
ภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร  สํานักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2548 – 2551)

         เปนผูนําเชิงยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในราชการดวยความ

เปนมืออาชีพบนหลักของระบบคุณธรรมและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยมุงผล

สัมฤทธิใ์นภารกิจของภาครัฐและประโยชนสุขของประชาชน

วิสัยทัศน

ประเด็น

ยุทธศาสตร

1.  กลไกการบริหารบุคคลทุกเรื่องไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมเพื่อมุงไปสูระบบที่เปนสากล มีประสิทธิภาพ

    ในการบริหารกาํลังคนของราชการพลเรือน

2.  ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหสามารถปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

    เปนพลังขับเคลื่อนใหภารกิจภาครัฐบรรลุเปาหมาย

3.  บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานที่เนนคุณธรรม จริยธรรม สุจริตและมีจิตสาํนึก

    ในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม

เปาประสงค

หลัก

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐเชิงกลยุทธ

ระดับมหภาค

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

แบบบูรณาการ 

เชิงรุก

การเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากรบุคคล

การพิทักษระบบ

คุณธรรมและเสริม

สรางราชการใส

สะอาด

การสรางความเขม

แข็ง          สาํนัก

งาน ก.พ.



* 1. โครงการการบรหิารความเปลี่ยนแปลงการปรับใชระบบ 

       จําแนกตําแหนงและคาตอบแทนในกระทรวง ทบวง กรม

* 2. โครงการพัฒนาศูนยเครือขายองคความรูสาธารณะ

       ดานการจัดการทุนมนุษย

3. โครงการพัฒนาการบรหิารงานบุคคลตามระบบเปด

4. โครงการวางแผนการใชกําลังคนภาครัฐ

5. โครงการปรับปรงุกฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารทรพัยากร

        บุคคล

6. โครงการพัฒนานวตักรรมการสรรหาและเลือกสรร

1. โครงการสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากร  

       บุคคลใหจังหวดัและสวนราชการแบบบรูณาการ

* 1. โครงการพัฒนาผูนาํที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรมในภาครัฐ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพขาราชการทัง้ในสวนกลางและ

       สวนภูมิภาค 

3. โครงการเสริมสรางและบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคล

       ในตางประเทศ (สนร.)

4. โครงการการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลที่มี

        สมรรถนะสูง

5. โครงการบรหิารจัดการกําลังคนภาครัฐเพือ่อนาคต

* 1. โครงการพัฒนาเพือ่วางระบบการดําเนินการดานการ

       พิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ

2. โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  

      สงเสริมคานิยมรักความซื่อสัตย สุจริต และการมีสวนรวม

      ในการตอตานการทุจรติเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

1. โครงการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งภายใน

      สํานักงาน  ก.พ.

แผนการบริหารราชการแผนดิน

(2548-2551)

ประเด็นยุทธศาสตรสํานักงาน ก.พ.ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนา

กฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการรายป 2549

ก. การปรบัปรุงกฎหมาย

ข. การปรับปรุงกระบวนการยุตธิรรม

ค. การพัฒนาระบบราชการ

ง. การปองกันและปราบปราม

ทุจริต

จ. การเสริมสรางธรรมาภิบาลใน  

ภาคเอกชนและสงัคม

1.    ปรับปรุงระบบบริหารงานบคุคลภาครัฐ

(06-32-191)

2. พัฒนาระบบแรงจงูใจระบบเงินเดือน

และคาตอบแทนรวมทัง้คณุภาพชีวิต

การทํางาน ฯ (06-32-193)

3.    พิทักษระบบคณุธรรม   (06-32-191)

4.    สนับสนุนใหภาคประชาชน และ

       เจาหนาทีข่องรัฐมีสวนรวมในการ

รณรงคอยางจริงจัง ปลูกฝงจิตสาํนึก 

และคานิยมของสงัคมใหประชาชน

      รวมกันตอตานการทุจริต และการ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาทีข่องรัฐ ฯ   

(06-33-196)

5.  สรางและพัฒนาความโปรงใสในการ

ปฏิบัตงิานของหนวยงานภาครัฐใน    

ทุกระดบั (06-33-198)

• การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

เชิงกลยุทธระดบัมหภาค

• การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ  

บูรณาการเชิงรุก

• การเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล

• การพิทักษระบบคณุธรรม 

• การเสริมสรางราชการใสสะอาด 

• การสรางความเขมแข็งสาํนักงาน ก.พ.

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

ของสํานักงาน ก.พ.

แผนปฏิบัติราชการรายป

2549

ภาพความเชื่อมโยงงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 

 

การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ก. การปรับปรุงกฎหมาย 

ข. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 

ค. การพัฒนาระบบราชการ 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ

ของหนวยงานภาครัฐ และการบริหารงานภาครัฐไดรับการยก

ระดับไปสูความเปนเลิศเพิ่มมากขึ้น 
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 48-51 

1. ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการใหบริการของหนวย

งานภาครัฐอยูในระดับดี 

ไมนอยกวารอยละ 80 โดยเฉลี่ย 

2. คุณภาพมาตรฐานการทํางานของหนวยงานภาครัฐอยูในระดับและ

เกณฑที่สามารถยอมรับได 

ไมนอยกวารอยละ 50 โดยเฉลี่ย 

 

ง.  การปองกันและปราบปรามทุจริต 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประชาชนมีความเชื่อถือในกลไกภาครัฐสูงขึ้น และหนวยงาน

ภาครัฐทุกระดับมีการปฏิบัติงานที่โปรงใสตรวจสอบได 
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 48-51 

1. ระดับการยอมรับของประชาชนที่มีตอกลไกภาครัฐสูงขึ้น ไมนอยกวารอยละ 30 

2. รอยละของประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่สนใจและมีสวนรวม

ในกิจกรรมปองกันและปราบปรามการทุจริตสูงขึ้น 

ไมนอยกวารอยละ 50  

3. หนวยงานภาครัฐทุกระดับมีความโปรงใสในการปฏิบัติงานตาม

เกณฑที่กําหนดไว 

ไมนอยกวารอยละ 50 โดยเฉลี่ย 

 

จ. การเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม 

 

 



ตัวชี้วัด เปาหมาย

•จํานวนขอกฏหมายดานการบริหารบคุคลทีป่รบัปรุงแกไขใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการแนวใหม

จํานวน 5

•รอยละของจํานวนสวนราชการทีไ่ดดําเนินการตามกลไกการบรหิารงาน
บคุคลเปนระบบเปด

รอยละ 60

•รอยละความสําเร็จของการวางแผนกําลังคนภาครัฐ รอยละ 70

•รอยละของจํานวนสวนราชการและจังหวัดที่ไดนําระบบบริหารราชการ
แนวใหมไปปฏบิตัิ

รอยละ 60

•จํานวนครั้งของการปรบัระบบคาตอบแทนและสวัสดิการทีเ่หมาะสม จาํนวน 1

•รอยละความสําเร็จของการผลักดนัใหสวนราชการ/จังหวัดดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ

รอยละ 50

•รอยละของผูบรหิารภาครัฐทีไ่ดรบัการพฒันาสมรรถนะสามารถแสดงผล
งานการเปนผูนําอยางเปนรปูธรรม

รอยละ 90

•รอยละของบคุลากรภาครัฐทีไ่ดรบัการพฒันาใหมคีวามสามารถและทศั
นคตใินการปฏบิตัิงานเปนที่ยอมรับ

รอยละ 80

•จํานวนนักเรียนทุนที่ไดรับจดัสรรทุนไปศึกษาพัฒนาในตางประเทศ จํานวน 1,307

•รอยละของนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาพัฒนาในตางประเทศภายในระ
บะเวลาที่ ก.พ. กําหนด

รอยละ 70

•รอยละความพึงพอใจของนักเรยีนและบคุคลในการบริการดานการศึกษา
ตอตางประเทศของสํานักงาน ก.พ.

รอยละ 70

•รอยละของสวนราชการ/ จังหวัดที่ไดพัฒนาระบบวิชาชีพการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลและการพฒันาทรัพยากรบคุคล

รอยละ 50

•รอยละความสําเร็จของการผลักดนัใหสวนราชการ/จังหวัดสรางวัฒน
ธรรมการเรียนรูผานเครือขายและสื่ออิเล็กทรอนิกส

รอยละ 50

•รอยละความสําเร็จของการสรางระบบพทิักษคุณธรรม รอยละ 80

•รอยละความสําเร็จของการวางระบบใหความคุมครองขาราชการผูใหขอ
มูลที่เปนประโยชนตอราชการ

รอยละ 80

•จํานวนชองทางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนสังคมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจรติ

จํานวน 2

•รอยละความสําเร็จของเครือขายของการมีสวนรวมในกิจกรรมปองกัน
และปราบปรามทุจรติสูงขึ้น

รอยละ 50

•รอยละของจํานวนศูนยประสานราชการใสสะอาดเพิ่มขึ้น รอยละ 50

•รอยละความสําเร็จในการผลักดันใหสวนราชการ/จังหวัด จดัทํามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจรยิธรรม

รอยละ 50

•รอยละของสวนราชการ/จังหวัดทีไ่ดรบัการเผยแพรผลการดําเนินงาน
ดานการเสริมสรางราชการใสสะอาด

รอยละ 50

•จํานวนของกระบวนงานที่มีการปฏบิตัิงานดวยระบบอเิล็กทรอนกิส จํานวน 3

•รอยละของความสําเร็จในการนําระบบบรหิารแบบมุงเนนผลงานและ
หลักสมรรถนะมาใช

รอยละ 70

Corporate ScorecardCorporate ScorecardCorporate Scorecard
แผนงาน งบประมาณ

1. โครงการบริหารความเปลี่ยนแปลงการ
ปรับใชระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบ

แทนในกระทรวง ทบวง กรม

202,600,000

2. โครงการพัฒนาการบริหารงานบคุคล
ตามระบบเปด

1,500,000

3. โครงการวางแผนการใชกําลงัคนภาครัฐ 3,500,000

4. โครงการบริหารจัดการกําลงัคนภาครัฐ
เพื่ออนาคต

647,600

5. โครงการปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย

849,700

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหา
และเลือกสรร

1,160,600

7. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ที่มีสมรรถนะสงู

1,000,000

8. โครงการพัฒนาศูนยเครือขายองคความรู
สาธารณะดานการจัดการทุนมนุษย

37,000,000

9. โครงการสรางความเขมแข็งดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหจังหวัดและสวน

ราชการแบบบูรณาการ

4,800,000

10. โครงการพัฒนาผูนาํที่มีวิสัยทัศนและ
คุณธรรมในภาครัฐ

40,000,000

11.โครงการพัฒนาศกัยภาพขาราชการทั้ง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค

6,000,000

12. โครงการเสริมสรางและบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในตางประเทศ

16,474,000

13.โครงการพัฒนาเพื่อวางระบบการ
ดําเนินการดานการพิทักษระบบคุณธรรมใน

ระบบขาราชการพลเรือนสามัญ

25,100,000

14. โครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานสงเสริมคานยิมรักความซื่อ

สัตย สุจริต และการมีสวนรวมในการ

ตอตานการทุจริตเพื่อประโยชนสขุของ

ประชาชน

4,189,000

15. โครงการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็ง
ภายในสํานกังาน ก.พ.

14,085,520

แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการStrategy Map

การพัฒนาระบบราชการ

ประชาชนทุกระดบัมีความ
พึงพอใจในคุณภาพการให
บริการของหนวยงานภาครัฐ
และการบริหารงานภาครัฐ
ไดรับการยกระดับไปสูความ

เปนเลิศเพิ่มมากขึ้น

ปรับโครงสรางสวน
ราชการและระบบ

บริหารงานใหมีความ
ทันสมัย               เพื่อ
รองรับตอยุทธศาสตร
ของรัฐบาล        ได
อยางมีประสิทธิผล

พัฒนาขีด
สมรรถนะและ   
วัฒนกรรมการ
ทํางานของ
บุคลากรและ

หนวยงานภาครัฐ

-  ระบบบริหารบุคคล ภาครัฐ

มีประสิทธิภาพ ยืดหยุนคลอง

ตัว

-  กําลังคนภาครัฐไดรับคา

ตอบแทนที่เหมาะสมเทียบ

เคียงอัตราตลาดและทํางาน

อยางมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และคณุ

ภาพชีวิตที่ดี

-กําลงัคนภาครัฐทุกระดับมี
คุณภาพและคุณธรรมเปนที่

ยอมรับแกสังคม

-  ระบบราชการมีระบบ

พิทักษคุณธรรมที่สามารถ

สนับสนนุใหการบริหารงาน

บุคคล    ภาครัฐมีความเปน

ธรรม

-  ยกระดับความนาเชื่อถือของ

กลไกภาครัฐ ดานความโปรง

ใสในการปฏิบัติงาน

- หนวยงานภาครัฐทุกระดับ 

ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได

-  ขาราชการและเจาหนาที่ของ

รัฐ มีคานิยมเรื่องความซื่อสัตย

ตอตานการทุจริต ประพฤติมิ

ชอบ

-  ยกระดับการปฏิบัติงานของ

สํานักงาน ก.พ. ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

-  พัฒนาการบริหารของสํานกั

งาน ก.พ.   แบบมุงเนนผลงาน

และสมรรถนะ

เปาประสงค

*  ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ รวม
ทั้งการพิทักษระบบคุณธรรม
*  พัฒนาระบบแรงจูงใจ  ระบบเงินเดือนและ
คาตอบแทน  รวมทั้งคุณภาพชีวิตการทํางาน  
   เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจของขาราชการ
*  สงเสริมบุคลากรและหนวยงานภาครัฐใหเกิด
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง  
   อันจะนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพของขาราชการ

ประสิทธิผล

คณุภาพ

ประสิทธิภาพ

พฒันาองคกร

ตัวชี้วัดระดบัสํานัก/กอง ตัวชี้วัดระดบับุคคล



Strategy Map
การพัฒนาระบบราชการ

ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพ

การใหบริการของหนวยงานภาครัฐและการ

บริหารงานภาครัฐไดรับการยกระดับไปสู

ความเปนเลิศเพิ่มมากขึ้น

ปรับโครงสรางสวนราชการและระบบ

บริหารงานใหมีความทันสมัย               

เพื่อรองรับตอยุทธศาสตรของรัฐบาล        

ไดอยางมีประสิทธิผล

พัฒนาขีดสมรรถนะและ   วัฒน

กรรมการทํางานของบุคลากร

และหนวยงานภาครัฐ

-  ระบบบริหารบุคคล ภาครัฐมีประสิทธิภาพ ยืด

หยุนคลองตวั

-  กําลังคนภาครัฐไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม

เทียบเคียงอัตราตลาดและทํางานอยางมีเกียรติ 

ศักดิ์ศรี และคุณภาพชวีติที่ดี

-กําลังคนภาครัฐทุกระดับมีคุณภาพและคุณธรรม
เปนที่ยอมรับแกสังคม

-  ระบบราชการมีระบบพิทักษคณุธรรมที่

สามารถสนับสนุนใหการบริหารงานบุคคล    

ภาครัฐมีความเปนธรรม

-  ยกระดับความนาเชื่อถือของกลไกภาครัฐ ดาน

ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

- หนวยงานภาครัฐทุกระดับ ปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใส ตรวจสอบได

-  ขาราชการและเจาหนาที่ของรฐั มีคานิยมเรื่อง

ความซื่อสัตยตอตานการทุจริต ประพฤติมิชอบ

-  ยกระดับการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

-  พัฒนาการบริหารของสํานักงาน ก.พ.   แบบ

มุงเนนผลงานและสมรรถนะ

เปาประสงค

*  ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ รวมทั้งการพิทักษระบบคุณธรรม

*  พัฒนาระบบแรงจูงใจ  ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน  รวมทั้งคุณภาพชีวิตการทํางาน  

   เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจของขาราชการ

*  สงเสริมบุคลากรและหนวยงานภาครัฐใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

   อันจะนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพของขาราชการ



Corporate Scorecard

รอยละ  50♦ รอยละความสําเร็จของการผลกัดนัใหสวนราชการ/จังหวดัดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ

รอยละ  80♦ รอยละของบุคลากรภาครัฐที่ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและ

ทัศนคติในการปฏบิัติงานเปนที่ยอมรับ

รอยละ  80♦ รอยละของผูบรหิารภาครฐัที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะสามารถแสดง

ผลงานการเปนผูนําอยางเปนรปูธรรม

จํานวน  1♦ จํานวนครั้งของการปรบัระบบคาตอบแทนและสวัสดกิารที่เหมาะสม

รอยละ  60♦ รอยละของจํานวนสวนราชการและจังหวดัที่ไดนําระบบบรหิาร   ราช

การแนวใหมไปปฏบิัติ

รอยละ  70♦ รอยละความสําเร็จของการวาง แผนกาํลังคนภาครัฐ

รอยละ  60♦ รอยละของจํานวนสวนราชการที่ไดดาํเนินการตามกลไกการบรหิาร

บุคคลเปนระบบเปด

จํานวน  5♦ จํานวนขอกฎหมายดานการบรหิารบคุคลที่ปรบัปรุงแกไขให     สอด

คลองกับการบรหิารราชการแนวใหม

เปาหมายตัวชีว้ัด



Corporate Scorecard

รอยละ  80♦ รอยละความสําเร็จของการวางระบบการใหความคุมครองขาราชการ   

ผูใหขอมลูที่เปนประโยชนตอราชการ

รอยละ  80♦ รอยละความสําเร็จของการสรางระบบพิทักษคุณธรรม

รอยละ  50♦ รอยละความสําเร็จของการผลกัดนัใหสวนราชการ/จังหวดัสราง  วัฒน

กรรมการเรียนรูผานเครอืขายและสื่ออิเลก็ทรอนกิส

รอยละ  50♦ รอยละของสวนราชการ/จังหวดัที่ไดพัฒนาระบบวิชาชีพการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รอยละ  70♦ รอยละความพึงพอใจของนกัเรียน และบุคคลในการบรกิารดานการ

ศกึษาตอตางประเทศของสํานกังาน ก.พ.

รอยละ  70♦ รอยละของนกัเรยีนทุนที่สําเร็จการศกึษาพัฒนาในตางประเทศ        

ภายในระยะเวลาที่ ก.พ.กาํหนด

จํานวน  1,307♦ จํานวนนกัเรียนทุนที่ไดรับจัดสรรทุนไปศกึษาพฒันาในตางประเทศ

เปาหมายตัวชีว้ัด



Corporate Scorecard

รอยละ  70♦ รอยละของความสําเร็จในการนําระบบบริหารแบบมุงเนนผลงาน  และ

หลกัสมรรถนะมาใช

จํานวน  3♦ จํานวนของกระบวนงานที่มีการปฏิบัติงานดวยระบบอิเลก็ทรอนกิส

รอยละ  50♦ รอยละของสวนราชการ/จังหวดั ที่ไดรับการเผยแพรผลการ       ดําเนิน

งานดานการเสริมสรางราชการใสสะอาด

รอยละ  80♦ รอยละความสําเร็จในการผลกัดนัใหสวนราชการ/จังหวดั จัดทํา  มาตร

ฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

รอยละ  50♦ รอยละของจํานวนศูนยประสานราชการใสสะอาดเพิ่มขึ้น

รอยละ  50♦ รอยละความสําเร็จของเครอืขายของการมีสวนรวมในกิจกรรม     ปอง

กนัและปรามปราบทุจริตสูงขึ้น

จํานวน  2♦จํานวนชองทางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนสงัคมในการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

เปาหมายตัวชีว้ัด



แผนปฏิบัติการ

4,800,0009. โครงการสรางความเขมแข็งดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลใหจังหวดั

และสวนราชการแบบบูรณาการ

37,000,0008. โครงการพัฒนาศนูยเครือขายองคความรูสาธารณะดานการจัดการ   

ทุนมนุษย

1,000,0007. โครงการบรหิารจดัการทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง

1,160,6006. โครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลอืกสรร

849,7005. โครงการปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการบรหิารทรัพยากรบคุคล

647,6004. โครงการบรหิารจดัการกําลงัคนภาครัฐเพื่ออนาคต

3,500,0003. โครงการวางแผนการใชกําลงัคนภาครฐั

1,500,0002. โครงการพัฒนาการบรหิารงานบุคคลตามระบบเปด

202,600,0001. โครงการบรหิารความเปลีย่นแปลงการปรับใชระบบจําแนกตําแหนง

และคาตอบแทนในกระทรวง ทบวง กรม

งบประมาณแผนงาน / โครงการ



แผนปฏิบัติการ

14,085,52015. โครงการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งภายในสํานักงานก.พ.

4,189,00014. โครงการเสริมสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงาน สงเสรมิคานิยม

รกัความซื่อสัตย สุจริตและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน

25,100,00013. โครงการพัฒนาเพื่อวางระบบการดําเนินการดานการพิทกัษ       

ระบบคุณธรรมในระบบขาราชการพลเรอืนสามัญ

16,474,00012. โครงการเสริมสรางและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในตางประเทศ

6,000,00011. โครงการพัฒนาศกัยภาพขาราชการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

40,000,00010. โครงการพัฒนาผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรมในภาครฐั

งบประมาณแผนงาน / โครงการ
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