สิ่งที่สงมาดวย ๑

การอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี : ตนกลาขาราชการ”
------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ จากวิ สั ย ทั ศ น ต ามกรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ที่ตองการนําพาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นํามาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ซึ่ งมุ งเน น การปรับ รากฐานเพื่ อเป น คานงัดสูการต อยอดการพัฒ นาให บ รรลุเป าหมายการพัฒ นา
ระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป ซึ่งมีหลักการสําคัญประการหนึ่ง คือ “คนเปนศูนยกลางของ
การพัฒ นา” เพื่อใหคนไทยเปนพลังสําคัญ ในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ ๕ ประการ ไดแก มี
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด า น มี ทั ก ษะในการคิ ด เชิ ง สั ง เคราะห มี ค วามคิ ด สร า งสรรค มี ค วามเคารพใน
ความแตกตาง และมีจุดยืนทางจริยธรรม และในยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งมุงเนนใหภาครัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย โปรงใส และเปนธรรม สงผลใหระบบราชการตองปรับเปลี่ยนโครงสราง กฎระเบียบ วัฒนธรรม และ
กระบวนการทํางานแบบใหม เพื่อใหภาคราชการมีระบบการทํางานที่เปนบูรณาการ เปดกวาง เชื่อมโยงกับ
ทุ ก ภาคส ว น ยึ ด ประชาชนเป น ศู น ย ก ลาง มี น วั ต กรรม ทั น สมั ย และเตรี ย มพร อ มสู ก ารเป น รั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส
๑.๒ แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ที่ตองการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเปน “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน” สามารถตอบสนองความตองการ และความ
คาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย พัฒนาโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวไดทันตอ
การเปลี่ยนแปลง และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนากําลังคนภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม พรอมนําการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหสามารถดึงดูด
รักษาจูงใจผูมีความรูความสามารถสูง อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่
ซื่อสัตยสุจริตบนหลักธรรมาภิบาล โดยในประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สราง
และรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ กลยุทธที่ ๓ การพัฒ นาขีดความสามารถและสรางความผูกพันตอองคกร
(Engagement) ของบุ ค ลากรภาครั ฐ แผนงานที่ ๒ การพั ฒ นาเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มเป น ข า ราชการ
และเจ าหน าที่ ภ าครัฐ ยุ ค ใหม กํ าหนดให สํ านั กงาน ก.พ. และองคก รกลางบริห ารงานบุ คคล จัดหลักสูต ร
ปฐมนิ เ ทศระหว า งการทดลองงาน (Induction Training) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการสร า งสมรรถนะและ
ทัศนคติใหมในการทํางานภาครัฐ (New Mindsets) โดยมีตัวชี้วัด คือ (๑) ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐ
มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม และ (๒) มีระบบการปฐมนิเทศ และทดลองงาน
ที่เขมขน หรือมีโรงเรียนขาราชการใหม รวมทั้งมีหลักสูตรการพัฒนาระหวางทดลองงานที่มีประสิทธิภาพ

๒
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ บัญญัติใหผูไดรับ
บรรจุและแตงตั้ง ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๕๕ และขาราชการ หรือ พนัก งานสว นทองถิ่น
ซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและให
ไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
และพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ บัญ ญั ติใหสวนราชการมีห นาที่
ดํ าเนิ น การให มี การเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริม สรางแรงจูงใจแกข าราชการพลเรือนสามั ญ ในกรณี ที่
เห็นสมควร และเพื่อการประหยัด สํานักงาน ก.พ. จะจัดใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจ
แทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได
๑.๔ กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี โดยใหดําเนินการใน
กระบวนการ (๑) การปฐมนิ เทศ (๒) การเรีย นรูดวยตนเอง และ (๓) การอบรมสั มมนารว มกั น ทั้ งนี้ การ
ดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาใหเปนไปตามที่สํานักาน ก.พ. กําหนด
๑.๕ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ ว ๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุง
แนวทางการดําเนิ น การพั ฒ นาและการประเมิ น การพัฒ นาขาราชการพลเรือนสามั ญ ที่ อยูระหวางทดลอง
ปฏิ บั ติ ห น าที่ร าชการ ซึ่ งให ส ว นราชการใชแนวทางการดํ าเนิ น การพั ฒ นาและการประเมิ น ผลการพั ฒ นา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ ปรับปรุงใหม เพื่อใหสวนราชการสามารถดํ าเนิน การพัฒ นาขาราชการไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คล องตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยมี สํานั ก งาน ก.พ. ทํ าหนาที่ เปน ศู น ยก ลางขอมู ล ในการ
จั ด อบรมสั มมนารวมกั น ของสวนราชการตาง ๆ เพื่ อใหป ระสานความรวมมื อกั น ในการรั บ ขาราชการจาก
สวนราชการอืน่ เขาอบรม
๑.๖ อ.ก.พ. วิ สามั ญ เกี่ ยวกับ การสรางและพั ฒ นาคุ ณ ภาพกําลังคนภาครัฐ ในการประชุ ม
ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วั น ที่ ๒๐ ธั น วาคม ๒๕๖๑ เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ งหลั ก สู ต รการเป น ข าราชการที่ ดี :
ต นกล าข าราชการ โดยให สํ านั กงาน ก.พ. ดํ าเนิ นการทดลองจั ดการอบรมสั มมนาร วมกั น “หลั กสู ตรการเป น
ขาราชการที่ ดี : ต นกล าขาราชการ” ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนที่จะขยายผลเพื่ อเป นแนวทางปฏิบั ติ
ใหแกสวนราชการตอไป
๑.๗ สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นสมควรทดลองจัดการอบรมสัมมนารวมกันเพิ่มเติมในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๖๖๑ อี ก จํ า นวน ๑ รุ น โดยใช “หลั ก สู ต รการเป น ข า ราชการที่ ดี : ต น กล าข าราชการ” เพื่ อ ให
ข าราชการอยู ร ะหว า งการทดลองปฏิ บั ติ ร าชการได รับ การพั ฒ นากรอบความคิ ด และเกิ ด แรงบั น ดาลใจ
ในการเปนขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงที่มีจิตสาธารณะ ทํางานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง และเพื่อใหสถาบัน/หนวยงานฝกอบรมของสวนราชการ และเพื่อให
เครือขายมหาวิทยาลัยไดรวมสังเกตการณ การอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ ดี : ตนกลา
ขาราชการ” ซึ่งเปนหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม

๓
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่ อ ให ข า ราชการที่ อ ยู ร ะหวา งทดลองปฏิ บั ติ ห นา ที่ ร าชการเข า ใจคุ ณ ลั ก ษณะ
ขาราชการยุคใหม และการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี
๒.๒ เพื่อใหขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดแรงบันดาลใจในการ
เป น ข า ราชการผู มี คุ ณ ธรรม เป น คนดี คนเก งที่ มี จิ ตสาธารณะ ทํ างานเพื่ อประเทศชาติ และตอบสนองต อ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง
๒.๓ เพื่อใหสถาบัน/หนวยงานฝกอบรมของสวนราชการ และเครือขายมหาวิทยาลัยไดรวม
สังเกตการณ การอบรมสัมมนารวมกั น “หลักสูตรการเป นข าราชการที่ ดี : ตนกล าขาราชการ” ซึ่งเปนหลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม
๓. หัวขอการฝกอบรม และรายละเอียด
หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี : ตนกลาขาราชการใชรูป แบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อสราง
การเรียนรู อาทิ กิจกรรมการออกคาย กิจกรรมกลุมสัมพันธ การอภิปราย การสะทอนการเรียนรู และกิจ กรรม
บทบาทสมมติ โดยเนื้อ หาหลัก สูต รแบง เปน ๒ ชุด กิจ กรรม คือ ชุดกิจกรรมที่ ๑ คุณลักษณะขาราชการ
ยุคใหม และชุดกิจกรรมที่ ๒ ขาราชการตามรอยธรรมราชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ ๑ คุณลักษณะขาราชการยุคใหม
๑. ยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศไทยกับการทํางานของขาราชการ
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
๑) อธิบายกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาวดานตาง ๆ ตามยุทธศาสตรชาติ และแผน
ปฏิรูปประเทศไทยได
๒) อธิบายความเกี่ยวของสัมพันธของภารกิจของแตละสวนราชการกับยุทธศาสตรชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศไทยได
๓) อธิบายไดวาการทํางานในฐานะขาราชการมีสวนชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผน
ปฏิรูปประเทศไทยอยางไร
สาระสําคัญ
๑) กรอบยุทธศาสตรชาติ
๒) แผนปฏิรูปประเทศไทย
วิธีการ บรรยาย การอภิปรายในชั้นเรียน

๔

๒. คุณลักษณะขาราชการยุคใหม และการใหบริการประชาชน
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
๑) อธิบ ายคุ ณ ลั กษณะของขาราชการที่ จ ะขับ เคลื่ อนประเทศไทยใหก าวไปสูก ารเป น
ประเทศไทย ๔.๐
๒) อธิบายหลักการ แนวทาง วัฒนธรรม คานิยม และวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อความเปน
เลิศในการบริการประชาชนไดอยางถูกตองและครบถวน
๓) ปรับตัวใหเทาทันและตอบสนองความคาดหวังของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนไปสู
การเปนประเทศไทย ๔.๐
สาระสําคัญ
๑) กรอบแนวคิดการพัฒนาขาราชการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูประเทศไทย ๔.๐
ได แก การส งเสริ มให เกิ ด นวั ต กรรมและการคิ ด สร างสรรค การทํ างานแบบบู รณาการ และสร างจิ ต สํ านึ ก
ความรับผิดชอบ การสรางพันธมิตรและการสงเสริมการทํางานแบบประชารัฐ การปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเปน
รัฐบาลดิจิทัล
๒) หลักการ แนวทาง วัฒนธรรม คานิยม และวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อความเปนเลิศใน
การบริการประชาชน
วิธีการ บรรยาย อภิปรายรวมกัน และการเรียนรูผานกิจกรรมบทบาทสมมติ
๓. สมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามัญ
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายความหมายของสมรรถนะหลักของขาราชการ
พลเรือนสามัญ และพฤติกรรมบงชี้ได
สาระสําคัญ
สมรรถนะหลักสําหรับการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ย วชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น ในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางาน
เปนทีม
วิธีการ
การบรรยาย และการเรียนรูผานกิจกรรม
๔. ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือน
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
๑) อธิบายเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือนไดถูกตอง

๕
๒) สามารถปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือน
สาระสําคัญ
๑) มาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
๒) ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ
วิธีการ บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปรายรวมกัน
๕. กิจกรรม “รู รัก สามัคคี”
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถทํางานเปนทีม และเปนผูที่ตระหนักถึง
การความสามัคคีในหมูคณะ
สาระสํ า คั ญ การทํ างานเป นที ม การแกป ญหาต าง ๆ และฝ กความอดทนเพื่ อให บรรลุ
เปาหมายรวมกัน
วิธีการ กิจกรรมปฏิบัติภารกิจกลุม เพื่อฝกการทํางานเปนทีม และผานความยากลําบากรวมกัน
๖. งานพระราชพิธี และรัฐพิธี
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
๑) แตงกาย และปฏิบัติตนในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี ไดอยางถูกตองเหมาะสม
๒) ถวายความเคารพ เดินแถว ฝกแถว ฯลฯ ไดอยางมีวินัย และพรอมเพรียงกัน
สาระสํ า คั ญ การปฏิ บั ติ ต น และการแต งกายในงานพระราชพิ ธี งานรั ฐ พิ ธี รวมถึ ง
การถวายความเคารพ การเดินแถว และการฝกแถว
วิธีการ บรรยาย และฝกปฏิบัติ
ชุดกิจกรรมที่ ๒ ขาราชการตามรอยธรรมราชา
๑. ปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให ผู เข า รั บ การฝ ก อบรมสามารถอธิ บ ายความหมายของการเป น
ขาราชการที่ดี บทบาท หนาที่ และคุณคาของอาชีพขาราชการ
สาระสําคัญ
๑) ความหมายของคํ า ว า “ข า ราชการ” บทบาท หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
ขาราชการ
๒) คุณคาของอาชีพขาราชการ
วิ ธี การ

๖
๑) การอภิปรายและเรียนรูจากแนวคิด และประสบการณ ข องวิท ยากรที่ไ ดรับ รางวัล
ข า ราชการพลเรื อนดี เ ด น หรื อผู บ ริ ห ารในภาคราชการ
๒) การใชกรณีศึกษาแนวคิด และประสบการณของขาราชการที่ไดรับรางวัลขาราชการ
พลเรือนดีเดน
๒. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
๑) อธิบายหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒) อธิบายแนวทางในการนอมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปปฏิบัติใน
ฐานะขาราชการผูทํางานเพื่อประชาชน
สาระสําคัญ
๑) หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาทิ
การระเบิดจากขางใน การแกปญหาจากจุดเล็ก ภูมิสังคม “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และหลักการทรงงานในสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒) แนวทางในการนอมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และพระราโชวาทในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปปฏิบัติใน
ฐานะขาราชการผูทํางานเพื่อประชาชน
วิธีการ การอภิปรายการเรียนรูจากแนวคิดและประสบการณของวิทยากรในชั้ น เรี ย น หรื อ
กิ จ กรรมบทบาทสมมติ
๓. กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือการศึกษาดูงานเรื่อง
ศาสตรพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
๑) อธิบายศาสตรพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
๒) อธิบายความเชื่อมโยงของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการ และการดําเนินชีวิตได
๓) นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกสิกรรมธรรมชาติไปประยุกตใชเปนหลัก
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และการดําเนินชีวิต
สาระสําคัญ
๑) ศาสตรพระราชา

๗
๒) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประโยชน และการนําไปใช
วิธีการ กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเรียนรูการใชชีวิต
แบบพอเพียงอยางยั่งยืน หรือการศึกษาดูงานเรื่องศาสตรพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. กิจกรรมคายขาราชการจิตอาสา/จิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อประชาชน
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
๑) นํา หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรไปประยุกตใชในการทําความเขาใจ
บริบทของสังคม และความตองการของประชาชน
๒. จัดทําขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยใชหลัก “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
วิธีการ กิจกรรมออกคายเพื่อสํารวจความตองการของประชาชน และออกแบบแนวคิดใน
การพั ฒ นาชุ มชนด านต าง ๆ โดยทํ า งานเปน กลุมตามความสนใจ อาทิ ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอ ม
ดานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน ดานเกษตรกรรม ดานเศรษฐกิจชุมชน และทํากิจกรรมเพื่อสังคม
๕. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง
วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถพัฒนากรอบความคิดที่เหมาะสมของตนเองในการเปน
ขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงที่มีจิตอาสา ทํางานเพื่อประเทศชาติ และประชาชนอยางแทจริง จากการ
ประมวลความรูที่ไดรับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น และการพัฒนามุมมองความคิดของตนเอง
๒) เพื่ อ ให ผู เข า รั บ การฝ ก อบรมได เขาใจถึ งประโยชน ของการพั ฒ นาตนเอง และเกิ ด
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
วิธีการ
๑) นําเสนอขอเสนอรายกลุมซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไป
ประยุกตใช
๒) ทํากิจกรรมเพื่อสรางแรงบันดาลใจ และตั้งเปาหมายในการพัฒนาตนเอง
๔. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
๔.๑ ขาราชการพลเรือนที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
๔.๒ สามารถเขาอบรมไดตลอดหลักสูตร
๔.๓ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตร
๕. กลุมเปาหมาย
๕.๑ ผูเขารับการอบรม จํานวน ๕๐ คน
๕.๒ ฝายบริหาร เจาหนาที่ และผูสังเกตการณ จํานวน ๑๔ คน

๘
รวมทั้งสิ้น ๖๔ คน
๖. วัน เวลา และสถานที่ฝกอบรม
๖.๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ และ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท ตําบล
ตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๖.๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก
๗. เกณฑการผานการฝกอบรม
๗.๑ เขารับการอบรมสัมมนารวมกัน รอยละ ๑๐๐ ยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัย อาทิ กรณีผูเขา
รับการฝกอบรมเจ็บปวย กรณีบิดา มารดา คูสมรส และบุตรเจ็บปวยหรือเสียชีวิต โดยอนุญาตใหลาการอบรม
สัมมนารวมกันไดไมเกินรอยละ ๒๐
๗.๒ การจัด ทําขอเสนอรายกลุม และการสะทอนการเรียนรูตามที่ กําหนด และมีคุณภาพ
เหมาะสม
๘. การประเมินและการติดตามผล
๘.๑ ประเมินพฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรมโดยการสังเกต
๘.๒ ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชแบบสอบถาม
๘.๓ ประเมิ น การเรี ย นรู และการนํ า ความรูที่ ได รั บ จากการฝ ก อบรมไปประยุ ก ต ใช โดย
การจัดทําขอเสนอรายกลุม และการสะทอนการเรียนรู
๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ ผูเขารับการฝกอบรมเขาใจคุณลักษณะขาราชการยุคใหม และการประพฤติปฏิบัติตน
เปนขาราชการที่ดี
๙.๒ ผูเขา รับ การฝ กอบรมเกิดแรงบัน ดาลใจในการเป น ขาราชการผูมีคุณ ธรรม เป น คนดี
คนเกงที่มีจิตสาธารณะ ทํางานเพือ่ ประเทศชาติ และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง
๙.๓ ผูเขารวมสังเกตการณสามารถจัดการอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี
: ตนกลาขาราชการ” ซึ่งเปนหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ
นางชุติมา หาญเผชิญ
นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต

รองเลขาธิการ ก.พ.
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวรพีพร มณีพงษ

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

๙
นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นายกุลวัฒน อิมะไชย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
วิทยาลัยขาราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๑, ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๐๒ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓
อีเมล nokocsc@gmail.com, jeep_ocsc@hotmail.com
๑๒. งบประมาณคาใชจาย
๑,๐๔๖,๘๐๐.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑๓. การบริหารความเสี่ยง
กรณีไมสามารถจัดดําเนินการตามแผนไดดวยเหตุสุดวิสัยก็จะจัดดําเนินการในชวงเวลาถัดไป
๑๔. การบริหารโครงการ / การติดตามความกาวหนา
๑๔.๑ ดําเนินการตามแผนงานและเปาหมายที่กําหนด มีการติดตามรายงานผลรายเดือนและรายไตรมาส
๑๔.๒ ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ
------------------------------------

