
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงาน ก.พ.  

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ สํานักงาน ก.พ. เปนองคกรกลางดาน          

การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนภายใตระบบคุณธรรม ทําหนาที่สงเสริมการพัฒนา

ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐใหมีคุณภาพชีวิตและการทํางานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกําลังคน

ในราชการใหเปนกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติอยางมีประสิทธิภาพ  

 

วิสัยทัศน 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ไดรับความเชื่อมั่น และ         

เปนแบบอยางที่ดีท้ังในระดับประเทศและระดบัโลก 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกําลังคนภาครัฐ

ใหมีประสิทธิภาพ 

๒. สรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนใหมีสมรรถนะขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน 

๓. พิทักษระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสรางมโนสุจริต และความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการที่มุงเนนประโยชนสวนรวม 

ประเด็นยุทธศาสตร 
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

๒. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

๓. การเสริมสรางความมปีระสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

๔. การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

๕. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรภาครัฐ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
๑. ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรูและทักษะที่จําเปน

ในการปฏิบัติงาน 

๒. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐไดรับการพัฒนา

ใหเหมาะสมตอการใชประโยชน 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คลองตัว เอื้อตอการดําเนินงาน

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด 

๔. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และไดรับ         

ความเปนธรรมในการปฏิบัติราชการ 

๕. สวนราชการไดรับการสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
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ผลผลิต/โครงการ 

๑. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดน

ภาคใต  

๒. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

๔. การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

๕. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 

กลยุทธ / วิธีการดําเนินการ 

๑. ศึกษา วิจัย พัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลใหมีเนื้อหาสอดคลองกัน มีความยืดหยุน คลองตัว งายตอการนําไปปฏิบัติบนหลักของระบบคุณธรรม 

เอื้อตอการบริหารจัดการของสวนราชการและจังหวัด  

๒. ประสานความรวมมือกันระหวางหนวยงานกลางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยน

องคความรู และรักษามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ  

๓. พัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมีขีดความสามารถและความยืดหยุนคลองตัว

ตอบสนองตอการปฏิบัติราชการและสงมอบบริการสาธารณะ  

๔. สงเสริม สนับสนุน บริการใหคําปรึกษา แนะนําตามความตองการของสวนราชการและจังหวัด

อยางตอเนื่อง  

๕. วางมาตรการ/ระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม

และสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน  

๖. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อปรับปรุง พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

อยางตอเนื่อง 

๗. ศึกษา วิจัย พัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับระบบและวิธีการสรรหา

บุคคลเขารับราชการ ใหมีความยืดหยุน คลองตัว งายตอการปฏิบัติบนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อสราง 

คนเกงคนดี และการดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขาสูวงราชการ  

๘. พัฒนาระบบแรงจูงใจ เงินเดือน คาตอบแทน รวมทั้งคุณภาพชีวิตการทํางานใหสามารถจูงใจ

ใหคนเกงคนดี เขาสูระบบราชการและรักษาไวในระบบราชการตอไป  

๙. วางระบบ กลไกการมีสวนรวมของขาราชการและสรางความเขาใจใหขาราชการพลเรือน        

เพื่อการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ   

๑๐. สรางคนเกงคนดี โดยการดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขาสูวงราชการ  

๑๑. บริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

๑๒. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมในการทํางานที่มีความหลากหลายอยางเปนระบบ        

เพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป สงเสริมใหมีการเพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่อง ตลอดจนกําหนดให

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับมีหนาที่พัฒนาตนเองตามขีดสมรรถนะที่กําหนดไว  
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๑๓. พัฒนาระบบงานสนับสนุนใหเหมาะสม ทันสมัย ไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนองคกรใหเปนหนวยงานตนแบบ  

๑๔. ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู และ

การใหบริการใหคําปรึกษานักเรียนทุนที่ศึกษาในตางประเทศ  

๑๕. สงเสริม สนับสนุน การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลของสวนราชการและ

จังหวัด  

๑๖. ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสวนราชการ วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานของ

ระบบคุณธรรม  

๑๗. เผยแพรองคความรูและสรางเครือขายดานพิทักษระบบคุณธรรม  

๑๘. สรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในหนวยงานใหปฏิบัติงานดวย

ความประพฤติชอบ ซือ่สัตย สุจริต เปนกลาง ไมเลือกปฏิบัติ ยึดถือคุณธรรม และจริยธรรมเปนหลักในการ

ทํางาน  

๑๙. จัดใหมีกลไกรับผิดชอบดูแลในเรื่องจริยธรรมขึ้นในแตละสวนราชการ เพื่อสงเสริมและ        

ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคอยสอดสองใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ของหนวยงาน  

๒๐. ศึกษา วิจัยองคความรูดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของขาราชการ

เพื่อกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาจริยธรรมขั้นสูงตอไป 

การดําเนินกิจกรรมทีเ่ชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เปาหมายเชิง

ยุทธศาสตร และผลผลิต/โครงการ  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต           

(ยุทธศาสตรดานความมั่นคง แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

กิจกรรม การดําเนินการ 

การเสริมสรางประสิทธิภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

การจัดหลักสูตรเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต           

ของขาราชการในจังหวัดชายแดนใต จํานวน ๑๘ รุน รวมประมาณ 

๑,๘๐๐ คน  
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

(ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ แผนงานบูรณาการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัล) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมตอการใชประโยชน 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรม การดําเนินการ 

ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม รุนที่ ๖ 

(DPIS 6) ในแบบออนไลนกับฐานขอมูลกลางของสํานักงาน ก.พ. และ

จัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร 

๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

(ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานรองพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ คลองตัว เอื้อตอ

การดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด  

ผลผลิตที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  

กิจกรรม การดําเนินการ 

การพัฒนาประสิทธิภาพและ

คุณภาพการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐ 

- การจัดทําขอเสนอดานคาตอบแทนของขาราชการ พัฒนา ปรับปรุง

หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดคาตอบแทนในราชการพลเรือนให

เหมาะสม เปนธรรม เพื่อใหสามารถจูงใจและรักษาผูมีความรู

ความสามารถใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือน ตามแนวทางในระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ       

พ.ศ. .... โดยสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ             

อยางเปนรูปธรรม มีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพการณ 

ภาวการณดํารงชีพ และบริบทของแตละสวนราชการ 

- การศึกษา วิจัย พัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ การจัดทําขอเสนอ           

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐที่สอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประชากร รวมถึงกรอบสิทธิประโยชน



 

 

๕

กิจกรรม การดําเนินการ 

และหลักเกณฑวิธีการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ การจัดทํา

ขอเสนอดานการพัฒนาระบบจําแนกตําแหนง การจัดทําขอเสนอ       

แนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสําหรับการดํารงตําแหนง

ผูบริหารมืออาชีพดานทรัพยากรบุคคล การจัดทํารางแนวทางและ

กลไกการติดตามและประเมินผลการใชตําแหนงและอัตรากําลัง 

(Position & Workforce Audit) การจัดทํากรอบอัตรากําลังภาครัฐ

เชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในแตละกลุม

ภารกิจภาครัฐ ๕ ดาน 

- การบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องเลื่อน แตงตั้ง โอน ยาย 

การส ง เสริม เพื่ อพัฒนาขีด

ความสามารถในการบริหาร

ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ ห ส ว น

ราชการและจังหวัด 

- การใหคําปรึกษาแนะนํา สนับสนุนหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ของส วนราชการและจั งหวั ด  (HR Unit) เพื่ อ ให ปฏิ บั ติ ง าน                

อยางมีประสิทธิภาพ  

- การพัฒนาความรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  

สรางเครือขายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการ รวมทั้ง  

รับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการและจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทํา

แนวทางปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับระบบบริหาร

ราชการในสวนภูมิภาค 

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ

ดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับ

ราชการ 

- การพัฒนาขอสอบและชุดขอสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป 

สําหรับการสอบดวย Paper & Pencil และขอสอบที่จะนําเขาสูระบบ

การสรรหาและเลือกสรรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

- การสรางและพัฒนาเครื่องมือประเมินบุคคลเพื่อการเลือกสรรบุคคล        

เขารับราชการ ใหไดคนดีคนเกง การใหคําปรึกษาแนะนําและสนับสนุน

ใหสวนราชการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการได

อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการและถูกตองตามหลักเกณฑ

ที่กําหนด  

- การพัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และ

การจัดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

- การจัดทํารายงานหนังสือเวียน/คูมือเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ

ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ          

ที่ ก.พ. รับรอง 

  



 

 

๖

กิจกรรม การดําเนินการ 

การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนา ปรับปรุ ง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับ             

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัย สนับสนุนการปฏิบัติงานของ      

สวนราชการใหมีประสิทธิภาพ บนหลักของระบบคุณธรรมในภาคราชการ 

รวมทั้ง สงเสริมความรู ความเขาใจใหสวนราชการดําเนินการตาม              

กฎ ระเบียบไดถูกตอง 

๔. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ (ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

และไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติราชการ 

ผลผลิตที่ ๒ การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

กิจกรรม การดําเนินการ 

ก า ร เ ต รี ย ม แ ล ะ พั ฒ น า

คุณภาพกําลังคนภาครัฐ 

- การเตรียมกําลังคนคุณภาพ สรางคนเกงคนดี โดยการดึงดูดผูมีความรู

ความสามารถเขาสูระบบราชการ เพื่อใหสวนราชการไดผูที่มีความรู

ความสามารถ เหมาะสม และตรงตามความตองการ อาทิ การสอบ        

ภาคความรูความสามารถทั่วไป การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุน

รัฐบาล การดูแลจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล 

- การจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อพัฒนากําลังคนและบุคลากรภาครัฐที่ตอบสนอง

ตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาระบบบริหารกําลังคน

คุณภาพเพื่อใหระบบราชการกลุมกําลังสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อ

ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ  

- การพัฒนาบุคลากรภาครัฐกลุมตางๆ อาทิ การพัฒนาผูบริหารสวนราชการ 

การพัฒนาผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรมในภาครัฐ การพัฒนาขาราชการผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) และศูนยการเรียนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(OCSC Learning Space) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีศักยภาพและ

ความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด 

- การสรางคลังเครื่องมือการประเมินสมรรถนะ บุคลิกภาพ หรือพฤติกรรม 

สําหรับขาราชการ ดวยเทคนิคศูนยการประเมิน (Assessment Center 

Method : ACM)  

  



 

 

๗

กิจกรรม การดําเนินการ 

การพัฒนาเพื่ อสร างความ

เขมแข็งภายในสํานักงาน ก.พ. 

การพัฒนาศักยภาพของขาราชการสํานักงาน ก.พ. ใหมีขีดความสามารถ

และปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ พรอมตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง       

ในดานตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนของสํานักงาน ก.พ.         

ใหเหมาะสม ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงาน ก.พ.  

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ดู แ ล

นักเรียนไทยในตางประเทศ 

การสงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝกอบรม 

หรือดูงานสําหรับนักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่น และบุคลากรภาครัฐ

ที่ลาศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานในตางประเทศ ตลอดจนดูแล ติดตาม         

ความปลอดภัยของนักเรียนไทยโดยทั่วไป และในกรณีที่เกิดเหตุการณรุนแรง

ตาง ๆ ในตางประเทศ อาทิ สงคราม เหตุจลาจล แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

การพัฒนาเพื่ อเสริ มสร าง

ประสิทธิภาพในการดําเนินการ

ดานการพิทักษระบบคุณธรรม

ในระบบขาราชการพลเรือน

สามัญ 

- การเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการดานการพิทักษระบบ

คุณธรรมในระบบขาราชการพลเรือน อาทิ  การดูแลพิทักษ ให เกิด           

ความเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของระบบราชการพลเรือน 

ติดตาม ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการวาไดปฏิบัติ

ตามมาตรฐานของระบบคุณธรรม การสรางเครือขายดานพิทักษระบบ

คุณธรรม รวมทั้ งการสื่อสารเชิ งรุกเพื่อสรางความรู  ความเขาใจใน             

ผลการดําเนินงานของ ก.พ.ค. ใหเปนที่ประจักษและเชื่อมั่นในความเปนธรรม 

- การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ  

๕. ยุทธศาสตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรภาครัฐ (ยุทธศาสตร

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติชอบ) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :  สวนราชการไดรับการสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม 

จริยธรรม 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร  

กิจกรรม การดําเนินการ 

การ เสริ มสร า งคุณธรรม 

จริยธรรม และการพัฒนา

วัฒนธรรมองคกร 

 

- การศึกษา วิจัย พัฒนาองคความรู สรางนวัตกรรม และเครื่องมือ            

การสงเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม อาทิ การจัดทํามาตรฐาน

จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม       

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม           

(E-Survey)  



 

 

๘

กิจกรรม การดําเนินการ 

- การเสริมสรางจิตสํานึกที่ดี  ดํารงตนอยางมี เกียรติยศ ศักดิ์ศรี   

โดยการจัดกิจกรรมเสริมสรางองคความรูและปลุกจิตสํานึกการเปน

ขาราชการที่ดี อาทิ งานถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและ

พลังแผนดิน งานวันขาราชการพลเรือน การรณรงคปลุกจิตสํานึก

เพื่อใหขาราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวม  

- การสงเสริมใหขาราชการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ 

กฎเกณฑ และวิธีปฏิบัติตาง ๆ ในการดําเนินการทางวินัย สามารถ         

นําความรูที่ ไดรับไปปฏิบัติ งานไดอยางถูกตองเหมาะสม และ                

การเสริมสรางทัศนคติคานิยมในการรักษาวินัย 

 

 

 




