สรุปแผนการปฏิรูปภารกิจที่สาคัญของสานักงาน ก.พ. ในช่วงปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ภารกิจสาคัญ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

การดาเนินการ

๑) การปฏิรูประบบบริหารกาลังคน
- เพื่อกำหนดแผนกำรให้ทุนกำรศึกษำ/วิจัย ให้
คุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนพัฒนำ
๑.๑ การนาร่องปรับปรุงการบริหาร เศรษฐกิจฯ ฉบับ ๑๒ (Demand Side)
จัดการทุนรัฐบาล ก.พ. เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ

- จัดประชุม Focus Group กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ/
ข้ำรำชกำร/เอกชน ในสำขำวิชำต่ำงๆ เพื่อจัดทำแผนกำรให้
ทุน กำรศึกษำ/วิจัย
- กำรจัดทำแผนกำรให้ทุนกำรศึกษำ/วิจัย ให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนพัฒน์ฯ
- เสนอรูปแบบทุน ก.พ. Strategic–based ต่อ อ.ก.พ.
- สรุปผลกำรประชุม Focus Group
- นำเสนอข้อเสนอแผนกำรให้ทุนกำรศึกษำ/วิจยั
ต่อที่ประชุม อ.ก.พ. /ก.พ.
- เสนอรูปแบบทุน ก.พ. Strategic – based ต่อ
อ.ก.พ./ก.พ.พิจำรณำ

๑.๒ การปรับปรุงกลไกการสรรหา
และคัดเลือก “ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มี
ศักยภาพสูงทีก่ าลังศึกษาอยู่ในสถาบัน
การศึกษาในประเทศ (ทุน UIS)” โดยมี
การทาข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ
ส่วนราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การคัดเลือกและส่งเสริมความเข้าใจใน
อาชีพของผู้รับทุน

- บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องกับระบบ
ทุนรัฐบำลในประเด็น ปัญหำ เป้ำหมำย และผลกำร
ดำเนินกำรทีผ่ ่ำนมำ
- ศึกษำข้อมูลเพื่อพัฒนำหลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำ
และเลือกสรรทุนรัฐบำลให้สำมำรถดึงดูดกำลังคน
คุณภำพและจัดทำข้อเสนอหลักเกณฑ์วิธีกำร
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำและเลือกสรรทุน
รัฐบำล ลดเวลำกำรดำเนินกำร และเพิ่มช่องทำง
กำรสรรหำบุคคลให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย/
วัตถุประสงค์นำร่องกำรดำเนินกำรในบำงประเภททุน

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

- เพื่อเตรียมกำลังคนภำครัฐตำมควำมต้องกำร
ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ และ
สนับสนุนส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐใน
กำรสรรหำและเลือกสรรบุคคล

ผลผลิตภายในปีงบประมาณ
๒๕๖๐
- นโยบำยกำรจัดสรรทุนรัฐบำล
ก.พ. ในเชิงยุทธศำสตร์
- แนวทำงกำรติดตำมกำรใช้
ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบำล

หน่วยงานภายใน
ที่รับผิดชอบ
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง
- ศูนย์สรรหำและเลือกสรร
- ศูนย์จัดกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศและบริหำร
ควำมรู้
- ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

- ข้อตกลงควำมร่วมมือ (MoU)
กับส่วนรำชกำร
- หลักสูตรกำรฝึกงำน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรคัดเลือก
นักเรียนทุนและส่งเสริมควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพของผู้รับทุน

- ศูนย์สรรหำและเลือกสรร
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง

หน้ำ 1

ผลผลิตภายในปีงบประมาณ
๒๕๖๐
๑.๓ แนวทางการจูงใจผู้ที่มีความรู้ - เพื่อจูงใจให้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมี
- ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้
- กำรปรับปรุงระบบกำรบรรจุ
ความสามารถ และมีศักยภาพ เข้าสู่ระบบ ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนเข้ำสู่ระบบรำชกำร สอดคล้องกับรูปแบบกำรจ้ำงงำนใหม่ที่หลำกหลำย บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ราชการ โดยรวมถึงการปรับปรุงระบบการ และรักษำคนดี คนเก่งให้คงอยู่ในระบบรำชกำร โดยรวมถึงกำรพิจำรณำปรับปรุงกลไกกำรบรรจุ
และควำมชำนำญสูงเข้ำรับ
บรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมชำนำญสูง รำชกำร และระบบพนักงำน
ความชานาญสูงเข้ารับราชการและระบบ
เข้ำรับรำชกำร และระบบพนักงำนรำชกำร
รำชกำร โดยนำร่องกับ
พนักงานราชการ
- ศึกษำประเภทบุคลำกรและลักษณะงำนเพื่อรองรับ กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นควำม
รูปแบบกำรจ้ำงงำนที่หลำกหลำย
ต้องกำรของส่วนรำชกำร
- พัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้
- ข้อเสนอเบื้องต้นระบบกำรจ้ำง
เหมำะสมและสอดคล้องกับประเภทของบุคลำกรที่ งำนรูปแบบใหม่
จำแนกตำมกำรจ้ำงงำนที่หลำกหลำยที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคต
ภารกิจสาคัญ

๒) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ
๒.๑ การปรับปรุงค่าตอบแทนของ
ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- เพื่อปรับปรุงค่ำตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดั บ สู ง ให้ ยึ ด โยงกั น อย่ ำ งเหมำะสม และ
สอดคล้ อ งกั บ กำรปรั บ บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นของ
ข้ำรำชกำรประจำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗

๒.๒ การพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย - เพื่อให้ส่วนรำชกำรมีควำมคล่องตัวใน
หลักเกณฑ์ วิธีการในการแต่งตั้ง ย้าย โอน กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เลื่อนข้าราชการพลเรือน ตาแหน่งประเภท
อานวยการ วิชาการ และทั่วไป เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารราชการ
แผ่นดินในปัจจุบัน

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

การดาเนินการ

หน่วยงานภายใน
ที่รับผิดชอบ
- สำนักพัฒนำระบบจำแนก
ตำแหน่งและค่ำตอบแทน
- สำนักวิจัยและพัฒนำงำน
บุคคล
- ศูนย์สรรหำและเลือกสรร
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง

- ปรับปรุงข้อเสนอตำมข้อสังเกตของ
- ข้อเสนอค่ำตอบแทนของผู้
รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) และ
ดำรงตำแหน่งระดับสูง
นำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงสร้ำงหน่วยงำน
และระบบค่ำตอบแทนบุคลำกรภำครัฐ และ
คณะรัฐมนตรี พิจำรณำตำมลำดับ

- สำนักวิจัยและพัฒนำงำน
บุคคล

- ศึกษำแนวทำงกำรเลื่อน โอน ย้ำยที่ให้ควำมสำคัญ
กับควำมสำมำรถและคุณลักษณะของบุคคล เพื่อให้
ส่วนรำชกำรมีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ
ในกำรได้มำซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง

- สำนักตรวจและ
ประเมินผลกำลังคน
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง

- ข้อเสนอระบบกำรเลื่อน โอน
ย้ำยที่ให้ควำมสำคัญกับ
ควำมสำมำรถและคุณลักษณะ
ของบุคคล

หน้ำ 2

ผลผลิตภายในปีงบประมาณ
๒๕๖๐
๒.๓ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
- เพื่อให้ระบบรำชกำรมีบุคลำกรภำครัฐที่มี
- ทบทวนกำรกำหนดและพัฒนำสมรรถนะและ
- ข้อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำ
ข้าราชการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ ควำมเป็นมืออำชีพและพร้อมที่จะขับเคลื่อน
คุณลักษณะที่จำเป็นในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ข้ำรำชกำรกลุม่ ทีม่ ีผลสำคัญ/มี
ข้าราชการ ๔.๐ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ควำมจำเป็นเร่งด่วนต่อกำร
และสังคมดิจิทัล
ขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ของ
รัฐบำล
- หลักสูตรนำร่องกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนกำรบริหำรโครงกำร
(Project Management)
๒.๔ การปรับปรุงและพัฒนา
- เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรส่งเสริมควำมรู้ และ
- ทบทวนและปรับปรุง กระบวนกำรพัฒนำ เนื้อหำ - โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
คุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดน ทักษะที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในสภำวกำรณ์ วิ ธี ก ำร ในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ข้ ำ รำชกำรใน ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดน
ภาคใต้ในมิติกระบวนการพัฒนา เนื้อหา
ไม่ปกติของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ภำคใต้ที่ได้รับกำรปรับปรุงในมิติ
และวิธีการบริหารจัดการ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยขับเคลือ่ นกำร
- นำร่องแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตข้ำรำชกำร กระบวนกำรพัฒนำ เนื้อหำ และ
แก้ปัญหำและพัฒนำข้ำรำชกำรในจังหวัด
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้รูปแบบใหม่
วิธีกำรบริหำรจัดกำร
ชำยแดนภำคใต้ต่อไป
- ติดตำม ประเมินผลแนวทำงกำรพั ฒนำคุ ณภำพ
ชีวิตข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้รูปแบบใหม่
๓) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของส่วนราชการ
๓.๑ การกาหนดมาตรฐานการ
- เพื่อให้มีกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงองค์กรกลำง - จัดประชุมหำรือร่วมกันระหว่ำงองค์กรกลำง
- ข้อเสนอและร่ำงกฎหมำยกำร
ดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ บริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่ำงแก้ไข บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน
กำหนดมำตรฐำนกำรดำเนินกำร
กฎหมำยว่ำด้วยกำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ที่ ประเภทต่ำงๆ องค์กรตรวจสอบ และหน่วยงำนอื่น ทำงวินัยผู้ที่พ้นจำกรำชกำร
พ้นจำกรำชกำร ให้เป็นไปตำมหลักกำรที่ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
มีมติเห็นชอบ แล้วเสนอ ครม. เพือ่ พิจำรณำไป - สำนักงำน ก.พ. รวบรวมร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนควำม
พร้อมกัน
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรองค์กรกลำงบริหำร
งำนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอ ก.พ. รับทรำบ
กำรปรับร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ที่
พ้นจำกรำชกำรในส่วนของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
- จัดส่งข้อเสนอและร่ำงกฎหมำยทั้งหมดถึงสำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเข้ำสู่กำรพิจำรณำ
ของคณะรัฐมนตรีต่อไป
ภารกิจสาคัญ

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

การดาเนินการ

หน่วยงานภายใน
ที่รับผิดชอบ
- สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
พลเรือน
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง

- สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
พลเรือน

- สำนักมำตรฐำนวินัย

หน้ำ 3

ภารกิจสาคัญ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๓.๒ การแก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบ - เพื่อปรับปรุง แก้ไข กระบวนกำรพิจำรณำ
เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
อุทธรณ์และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้
กำรพิจำรณำได้อย่ำงรวดเร็วขึ้น

๓.๓ แนวทางการส่งเสริมมาตรฐาน
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม่

๔) การพัฒนาฐานข้อมูลกาลังคนภาครัฐ
๔.๑ ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลราชการพลเรือนที่บูรณาการกับ
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆของ
ภาครัฐ

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

- เพื่อให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรมสำหรับ
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และเพื่อให้
หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นหลักในกำรกำหนด
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใน
หน่วยงำนนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ำมำตรฐำนทำง
จริยธรรม

- เพื่อบูรณำกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยสำนักงำน
ก.พ. มีระบบที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลกับส่วนรำชกำร เพื่อ
นำไปสูร่ ะบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ
ที่มีคุณภำพและเป็นประโยชน์สนับสนุนกำร
บริหำรงำนบุคคลต่ำง ๆของภำครัฐได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- เพื่อพัฒนำโปรแกรมระบบข้อมูลกลำง
สำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล ของสำนักงำน
ก.พ. ที่มีระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล

ผลผลิตภายในปีงบประมาณ
๒๕๖๐
- ศึกษำ วิเครำะห์ ประเด็นปัญหำเกี่ยวกับกระบวนกำร - ร่ำงกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำร
พิจำรณำอุทธรณ์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
อุทธรณ์และ กำรพิจำรณำ
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของ อุทธรณ์ พ.ศ. ....
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแก้ไข กฎ ก.พ.ค.
- ร่ำงกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรร้อง
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของ ทุกข์และ กำรพิจำรณำเรื่องร้อง
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อ
ทุกข์ พ.ศ. ....
ปรับปรุง แก้ไข กฎ ก.พ.ค.
- จัดทำร่ำงกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และ
กำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ....
- จัดทำร่ำงกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และ
กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ....
- ศึกษำ วิเครำะห์ ประมวลข้อมูลมำตรฐำนทำง
- ร่ำงมำตรฐำนทำงจริยธรรม
จริยธรรมขององค์กรกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลอื่นๆ ภำยใต้มำตรำ ๗๖ ของ
- สื่อสำรและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่ รัฐธรรมนูญที่ผ่ำนกำร
เกี่ยวข้อง
ลงประชำมติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
- จัดทำแนวทำงกำรส่งเสริมมำตรฐำนทำงจริยธรรม แนวทำงกำรนำไปใช้กับ
ภำยใต้รัฐธรรมนูญ
กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกร
- ทบทวน/และกำหนดกลไกกำรบังคับใช้มำตรฐำน บุคคล
ทำงจริยธรรมในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล

หน่วยงานภายใน
ที่รับผิดชอบ
- สำนักพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม

- พัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลกลำงสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคล (DPIS Center)
- จัดกำรรหัสมำตรฐำน (Cleansing) และนำเข้ำสู่
ระบบฐำนข้อมูลกลำงสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล
- นำระบบฐำนข้อมูลกลำงสำรสนเทศทรัพยำกร
บุคคล (DPIS Center) มำใช้งำน
- นำร่องกำหนดให้ข้ำรำชกำรพลเรือนใช้ GovID
ในกำรระบุตัวตนในระบบออนไลน์

- ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
- สำนักตรวจสอบและ
ประเมินผลกำลังคน

การดาเนินการ

- มีสำรสนเทศข้อมูลข้ำรำชกำร
พลเรือนประเภทบริหำร
ระดับสูงและประเภทวิชำกำร
ระดับทรงคุณวุฒิที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อใช้สนับสนุนกำรวำงแผน
กำลังคนเชิงยุทธศำสตร์
- DPIS Center สำมำรถ
เชื่อมโยงส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
- สำนักมำตรฐำนวินัย

หน้ำ 4

ภารกิจสาคัญ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

การดาเนินการ

รหัสมำตรฐำนกลำงข้อมูลพื้นฐำนของโปรแกรม
สำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล โดยรองรับกำร
เชื่อมโยงข้อมูลรหัสมำตรฐำนและข้อมูล
บุคลำกรในแบบออนไลน์ และรองรับกำร
บริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำรระดับจังหวัด

ผลผลิตภายในปีงบประมาณ
๒๕๖๐
- ข้ำรำชกำรพลเรือนที่เข้ำร่วม
โครงกำร GovID สำมำรถเข้ำถึง
และปรับปรุงฐำนข้อมูลตนเอง
และเข้ำถึงฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้
ที่ ก.พ.กำหนด

หน่วยงานภายใน
ที่รับผิดชอบ

๔.๒ ระบบสารสนเทศนักเรียนทุน
รัฐบาล ก.พ. ที่กาลังศึกษา และกลับมา
ชดใช้ทุน เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
ของแหล่งทุนอืน่ ๆ ของภาครัฐ เพื่อการ
บริหาร ติดตาม สนับสนุนและใช้ประโยชน์
จากผู้รับทุน

- เพื่อให้แหล่งทุนและหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
สำมำรถใช้ข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบำลจำก
ฐำนข้อมูลเดียวกัน
- เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูลนักเรียนทุน
รัฐบำลกับแหล่งทุนอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่กำร
บริหำรระบบทุนรัฐบำลในภำพรวมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

- วิเครำะห์ควำมต้องกำร และปัญหำกำรใช้ข้อมูล
นักเรียนทุนรัฐบำล
- พัฒนำโปรแกรมต้นแบบ
- ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมต้นแบบ

- มีสำรสนเทศกำลังคนนักเรียน
ทุนรัฐบำล ที่กำลังศึกษำ และที่
กลับมำชดใช้ทุน เพื่อกำรบริหำร
ติดตำมสนับสนุนและใช้
ประโยชน์จำกผู้รับทุน
- มีโปรแกรมต้นแบบสำรสนเทศ
นักเรียนทุนรัฐบำล

- ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง
- ศูนย์จัดกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศและบริหำร
ควำมรู้

๔.๓ ระบบฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญของข้าราชการ

- เพื่อให้สำนักงำน ก.พ. เป็นศูนย์กลำงข้อมูล
ทรัพยำกรบุคคลภำครัฐที่สำมำรถนำเสนอ
ข้อมูลกำลังคนภำครัฐแก่ฝ่ำยบริหำรเพื่อกำร
ตัดสินใจทั้งเชิงนโยบำยและกำรบริหำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ เช่น ข้อมูลควำมเชี่ยวชำญของ
ข้ำรำชกำร ข้อมูลกำรได้รับรำงวัลพิเศษ เป็นต้น

- พัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลกลำงสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคล (DPIS Center) ให้สำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลในมิติควำมเชี่ยวชำญของข้ำรำชกำร
กับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำร
บริหำรงำนบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

- มีระบบฐำนข้อมูลควำม
เชี่ยวชำญของข้ำรำชกำรกลุ่ม
กำลังคนคุณภำพและกลุ่ม
ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้
ปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ยิ่งขึ้น

- ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง
- ศูนย์จัดกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศและบริหำร
ควำมรู้

๔.๔ ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
สาหรับข้าราชการ (Knowledge
Management : KM)

- เพื่อสนับสนุนให้สำนักงำน ก.พ. เป็น
ศูนย์กลำงในกำรสร้ำงระบบจัดเก็บองค์ควำมรู้
อีกทั้งบริหำรจัดกำรองค์ควำมรูซ้ ึ่งจะนำไปสู่
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

- ศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงระบบจัดเก็บองค์ควำมรู้
- พัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้สำหรับ
ข้ำรำชกำร (โปรแกรมต้นแบบ)
- ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมต้นแบบ

- มีโปรแกรมต้นแบบ KM พร้อม - ศูนย์เทคโนโลยี
ทั้งฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ที่
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
จำเป็นสำหรับข้ำรำชกำร ๔.๐ - สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
พลเรือน
- ทุกสำนัก/สถำบัน/ศูนย์
สนับสนุนข้อมูล

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)

หน้ำ 5

ภารกิจสาคัญ
๔.๕ ระบบนาร่อง GovID ที่ให้
ข้าราชการพลเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
GovID สามารถเข้าถึงและปรับปรุง
ฐานข้อมูลตนเองและเข้าถึงฐานข้อมูล
องค์ความรู้ที่ ก.พ. กาหนด

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
- เพื่อเชื่อมโยงและบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ข้ำรำชกำรกับบัตรข้ำรำชกำร/บัตรประชำชน
(Government ID: GovID) เพื่อใช้ระบุตัวตน
ในกำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ของ
ภำครัฐ ซึ่งจะสำมำรถเข้ำถึงและปรับปรุง
ฐำนข้อมูลตนเอง อีกทั้งกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล
องค์ควำมรู้ที่ ก.พ. กำหนด

การดาเนินการ
- ศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงระบบจัดกำรฐำนข้อมูล
ข้ำรำชกำรกับบัตรข้ำรำชกำร/บัตรประชำชน
- พัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูล GovID
- ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรม

ผลผลิตภายในปีงบประมาณ
๒๕๖๐
- ข้ำรำชกำรที่เข้ำร่วมระบบ
นำร่อง GovID สำมำรถเข้ำถึง
และปรับปรุงฐำนข้อมูลตนเอง
และเข้ำถึงฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้
ที่ ก.พ. กำหนด นำร่องกลุ่ม
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงานภายใน
ที่รับผิดชอบ
- ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
- สำนักตรวจสอบและ
ประเมินผลกำลังคน
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง
- ศูนย์จัดกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศและบริหำร
ควำมรู้

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๙
กลุ่มแผนงำน สำนักงำนเลขำธิกำร
สำนักงำน ก.พ.

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
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