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สรุปแผนการปฏิรูปภารกิจที่ส าคัญของส านักงาน ก.พ. ในช่วงปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  

 
 

ภารกิจส าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย การด าเนินการ 
ผลผลิตภายในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 
หน่วยงานภายใน             

ที่รับผิดชอบ 
๑) การปฏิรูประบบบริหารก าลังคน
คุณภาพ 

๑.๑  การน าร่องปรับปรุงการบริหาร
จัดการทุนรัฐบาล ก.พ. เพ่ือให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

- เพื่อก ำหนดแผนกำรให้ทุนกำรศึกษำ/วิจัย ให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ ฉบับ ๑๒ (Demand Side) 

- จัดประชุม Focus Group กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ/
ข้ำรำชกำร/เอกชน ในสำขำวิชำต่ำงๆ  เพื่อจัดท ำแผนกำรให้
ทุน กำรศึกษำ/วิจัย 
- กำรจัดท ำแผนกำรให้ทุนกำรศึกษำ/วิจัย ให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนพัฒน์ฯ  
- เสนอรูปแบบทุน ก.พ. Strategic–based ต่อ อ.ก.พ. 
- สรุปผลกำรประชุม Focus Group 
- น ำเสนอข้อเสนอแผนกำรให้ทุนกำรศึกษำ/วิจยั     
ต่อที่ประชุม อ.ก.พ. /ก.พ. 
- เสนอรูปแบบทุน ก.พ. Strategic – based ต่อ  
อ.ก.พ./ก.พ.พิจำรณำ 
 
 

- นโยบำยกำรจดัสรรทุนรัฐบำล 
ก.พ. ในเชิงยุทธศำสตร ์
- แนวทำงกำรติดตำมกำรใช้
ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบำล 

- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
- ศูนย์สรรหำและเลือกสรร 
- ศูนย์จัดกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศและบริหำร
ควำมรู ้
- ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 
 

๑.๒ การปรับปรุงกลไกการสรรหา
และคัดเลือก “ทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มี
ศักยภาพสูงทีก่ าลังศึกษาอยู่ในสถาบัน 
การศึกษาในประเทศ (ทุน UIS)” โดยมี
การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ
ส่วนราชการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน        
การคัดเลือกและส่งเสริมความเขา้ใจใน
อาชีพของผู้รับทุน 

 

- เพื่อเตรียมก ำลังคนภำครัฐตำมควำมต้องกำร
ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ และ
สนับสนุนส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐใน
กำรสรรหำและเลือกสรรบุคคล 
 

- บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องกับระบบ
ทุนรัฐบำลในประเด็น ปญัหำ เป้ำหมำย และผลกำร
ด ำเนินกำรทีผ่่ำนมำ 
- ศึกษำข้อมูลเพื่อพัฒนำหลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำ
และเลือกสรรทุนรัฐบำลให้สำมำรถดึงดูดก ำลังคน
คุณภำพและจดัท ำข้อเสนอหลักเกณฑ์วิธีกำร 
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำและเลือกสรรทุน
รัฐบำล ลดเวลำกำรด ำเนินกำร และเพิ่มช่องทำง     
กำรสรรหำบุคคลให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย/
วัตถุประสงค์น ำร่องกำรด ำเนินกำรในบำงประเภททุน 
 
 

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

- ศูนย์สรรหำและเลือกสรร 
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
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ภารกิจส าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย การด าเนินการ 
ผลผลิตภายในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 
หน่วยงานภายใน             

ที่รับผิดชอบ 
๑.๓ แนวทางการจูงใจผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีศักยภาพ เข้าสู่ระบบ
ราชการ โดยรวมถึงการปรับปรุงระบบการ
บรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ความช านาญสูงเข้ารับราชการและระบบ
พนักงานราชการ 

- เพื่อจูงใจให้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมี
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนเข้ำสู่ระบบรำชกำร
และรักษำคนดี คนเก่งให้คงอยู่ในระบบรำชกำร 
 

- ปรับปรุงกลไกกำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคล ให้
สอดคล้องกับรปูแบบกำรจำ้งงำนใหม่ที่หลำกหลำย 
โดยรวมถึงกำรพิจำรณำปรับปรุงกลไกกำรบรรจุ
บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญสูง
เข้ำรับรำชกำร และระบบพนักงำนรำชกำร 
- ศึกษำประเภทบุคลำกรและลักษณะงำนเพื่อรองรับ
รูปแบบกำรจ้ำงงำนท่ีหลำกหลำย 
- พัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏบิัติงำนให้
เหมำะสมและสอดคล้องกับประเภทของบุคลำกรที่
จ ำแนกตำมกำรจ้ำงงำนท่ีหลำกหลำยที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคต 
 
 

- กำรปรับปรุงระบบกำรบรรจุ
บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และควำมช ำนำญสูงเข้ำรับ
รำชกำร และระบบพนักงำน
รำชกำร โดยน ำร่องกับ
กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นควำม
ต้องกำรของส่วนรำชกำร  
- ข้อเสนอเบื้องต้นระบบกำรจ้ำง
งำนรูปแบบใหม ่

- ส ำนักพัฒนำระบบจ ำแนก
ต ำแหน่งและคำ่ตอบแทน 
- ส ำนักวิจัยและพัฒนำงำน
บุคคล 
- ศูนย์สรรหำและเลือกสรร 
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
 

๒) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ         
ส่วนราชการ 

๒.๑ การปรับปรุงค่าตอบแทนของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 

 
 

 
 
- เพื่อปรับปรุงค่ำตอบแทนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับสูงให้ยึดโยงกันอย่ำงเหมำะสม และ
สอดคล้องกับกำรปรับบัญชีเ งินเดือนของ
ข้ำรำชกำรประจ ำที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วตั้งแต่
วันท่ี ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ 

 
 
- ปรับปรุงข้อเสนอตำมข้อสังเกตของ              
รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครอืงำม) และ
น ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงสร้ำงหน่วยงำน
และระบบค่ำตอบแทนบุคลำกรภำครัฐ และ
คณะรัฐมนตรี พิจำรณำตำมล ำดับ 
 
 

 
 
- ข้อเสนอค่ำตอบแทนของผู้
ด ำรงต ำแหน่งระดับสูง 

 
 
- ส ำนักวิจัยและพัฒนำงำน
บุคคล 

๒.๒ การพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ วิธีการในการแต่งต้ัง ย้าย โอน 
เลื่อนข้าราชการพลเรือน ต าแหน่งประเภท
อ านวยการ วิชาการ และทั่วไป เพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารราชการ
แผ่นดินในปัจจบุัน 

 

- เพื่อให้ส่วนรำชกำรมีควำมคล่องตัวใน
กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
 
 
 
 

- ศึกษำแนวทำงกำรเลื่อน โอน ย้ำยที่ให้ควำมส ำคญั
กับควำมสำมำรถและคณุลักษณะของบุคคล เพื่อให้
ส่วนรำชกำรมีควำมคล่องตัวและมปีระสิทธิภำพ         
ในกำรไดม้ำซึ่งผู้ด ำรงต ำแหน่ง  

- ข้อเสนอระบบกำรเลื่อน โอน 
ย้ำยที่ให้ควำมส ำคัญกับ
ควำมสำมำรถและคณุลักษณะ
ของบุคคล 

- ส ำนักตรวจและ
ประเมินผลก ำลังคน 
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
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ภารกิจส าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย การด าเนินการ 
ผลผลิตภายในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 
หน่วยงานภายใน             

ที่รับผิดชอบ 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

ข้าราชการ เพ่ือสนับสนนุการพัฒนาไปสู่
ข้าราชการ ๔.๐ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดจิิทัล 
 

- เพื่อให้ระบบรำชกำรมีบุคลำกรภำครัฐท่ีมี
ควำมเป็นมืออำชีพและพร้อมที่จะขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
 
 

- ทบทวนกำรก ำหนดและพัฒนำสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ  
 

- ข้อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรกลุม่ทีม่ีผลส ำคัญ/มี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต่อกำร
ขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ของ
รัฐบำล 
- หลักสูตรน ำร่องกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนกำรบริหำรโครงกำร 
(Project Management) 

- สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
พลเรือน 
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
 

๒.๔ การปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในมิติกระบวนการพัฒนา เนื้อหา 
และวิธีการบริหารจัดการ 

 
 
 

- เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรส่งเสริมควำมรู้ และ
ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในสภำวกำรณ์
ไม่ปกติของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยขับเคลือ่นกำร
แก้ปัญหำและพัฒนำข้ำรำชกำรในจังหวัด
ชำยแดนภำคใตต้่อไป 

- ทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรพัฒนำ เนื้อหำ 
วิธีกำร ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตข้ำรำชกำรใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
- น ำร่องแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตข้ำรำชกำร
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้รูปแบบใหม ่ 
- ติดตำม ประเมินผลแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้รูปแบบใหม ่

- โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ที่ได้รับกำรปรับปรุงในมิติ
กระบวนกำรพัฒนำ เนื้อหำ และ
วิธีกำรบริหำรจัดกำร 
 

- สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
พลเรือน 

๓) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของส่วนราชการ 

๓.๑ การก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ท่ีพ้นจากราชการ 

 

 
 
- เพื่อให้มีกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงองค์กรกลำง
บริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่ำงแก้ไข
กฎหมำยว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ที่
พ้นจำกรำชกำร ให้เป็นไปตำมหลกักำรที่ ครม. 
มีมติเห็นชอบ แล้วเสนอ ครม. เพือ่พิจำรณำไป
พร้อมกัน 

 
 
- จัดประชุมหำรือร่วมกันระหว่ำงองค์กรกลำง
บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรฝำ่ยพลเรือน
ประเภทต่ำงๆ องค์กรตรวจสอบ และหน่วยงำนอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 
- ส ำนักงำน ก.พ. รวบรวมร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรองค์กรกลำงบริหำร         
งำนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และน ำเสนอ ก.พ. รับทรำบ
กำรปรับร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ที่
พ้นจำกรำชกำรในส่วนของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
- จัดส่งข้อเสนอและร่ำงกฎหมำยทั้งหมดถึงส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพื่อน ำเขำ้สู่กำรพิจำรณำ
ของคณะรัฐมนตรตี่อไป 

 
 
- ข้อเสนอและรำ่งกฎหมำยกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยผู้ที่พ้นจำกรำชกำร 
 

 
 
- ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
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๒๕๖๐ 
หน่วยงานภายใน             

ที่รับผิดชอบ 
๓.๒ การแก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบ

เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
 

- เพื่อปรับปรุง แก้ไข กระบวนกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้
กำรพิจำรณำได้อย่ำงรวดเร็วข้ึน 
 
 
 
 

- ศึกษำ วิเครำะห์ ประเด็นปัญหำเกี่ยวกับกระบวนกำร
พิจำรณำอุทธรณ์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแก้ไข กฎ ก.พ.ค.  
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข กฎ ก.พ.ค. 
- จัดท ำร่ำงกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และ         
กำรพิจำรณำอุทธรณ ์พ.ศ. .... 
- จัดท ำร่ำงกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และ          
กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. .... 

- ร่ำงกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำร
อุทธรณ์และ กำรพิจำรณำ
อุทธรณ ์พ.ศ. .... 
- ร่ำงกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรร้อง
ทุกข์และ กำรพิจำรณำเรื่องร้อง
ทุกข์ พ.ศ. .... 

- ส ำนักพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม 

๓.๓ แนวทางการส่งเสริมมาตรฐาน
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม่  

- เพื่อให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรมส ำหรับ
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ และเพื่อให้
หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นหลักในกำรก ำหนด
ประมวลจริยธรรมส ำหรับเจำ้หน้ำที่ของรัฐใน
หน่วยงำนนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนทำง
จริยธรรม 

 

- ศึกษำ วิเครำะห์ ประมวลข้อมูลมำตรฐำนทำง
จริยธรรมขององค์กรกลำงกำรบรหิำรงำนบุคคลอื่นๆ 
- สื่อสำรและประสำนควำมร่วมมอืกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดท ำแนวทำงกำรส่งเสริมมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ภำยใต้รัฐธรรมนญู 
- ทบทวน/และก ำหนดกลไกกำรบงัคับใช้มำตรฐำน
ทำงจริยธรรมในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

- ร่ำงมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ภำยใต้มำตรำ ๗๖ ของ
รัฐธรรมนูญที่ผ่ำนกำร                  
ลงประชำมติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
แนวทำงกำรน ำไปใช้กับ
กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 
 

- ศูนย์ส่งเสริมจรยิธรรม 
- ส ำนักมำตรฐำนวินัย 

๔) การพัฒนาฐานข้อมลูก าลังคนภาครัฐ 
๔.๑  ระบบสารสนเทศทรัพยากร

บุคคลราชการพลเรือนที่บูรณาการกับ  
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆของ
ภาครัฐ  

 
- เพื่อบูรณำกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยส ำนักงำน 
ก.พ. มีระบบที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลกับส่วนรำชกำร เพื่อ
น ำไปสูร่ะบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ
ที่มีคุณภำพและเป็นประโยชน์สนบัสนุนกำร
บริหำรงำนบุคคลต่ำง ๆของภำครฐัได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
- เพื่อพัฒนำโปรแกรมระบบข้อมลูกลำง
สำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล ของส ำนักงำน 
ก.พ. ที่มีระบบบรหิำรจดักำรข้อมลู

 
- พัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมลูกลำงสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคล (DPIS Center) 
- จัดกำรรหสัมำตรฐำน (Cleansing) และน ำเข้ำสู่
ระบบฐำนข้อมลูกลำงสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล 
- น ำระบบฐำนข้อมูลกลำงสำรสนเทศทรัพยำกร
บุคคล (DPIS Center) มำใช้งำน 
- น ำร่องก ำหนดให้ข้ำรำชกำรพลเรือนใช้ GovID        
ในกำรระบตุัวตนในระบบออนไลน ์

 
- มีสำรสนเทศข้อมูลขำ้รำชกำร  
พลเรือนประเภทบริหำร 
ระดับสูงและประเภทวิชำกำร 
ระดับทรงคณุวุฒิที่เป็นปัจจบุัน 
เพื่อใช้สนับสนุนกำรวำงแผน
ก ำลังคนเชิงยุทธศำสตร ์ 
- DPIS Center สำมำรถ
เชื่อมโยงส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนอ่ืนๆเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
- ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
- ส ำนักตรวจสอบและ
ประเมินผลก ำลังคน 
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ภารกิจส าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย การด าเนินการ 
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๒๕๖๐ 
หน่วยงานภายใน             

ที่รับผิดชอบ 
รหัสมำตรฐำนกลำงข้อมลูพื้นฐำนของโปรแกรม
สำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล โดยรองรับกำร
เชื่อมโยงข้อมูลรหัสมำตรฐำนและข้อมูล
บุคลำกรในแบบออนไลน์ และรองรับกำร
บริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำรระดับจังหวดั 

- ข้ำรำชกำรพลเรือนท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร GovID สำมำรถเข้ำถึง
และปรับปรุงฐำนข้อมูลตนเอง
และเข้ำถึงฐำนข้อมลูองค์ควำมรู้
ที่ ก.พ.ก ำหนด 
 

๔.๒  ระบบสารสนเทศนักเรียนทนุ
รัฐบาล ก.พ. ที่ก าลังศึกษา และกลับมา
ชดใช้ทุน เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
ของแหล่งทุนอืน่ ๆ ของภาครัฐ เพ่ือการ
บริหาร ติดตาม สนับสนุนและใชป้ระโยชน์
จากผู้รับทุน 
 

- เพื่อให้แหล่งทุนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
สำมำรถใช้ข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบำลจำก
ฐำนข้อมูลเดยีวกัน 
- เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูลนกัเรียนทุน
รัฐบำลกับแหล่งทุนอื่น ๆ เพื่อน ำไปสู่กำร
บริหำรระบบทุนรัฐบำลในภำพรวมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

- วิเครำะห์ควำมต้องกำร และปัญหำกำรใช้ข้อมูล
นักเรียนทุนรัฐบำล 
- พัฒนำโปรแกรมต้นแบบ 
- ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมต้นแบบ 
 

- มีสำรสนเทศก ำลังคนนักเรียน
ทุนรัฐบำล ท่ีก ำลังศึกษำ และที่
กลับมำชดใช้ทุน เพื่อกำรบริหำร 
ติดตำมสนับสนุนและใช้
ประโยชน์จำกผู้รับทุน  
- มีโปรแกรมต้นแบบสำรสนเทศ
นักเรียนทุนรัฐบำล 

- ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
- ศูนย์จัดกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศและบริหำร
ควำมรู ้

๔.๓  ระบบฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญของข้าราชการ 
 

- เพื่อให้ส ำนักงำน ก.พ. เป็นศูนยก์ลำงข้อมูล
ทรัพยำกรบุคคลภำครัฐที่สำมำรถน ำเสนอ
ข้อมูลก ำลังคนภำครัฐแก่ฝ่ำยบริหำรเพื่อกำร
ตัดสินใจทั้งเชิงนโยบำยและกำรบริหำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ เช่น ข้อมูลควำมเช่ียวชำญของ
ข้ำรำชกำร ข้อมูลกำรได้รับรำงวัลพิเศษ เป็นต้น 
 

- พัฒนำโปรแกรมระบบฐำนข้อมลูกลำงสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคล (DPIS Center) ใหส้ำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลในมติิควำมเช่ียวชำญของข้ำรำชกำร
กับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เพื่อน ำข้อมลูไปใช้ในกำร
บริหำรงำนบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

- มรีะบบฐำนข้อมูลควำม
เช่ียวชำญของข้ำรำชกำรกลุ่ม
ก ำลังคนคุณภำพและกลุ่ม
ข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้
ปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ยิ่งขึ้น 
 

- ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
- ศูนย์จัดกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศและบริหำร
ควำมรู ้

๔.๔ ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
ส าหรับข้าราชการ (Knowledge 
Management : KM) 

- เพื่อสนับสนุนให้ส ำนักงำน ก.พ. เป็น
ศูนย์กลำงในกำรสร้ำงระบบจัดเกบ็องค์ควำมรู้ 
อีกทั้งบริหำรจัดกำรองค์ควำมรูซ้ึ่งจะน ำไปสู่ 
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- ศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงระบบจัดเก็บองค์ควำมรู ้
- พัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมลูองค์ควำมรู้ส ำหรับ
ข้ำรำชกำร (โปรแกรมต้นแบบ) 
- ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมต้นแบบ 

- มีโปรแกรมต้นแบบ KM พร้อม
ทั้งฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ที่
จ ำเป็นส ำหรับข้ำรำชกำร ๔.๐ 

- ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
- สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
พลเรือน 
- ทุกส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์ 
สนับสนุนข้อมลู 
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๒๕๖๐ 
หน่วยงานภายใน             

ที่รับผิดชอบ 
๔.๕ ระบบน าร่อง GovID ที่ให้

ข้าราชการพลเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
GovID สามารถเข้าถึงและปรับปรุง
ฐานข้อมูลตนเองและเข้าถึงฐานข้อมูล 
องค์ความรู้ที่ ก.พ. ก าหนด  

- เพื่อเช่ือมโยงและบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ข้ำรำชกำรกับบัตรข้ำรำชกำร/บัตรประชำชน 
(Government ID: GovID) เพื่อใช้ระบุตัวตน
ในกำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ของ
ภำครัฐ ซึ่งจะสำมำรถเข้ำถึงและปรับปรุง
ฐำนข้อมูลตนเอง อีกท้ังกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล
องค์ควำมรู้ที่ ก.พ. ก ำหนด 

- ศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงระบบจัดกำรฐำนข้อมูล
ข้ำรำชกำรกับบัตรข้ำรำชกำร/บัตรประชำชน 
- พัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมลู GovID 
- ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรม 

- ข้ำรำชกำรที่เข้ำร่วมระบบ   
น ำร่อง GovID สำมำรถเข้ำถึง
และปรับปรุงฐำนข้อมูลตนเอง
และเข้ำถึงฐำนข้อมลูองค์ควำมรู้
ที่ ก.พ. ก ำหนด น ำร่องกลุ่ม
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

- ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
- ส ำนักตรวจสอบและ
ประเมินผลก ำลังคน 
- ศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
- ศูนย์จัดกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศและบริหำร
ควำมรู ้ 

 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

กลุ่มแผนงำน ส ำนักงำนเลขำธิกำร 

ส ำนักงำน ก.พ. 


