สิ่งที่สงมาดวย ๑

การเสวนาและระดมความคิดเห็น
เพื่อการปรับปรุงระบบการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูร$ ะหว$างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ที่ตองการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเป) น “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน” สามารถตอบสนองความตองการ และ
ความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย พัฒนาโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได
ทันตอการเปลี่ยนแปลง และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนากําลังคนภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงาน
อยางมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม พรอมนําการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหสามารถ
ดึงดูด รักษาจูงใจผูมีความรูความสามารถสู ง อีกทั้ งสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่ อง และสรางคานิยมและ
วัฒนธรรมที่ซื่อสัตย@สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล โดยในประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถ
ดึงดูด สราง และรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ กลยุทธ@ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถและสรางความผูกพัน
ตอองค@กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ แผนงานที่ ๒ การพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมเป)นขาราชการ
และเจาหนาที่ ภ าครัฐ ยุ ค ใหม กํ าหนดใหสํ านั กงาน ก.พ. และองค@ ก รกลางบริห ารงานบุ คคล จั ด หลั กสู ต ร
ปฐมนิ เทศระหวางการทดลองงาน (Induction Training) ที ่มีป ระสิท ธิผ ลในการสรางสมรรถนะและ
ทัศนคติใหมในการทํางานภาครัฐ (New Mindsets)
๑.๒ สถาบันพัฒนาขาราชการพเรือน สํานักงาน ก.พ. จึงไดดําเนินการปรับปรุงแนวทางและ
ระบบการพั ฒ นาขาราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ อ ยู ระหวางทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการ ซึ่ งประกอบดวย
การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน โดยไดดําเนินการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร
ทดลองจัดอบรมนํ ารอง และนําเสนอแนวทางการปรับ ปรุงระบบการพั ฒ นาขาราชการพลเรือนสามัญ ที่ อยู
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ
ในการประชุ มครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่ อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย อ.ก.พ.ฯ มี มติ เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง
แนวทางการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ ดังนี้
๑) ขอเสนอแนวทางการปรั บ ปรุ งระบบการพั ฒ นาขาราชการพลเรื อนสามั ญ ที่ อ ยู
ระหวางทดลองปฏิบั ติห นาที่ราชการ ซึ่งประกอบดวย การปรับปรุงการปฐมนิเทศ การปรับปรุงการเรียนรู
ดวยตนเอง และการปรับปรุงการอบรมสัมมนารวมกัน โดยปรับปรุงตามที่ อ.ก.พ.ฯ ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไว
๒) แผนการดํ า เนิ น งานขยายผลการอบรมสั ม มนารวมกั น ตาม “หลั กสู ตรตนกลา
ขาราชการ” ในป\ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบหมายใหสํานั กงาน ก.พ. ศึ กษาความเป) นไปได จัด ทํ า
แนวทาง และแผนการบริหารจัดการเพื่อขยายผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ (Induction Training) หรือโรงเรียนขาราชการใหม ซึ่งไดแก การจัดการอบรมสัมมนารวมกันตาม
“หลักสูตรตนกลาขาราชการ” เพื่อรองรับขาราชการบรรจุใหมทั้งหมดในอนาคต

๒
๑.๓ เพื่อใหสํานักงาน ก.พ. สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานขยายผล และวางแผน
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รการพั ฒนาขาราชการพลเรื อนสามั ญที่ อยู ระหวางทดลองปฏิ บั ติ หนาที่ ราชการ
(Induction Training) ที่เขมขน หรือโรงเรียนขาราชการใหม เพื่อรองรับขาราชการบรรจุใหมทั้งหมดในอนาคต
สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นความจําเป)นในการจัดการเสวนาและระดมความคิดเห็นจากสวนราชการเพื่อการปรับปรุง
ระบบการพั ฒ นาขาราชการพลเรือนสามั ญ ที่ อยู ระหวางทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ราชการ กระบวนการพั ฒ นา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
๒. วัตถุประสงค,
๒.๑ เพื่ อ ชี้ แ จงและรั บ ฟ^ งความคิ ด เห็ น ของสวนราชการตอการปรั บ ปรุ งระบบการพั ฒ นา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ไดแก การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง
และการอบรมสัมมนารวมกัน
๒.๒ เพื่อรับฟ^งความคิดเห็นของสวนราชการตอแผนการดําเนินงานขยายผลการอบรมสัมมนา
การพั ฒ นาขาราชการพลเรือนสามั ญ ที่อยู ระหวางทดลองปฏิบั ติหนาที่ ราชการ (Induction Training) หรือ
โรงเรียนขาราชการใหม เพื่อรองรับการพัฒนาขาราชการบรรจุใหมทั้งหมดในอนาคต
๓. กลุ$มเป.าหมาย
ขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาขาราชการพลเรือน
สามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ จํานวน ๓๒๐ คน
๔. รายละเอียดกิจกรรม
การเสวนาและระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงระบบการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ประกอบดวย
๔.๑ การเสวนาเรื่อง “ป^a น เด็ ก (ใหม) อยางไร...ใหไดใจและไดงาน : How to Embrace
and Develop New-hires”
๔.๒ การประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงระบบการพัฒนาขาราชการ
พลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
๔.๒.๑ การปฐมนิเทศ
๔.๒.๒ การเรียนรูดวยตนเอง
๔.๒.๓ การอบรมสัมมนารวมกัน
๔.๒.๔ แผนการดํ า เนิ น งานขยายผลการอบรมสั มมนาการพั ฒนาขาราชการพลเรื อน
สามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (Induction Training) หรือโรงเรียนขาราชการใหม
รายละเอียดตามกําหนดการ

๓
๕. ประโยชน,ที่คาดว$าจะไดรับ
สํานักงาน ก.พ. สามารถกําหนดแนวทางและวิธีการพัฒ นาขาราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู
ระหวางทดลองปฏิ บั ติห นาที่ ราชการที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ ประสิทธิ ผล และสอดคลองกั บ แผนปฏิ รูป ประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถ
ดึงดูด สราง และรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ กลยุทธ@ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถและสรางความผูกพัน
ตอองค@กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ แผนงานที่ ๒ การพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมเป)นขาราชการ
และเจาหนาที่ ภ าครัฐ ยุ ค ใหม กํ าหนดใหสํ านั กงาน ก.พ. และองค@ ก รกลางบริห ารงานบุ คคล จั ด หลั กสู ต ร
ปฐมนิ เทศระหวางการทดลองงาน (Induction Training) ที่มีป ระสิท ธิผ ลในการสรางสมรรถนะ และ
ทัศนคติใหมในการทํางานภาครัฐ (New Mindsets)
๖. ที่ปรึกษาโครงการ
๑. นางเมธินี เทพมณี
๒. นางชุติมา หาญเผชิญ
๓. นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต@

เลขาธิการ ก.พ.
รองเลขาธิการ ก.พ.
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางสาวรพีพร มณีพงษ@
นางสาวมนิษา บุญชิต
นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ
นางสาวเมทินี สุกใส
นางสาวมัชฌิมา แกวพรหม

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๘. วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการ
วันศุกร@ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย@ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร@ แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
------------------------------------

