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��������	
 ����ก�����ก		�ก�	���	��ก�	���	�� (ก.�.) 	��� 20  ! (�.�. 2560 – 2579)

	����"# 1: 

• 	�&&&	'(�	ก���������)��*����ก�)���+� 
   (Talent Inventory Management)
• 	�&&ก�	�		(�*������ก�		&���������+:	�&&	��ก�	
   ;�<�	�&&�'��=ก�	�'ก�
 (e > Exam)
• 	�&&��A���		B����	��ก�	 4.0 (	����"# 1): 
Competency Management System for 

• 	�&&ก�	K������"#(��ก(���*����;(��:: Multi/Flexible Recruitment and Career
Management System (Phase II)
• 	�&& GovID (Phase III)
• �+�
ก������
�<��	+�	�;�&�����';��ก�	&	'(�	�	����ก	&����)��	�W: 

International Hub on Civil Service Management

       <'������
 : 	�&&&	'(�	�	����ก	&����)��	�W 	����Y���" 	��'��')���+� Y;�	�&�<�����#���#*��� Z*&&��:���"#;"��[�\	�;�& 	����*��	�;�&]�ก
                ���ก'K : ��A�*����&����#�	�&&&	'(�	�	����ก	&����)��	�W ��&���:<	��ก�	 ��A����	��ก�	 *���:���	'�	�&&����		�
                � ^�(�����'���������	
 : )��	�W�"#] 	:�\� 	��K�ก��K	'� 	�&&	��ก�	�"#�" 	��'��')���+� �:<	��ก�	�"#��&����#�<��ก		� ���	��ก�	�"���)���"<'��"#;"
                ก�����
 : 1. ก�����
ก�	 	�& 	��	�&&ก�	�		(����#�\(��:<	��ก�	� Z���
ก	�������ก*	ก����;"��ก:� (First Choice Civil Service)

2. ก�����
ก�	ก	�K������K*����	'��	��� 	��'��')��ก�	&	'(�	�	����ก	&��������:<	��ก�	 (Department focused HR Platform)
3. ก�����
ก�	��	'��	����ก"�	�')+�'*�����)�����	��ก�	 (Civil Service of Integrity and Passion)
4. ก�����
ก�	��'#� 	��'��')��ก�	��A�]�&���	����ก	&����)��	�W (Smart HR Policy)

]�&��	�W&��

��#�� ��#���#� ��#���

��������	
���' 20  !
(��������	
�"# 6 ;��ก�	 	�&��;��*����A�	�&&ก�	&	'(�	K�;ก�	)��	�W) *b��A
c d&�&�"# 12 &	'&������

	����"# 3: 	����"# 1: 
QUICK WINS 
(2560 > 2564)

Competency Management System for 
Civil Service 4.0 (Phase I)
• 	�&& GovID (Phase I)
• ก�Yก�:���	'����	W����K	'��		�\(�(:<������	�W
• ก�	 	�& 	��กk(���*��ก	�&<ก�	;���'ก�	���<'��

International Hub on Civil Service Management
• 	�&&ก		�ก�	��&�<ก���

• 	�&&ก�	K������"#(��ก(���*����;(��:: Multi/Flexible 
Recruitment and Career Management System (Phase I)
• 	�&&��A���		B����	��ก�	 4.0 (	����"# 2): Competency

Management System for Civil Service 4.0 (Phase II)
• 	�&& GovID (Phase II)
• 	�&&ก�	��	'��	��� 	��'��')��ก�	&	'(�	
   �	����ก	&��������:<	��ก�	: Department HRM Improvement System
• 	�&&ก�	B:����/��&� �"#�(���<"������:<	��ก�	*��)+�')�� 

: Flexible Workforce Management
• 	�&&\(���� 	mกn����	��ก�	: Civil Service Counseling System 

2560 2565 2570 2575 2579

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

	����"# 2: 
����b� 

(2565 > 2569)

	����"# 3: 
��	'��	���

�<������*�=�	�&&/ก�Yก 
(2570 > 2574)

	����"# 4: 
��A��:���#�� 
(2575 > 2579)

• 	�&&&	'(�	�	����ก	)��	�W�"#&+	��ก�	ก�&	�&&
   ก�	K�������� 	����: Integrated National 

Employment System
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��������	
 ����ก�����ก		�ก�	���	��ก�	���	�� (ก.�.) 	��� 20  ! (�.�. 2560 – 2579)

	����"# 1 (2560 > 2564): QUICK WINS

)�	ก'K/]�	�ก�	�����q �����'&��

	�&&&	'(�	ก���������)��*����ก�)���+�
(Talent Inventory Management)

ก��������ก���	
�����������	ก������
 ��������������������������	���ก��������ก��
���� ���!"�����ก��ก	���#����ก��������#�
��� "� $ %�
����	�������%&�'���#�'��!"�#��(%�

%&����ก��

	�&&ก�	�		(�*������ก�		&���������+:	�&&	��ก�	;�<�
	�&&�'��=ก�	�'ก�
 (e > Exam)

����ก������������ �ก��������%&��	����ก���&#���������)ก�����ก�*

	�&&��A���		B����	��ก�	 4.0 (	����"# 1): Competency 
Management System for Civil Service 4.0 (Phase I)

ก��������
����ก���	+��%&����ก��,�'��-���,�*ก��%	���� "��.�����%�
�	���� ���� �'��/��
�&����0��	� �'��/���&��ก�����������
ก�� �.1�,&� 

	�&& GovID (I) ก��������
������������ก�����
,	#%�
%&����ก�� (GovID) �!"��	����ก��.9��	,�
�����         
ก���	+��%�
%&����ก�� �#'�	:
ก����������	���ก�����%�
��#����ก������
'!.�����-���� 
����
,	# ����.1������ก��

ก�Yก�:���	'����	W����K	'��		�\(�(:<������	�W ��#��
ก����
����''�,����0���-��',�'�	�-��'��(;�'�

ก�	 	�& 	��กk(���*��ก	�&<ก�	;���'ก�	���<'�� ก�����#�ก<�'������	((	,�#���&#��#�'=��#��	����#�-!��	((	,�#���&#�ก���#�ก���������ก��
��
#��	��!"0���.1�,&�
.�	�.�
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��������	
 ����ก�����ก		�ก�	���	��ก�	���	�� (ก.�.) 	��� 20  ! (�.�. 2560 – 2579)

	����"# 2 (2565 > 2569): ����b�
)�	ก'K/]�	�ก�	�����q �����'&��

	�&&ก�	K������"#(��ก(���*����;(��:: Multi/Flexible 
Recruitment and Career Management System (Phase I)

ก��������
����ก��0&�

�����������&���
�#�'ก&�#��&�;����!�;���.���,��
 $ �� "�;�&�ก��  
�#�'� ����� ����
,	# 0�
;0;�&=�&�!"'!�#�'��&�#�'��'��/���'!�	ก����;�ก��.9��	,�
���%&����      
�������ก������	ก>����! ���ก�
;�&�
����;��������ก��

	�&&��A���		B����	��ก�	 4.0 (	����"# 2): Competency 
Management System for Civil Service 4.0 (Phase II)

ก���������ก���ก!"�#ก	�ก���	+��%&����ก��,�'��-���,�*ก��%	���� "��.�����%�
�	���� ���� 
�'��/���&����0��	� �'��/���&��ก�����������
ก�� �.1�,&� 

	�&& GovID (Phase II) ก��%���=�0�ก Phase I	�&& GovID (Phase II) ก��%���=�0�ก Phase I

	�&&ก�	��	'��	��� 	��'��')��ก�	&	'(�	�	����ก	&����
����:<	��ก�	: Department HRM Improvement System

����ก��;�&���.�Dก>�������ก����������	���ก������ก���#����ก�� ���� HR Consulting and 
Auditing Service �.1�,&�

	�&&ก�	B:����/��&� �"#�(���<"������:<	��ก�	*��
)+�')�� : Flexible Workforce Management

ก��.�	�.�
����ก��/�����/�	��.�!"���'��#!���	,��ก���	
%&�'��#����ก�������'���� �� "���
����'
ก���	+���#�'��& �#	,ก��'���ก��;�&.������*ก���	
��%�
.�����;�����#'

	�&&\(���� 	mกn����	��ก�	: Civil Service Counseling
System

ก���	+������;�&���.�Dก>�%&����ก�� ;���.���,��
 $ �� "�;�&'!������!#�,ก�����
���!"�! ���� 
�����ก �� � Call Center �� � ���' ��������ก!"�#ก	�����'��&�
������!#�,;�ก�����
��
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��������	
 ����ก�����ก		�ก�	���	��ก�	���	�� (ก.�.) 	��� 20  ! (�.�. 2560 – 2579)

	����"# 3 (2570 > 2574): ��	'��	����<������*�=�	�&&/ก�Yก

)�	ก'K/]�	�ก�	�����q �����'&��

	�&&ก�	K������"#(��ก(���*����;(��:: Multi/Flexible 
Recruitment and Career Management System (Phase II)

����ก��0&�

���!"���ก����� ����� ����
,	# 0�
;0;�&=�&�!"'!�#�'��&�#�'��'��/���'!�	ก����;�
ก��.9��	,�
���%&�����������ก������	ก>����! ���ก�
;�&�
����;��������ก��

	�&& GovID (Phase III) ก���������ก������
�,)'��.���

�+�
ก������
�<��	+�	�;�&�����';��ก�	&	'(�	�	����ก	
&����)��	�W: International Hub on Civil Service Management

����*ก��
�
�*�#�'��&���	�������,��&��ก����������	���ก���������	� ���0	��������0	��ก)�
�
�*�#�'��& �!ก�	:
������0	�ก���
�*�#�'��&TD"
0����U.���ก��;�&.������*����
'!.�����-�������
�=���������
,���� "�
;����	���ก�

	�&&ก		�ก�	��&�<ก��� ก���	+����������#�ก��
 �� "�;�&�ก��'�,����ก���������ก����
#��	�;�������ก�� ���ก��
�	+�������	
ก���#�#'/D
���#�'=��#��	��!"0�;�&'!ก��'ก������#�ก��
 ก���#�ก������#�
��
#��	� ���-�.������*%�
ก��'ก������#�  �������,�#0������
��ก���������ก����
#��	�

7
Office of the Civil Service Commission (OCSC)



��������	
 ����ก�����ก		�ก�	���	��ก�	���	�� (ก.�.) 	��� 20  ! (�.�. 2560 – 2579)

	����"# 4 (2575 > 2579): ��A��:���#��

)�	ก'K/]�	�ก�	�����q �����'&��

	�&&&	'(�	�	����ก	)��	�W�"#&+	��ก�	ก�&	�&&ก�	K�����
��� 	����: Integrated National Employment System

ก��.�	�.�
����ก����������	���ก���������	�;�&�� "�'��
ก	�����ก��0&�

��%�
�����#�   
,��
 $ %�
.����� �� "�;�&.�����;�&�	ก����%�
����ก�;�����#'����
'!.�����-������
��
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ทิศทางประเทศ
• แผน 20 ป"
• Thailand 4.0

บุคลากรภาครัฐแต1ละกลุ1ม
(บทบาท+ลักษณะงาน)
ควรทําอะไรได; ทําอะไรเป<น
เพ่ือปรับภาครัฐให;เป<น Digital Government

การวิเคราะหEงาน

• จัดเป<นกลุ1มหลัก
• กลุ1มใดบ;าง
• แต1ละกลุ1มมีบทบาทและ

แผนการพัฒนาแผนการพัฒนา

For High Impact For High Impact 
& Quick Win& Quick Win
• จัด Priority Skill Set ท่ีเก่ียวกับ

การพัฒนาโดยเปรียบเทียบกับ
คุณลักษณะงาน

เชิงพฤติกรรมท่ีต;องการผลักดัน
eg. Digital Literacy สร;างความ
ตระหนักคุ;นเคย + พัฒนาความพร;อม

Profile
ความเช่ียวชาญ (DPIS)

นําร1องนําร1อง training startup & platform development for mass training startup & platform development for mass 
training ( IT )training ( IT )

Digital Government Skills DevelopmentDigital Government Skills Development
for Digital Government Transformationfor Digital Government Transformation

• แผน 12
• แผน DE & DG

ม.ค.60 ม.ิย.60 ม.ค.61ส.ค.60 ต.ค.60

• Tech / Non-tech/ CIOลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบอย1างไรในการ
ผลักดัน Digital Gov.
•แต1ละกลุ1มต;องการ
พัฒนาความรู;และทักษะ
อย1างไรบ;าง

บทบาทและลักษณะงาน

Job Role & Nature of WorkJob Role & Nature of Work

KPI
(Each 
Group

คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรม
ท่ีคาดหวัง

(สคช.)
เทียบกับ 7 ระดับ
UoC, EOC, PC

สามารถใช;ประโยชนE
จาก IT อย1างรอบรู;

เท1าทันการเปล่ียนแปลง IT

• ระบุออกมาในรูปพฤติกรรมบ1งช้ี (EoC) 
เช1น เมื่อมีเทคโนโลยีใหม1 ๆ หรือ app. 
เกิดข้ึน สามารถเรียนรู;ได;อย1างรวดเร็ว
และเลือกใช;ใด;เหมาะสมกับการใช;งาน

• ระบุพฤติกรรมช้ีวัด (PC)

Digital Gov. Skill
Development Blueprint

กรอบการพัฒนาทักษะด;าน
Digital Skill สําหรับบุคลากรภาครัฐ

DG Skill Dev SheetDG Skill Dev Sheet

• กลุ1ม (บทบาทและลักษณะงาน)
• ใครอยู1ในกลุ1มน้ีบ;าง
• ความคาดหวัง
• คุณลักษณะพฤติกรรม
• ความรู; ทักษะ ท่ีจําเป<นการพัฒนา
• แนวทางการพัฒนา
(recommendation)

หาความ

ต;องการ

พัฒนาของ

บุคคล

Gap

แนวทาง
การพัฒนา
(recommendation)
หลากหลายวิธีการ
e.g. self-learning 
in-class 

เข;า
กระบวน
การพัฒนา

ทด
สอบ
หลัง
การ
พัฒนา

Post test
(Online)

ไม1ผ1าน

ผ1าน

: INDIVIDUAL 
DEVELOMENT 
PROFILE

Set คําถาม
• Role
• ลักษณะงาน
• Capacity ด;าน Digital ของบุคล
• ระดับความสนใจในการพัฒนาของบุคคล
• ระดับการสนับสนุนท่ีได;รับจาก ผบ / 
เพ่ือนร1วมงาน (social environment)
• Infrastructure supported eg เคร่ืองมือ

อุปกรณE งบประมาณ

• รายงาน
• ประเมิน
• ปรับปรุง

ประ
เมิน
ผล

ขยาย
ผล

โดยใช;แบบ
ประเมินตนเอง
(pretest 
online)

สตค.+สรอ.
3 เดือน

ตัวอย1าง

หลักสูตรการพัฒนาการจัดกลุ1ม

DG Skill Dev DG Skill Dev 
RoadmapRoadmap

: INDIVIDUAL 
DEVELOMENT
JOURNEY Office of the Civil Service Commission (OCSC)
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Project Management skill DevelopmentProject Management skill Development
ม.ค.60 ม.ิย.60เม.ย.60

Review  มาตรฐานวิชาชีพ
สาขาการบริหารโครงการ

(PM) ประกาศนียบัตร

• mapping มาตรฐานวิชาชีพ PM กับ
บทบาท หน:าที่ ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานของข:าราชการ
• จัดทําและลงรายละเอียด EoC

4 เดือน

ระบุ
กลุLมเปNาหมาย

ของการ
พัฒนา

พัฒนาทักษะด:าน
Project Management 

ให:ข:าราชการ

ประเมินศักยภาพ
ด:านการบริหาร

โครงการ

ผLาน

ไม1ผ1าน

ประเมินผล

• จัดทําและลงรายละเอียด EoC
•จัดทํา function and UPC 

ของผู:บริหารภาครัฐ

กรอบการพัฒนา
สําหรับผู:บริหารโครงการ

ภาครฐั

• รายงาน
• ประเมิน

•ปรับแก;หลักสูตร
และแนวข;อสอบ

รวบรวมหลักสูตร PM พัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาและ
แนวทางการทดสอบทักษะ

ด;าน PM
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ขอบคณุคะ่ขอบคณุคะ่


