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.)

หน้ำ 2

สารบัญ
1. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2. ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
3. ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
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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 ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพั ฒนำในระยะ 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 และเกิดควำมเป็นธรรมในกำรให้บริกำรสำธำรณะและเพื่อให้สอดคล้ องกับทิศทำงและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 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.
“ระบบบริ ห ารทรั พ ยากร
บุ ค ค ล ภ า ค รั ฐ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น
แ ล ะ เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี ทั้ ง ใ น
ระดับประเทศและระดับโลก”

- 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
- กลยุทธ์การเสริมสร้างให้สว่ นราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง (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.

ทั้งนี้ โดยกำหนดให้มีกลยุทธ์กำรเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครำชกำรในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง (First Choice Civil Service) โดยดำเนินกำรใน
เรื่องที่สำคัญ ได้แก่
- ระบบกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเข้ำสู่ระบบรำชกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Exam)
- ระบบกำรจ้ำงงำนที่หลำกหลำยและยืดหยุ่น: Muti/Flexible Recruitment and Career Management System (Phase I และ II)
กลยุทธ์การกระจายอานาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Department focused HR Platform)
โดยดำเนินกำรในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่
- ระบบกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร: Department HRM Improvement System
- ระบบกำรถ่ำยเท/สับเปลี่ยนหมุนเวียนข้ำมส่วนรำชกำรและภูมิภำค: Flexible Workforce Management
กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity & Passion) โดยดำเนินกำรในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่
- ระบบบริหำรกำลังคนคุณภำพและศักยภำพสูง (Talent Inventory Management)
- ระบบพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำร 4.0 (ระยะที่ 1 และ 2): Competency Management System for Civil Service 4.0 (Phase I และ II)
- กลไกส่งเสริมมำตรฐำนทำงจริยธรรมให้หน่วยงำนของรัฐ
- กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
- ระบบให้คำปรึกษำข้ำรำชกำร: Civil Service Counseling System
- ระบบกรรมกำรสอบสวนกลำง
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR Policy) โดยดำเนินกำรในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่
- ระบบ GovID (Phase I, II และ III)
- ศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ระดับนำนำชำติด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ: International Hub on Civil Service Management
- ระบบบริหำรทรัพยำกรภำครัฐที่บูรณำกำรกับระบบกำรจ้ำงงำนของประเทศ: Integrated National Employment System

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
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สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
หน่วยงานหลัก : สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) พื้นที่ดาเนินการ : ทั่วประเทศ
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

สังคม

ควำมมั่นคง

กำรต่ำงประเทศ

กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม

แผนงาน : กำรเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครำชกำร
แผนงำนตำมยุทธศำสตร์กระทรวงและหน่วยงำน (Function)

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์เฉพำะของรัฐบำล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐประเทศไทยมีประสิทธิภำพ ได้รับควำมเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).......................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง บริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดิน

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

หน้ำ 8

กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง
(First Choice Civil Service)
 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: การเปลีย่ นแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ
หน่วยงานหลัก: สานักงาน ก.พ.

พื้นที่ดาเนินการ: ทั่วประเทศ
ช่วงระยะเวลา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ถึง 2560

ต.ค. 59 ถึง พ.ศ. 2579
ช่วงระยะที่
1

2

3

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4

1. กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง (First Choice Civil Service)
โครงการระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่
ระบบราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Exam)
โครงการระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น:
Muti/Flexible Recruitment and Career Management
System (Phase I และ II)

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)








ระบบกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเข้ำรับรำชกำรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

22,000,000

ส่วนรำชกำร
และหน่วยงำน
กลำง

Phase I : กำรนำร่องระบบกำรจ้ำงงำนและระบบเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมยืดหยุ่น
คล่องตัว จูงใจให้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนเข้ำสู่ระบบรำชกำรและรักษำคนดี คนเก่งให้คงอยู่ในระบบ
รำชกำร
Phase II : ระบบกำรจ้ำงงำนที่หลำกหลำยยืดหยุ่น คล่องตัว จูงใจให้
ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนเข้ำสู่ระบบ
รำชกำรและรักษำคนดี คนเก่งให้คงอยู่ในระบบรำชกำร

2,000,000

ส่วนรำชกำร

หน้ำ 9

กลยุทธ์การกระจายอานาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(Department focused HR Platform)
 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
การปรั บสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน: การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ
หน่วยงานหลัก: สานักงาน ก.พ.

พื้นที่ดาเนินการ: ทั่วประเทศ
ช่วงระยะเวลา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ถึง 2560

ต.ค. 59 ถึง พ.ศ. 2579
ช่วงระยะที่
1

2

3

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4

2. กลยุทธ์การกระจายอานาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Department focused HR Platform)
โครงการระบบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ: Department HRM
Improvement System



ระบบกำรให้คำปรึกษำแนะนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแก่
ส่วนรำชกำร เช่น HR Consulting and Auditing Service เป็นต้น

2,000,000

ส่วนรำชกำร

โครงการระบบการถ่ายเท/สับเปลี่ยนหมุนเวียนข้ามส่วน
ราชการและภูมภิ าค: Flexible Workforce
Management



ระบบกำรถ่ำยเท/สับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรำกำลังข้ำมส่วนรำชกำรและ
ภูมิภำค เพือ่ ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ นวัตกรรมและกำรใช้ประโยชน์
กำลังคนของประเทศในภำพรวม

2,000,000

ส่วนรำชกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

หน้ำ 10

กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ
(Civil Service of Integrity & Passion)
 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

3. กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity & Passion)
โครงการระบบบริหารกาลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง
(Talent Inventory Management)





โครงการระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 (ระยะที่
1 และ 2): Competency Management System
for Civil Service 4.0 (Phase I และ II)





โครงการกลไกส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้
หน่วยงานของรัฐ





แนวทำงกำรส่งเสริมมำตรฐำนจริยธรรมตำมรัฐธรรมนูญใหม่

2,000,000

ส่วนรำชกำร

โครงการการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ดาเนินการทางวินัย





กฎหมำยสำรบัญญัติวำ่ ด้วยควำมผิดวินยั และวิธีสบัญญัติวำ่ ด้วยกระบวนกำร
ดำเนินกำรทำงวินยั ที่ได้รับกำรปรับปรุง

2,000,000

ส่วนรำชกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)



กำรบริหำรกำลังคนคุณภำพและศักยภำพสูง โดยอยู่บนฐำนระบบ
สำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลรำชกำรพลเรือนที่บูรณำกำรกับส่วนรำชกำร
และหน่วยงำนอื่น ๆ ของภำครัฐและฐำนข้อมูลควำมเชี่ยวชำญของ
ข้ำรำชกำร

5,000,000

ส่วนรำชกำร
และ
หน่วยงำน
กลำง

Phase I : กำรนำร่องระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรตำมยุทธศำสตร์กำร

50,000,000 ส่วนรำชกำร

ขับเคลื่อนประเทศของรัฐบำล เช่น สมรรถนะด้ำนดิจิทัล สมรรถนะด้ำน
กำรบริหำรโครงกำร เป็นต้น
Phase II : กำรขยำยผลจำก Phase I

หน้ำ 11

โครงการระบบให้คาปรึกษาข้าราชการ: Civil Service
Counseling System
โครงการพัฒนาระบบกรรมการสอบสวนกลาง

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)





ระบบให้คำปรึกษำข้ำรำชกำร ในรูปแบบต่ำง ๆ เพือ่ ให้มีคุณภำพชีวติ
กำรทำงำนที่ดี เช่น คลินกิ หรือ Call Center หรือ คู่มือแนะนำเกีย่ วกับ
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน

2,000,000

ส่วนรำชกำร

ระบบสอบสวนกลำงที่มมี ำตรฐำน เพื่อให้กำรดำเนินกำรทำงวินยั ในภำค
รำชกำรมีประสิทธิภำพ โดยกำรพัฒนำระบบดังกล่ำวรวมถึงบทควำมผิดวินยั
ที่จะให้มีกรรมกำรสอบสวนกลำง กระบวนกำรสอบสวนทำงวินยั สิทธิ
ประโยชน์ของกรรมกำรสอบสวน และระบบตรวจสอบรำยงำนกำรดำเนินกำร
ทำงวินยั

2,000,000

ส่วนรำชกำร

หน้ำ 12

กลยุทธ์การการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(Smart HR Policy)
 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)
โครงการระบบ GovID (Phase I, II และ III)

โครงการศูนย์กลางองค์ความรู้ระดับนานาชาติด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ: International Hub
on Civil Service Management
โครงการระบบบริหารทรัพยากรภาครัฐที่บูรณาการกับ
ระบบการจ้างงานของประเทศ: Integrated National
Employment System









Phase I : กำรนำร่องระบบสำรสนเทศกำรแสดงตัวของข้ำรำชกำร
10,000,000 ส่วนรำชกำร
(GovID) ที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำของข้ำรำชกำร
รวมทั้งกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
คล่องตัว และเป็นบูรณำกำร
Phase II : กำรปรับปรุงระบบและกำรขยำยผลกำรนำร่องจำก Phase I
Phase III : กำรดำเนินกำรอย่ำงเต็มรูปแบบ



ระบบจัดเก็บองค์ควำมรู้ อีกทั้งบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ซึ่งจะนำไปสู่
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเผยแพร่อย่ำงต่อเนื่องในระดับ
สำกล

2,000,000

ส่วนรำชกำร

ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐที่เชื่อมโยงกับระบบกำรจ้ำง
งำนของภำคส่วนต่ำง ๆ ของประเทศ เพื่อให้ประเทศใช้ศักยภำพของ
บุคลำกรในภำพรวมอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

2,000,000

ส่วนรำชกำร



ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559
กลุ่มแผนงำน สำนักงำนเลขำธิกำร สำนักงำน ก.พ.
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