐานการด าเนิ น การทางวิ นั ย ในภาคราชการ
โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวรวมถึง บทความผิดวินัยที่จะให้มีกรรมการสอบสวนกลาง กระบวนการ
สอบสวนทางวินัย สิทธิประโยชน์ของกรรมการสอบสวน และระบบตรวจสอบรายงานการดาเนินการ
ทางวินยั

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

ระยะที่ 4 (2575 – 2579): พัฒนาต่อเนื่อง
ภารกิจ/โครงการสาคัญ

คาอธิบาย

ระบบบริหารทรัพยากรภาครัฐทีบ่ ูรณาการกับระบบการจ้างงาน
ของประเทศ: Integrated National Employment System

การปรับ ปรุ งระบบการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลภาครัฐ ให้เ ชื่ อมโยงกับ ระบบการจ้า งงานของภาค
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อให้ประเทศใช้ศกั ยภาพของบุคลากรในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

