การปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู!ระหว!างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
---------------------------------สํ า นั ก งาน ก.พ. ไดดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แนวทางและระบบการพั ฒ นาขาราชการ
พลเรื อ นสามั ญ ที่ อ ยู$ ร ะหว$ า งทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการ ซึ่ งประกอบดวย การปฐมนิ เทศ การเรี ย นรู
ดวยตนเอง และการอบรมสัมมนาร$วมกัน โดยไดดําเนินการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรทดลองจัดอบรมนําร$อง
และนําเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติ
หนาที่ ราชการต$อ อ.ก.พ. วิส ามั ญ เกี่ย วกั บ การสรางและพั ฒ นาคุ ณ ภาพกํ าลั งคนภาครัฐ ในการประชุ ม
ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่ อวั นที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย อ.ก.พ.ฯ มี ม ติ เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งแนวทาง
การพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การปรับปรุงการปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศ (Orientation) หมายถึง กิจกรรมเพื่อพัฒนาขาราชการสามัญที่อยู$ระหว$าง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหไดเรียนรูเกี่ยวกับส$วนราชการในเรื่องต$าง ๆ อาทิ วิสัยทัศนJ พันธกิจ เปLาหมาย
โครงสราง และภารกิจของส$วนราชการ รวมถึงการแนะนํ าใหเขาใจวัฒ นธรรมองคJกร ระบบการทํางาน
ธรรมเนียมปฏิบัติต$าง ๆ
วัตถุประสงค๑) เพื่ อ ใหขาราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ อ ยู$ ร ะหว$ า งทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่
ราชการมีความพรอมในการทํ างานโดยมุ$งเนนการสรางความเขาใจส$วนราชการ หนาที่ ความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน และความคาดหวังของส$วนราชการและระบบราชการที่มีต$อขาราชการ
๒) เพื่ อ ใหขาราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ อ ยู$ ร ะหว$ า งทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่
ราชการมีความรูสึ กเปM น ส$ว นหนึ่ งของส$ ว นราชการ กระตุ นใหเกิ ดแรงจู งใจในการทํ า งาน และสรางแรง
บันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติตนเปMนขาราชการที่ดี
สาระสําคัญ
การจั ด การปฐมนิ เทศนั้ น มี ห ลายฝO า ยเกี่ ย วของ เช$ น ผู บริ ห ารระดั บ สู ง
หน$วยงานการเจาหนาที่ ผูบังคับบัญชาและหัวหนางานโดยตรง หากแต$ผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
จั ด การปฐมนิ เ ทศ คื อ หน$ ว ยงานการเจาหนาที่ ที่ จ ะตองดํ า เนิ น การจั ด การปฐมนิ เ ทศใหครบถวน
ตามวั ต ถุ ป ระสงคJ ซึ่ งตามหลั ก การแลวควรจะจั ด ใหมี ก ารปฐมนิ เทศตั้ งแต$ วั น แรกของการเขาทํ า งาน
หากไม$ ส ามารถจั ด ไดภายในวั น แรกก็ ค วรจะจั ด ใหมี ขึ้ น ภายใน ๑ – ๒ สั ป ดาหJ แ รกของการทํ า งาน
แต$ไม$ควรเกินจากนั้น ซึ่งสาระสําคัญที่ตองมีในการปฐมนิเทศมีดังนี้
๑) วิสัยทัศนJ พันธกิจ โครงสรางส$วนราชการ ภารกิจ ความสําคัญ และ
คุณค$าของส$วนราชการที่มีต$อประชาชน สังคมและประเทศชาติ

๒
๒) ความคาดหวังของส$วนราชการและระบบราชการที่มีต$อขาราชการ
๓) วัฒนธรรมของส$วนราชการ
๔) ขอมู ล เกี่ ย วกั บ สภาพแวดลอมทางกายภาพของการทํ า งาน และ
สภาพแวดลอมที่ เปM นระบบและเอื้ออํานวยต$ อการปฏิ บั ติ งาน การเรียนรูและการพั ฒ นาของขาราชการ
(Ecosystem)
๕) นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
๖) กฎระเบียบและหลักเกณฑJที่สําคัญภายในส$วนราชการ
๗) หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะการทํางานของขาราชการ
๘) โอกาสในการพัฒนาและความกาวหนาในสายอาชีพ
๙) การจัดสวัสดิการภายในส$วนราชการ
๑๐) แนะนํ า สถานที่ แ ละเยี่ ย มชมหน$ วยงานต$ า ง ๆ ในส$ ว นราชการและ
แนะนําใหรูจักผูบังคับบัญชาและผูร$วมงาน
วิธีการดําเนินการ
๑) ใหส$วนราชการตนสังกัดโดยหน$วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากร
บุคคลเปMนผูดําเนินการจัดการปฐมนิเทศใหแก$ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการทุกคน โดยใหหัวหนาส$วนราชการในส$วนกลาง และผูบริหารระดับอํานวยการขึ้นไปในส$วนภูมิภาค
เปMน ผู ถ$า ยทอดภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบของส$ว นราชการ วิ สั ย ทั ศ นJ พั น ธกิ จ คุ ณ ค$า ของภารกิ จ ที่ มี ต $อ
ประชาชน สังคม ประเทศชาติ ความคาดหวังของส$วนราชการ และระบบราชการที่มีต$อขาราชการ และ
วัฒ นธรรมส$ วนราชการ ในกรณี ที่ หั วหนาส$วนราชการไม$สามารถดํ าเนิ นการไดอาจมอบหมายรองหั วหนา
ส$วนราชการดําเนินการปฐมนิเทศแทนได
๒) ใหหน$วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลเปMนผูดําเนินการ
ชี้ แจงขอมู ล เกี่ ย วกั บ สภาพแวดลอมทางกายภาพของการทํ า งาน และสภาพแวดลอมที่ เปM น ระบบและ
เอื้ออํานวยต$อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาของขาราชการ (Working Environment andEcosystem)
นโยบายในการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล กฎระเบียบ และหลักเกณฑJที่สําคัญภายในส$วนราชการ โอกาส
ในการพั ฒ นา ความกาวหนาในสายอาชี พ และการจั ด สวัส ดิ การภายในหน$วยงาน โดยอาจจั ด ทํ าคู$ มื อ
แอพพลิเคชั่น หรือชุดอุปกรณJที่จําเปMนสําหรับขาราชการบรรจุใหม$ (Starter Kit)
๓) การจัดปฐมนิเทศควรจัดภายใน ๑ – ๒ สัปดาหJแรก โดยสามารถจัด
ภายในวันเดียว หรือหลายวันก็ได แต$ตองครอบคลุมสาระสําคัญทั้งหมด อีกทั้ง ควรจะจัดใหมีกิจกรรมเพื่อ
สรางปฏิ สั ม พั น ธJ และทํ าใหเกิ ด ความประทั บ ใจแรกแก$ ข าราชการบรรจุ ใหม$ โดยจั ด กิ จ กรรม Teambuilding หรือ Ice-breaking เพื่อใหขาราชการใหม$ไดทําความรูจักและคุนเคยกันมากขึ้น และพรอมที่จะ
เรียนรูเกี่ยวกับส$วนราชการ
๔) จัด ใหมีกิจกรรมการแนะนํา ขาราชการบรรจุใ หม$ การนํา ขาราชการ
เยี่ย มชมในหน$ว ยงานต$า ง ๆ ขององคJก ร การแนะนําใหไดรูจักผูบังคับบัญชาและเพื่ อนร$วมงาน ตลอดจน
แนะนําการปฏิบัติตน ใหเหมาะสมในเรื่องต$าง ๆ ที่เห็นว$าจําเปMนในวันแรกของการบรรจุเขารับราชการ

๓
๕) ใหหัวหนาส$วนราชการเนนย้ําใหผูอํานวยการ และผูบังคับบัญชาทราบ
และเขาใจโดยทั่วกันว$าการดูแล มอบหมายงาน และพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู$ระหว$างทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการของส$วนราชการ เปMนหนาที่สําคัญที่ตองเอาใจใส$ และดําเนินการอย$างถูกตองเหมาะสม
โดยตองเปMนผูสอนงาน (Coach) เองหรือมอบหมายใหขาราชการอื่น เปMน ผู สอนงาน (Coach) และเปMน
พี่เลี้ยง (Mentor) ของขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทุกคน
๖) ในการจั ด การปฐมนิ เ ทศแต$ ล ะครั้ ง ตองครอบคลุ ม สาระสํ า คั ญ ทั้ ง
๑๐ ประการนี้ โดยสาระสําคัญขอที่ ๑ – ๓ ควรถ$ายทอดโดยหัวหนาส$วนราชการในส$วนกลางหรือผูบริหาร
ระดับอํานวยการขึ้นไปในส$วนภูมิภาค ในกรณีที่หัวหนาส$วนราชการไม$สามารถดําเนินการไดอาจมอบหมาย
รองหัวหนาส$วนราชการดําเนินการแทนได ส$วนสาระสําคัญขอที่ ๔ – ๑๐ นั้น ใหหน$วยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลเปMนผูดําเนินการชี้แจง
๒. การปรับปรุงการเรียนรูดวยตนเอง (การเรียน e-learning และเอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง)
วัตถุประสงค๑) เพื่ อใหขาราชการพลเรือนสามั ญ ที่ อยู$ ระหว$างทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่
ราชการมีความรูเกี่ยวกับระบบราชการ กฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการส
๒) เพื่ อใหขาราชการพลเรือนสามั ญ ที่ อยู$ ระหว$างทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่
ราชการมี คุณลั กษณะในการเปM น ขาราชการที่ ดี รวมทั้ งมี ทักษะพื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ห นาที่ ราชการและ
การดํารงตนในศตวรรษที่ ๒๑
สาระสําคัญ
เนื้อหาการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู$ระหว$างทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ ประกอบดวย ๓ หมวดวิชา รวม ๑๕ รายวิชา ดังนี้
๑) หมวดวิชาระบบราชการไทย ประกอบดวย ๕ รายวิชา ดังนี้
๑.๑) ระบบราชการไทย
๑.๒) ระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ ประกอบดวยหั ว ขอ
(๑) การบริห ารงานบุ คคล (๒) ระบบการบรรจุและแต$ งตั้ งขาราชการพลเรื อน (๓) ระบบเงิน เดื อนและ
การเลื่ อนเงิ นเดื อน (๔) สิ ทธิ การลาของขาราชการ (๕) สวั สดิ การและประโยชนJ เกื้ อกู ล และ (๖) การจั ดซื้ อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑.๓) กฎหมายพื้นฐานสําหรับขาราชการ
๑.๔) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๑.๕) การเขียนหนังสือราชการ
๒) หมวดวิชาการเป;นขาราชการที่ดี ประกอบดวย ๒ รายวิชา ดังนี้
๒.๑) การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
๒.๒) วินัยและจรรยาขาราชการ

๔
๓) หมวดวิชาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติหนาที่ราชการและการดํารง
ตนในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบดวย ๘ รายวิชา ดังนี้
๓.๑) Data Visualization
๓.๒) ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอรJเน็ต และการปฏิบั ติตนสําหรับ
ขาราชการยุคดิจิทัล
๓.๓) การบริหารเงินสําหรับขาราชการ
๓.๔) การใช Microsoft Excel เพื่อการบริหารขอมูล
๓.๕) Project Management สําหรับขาราชการระดับปฏิบัติการ
๓.๖) Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๗) การพัฒนาการคิด
๓.๘) ภาษาอังกฤษ
ทั้ งนี้ รายละเอียดรายวิชาการเรีย นรูดวยตนเอง รวม ๓ หมวดวิ ชา ๑๕ รายวิช า
ขางตน โดยรายละเอียดการเปรียบเทียบรายวิชาสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเสนอ อ.ก.พ. ฯ ในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๑ วั น ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และที่ เ สนอในการประชุ ม ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้
เสนอ อ.ก.พ. ฯ ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑) หมวดวิชาระบบราชการไทย
ประกอบดวย ๕ รายวิชา ดังนี้
๑.๑) ระบบราชการไทย
๑.๒) ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๑.๓) กฎหมายพื้นฐานสําหรับขาราชการ
๑.๔) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๑.๕) การเขียนหนังสือราชการ
๒) หมวดวิชาการเปMนขาราชการที่ดี
ประกอบดวย ๓ รายวิชา ดังนี้
๒.๑) การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
๒.๒) วินัยและจรรยาขาราชการ
๒.๓) จิตสํานึกสาธารณะ*
๓) หมวดวิชาทักษะพื้นฐานในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการและการดํารงตน
ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบดวย ๕ รายวิชา
ดังนี้

เสนอ อ.ก.พ. ฯ ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๒
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑) หมวดวิชาระบบราชการไทย
ประกอบดวย ๕ รายวิชา ดังนี้
๑.๑) ระบบราชการไทย
๑.๒) ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๑.๓) กฎหมายพื้นฐานสําหรับขาราชการ
๑.๔) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๑.๕) การเขียนหนังสือราชการ
๒) หมวดวิชาการเปMนขาราชการที่ดี
ประกอบดวย ๒ รายวิชา ดังนี้
๒.๑) การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
๒.๒) วินัยและจรรยาขาราชการ
๓) หมวดวิชาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการและการดํารงตนในศตวรรษที่
๒๑ ประกอบดวย ๘ รายวิชา ดังนี้
๓.๑) ความมั่นคงปลอดภัยบน

หมายเหตุ

คงเดิม

ตัดรายวิชา “จิตสํานึก
สาธารณะ”
ตามขอเสนอแนะ
ของ อ.ก.พ.ฯ

(๑) ตัดรายวิชา คือ
“การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ”
ตามขอเสนอแนะของ

๕
เสนอ อ.ก.พ. ฯ ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓.๑) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ*
๓.๒) ความมั่นคงปลอดภัยบน
อินเทอรJเน็ต และการปฏิบัติตนสําหรับ
ขาราชการยุคดิจิทัล
๓.๓) การบริหารเงินสําหรับขาราชการ
๓.๔) การใช Microsoft Excel เพื่อการ
บริหารขอมูล
๓.๕) Project Management สําหรับ
ขาราชการระดับปฏิบัติการ
(เฉพาะขาราชการประเภทวิชาการ)

๓ หมวดวิชา ๑๒ รายวิชา สําหรับ
ขาราชการประเภททั่วไป
๓ หมวดวิชา ๑๓ รายวิชา สําหรับ
ขาราชการประเภทวิชาการ

* รายวิชาที่ตัดออก

เสนอ อ.ก.พ. ฯ ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๒
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
อินเทอรJเน็ต และการปฏิบัติตนสําหรับ
ขาราชการยุคดิจิทัล
๓.๒) การบริหารเงินสําหรับขาราชการ
๓.๓) การใช Microsoft Excel เพื่อการ
บริหารขอมูล
๓.๔) Project Management สําหรับ
ขาราชการระดับปฏิบัติการ๓.๕) Data
Visualization**
๓.๖) Cloud Technology Tools เพื่อการ
เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑**
๓.๗) การพัฒนาการคิด**
๓.๘) ภาษาอังกฤษ**
๓ หมวดวิชา ๑๕ รายวิชา สําหรับ
ขาราชการประเภททั่วไป และประเภท
วิชาการ

หมายเหตุ

อ.ก.พ.ฯ ว$าควรใช
วิธีการรูปแบบอื่น
(๒) เพิ่ม ๔ รายวิชา
ตามขอเสนอแนะของ
อ.ก.พ.ฯ คือ รายวิชาที่
๓.๕ – ๓.๘

เพื่อประโยชนJในการ
ปฏิบัติงานร$วมกัน และ
การยายประเภท
ตําแหน$งในอนาคต

** รายวิชาที่เพิ่มขึ้น
วิธีการดําเนินการ

๑) กรณีเรียนดวย e-Learning
(๑) ใหส$ วนราชการตนสั งกั ดโดยหน$ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลแจงขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหลงทะเบียนสมัคร
เขาเรียนหลักสูตร e-Learning ของสํานักงาน ก.พ. ตั้งแต$ระยะแรกของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(๒) ใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการดําเนินการตามขั้นตอนในหลักสูตร e-learning ของสํานักงาน ก.พ. ใหครบทุกหมวดวิชา โดยใช
ระยะเวลาในการเรียนประมาณ ๖ เดือน
๒) กรณีเรียนดวยเอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง
(๑) ใหสํารวจจํานวนขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู$ระหว$างทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ
(๒) ใหจั ด เตรี ย มงบประมาณอย$ า งเพี ย งพอสํ า หรั บ ค$ า ใชจ$ า ย
ในกระบวนการการเรียนรูดวยตนเอง

๖
(๓) ใหประสานกับสํานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับเอกสารชุดการเรียนรูดวย
ตนเอง
(๔) ใหดํ าเนิ น การตามขั้ นตอนที่ กําหนดในเอกสารชุด การเรีย นรู
ดวยตนเองโดยใชระยะเวลาในการเรียนประมาณ ๑ - ๓ เดือน
(๕) ใหประเมิ น ความรู ก$ อ นและหลั ง เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาวิ ช า และ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ทั้ งนี้ ใหส$ วนราชการตนสั งกั ด กํ า กั บ ดู แล และเร$งรัด ใหขาราชการที่ อยู $
ระหว$า งทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการเขารับ การพั ฒ นาในทุ กกระบวนการใหเสร็ จสิ้ น ภายในระยะเวลา
๖ เดือน หรือ ตามระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่ส$วนราชการกําหนด
๓ . การปรับปรุงการอบรมสัมมนาร!วมกัน
สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการออกแบบ “หลักสูตรตนกลาขาราชการ” เพื่อใชใน
การอบรมสัมมนาร$วมกันสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อให
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรJชาติ ระยะ ๒๐ ปy (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนปฏิ รูป ประเทศดานการ
บริหารราชการแผ$นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และร$างขอเสนอมาตรการพัฒนากําลังคนภาครัฐ กลยุทธJที่ ๑
ปลูกฝzงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบความคิด (Mindset) และค$านิยมการทํางานเพื่อประชาชนและประโยชนJ
ส$ ว นรวม ยึ ด มั่ น ในหลั ก คุ ณ ธรรมจริย ธรรม หลั ก ปรัช ญาขอเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลั กธรรมาภิ บ าล และ
อุดมการณJ สําหรับการเปMนบุคลากรภาครัฐยุคใหม$ รวมทั้งไดปรับปรุงตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค-ของ “หลักสูตรตนกลาขาราชการ” เพื่อใหผูเขารับการอบรม
๑) มีความรู และทักษะที่จําเปMนในการปฏิบัติราชการ
๒) อธิบ ายคุ ณ ลักษณะขาราชการยุ คใหม$ และการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น
เปMนขาราชการที่ดี
๓) เกิดแรงบันดาลใจในการเปMนขาราชการผู มีคุณธรรม เปM นคนดี คนเก$ ง
ที่มีจิตสาธารณะ ทํางานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต$อความตองการของประชาชนอย$างแทจริง
กรอบเนื้อหาหลักสูตร และวิธีการ
“หลักสูตรตนกลาขาราชการ” ใชรูป แบบวิธีก ารที่หลากหลายเพื่ อสราง
การเรียนรู อาทิ กิจกรรมการออกค$าย กิจกรรมกลุ$มสัมพันธJ การอภิปราย การสะทอนการเรียนรู และกิจกรรม
บทบาทสมมติ โดยกรอบเนื้อหาหลักสูตรแบ$งเปMน ๓ ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมที่ ๑ ความรู และทักษะ
ที่ จํ าเปM น ต$ อการปฏิ บั ติ ร าชการ ชุ ด กิ จ กรรมที่ ๒ คุ ณ ลั ก ษณะขาราชการยุ คใหม$ และ ชุ ด กิ จ กรรมที่ ๓
ขาราชการตามรอยธรรมราชา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๗
ชุดกิจกรรมที่ ๑ ความรู และทักษะที่จําเป;นต!อการปฏิบัติราชการ
๑. ยุทธศาสตร-ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศกับการทํางานของขาราชการ
วัตถุประสงค- เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ
๑) อธิ บ ายกรอบการพั ฒ นาประเทศระยะยาวดานต$ า ง ๆ ตามยุ ท ธศาสตรJ ช าติ
และแผนการปฏิรูปประเทศได
๒) อธิ บายความเกี่ ยวของสั มพั นธJ ของภารกิ จของแต$ ละส$ วนราชการกั บยุ ทธศาสตรJชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศได
๓) อธิ บายไดว$ าการทํ างานในฐานะขาราชการมี ส$ วนช$ วยขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตรJ ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศอย$างไร
สาระสําคัญ
๑) กรอบยุทธศาสตรJชาติ
๒) แผนการปฏิรูปประเทศ
วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน
๒. กฎหมายพื้นฐานสําหรับขาราชการ
วัตถุประสงคเพื่ อใหผู เขารั บ การฝ{ กอบรมสามารถอธิ บ ายหลั กการของกฎหมายว$ า ดวยระเบี ย บ
บริห ารราชการแผ$น ดิ น กฎหมายว$าดวยระเบี ยบขาราชการพลเรือน พระราชบั ญ ญั ติ วิธีป ฏิบั ติ ราชการ
ทางปกครอง พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจาหนาที่ พระราชบั ญ ญั ติ ข อมู ล ข$ า วสาร
ของราชการ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
สาระสําคัญ
๑) พระราชบัญญัติขอมูลข$าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ$นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๕) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน
๓. ระบบราชการไทย
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถอธิบายภาพรวมเกี่ยวกับระบบการบริหารราชการ
ไทย กระบวนการบริหารราชการไทย ตลอดจนองคJกรบริหารราชการไทยไดอย$างถูกตอง

๘
สาระสําคัญ
๑) ระบบบริหารราชการไทย
๒) กระบวนการบริหารราชการไทย
๓) องคJกรบริหารราชการไทย
วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน
๔. การบรรจุแต!งตั้ง
วัตถุประสงคเพื่ อ ใหผู เขารั บ การฝ{ ก อบรมสามารถอธิ บ ายความหมาย หลั ก เกณฑJ แ ละวิ ธี ก าร
โดยสังเขปของระบบการบรรจุและแต$งตั้งขาราชการพลเรือนสามัญไดอย$างถูกตอง
สาระสําคัญ
ความหมาย หลักเกณฑJและวิธีการโดยสังเขปของการบรรจุ การยาย การโอน และการเลื่อน
วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน
๕. ระบบค!าตอบแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ
วัตถุประสงคเพื่ อ ใหผู เขารั บ การฝ{ ก อบรมสามารถอธิ บ ายหลั ก การและปz จ จั ย ในการกํ า หนด
ค$าตอบแทน และระบบค$าตอบแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญไดอย$างถูกตอง
สาระสําคัญ
๑) หลักการและปzจจัยในการกําหนดค$าตอบแทน
๒) โครงสรางค$าตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญ
๓) การไดรับค$าตอบแทนเมื่อบรรจุเขารับราชการ
๔) การเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ
๕) การไดรับค$าตอบแทนเมื่อมีคุณวุฒิสูงขึ้น และการไดรับเงินเดือนเมื่อเลื่อนระดับ
ตําแหน$ง
๖) การไดรับค$าตอบแทนประเภทอื่น ๆ
วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน
๖. สวัสดิการและประโยชน-เกื้อกูลของขาราชการ
วัตถุประสงคเพื่ อใหผูเขารั บ การฝ{ กอบรมเกิ ด ความรู ความเขาใจสวั สดิ การและประโยชนJ เกื้ อกู ล
ของขาราชการพลเรือนสามัญอย$างถูกตอง ครบถวน

๙
สาระสําคัญ
๑) ความหมาย และหลั ก เกณฑJ เ กี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก าร อาทิ การลา เงิ น สวั ส ดิ ก าร
ต$าง ๆ เครื่องราชอิสริยาภรณJ บําเหน็จบํานาญ
๒) ความหมาย และหลักเกณฑJเกี่ยวกับประโยชนJเกื้อกูล อาทิ ค$าใชจ$ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค$าเช$าบาน เนติบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา รถประจําตําแหน$ง ฯลฯ
วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน
๗. ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ
วัตถุประสงค- เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ
๑) อธิบายความหมาย และประเภทของหนังสือราชการไดอย$างถูกตอง
๒) ร$างและพิมพJหนังสือราชการไดอย$างถูกตอง สละสลวย และสื่อความ
สาระสําคัญ
๑) ความหมาย และประเภทของหนังสือราชการของหนังสือราชการ
๒) รูปแบบ องคJประกอบ เทคนิค และวิธีการร$างหนังสือราชการ
๓) ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ
วิธีการ
๑) การบรรยาย การใชเกม และการแสดงตัวอย$างการเขียนหนังสือราชการประเภทต$างๆ
๒) การฝ{กปฏิบัติร$างและพิมพJหนังสือราชการ รวมถึงการวิเคราะหJการเขียนหนังสือ
ราชการชนิดต$าง ๆ
๘. การเขียนแผนงาน/โครงการ และการประเมินผลโครงการ
วัตถุประสงค- เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ
๑) อธิบายขั้นตอนการจัดทําแผนงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพได
๒) สามารถเขียนแผนงานและโครงการได
๓) สามารถการประเมินผลโครงการ และจัดทํารายงานสรุปโครงการ
สาระสําคัญ
๑) ขั้น ตอนการจั ด ทํ าแผนงานและโครงการที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ อาทิ การพิ จ ารณา
เหตุ ผล ความจํ าเปM นของโครงการ การระบุ ผู มี ส$ วนเกี่ ยวของ การพิ จารณาวั ตถุ ประสงคJ ขอบเขตโครงการ
การใชทรัพยากร และงบประมาณ
๒) การเขียนแผนงานและโครงการ
๓) การประเมินผลโครงการ และจัดทํารายงานสรุปโครงการ

๑๐
วิธีการ
๑) การบรรยาย การแสดงตัวอย$างการเขียนแผนงาน/โครงการประเภทต$างๆ รวมถึง
การประเมินผลโครงการต$าง ๆ
๒) การฝ{กปฏิบัติการเขียนแผนงานและโครงการ รวมถึงการประเมินผลโครงการ
๙. การปฏิบัติตนในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี
วัตถุประสงค- เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ
๑) แต$งกาย และปฏิบัติตนในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี ไดอย$างถูกตองเหมาะสม
๒) ถวายความเคารพ เดินแถว ฝ{กแถวไดอย$างมีวินัย และพรอมเพรียงกัน
สาระสําคัญ การปฏิบัติตน และการแต$งกายในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี รวมถึงการ
ถวายความเคารพ การเดินแถว และการฝ{กแถว
วิธีการ บรรยาย และฝ{กปฏิบัติ

ชุดกิจกรรมที่ ๒ คุณลักษณะขาราชการยุคใหม!
๑. ปรัชญาการเป;นขาราชการที่ดี
วัต ถุ ประสงค- เพื่ อใหผูเขารับ การฝ{ กอบรมสามารถอธิบ ายความหมายของการเปM น
ขาราชการที่ดี บทบาท หนาที่ และคุณค$าของอาชีพขาราชการ
สาระสําคัญ
๑) ความหมายของคํ า ว$ า “ขาราชการ” บทบาท หนาที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ของขาราชการ
๒) คุณค$าของอาชีพขาราชการ
วิ ธี ก าร
๑) การอภิปรายและเรียนรูจากแนวคิด และประสบการณJข องวิ ท ยากรที่ ไ ดรั บ รางวั ล
ขาราชการพลเรื อนดี เ ด$ น หรื อผู บริ ห ารในภาคราชการ
๒) การใชกรณี ศึ ก ษาแนวคิ ด และประสบการณJ ข องขาราชการที่ ไ ดรั บ รางวั ล
ขาราชการพลเรือนดีเด$น
๒. คุณลักษณะขาราชการยุคใหม! และการใหบริการประชาชน
วัตถุประสงค- เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ
๑) อธิบายคุณลักษณะของขาราชการที่จะขับเคลื่อนระบบราชการและประเทศไทยให
กาวไปสู$การเปMนประเทศไทย ๔.๐
๒) อธิบายหลักการ แนวทาง วัฒนธรรม ค$านิยม และวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อความ
เปMนเลิศในการบริการประชาชนไดอย$างถูกตองและครบถวน

๑๑
๓) ปรับตัวใหเท$าทันและตอบสนองความคาดหวังของทุกภาคส$วนในการขับเคลื่อนไปสู$
การเปMนประเทศไทย ๔.๐
สาระสําคัญ
๑) กรอบแนวคิดการพัฒนาขาราชการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู$ประเทศไทย
๔.๐ ไดแก$ การส$งเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการคิดสรางสรรคJ การทํางานแบบบูรณาการ และสรางจิตสํานึ ก
ความรั บ ผิด ชอบ การสรางพั น ธมิ ตรและการส$ งเสริมการทํ างานแบบประชารัฐ การปรับ เปลี่ ยนภาครั ฐ
ใหเปMนรัฐบาลดิจิทัล
๒) หลักการ แนวทาง วัฒนธรรม ค$านิยม และวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อความเปMนเลิศ
ในการบริการประชาชน
วิธีการ การบรรยาย การเรียนรูผ$านกิจกรรม และการแสดงบทบาทสมมติ
๓. สมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามัญ
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถอธิบายความหมายของสมรรถนะหลักของขาราชการ
พลเรือนสามัญ และพฤติกรรมบ$งชี้ได
สาระสําคัญ
สมรรถนะหลักสําหรับการเปMนขาราชการพลเรือนสามัญ คือ การมุ$งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชี พ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํ างาน
เปMนทีม
วิธีการ การบรรยาย การเรียนรูผ$านกิจกรรม และการแสดงบทบาทสมมติ
๔. ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือน
วัตถุประสงค- เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ
๑) อธิบ ายสาระสํ าคัญ และหลั กการของการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสํ าหรับ
เจาหนาที่ของรัฐในฝOายบริหารไดอย$างถูกตอง
๒) อธิบายสาระสําคัญ และหลักการของการจัดทําประมวลจริยธรรมและขอกําหนด
จริยธรรม การรักษาจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ และนําจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล
๓) ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
สาระสําคัญ
๑) มาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหน$งทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
๒) ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ
๓) การรักษาจริย ธรรมของเจาหนาที่ ของรัฐ และนํ าจริ ย ธรรมไปใชในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล
วิธีการ บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปรายร$วมกัน

๑๒
๕. วินัยและจรรยาขาราชการ
วัตถุประสงค- เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ
๑) อธิบายความหมายของวินัยขาราชการพลเรือนไดอย$างถูกตอง และสามารถสรุป
จุดมุ$งหมายและความสําคัญของวินัยของขาราชการพลเรือน
๒) ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาวินัย และโทษของการกระทําผิดวินัย
สาระสําคัญ
๑) ความสําคัญและจุดมุ$งหมายของวินัย และการรักษาวินัย
๒) บทบัญญัติวินัยขาราชการ
๓) จรรยาขาราชการ
๔) โทษของการกระทําผิดวินัยขาราชการ
๕) การอุธรณJและการรองทุกขJ
วิธีการ การบรรยาย และการใชกรณีศึกษา
๖. ขาราชการไทยใส!ใจสุขภาพ
วั ต ถุ ป ระสงค- เพื่ อ ใหผู เขารั บ การฝ{ ก อบรมมี ค วามรู ความเขาใจ และตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตอย$างสมดุล
สาระสําคัญ
๑) ความสําคัญของสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
๒) การดูแลตนเองดานอาหาร อารมณJ และการออกกําลังกาย
๓) การปLองกันโรคต$าง ๆ ที่อาจเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน
วิธีการ การบรรยาย และการฝ{กปฏิบัติ
๗. กิจกรรม “รู รัก สามัคคี”
วัตถุประสงค- เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถทํางานเปMนทีม และเปMนผูที่ตระหนัก
ถึงการความสามัคคีในหมู$คณะ
สาระสําคัญ การทํางานเปMนที ม การแกปzญหาต$าง ๆ และฝ{กความอดทนเพื่อใหบรรลุ
เปLาหมายร$วมกัน
วิธีการ กิจกรรมปฏิบัติภารกิจกลุ$ม เพื่อฝ{กการทํางานเปM นที ม และผ$านความยากลําบาก
ร$วมกัน
๘. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง
วัตถุประสงค๑) เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถพัฒนากรอบความคิดที่เหมาะสมของตนเองในการ
เปMนขาราชการผูมีคุณธรรม เปMนคนดี คนเก$งที่มีจิตอาสา ทํางานเพื่อประเทศชาติ และประชาชนอย$างแทจริง

๑๓
จากการประมวลความรู ที่ ไดรั บ การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู อื่ น และการพั ฒ นามุ ม มองความคิ ด
ของตนเอง
๒) เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมไดเขาใจถึงประโยชนJของการพัฒนาตนเอง และเกิดแรง
บันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
วิธีการ
๑) นํ าเสนอขอเสนอรายกลุ$ มซึ่ งสะทอนใหเห็ นถึ งการนํ าความรู ที่ ไดรั บจากการฝ{ กอบรม
ไปประยุกตJใช
๒) ทํากิจกรรมเพื่อสรางแรงบันดาลใจ และตั้งเปLาหมายในการพัฒนาตนเอง

ชุดกิจกรรมที่ ๓ ขาราชการตามรอยธรรมราชา
๑. หลักการทรงงานในรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐
วัตถุประสงค- เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ
๑) อธิบ ายหลั กการทรงงานในพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พ ล
อดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร และพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร า
ลงกรณJ พระวชิรเกลาเจาอยู$หัว
๒) อธิ บ ายแนวทางในการนอมนํ า หลั ก การทรงงานในพระบาทสมเด็ จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณJ พระวชิรเกลาเจาอยู$หัว ไปปฏิบัติในฐานะขาราชการผูทํางานเพื่อประชาชน
สาระสําคัญ
๑) หลั กการทรงงานในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร อาทิ การระเบิดจากขางใน การแกปzญ หาจากจุดเล็ก ภูมิสังคม “เขาใจ เขาถึง
พั ฒ นา” และหลั ก การทรงงานในพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ราลงกรณJ
พระวชิรเกลาเจาอยู$หัว
๒) แนวทางในการนอมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร และพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศรี สิ น ทร
มหาวชิราลงกรณJ พระวชิรเกลาเจาอยู$หัว ไปปฏิบัติในฐานะขาราชการผูทํางานเพื่อประชาชน
วิธีการ การอภิ ปราย การเรียนรูจากแนวคิด และประสบการณJ ของวิทยากรในชั้นเรียน
หรือกิจกรรมต$าง ๆ
๒. กิจ กรรมค! า ยขาราชการกั บ ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง หรือการศึ ก ษาดู งาน
เรื่องศาสตร-พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค- เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ
๑) อธิบายศาสตรJพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได

๑๔
๒) อธิบายความเชื่อมโยงของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติหนาที่
ของขาราชการ และการดําเนินชีวิตได
๓) นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกสิกรรมธรรมชาติไปประยุกตJใชเปMน
หลักในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และการดําเนินชีวิต
สาระสําคัญ
๑) ศาสตรJพระราชา
๒) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประโยชนJ และการนําไปใช
วิธีการ กิจกรรมค$ายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเรียนรูการใชชีวิต
แบบพอเพียงอย$างยั่งยืน หรือการศึกษาดูงานเรื่องศาสตรJพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. กิจกรรมค!ายขาราชการจิตอาสา/จิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อประชาชน
วัตถุประสงค- เพื่อใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถจัดทําขอเสนอแนวคิดในการพัฒนา
ชุมชนโดยใชหลัก “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เพื่อตอบสนองความตองการประชาชนได
สาระสําคัญ การใหบริการภาครัฐโดยยึดความตองการของประชาชนเปMนศูนยJกลาง
(Citizen – centric Government)
วิ ธี ก าร กิ จ กรรมออกค$ า ยเพื่ อ สํ า รวจความตองการของประชาชน หรื อ การจั ดทํ า
โครงงานเพื่ อ ตอบสนองความตองการประชาชน โดยใชวิ ธี ก ารสํ า รวจความตองการของประชาชน
ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ออกแบบแนวคิ ด ในการพั ฒ นาชุ ม ชนดานต$ า ง ๆ ตามความสนใจ อาทิ
ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน ดานเกษตรกรรม ดานเศรษฐกิจชุมชน
และทํากิจกรรมเพื่อสังคม โดยจัดทําเปMนงานกลุ$ม
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร ประมาณ ๑๕ – ๒๐ วัน
ผูเขารับการฝSกอบรม ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
จากทุกส$วนราชการ
การประเมินผลการฝSกอบรม
๑) ประเมินพฤติกรรมผูเขารับการฝ{กอบรมโดยการสังเกต
๒) ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝ{กอบรมโดยใชแบบสอบถาม
๓) ประเมิ น การเรี ย นรู และการนํ า ความรู ที่ ไดรั บ จากการฝ{ ก อบรมไป
ประยุกตJใช โดยการจัดทําขอเสนอรายกลุ$ม และการสะทอนการเรียนรู
เกณฑ-การผ!านการฝSกอบรม
๑) เขารับการอบรมสัมมนาร$วมกัน รอยละ ๑๐๐ ยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัย
อาทิ กรณี ผู เขารั บ การฝ{ ก อบรมเจ็ บ ปO ว ย กรณี บิ ด า มารดา คู$ ส มรส และบุ ต รเจ็ บ ปO ว ยหรื อ เสี ย ชี วิ ต
โดยอนุญาตใหลาการอบรมสัมมนาร$วมกันไดไม$เกินรอยละ ๒๐

๑๕
๒) การจั ด ทํ า ขอเสนอรายกลุ$ ม และการสะทอนการเรี ย นรูตามที่ กํา หนด
และมีคุณภาพเหมาะสม
วิธีการดําเนินการ
๑) ใหสํานักงาน ก.พ. และสถาบันการศึกษาที่เปMนเครือข$ายของสํานักงาน
ก.พ. เปMนผูดําเนินการจัดอบรมสัมมนาร$วมกันตาม “หลักสูตรตนกลาขาราชการ” ในชุดกิจกรรมที่ ๑ และ
ชุดกิจ กรรมที่ ๒ ใหแก$ข าราชการพลเรือนสามั ญ ที่ อยู$ระหว$างทดลองปฏิ บัติ หนาที่ราชการจากทุ กส$ วน
ราชการ
๒) ใหส$ วนราชการ และสถาบั นการศึกษาที่ เปM นเครือข$ายของสํ านั กงาน
ก.พ. เปMนผูดําเนินการจัดอบรมสัมมนาร$วมกันตาม “หลักสูตรตนกลาขาราชการ” ในชุดกิจกรรมที่ ๓ ภายใต
การกํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลของสํานักงาน ก.พ.
๔. แผนการดํ าเนิ นงานขยายผลระบบการพั ฒนาขาราชการพลเรือนสามั ญที่อยู! ระหว!างทดลองปฏิ บัติ
หนาที่ราชการ (Induction Training) หรือโรงเรียนขาราชการใหม!
เพื่ อ ใหขาราชการพลเรื อ นสามั ญ มี ร ะบบการปฐมนิ เทศ และทดลองงานที่ เ ขมขน
หรื อ มี โ รงเรี ย นขาราชการใหม$ ตามที่ กํ า หนดในแผนปฏิ รู ป ประเทศดานการบริ ห ารราชการแผ$ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ สํ านั กงาน ก.พ. ไดปรับ ปรุงแนวทางการพั ฒ นาและการประเมิ น ผลการพั ฒ นา
ขาราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ อ ยู$ ร ะหว$ า งทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการและไดวางแผนการดํ า เนิ น การ
ขยายผล ดังรายละเอียดต$อไปนี้
ระยะเวลา
ป\งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ป\งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
เป;นตนไป

การดําเนินการ
(๑) ดําเนินการจัดจางสถาบันการศึกษาจัดการอบรมสัมมนา
ร$วมกันตามหลักสูตร “ตนกลาขาราชการ” เพื่ อรองรับการ
ขยายผลในปyงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) กําหนดปฏิทินการจัดอบรมสัมมนาร$วมกันในปyงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจงเวียนส$วนราชการ
(๓) ติดตามประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการ
(๔) จั ด ทํ า คํ า ขอตั้ งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สํ า หรั บ
ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนขาราชการใหม$ เพื่อรองรับการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการทั้งหมด
โรงเรี ย นขาราชการใหม$ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาขาราชการ
พลเรื อนสามั ญที่ อยู$ ระหว$ างทดลองปฏิ บั ติ หนาที่ ราชการ
ทั้งหมด

หมายเหตุ
อยู$ระหว$างการศึกษา
และเตรียมการ

อยู$ระหว$างการศึกษา
และเตรียมการ

