
โครงการอบรมสัมมนาร่วมกันส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที ่๑๕ 

------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ข้าราชการนับเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผนปฏิรูปประเทศและ
แผนการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับความท้าทายและ
บริบทการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่องตั้งแต่แรกบรรจุ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฐานความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการซึ่งเป็นช่วงที่เพ่ิง
เปลี่ยนสถานะมาเป็นข้าราชการนั้น ควรได้รับการพัฒนากรอบความเชื่อ (Mindset) ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานเป็นข้าราชการที่มีศักยภาพ และมีคุณธรรม  

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งเน้น
การปรับรากฐานเพ่ือเป็นคานงัดสู่การต่อยอดการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี มีหลักการส าคัญประการหนึ่ง คือ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” เพ่ือให้คนไทยเป็นพลัง
ส าคัญ ในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะใน
การคิดเชิงสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเคารพในความแตกต่าง และมีจุดยืนทางจริยธรรม  และใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ซึ่งมุ่งเน้นให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีแนวทางที่
ก าหนดไว้ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งให้มีการประเมินความคุ้มค่า และประสิทธิภาพในการพัฒนา
ข้าราชการในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม  

๑.๓ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๔ ผู้ได้รับ
บรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งโอน
มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่ก าหนด
ในกฎ ก.พ. และมาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในกรณีที่เห็นสมควร และเพ่ือประหยัด ส านักงาน ก .พ. จะจัดให้มี 
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

๑.๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ “ข้อ ๘ การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ให้ด าเนินการ ใน
กระบวนการ (๑) การปฐมนิเทศ (๒) การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ (๓) การอบรมสัมมนาร่วมกัน...” และหนังสือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
  



๒ 
 

ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ ว ๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ
พัฒนาและการประเมินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ซึ่งให้
ส่วนราชการใช้แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่
ปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการพัฒนาข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยได้ก าหนดให้ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้อง
ผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง ๓ กระบวนการ คือ ๑. การปฐมนิเทศ ๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ ๓. การอบรม
สัมมนาร่วมกัน ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส่ วนราชการก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกวา 
หกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งป โดยมีส านักงาน ก.พ. ท าหนาที่เปนศูนยกลางขอมูลในการจัดอบรมสัมมนารวมกัน
ของสวนราชการตาง ๆ เพื่อใหประสานความรวมมือกันในการรับขาราชการจากสวนราชการอ่ืนเขาอบรม 

๑.๕ ส านักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม เกี่ยวกับมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเห็นสมควรด าเนินการ
โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. วัตถุประสงค ์

  เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน 
รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์
และการลงมือปฏิบัติจริง 

๓. หัวข้อการฝึกอบรมและรายละเอียด                                                       รวมเวลา ๔๔ ชั่วโมง 

 

 
 

๑. ต้นกล้าข้าราชการ…กับการท างานเพื่อแผ่นดิน (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)                                              
วัตถุประสงค์ - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายระบุความหมายของค าว่าข้าราชการที่ดี 

และให้เหตุผลได้หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

ประเด็นการฝึกอบรม - ความหมายของค าว่า “ข้าราชการ” บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานราชการ 
- ปรัชญา แนวทาง และหลักการ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ

ที่ดีตามรอยพระยุคลบาท  
- การพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประโยชน์การบริการประชาชน 

เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม เรียนรู้จากการถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณข์องวิทยากร  
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

ชุดกิจกรรมที่ ๑  ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ จิตส านึก
ของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม  (๘ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 



๓ 
 

๒. การตัดสินใจเชิงจริยธรรม  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)                                                                                           
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจที่

เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ประเด็นการฝึกอบรม การตัดสินใจโดยหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยผ่านกรณีศึกษาและ 

การถ่ายทอดประสบการณ์จริง 
เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์จากกรณีตัวอย่าง  
๓. การศึกษาดูงาน : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการขับเคลื่อน   

การพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการฝึกอบรม ทีม่า/ โครงสร้าง/ ภารกิจของโครงการ แนวทางการด าเนินงานและการให้บริการ
ประชาชน และผลการด าเนินงานที่ส่งผลประโยชน์ต่อพ้ืนที่และชุมชน 

เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ 
๔. การศึกษาดูงาน : อุทยานราชภักดิ์ (๑ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชประวัติและ 

พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของบูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ อันน ามาสู่ 
ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยตราบจนทุกวันนี้  อันจะ
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และก าลังใจในด้านการขับเคลื่อนภารกิจ และการ
ปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการ  

ประเด็นการฝึกอบรม พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของบูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุง
สุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ 
๕. การศึกษาดูงาน : ศูนย์ฝนหลวง (๒ ชั่วโมง) : ข้าราชการ...การท างานเพื่อประเทศชาติและประชาชน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือพัฒนาสภาพความเป็นอยู่
และเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงประชาชนได้มีแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   

ประเด็นการฝึกอบรม ที่มา/ โครงสร้าง/ ภารกิจของโครงการ แนวทางการด าเนินงานและการให้บริการ
ประชาชน และผลการด าเนินงานที่ส่งผลประโยชน์ต่อพ้ืนที่และชุมชน 

เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ 
 
 



๔ 
 

๖. กิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ

สังคม และผลกระทบถึงประเทศชาติและประชาชน 
ประเด็นการฝึกอบรม - การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ 

- แนวคิด/กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน 
เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม กิจกรรมจิตอาสา  

 
 
 

๑. สมรรถนะในการเป็นข้าราชการ (๖ ชั่วโมง)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักในราชการ

พลเรือน และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการในยุคประเทศไทย ๔.๐  
ประเด็นการฝึกอบรม สมรรถนะหลักในราชการพลเรือน และสมรรถนะส าหรับข้าราชการในยุคประเทศ

ไทย ๔.๐ เพ่ือรองรับการท างานตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐ ปี              
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  
๒. วินัยท่ีข้าราชการควรรู้ (๒ ชั่วโมง)      
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวินัยที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการ รับรู้ 

ตระหนักและเกิดจิตส านึกในการมีวินัย 
ประเด็นการฝึกอบรม การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อดทน สามัคคีไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากของ

ข้าราชการ 
เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การอภิปราย เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 
๓. กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ (๓ ชั่วโมง)       
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองมากขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
ประเด็นการฝึกอบรม - ความหมายและความส าคัญ 

- เหตุผลและความจ าเป็นที่ข้าราชการบรรจุใหม่ต้องเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 

- กระบวนการพิจารณา /การด าเนินการ  
เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา  การเสวนา ถาม-ตอบ  
๔. ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการ (En(g)rich) (๓ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารโดยการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษใน

ชุดกิจกรรมที่ ๒  ความรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ (๒๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
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สถานการณ์ท่ัวไปได้อย่างถูกต้อง 

ประเด็นการฝึกอบรม - การแนะน าตนเองและหน่วยงาน  
- การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้น (small talk)  

เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม 
๕. ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ (๖ ชั่วโมง)                                               
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจชนิดของหนังสือราชการต่าง ๆ             

มากขึ้น และเรียนรู้เทคนิคในการเขียนหนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการฝึกอบรม  -ความหมายของหนังสือราชการ  

-รูปแบบ/ องค์ประกอบ/ วิธีการเขียนหนังสือราชการ -เทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการ/ ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ 

เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์การเขียนหนังสือราชการชนิดต่าง ๆ  
๖. กิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Ice Breaking) (๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที)                                               
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ท าความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน และฝึกฝน

การท างานเป็นทีม 
ประเดน็การฝึกอบรม การด าเนินกิจกรรมสันทนาการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ 
เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์  

 

 
๑. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบต่อตนเองและสังคม และบทบาทหน้าที่ของ

ข้าราชการในยุคปัจจุบัน (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก 

และความหลากหลายในด้านต่างๆ ตลอดจนเข้าใจบทบาท สิทธิ หน้าที่ และการ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบริบทของตน  

ประเด็นการฝึกอบรม สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และผลกระทบต่อตนเองและสังคม 
การปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตในบริบทของความหลากหลายทางเชื้อชาติ อายุ 
วัฒนธรรม เพศ และอ่ืนๆ 

เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การซักถาม  
๒. ข้าราชการในยุคดิจิทัล (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และตระหนักถึงการพัฒนาตนเองเพ่ือพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงในการเป็นข้าราชการยุคดิจิทัล 
ประเด็นการฝึกอบรม ระบบราชการไทยกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลการน าความรู้และทักษะด้าน

ดิจิทัลมาใช้ในราชการ 

ชุดกิจกรรมที่ ๓  ความรู้และทักษะเพื่อการด ารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ ๒๑ (๑๒ ชั่วโมง) 
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เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การซักถาม  
 

๓. เส้นทางการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัล (๓ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความส าคัญและสามารถพัฒนาสมรรถนะให้

เหมาะสมกับตนเองในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการฝึกอบรม ความส าคัญในการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลวิธีการ/แนวทางการการพัฒนาตนเอง

ในยุคดิจิทัลการพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของข้าราชการยุคดิจิทัล 
เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การอภิปราย การซักถาม 
๔. เงินทอง .... ต้องวางแผน (๓ ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ความส าคัญของการวางแผนการเงิน  การ

จัดสรรเงินเดือนให้เพียงพอและเหลือเก็บได้หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว 
ประเด็นการฝึกอบรม หลักการ/ แนวทางการวางแผนการใช้เงินเดือนให้พอใช้และเหลือเก็บ 

การถ่ายทอดประสบการณ์ กรณีตัวอย่างในการจัดสรร/วางแผนการเงิน 
เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การถ่ายทอดประสบการณ์ การซักถาม 
๕. ข้าราชการไทย ใส่ใจสุขภาพ (๒ ชั่วโมง)                                        
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ

ของการดูแลสุขภาพกาย-ใจอย่างสมดุล 
ประเด็นการฝึกอบรม ความส าคัญของสุขภาพกายและใจ การดูแลตนเองด้านอาหาร ด้านอารมณ์ และ

การออกก าลังกายการป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดจากการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
เช่น โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) 

เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ 
๖. กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร (Reflection) (๑ ชั่วโมง)                                               
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์การเรียนรู้ที่ได้จากอบรมและการศึกษา

ดูงาน มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรมแล้ว 

ประเด็นการฝึกอบรม - การวิเคราะห์ประเด็นหลัก /ส าคัญที่ได้จากการอบรมและการศึกษาดูงาน   
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม 
- แนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม การระดมสมอง (Brainstorming) การอภิปรายกลุ่มสนทนา  (Buzz Group)         

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
 ๔.๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของส านักงาน ก.พ.        
และส่วนราชการอ่ืนที่มีจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่มากพอ          
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ที่จะด าเนินการจัดอบรมสัมมนาร่วมกันได้ในกระบวนการที่ ๓ ตามที่ก าหนดไว้ใน กฎ ก  .พ .  ว่าด้วยการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ 
 
 ๔.๒ สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร 
 ๔.๓ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

๕. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑๕ 
จ านวน ๗๕ คน   

๖. วัน เวลา สถานที่ฝกึอบรม 
 วันที่ ๓๐ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ และ ๕– ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๑๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๑ 
ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 วันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท จังหวัด
เพชรบุรี และสถานที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๗. เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนวันทั้งหมดตามที่
ก าหนดในหลักสูตร 

๘. การประเมินและการติดตามผล  
๘.๑ ส่งแบบประเมินผลโครงการในวันสุดท้ายของหลักสูตร 
๘.๒ การประเมินผลเป็นรายหัวข้อวิชาและภาพรวมหลักสูตร 

 ๘.๓ การติดตามผลหลังจากจบหลักสูตรแล้วประมาณ ๑ เดือน จากผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าอบรม 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับการอบรมจะมีแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือการเป็นข้าราชการที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายภาณุ สังขะวร  รองเลขาธิการ ก.พ. 
 นางสุทธิลักษณ์  เอ้ือจิตถาวร  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
  นางสาวรพีพร  มณีพงษ์    นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
  นางสาวเพ็ญศิริ รัตนไกรศรี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
  ส านักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 



๘ 
 

  โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๑, ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๐๒  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 
  อีเมล์ nokocsc@gmail.com, miss_airjung@yahoo.com 
 

๑๒. ค่าใช้จ่าย 
 ๑๒.๑  ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมกระบวนการที่ ๓ การอบรมสัมมนา
ร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ตลอดหลักสูตร 
 ๑๒.๒  ส่วนราชการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบุคลากรในสังกัดท่ีส่งเข้ารับการอบรม ดังนี้ 
  ๑) ค่าพาหนะไปและกลับระหว่างที่พัก (จังหวัดที่ปฏิบัติงาน) กับส านักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี (ถ้ามี) 
  ๒)  ค่าท่ีพักในช่วงการจัดอบรม ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ถ้ามี) 
 ------------------------------------ 


