
การปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา 
ข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู!ระหว!างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 

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

 สํานักงาน ก.พ. ได ดําเนินการปรับปรุงแนวทางและระบบการพัฒนาขาราชการ 
พลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ซ่ึงประกอบดวย การปฐมนิเทศ การเรียนรู 
ดวยตนเอง และการอบรมสัมมนาร$วมกัน โดยไดดําเนินการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรทดลองจัดอบรมนําร$อง 
และนําเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการต$อ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย อ.ก.พ.ฯ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแนวทาง 
การพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การปรับปรุงการปฐมนิเทศ 

การปฐมนิเทศ (Orientation) หมายถึง กิจกรรมเพ่ือพัฒนาขาราชการสามัญท่ีอยู$ระหว$าง
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหไดเรียนรูเก่ียวกับส$วนราชการในเรื่องต$าง ๆ  อาทิ วิสัยทัศนJ พันธกิจ เปLาหมาย 
โครงสราง และภารกิจของส$วนราชการ รวมถึงการแนะนําใหเขาใจวัฒนธรรมองคJกร ระบบการทํางาน 
ธรรมเนียมปฏิบัติต$าง ๆ  

� วัตถุประสงค-  
๑) เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการมีความพรอมในการทํางานโดยมุ$งเนนการสรางความเขาใจส$วนราชการ หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ลักษณะงาน และความคาดหวังของส$วนราชการและระบบราชการท่ีมีต$อขาราชการ 

๒) เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการมีความรูสึกเปMนส$วนหนึ่งของส$วนราชการ กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน และสรางแรง
บันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติตนเปMนขาราชการท่ีดี 

� สาระสําคัญ 

การจัดการปฐมนิเทศนั้นมีหลายฝOายเก่ียวของ เช$น ผูบริหารระดับสูง 
หน$วยงานการเจาหนาท่ี ผูบังคับบัญชาและหัวหนางานโดยตรง หากแต$ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการ
จัดการปฐมนิ เทศ คือ หน$วยงานการเจาหนาท่ี ท่ีจะตองดําเนินการจัดการปฐมนิ เทศใหครบถวน 
ตามวัตถุประสงคJ ซ่ึงตามหลักการแลวควรจะจัดใหมีการปฐมนิเทศต้ังแต$วันแรกของการเขาทํางาน  
หากไม$สามารถจัดไดภายในวันแรกก็ควรจะจัดใหมี ข้ึนภายใน ๑ – ๒ สัปดาหJแรกของการทํางาน 
แต$ไม$ควรเกินจากนั้น ซ่ึงสาระสําคัญท่ีตองมีในการปฐมนิเทศมีดังนี้  

๑) วิสัยทัศนJ พันธกิจ โครงสรางส$วนราชการ ภารกิจ ความสําคัญ และ
คุณค$าของส$วนราชการท่ีมีต$อประชาชน สังคมและประเทศชาติ 



๒ 

๒) ความคาดหวังของส$วนราชการและระบบราชการท่ีมีต$อขาราชการ 
๓) วัฒนธรรมของส$วนราชการ 
๔) ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของการทํางาน และ

สภาพแวดลอมท่ีเปMนระบบและเอ้ืออํานวยต$อการปฏิบัติงาน การเรียนรูและการพัฒนาของขาราชการ 
(Ecosystem) 

๕) นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๖) กฎระเบียบและหลักเกณฑJท่ีสําคัญภายในส$วนราชการ 
๗) หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะการทํางานของขาราชการ 
๘) โอกาสในการพัฒนาและความกาวหนาในสายอาชีพ 
๙) การจัดสวัสดิการภายในส$วนราชการ 
๑๐) แนะนําสถานท่ีและเยี่ยมชมหน$วยงานต$าง ๆ ในส$วนราชการและ

แนะนําใหรูจักผูบังคับบัญชาและผูร$วมงาน 

� วิธีการดําเนินการ  

๑) ใหส$วนราชการตนสังกัดโดยหน$วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารทรัพยากร
บุคคลเปMนผูดําเนินการจัดการปฐมนิเทศใหแก$ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการทุกคน โดยใหหัวหนาส$วนราชการในส$วนกลาง และผูบริหารระดับอํานวยการข้ึนไปในส$วนภูมิภาค
เปMนผู ถ $ายทอดภารกิจความรับผิดชอบของส$วนราชการ วิสัยทัศนJ พันธกิจ คุณค$าของภารกิจท่ีมีต$อ 
ประชาชน สังคม ประเทศชาติ ความคาดหวังของส$วนราชการ และระบบราชการท่ีมีต$อขาราชการ และ
วัฒนธรรมส$วนราชการ ในกรณีท่ีหัวหนาส$วนราชการไม$สามารถดําเนินการไดอาจมอบหมายรองหัวหนา 
ส$วนราชการดําเนินการปฐมนิเทศแทนได 

๒) ใหหน$วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลเปMนผูดําเนินการ
ชี้แจงขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของการทํางาน และสภาพแวดลอมท่ีเปMนระบบและ
เอ้ืออํานวยต$อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาของขาราชการ (Working Environment andEcosystem) 
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล กฎระเบียบ และหลักเกณฑJท่ีสําคัญภายในส$วนราชการ โอกาส 
ในการพัฒนา ความกาวหนาในสายอาชีพ และการจัดสวัสดิการภายในหน$วยงาน โดยอาจจัดทําคู$มือ 
แอพพลิเคชั่น หรือชุดอุปกรณJท่ีจําเปMนสําหรับขาราชการบรรจุใหม$ (Starter Kit) 

๓) การจัดปฐมนิเทศควรจัดภายใน ๑ – ๒ สัปดาหJแรก โดยสามารถจัด
ภายในวันเดียว หรือหลายวันก็ได แต$ตองครอบคลุมสาระสําคัญท้ังหมด อีกท้ัง ควรจะจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือ
สรางปฏิสัมพันธJ และทําใหเกิดความประทับใจแรกแก$ขาราชการบรรจุใหม$ โดยจัดกิจกรรม Team-
building หรือ Ice-breaking เพ่ือใหขาราชการใหม$ไดทําความรูจักและคุนเคยกันมากข้ึน และพรอมท่ีจะ
เรียนรูเก่ียวกับส$วนราชการ  

๔) จัดใหมีกิจกรรมการแนะนําขาราชการบรรจุใหม$ การนําขาราชการ
เยี่ยมชมในหน$วยงานต$าง ๆ ขององคJกร การแนะนําใหไดรู จักผูบังคับบัญชาและเพ่ือนร$วมงาน ตลอดจน
แนะนําการปฏิบัติตน ใหเหมาะสมในเรื่องต$าง ๆ ท่ีเห็นว$าจําเปMนในวันแรกของการบรรจุเขารับราชการ 



๓ 

๕) ใหหัวหนาส$วนราชการเนนย้ําใหผูอํานวยการ และผูบังคับบัญชาทราบ 
และเขาใจโดยท่ัวกันว$าการดูแล มอบหมายงาน และพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการของส$วนราชการ เปMนหนาท่ีสําคัญท่ีตองเอาใจใส$ และดําเนินการอย$างถูกตองเหมาะสม 
โดยตองเปMนผูสอนงาน (Coach) เองหรือมอบหมายใหขาราชการอื่นเปMนผูสอนงาน (Coach) และเปMน 
พ่ีเลี้ยง (Mentor) ของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกคน 

๖) ในการจัดการปฐมนิ เทศแต$ละครั้งตองครอบคลุมสาระสําคัญ ท้ัง  
๑๐ ประการนี้ โดยสาระสําคัญขอท่ี ๑ – ๓ ควรถ$ายทอดโดยหัวหนาส$วนราชการในส$วนกลางหรือผูบริหาร
ระดับอํานวยการข้ึนไปในส$วนภูมิภาค ในกรณีท่ีหัวหนาส$วนราชการไม$สามารถดําเนินการไดอาจมอบหมาย
รองหัวหนาส$วนราชการดําเนินการแทนได ส$วนสาระสําคัญขอท่ี ๔ – ๑๐ นั้น ใหหน$วยงานท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเปMนผูดําเนินการชี้แจง  

๒. การปรับปรุงการเรียนรู�ด�วยตนเอง (การเรียน e-learning และเอกสารชุดการเรียนรู�ด�วยตนเอง) 

� วัตถุประสงค-  
๑) เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการมีความรูเก่ียวกับระบบราชการ กฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการส 
๒) เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการมีคุณลักษณะในการเปMนขาราชการท่ีดี รวมท้ังมีทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและ 
การดํารงตนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

� สาระสําคัญ 

เนื้อหาการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ ประกอบดวย ๓ หมวดวิชา รวม ๑๕ รายวิชา ดังนี้ 

๑) หมวดวิชาระบบราชการไทย ประกอบดวย ๕ รายวิชา ดังนี้ 
๑.๑) ระบบราชการไทย 
๑.๒) ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ประกอบดวยหัวขอ  

(๑) การบริหารงานบุคคล (๒) ระบบการบรรจุและแต$งต้ังขาราชการพลเรือน (๓) ระบบเงินเดือนและ 
การเลื่อนเงินเดือน (๔) สิทธิการลาของขาราชการ (๕) สวัสดิการและประโยชนJเก้ือกูล และ (๖) การจัดซ้ือ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑.๓) กฎหมายพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ 
๑.๔) การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๑.๕) การเขียนหนังสือราชการ 

๒) หมวดวิชาการเป;นข�าราชการท่ีดี ประกอบดวย ๒ รายวิชา ดังนี้ 
๒.๑) การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 
๒.๒) วินัยและจรรยาขาราชการ 



๔ 

๓) หมวดวิชาทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการและการดํารง
ตนในศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบดวย ๘ รายวิชา ดังนี้ 

๓.๑) Data Visualization 
๓.๒) ความม่ันคงปลอดภัยบนอินเทอรJเน็ต และการปฏิบัติตนสําหรับ

ขาราชการยุคดิจิทัล 
๓.๓) การบริหารเงินสําหรับขาราชการ  
๓.๔) การใช Microsoft Excel เพ่ือการบริหารขอมูล  
๓.๕) Project Management สําหรับขาราชการระดับปฏิบัติการ 
๓.๖) Cloud Technology Tools เพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.๗) การพัฒนาการคิด 
๓.๘) ภาษาอังกฤษ 

ท้ังนี้ รายละเอียดรายวิชาการเรียนรูดวยตนเอง รวม ๓ หมวดวิชา ๑๕ รายวิชา
ขางตน โดยรายละเอียดการเปรียบเทียบรายวิชาสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงเสนอ อ.ก.พ. ฯ ในการ
ประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และท่ีเสนอในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  
เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 

เสนอ อ.ก.พ. ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 
๕/๒๕๖๑  

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

เสนอ อ.ก.พ. ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 
๕/๒๕๖๒  

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ 

๑) หมวดวิชาระบบราชการไทย 
ประกอบดวย ๕ รายวิชา ดังน้ี 
๑.๑) ระบบราชการไทย 
๑.๒) ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
๑.๓) กฎหมายพื้นฐานสําหรับขาราชการ 
๑.๔) การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๑.๕) การเขียนหนังสือราชการ 

๑) หมวดวิชาระบบราชการไทย 
ประกอบดวย ๕ รายวิชา ดังน้ี 
๑.๑) ระบบราชการไทย 
๑.๒) ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
๑.๓) กฎหมายพื้นฐานสําหรับขาราชการ 
๑.๔) การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๑.๕) การเขียนหนังสือราชการ 

คงเดิม  

๒) หมวดวิชาการเปMนขาราชการท่ีดี 
ประกอบดวย  ๓ รายวิชา ดังน้ี 
๒.๑) การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 
๒.๒) วินัยและจรรยาขาราชการ 
๒.๓) จิตสํานึกสาธารณะ* 

๒) หมวดวิชาการเปMนขาราชการท่ีดี 
ประกอบดวย ๒  รายวิชา ดังน้ี 
๒.๑) การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 
๒.๒) วินัยและจรรยาขาราชการ 

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

๓) หมวดวิชาทักษะพื้นฐานในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการและการดํารงตน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบดวย ๕ รายวิชา 
ดังน้ี 

๓) หมวดวิชาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการและการดํารงตนในศตวรรษท่ี 
๒๑ ประกอบดวย ๘  รายวิชา ดังน้ี 
๓.๑) ความมั่นคงปลอดภัยบน

(๑) ตัดรายวิชา คือ 
“การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ”  
ตามขอเสนอแนะของ 



๕ 

เสนอ อ.ก.พ. ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 
๕/๒๕๖๑  

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

เสนอ อ.ก.พ. ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 
๕/๒๕๖๒  

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ 

๓.๑) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ* 
๓.๒) ความมั่นคงปลอดภัยบน
อินเทอรJเน็ต และการปฏิบัติตนสําหรับ
ขาราชการยุคดิจิทัล 
๓.๓) การบริหารเงินสําหรับขาราชการ  
๓.๔) การใช Microsoft Excel เพื่อการ
บริหารขอมูล  
๓.๕) Project Management สําหรับ
ขาราชการระดับปฏิบัติการ 
(เฉพาะขาราชการประเภทวิชาการ) 

 

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
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑** 
๓.๗) การพัฒนาการคิด** 
๓.๘) ภาษาอังกฤษ** 

อ.ก.พ.ฯ ว$าควรใช
วิธีการรูปแบบอ่ืน 

(๒) เพิ่ม ๔ รายวิชา 
ตามขอเสนอแนะของ 
อ.ก.พ.ฯ คือ รายวิชาท่ี 
๓.๕ – ๓.๘  

๓ หมวดวิชา ๑๒ รายวิชา สําหรับ
ขาราชการประเภทท่ัวไป 
๓ หมวดวิชา ๑๓ รายวิชา สําหรับ
ขาราชการประเภทวิชาการ 

๓ หมวดวิชา ๑๕ รายวิชา สําหรับ
ขาราชการประเภทท่ัวไป และประเภท
วิชาการ 

เพื่อประโยชนJในการ
ปฏิบัติงานร$วมกัน และ
การยายประเภท
ตําแหน$งในอนาคต  

* รายวิชาท่ีตัดออก  ** รายวิชาท่ีเพ่ิมข้ึน 

� วิธีการดําเนินการ 

๑) กรณีเรียนดวย e-Learning 
(๑) ใหส$วนราชการตนสังกัดโดยหน$วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแจงขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหลงทะเบียนสมัคร
เขาเรียนหลักสูตร e-Learning ของสํานักงาน ก.พ. ต้ังแต$ระยะแรกของการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ   

(๒) ใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดําเนินการตามข้ันตอนในหลักสูตร e-learning ของสํานักงาน ก.พ. ใหครบทุกหมวดวิชา โดยใช
ระยะเวลาในการเรียนประมาณ ๖ เดือน 

 
๒) กรณีเรียนดวยเอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง  

(๑) ใหสํารวจจํานวนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

(๒) ใหจัดเตรียมงบประมาณอย$างเพียงพอสําหรับค$าใชจ$าย 
ในกระบวนการการเรียนรูดวยตนเอง 



๖ 

(๓) ใหประสานกับสํานักงาน ก.พ. เก่ียวกับเอกสารชุดการเรียนรูดวย
ตนเอง 

(๔) ใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดในเอกสารชุดการเรียนรู
ดวยตนเองโดยใชระยะเวลาในการเรียนประมาณ ๑ - ๓ เดือน 

(๕) ใหประเมินความรูก$อนและหลังเก่ียวกับเนื้อหาวิชา และ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

ท้ังนี้ ใหส$วนราชการตนสังกัดกํากับดูแล และเร$งรัดใหขาราชการท่ีอยู $ 
ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเขารับการพัฒนาในทุกกระบวนการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา  
๖ เดือน หรือ ตามระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามท่ีส$วนราชการกําหนด  

๓ . การปรับปรุงการอบรมสัมมนาร!วมกัน 

สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการออกแบบ “หลักสูตรตนกลาขาราชการ” เพ่ือใชใน
การอบรมสัมมนาร$วมกันสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ เพ่ือให
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรJชาติ ระยะ ๒๐ ปy (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนปฏิรูปประเทศดานการ
บริหารราชการแผ$นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และร$างขอเสนอมาตรการพัฒนากําลังคนภาครัฐ กลยุทธJท่ี ๑ 
ปลูกฝzงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบความคิด (Mindset) และค$านิยมการทํางานเพ่ือประชาชนและประโยชนJ
ส$วนรวม ยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และ
อุดมการณJสําหรับการเปMนบุคลากรภาครัฐยุคใหม$ รวมท้ังไดปรับปรุงตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ของ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

� วัตถุประสงค-ของ “หลักสูตรต�นกล�าข�าราชการ” เพ่ือใหผูเขารับการอบรม 

๑) มีความรู และทักษะท่ีจําเปMนในการปฏิบัติราชการ 
๒) อธิบายคุณลักษณะขาราชการยุคใหม$ และการประพฤติปฏิบัติตน 

เปMนขาราชการท่ีดี 
๓) เกิดแรงบันดาลใจในการเปMนขาราชการผูมีคุณธรรม เปMนคนดี คนเก$ง 

ท่ีมีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองต$อความตองการของประชาชนอย$างแทจริง 

� กรอบเนื้อหาหลักสูตร และวิธีการ 
“หลักสูตรตนกลาขาราชการ” ใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพ่ือสราง

การเรียนรู อาทิ กิจกรรมการออกค$าย กิจกรรมกลุ$มสัมพันธJ การอภิปราย การสะทอนการเรียนรู และกิจกรรม
บทบาทสมมติ โดยกรอบเนื้อหาหลักสูตรแบ$งเปMน ๓ ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมท่ี ๑ ความรู และทักษะ
ท่ีจําเปMนต$อการปฏิบัติราชการ ชุดกิจกรรมท่ี ๒ คุณลักษณะขาราชการยุคใหม$ และ ชุดกิจกรรมท่ี ๓ 
ขาราชการตามรอยธรรมราชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 



๗ 

 

 

๑. ยุทธศาสตร-ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศกับการทํางานของข�าราชการ 

วัตถุประสงค- เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ 
๑) อธิบายกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาวดานต$าง ๆ ตามยุทธศาสตรJชาติ  

และแผนการปฏิรูปประเทศได  
๒) อธิบายความเก่ียวของสัมพันธJของภารกิจของแต$ละส$วนราชการกับยุทธศาสตรJชาติ  

และแผนการปฏิรูปประเทศได 
๓) อธิบายไดว$าการทํางานในฐานะขาราชการมีส$วนช$วยขับเคลื่อนยุทธศาสตรJชาติ  

และแผนการปฏิรูปประเทศอย$างไร  

สาระสําคัญ 
๑) กรอบยุทธศาสตรJชาติ  
๒) แผนการปฏิรูปประเทศ  

วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน 

๒. กฎหมายพ้ืนฐานสําหรับข�าราชการ 

วัตถุประสงค-  

เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถอธิบายหลักการของกฎหมายว$าดวยระเบียบ
บริหารราชการแผ$นดิน กฎหมายว$าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พระราชบัญญัติขอมูลข$าวสาร 
ของราชการ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

สาระสําคัญ 
๑) พระราชบัญญัติขอมูลข$าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๒) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  
๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ$นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๕) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน 

๓. ระบบราชการไทย 

วัตถุประสงค-  
เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถอธิบายภาพรวมเก่ียวกับระบบการบริหารราชการ

ไทย กระบวนการบริหารราชการไทย ตลอดจนองคJกรบริหารราชการไทยไดอย$างถูกตอง  

ชุดกิจกรรมที่ ๑ ความรู� และทักษะที่จําเป;นต!อการปฏิบัติราชการ 



๘ 

สาระสําคัญ 
๑) ระบบบริหารราชการไทย 
๒) กระบวนการบริหารราชการไทย 
๓) องคJกรบริหารราชการไทย 

วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน 

๔. การบรรจุแต!งตั้ง 

วัตถุประสงค-  
เพ่ือใหผู เขารับการฝ{กอบรมสามารถอธิบายความหมาย หลักเกณฑJและวิธีการ

โดยสังเขปของระบบการบรรจุและแต$งต้ังขาราชการพลเรือนสามัญไดอย$างถูกตอง  

สาระสําคัญ 
ความหมาย หลักเกณฑJและวิธีการโดยสังเขปของการบรรจุ การยาย การโอน และการเลื่อน 

วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน 

๕. ระบบค!าตอบแทนสําหรับข�าราชการพลเรือนสามัญ 

วัตถุประสงค-  

เพ่ือใหผู เขารับการฝ{กอบรมสามารถอธิบายหลักการและปzจจัยในการกําหนด
ค$าตอบแทน และระบบค$าตอบแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญไดอย$างถูกตอง  

สาระสําคัญ 
๑) หลักการและปzจจัยในการกําหนดค$าตอบแทน 
๒) โครงสรางค$าตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญ 
๓) การไดรับค$าตอบแทนเม่ือบรรจุเขารับราชการ 
๔) การเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ 
๕) การไดรับค$าตอบแทนเม่ือมีคุณวุฒิสูงข้ึน และการไดรับเงินเดือนเม่ือเลื่อนระดับ

ตําแหน$ง 
๖) การไดรับค$าตอบแทนประเภทอ่ืน ๆ  

วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน 

๖. สวัสดิการและประโยชน-เก้ือกูลของข�าราชการ 

วัตถุประสงค-  

เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมเกิดความรู ความเขาใจสวัสดิการและประโยชนJเก้ือกูล 
ของขาราชการพลเรือนสามัญอย$างถูกตอง ครบถวน 

 



๙ 

สาระสําคัญ 
๑) ความหมาย และหลักเกณฑJเก่ียวกับสวัสดิการ อาทิ การลา เงินสวัสดิการ 

ต$าง ๆ เครื่องราชอิสริยาภรณJ บําเหน็จบํานาญ 
๒) ความหมาย และหลักเกณฑJเก่ียวกับประโยชนJเก้ือกูล อาทิ ค$าใชจ$ายในการเดินทาง

ไปราชการ ค$าเช$าบาน เนติบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา รถประจําตําแหน$ง ฯลฯ 

วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน 

๗. ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ  

วัตถุประสงค- เพ่ือใหผูเขารับการฝ{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- เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ 
๑) อธิบายข้ันตอนการจัดทําแผนงานและโครงการท่ีมีประสิทธิภาพได 
๒) สามารถเขียนแผนงานและโครงการได 
๓) สามารถการประเมินผลโครงการ และจัดทํารายงานสรุปโครงการ 

สาระสําคัญ 
๑) ข้ันตอนการจัดทําแผนงานและโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ การพิจารณา

เหตุผล ความจําเปMนของโครงการ การระบุผูมีส$วนเก่ียวของ การพิจารณาวัตถุประสงคJ 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- เพ่ือใหผูเขารับการฝ{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 

 

 

๑. ปรัชญาการเป;นข�าราชการท่ีดี  

วัตถุประสงค- เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถอธิบายความหมายของการเปMน
ขาราชการท่ีดี บทบาท หนาท่ี และคุณค$าของอาชีพขาราชการ 

สาระสําคัญ  
๑) ความหมายของคําว$า “ขาราชการ” บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ของขาราชการ 
๒) คุณค$าของอาชีพขาราชการ 

วิธีการ  
๑) การอภิปรายและเรียนรูจากแนวคิด และประสบการณJของวิทยากรที่ไดรับรางวัล

ขาราชการพลเรือนดีเด$น หรือผูบริหารในภาคราชการ 
๒) การใชกรณี ศึกษาแนวคิด และประสบการณJของขาราชการท่ีไดรับรางวัล

ขาราชการพลเรือนดีเด$น 

๒. คุณลักษณะข�าราชการยุคใหม! และการให�บริการประชาชน 

วัตถุประสงค- เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ 
๑) อธิบายคุณลักษณะของขาราชการท่ีจะขับเคลื่อนระบบราชการและประเทศไทยให

กาวไปสู$การเปMนประเทศไทย ๔.๐  
๒) อธิบายหลักการ แนวทาง วัฒนธรรม ค$านิยม และวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือความ

เปMนเลิศในการบริการประชาชนไดอย$างถูกตองและครบถวน 

ชุดกิจกรรมที่ ๒ คุณลักษณะข�าราชการยุคใหม! 



๑๑ 

๓) ปรับตัวใหเท$าทันและตอบสนองความคาดหวังของทุกภาคส$วนในการขับเคลื่อนไปสู$
การเปMนประเทศไทย ๔.๐ 

สาระสําคัญ 
๑) กรอบแนวคิดการพัฒนาขาราชการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู$ประเทศไทย 

๔.๐ ไดแก$ การส$งเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการคิดสรางสรรคJ การทํางานแบบบูรณาการ และสรางจิตสํานึก
ความรับผิดชอบ การสรางพันธมิตรและการส$งเสริมการทํางานแบบประชารัฐ การปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
ใหเปMนรัฐบาลดิจิทัล 

๒) หลักการ แนวทาง วัฒนธรรม ค$านิยม และวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือความเปMนเลิศ
ในการบริการประชาชน 

วิธีการ การบรรยาย การเรียนรูผ$านกิจกรรม และการแสดงบทบาทสมมติ 

๓. สมรรถนะหลักข�าราชการพลเรือนสามัญ  

วัตถุประสงค-  
เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถอธิบายความหมายของสมรรถนะหลักของขาราชการ

พลเรือนสามัญ และพฤติกรรมบ$งชี้ได 

สาระสําคัญ 
สมรรถนะหลักสําหรับการเปMนขาราชการพลเรือนสามัญ คือ การมุ$งผลสัมฤทธิ์ บริการท่ีดี 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางาน 
เปMนทีม 

วิธีการ การบรรยาย การเรียนรูผ$านกิจกรรม และการแสดงบทบาทสมมติ 

๔. ประมวลจริยธรรมสําหรับข�าราชการพลเรือน 

วัตถุประสงค- เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ 
๑) อธิบายสาระสําคัญ และหลักการของการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับ

เจาหนาท่ีของรัฐในฝOายบริหารไดอย$างถูกตอง  
๒) อธิบายสาระสําคัญ และหลักการของการจัดทําประมวลจริยธรรมและขอกําหนด

จริยธรรม การรักษาจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ และนําจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
๓) ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ 

สาระสําคัญ 
๑) มาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหน$งทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 
๒) ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ  
๓) การรักษาจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐและนําจริยธรรมไปใชในกระบวนการ

บริหารงานบุคคล 

วิธีการ บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปรายร$วมกัน 



๑๒ 

๕. วินัยและจรรยาข�าราชการ 

วัตถุประสงค- เพ่ือใหผูเขารับการฝ{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. ข�าราชการไทยใส!ใจสุขภาพ 

วัตถุประสงค- เพ่ือใหผู เขารับการฝ{กอบรมมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญของการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตอย$างสมดุล 

สาระสําคัญ  
๑) ความสําคัญของสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
๒) การดูแลตนเองดานอาหาร อารมณJ และการออกกําลังกาย  
๓) การปLองกันโรคต$าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน 

วิธีการ การบรรยาย และการฝ{กปฏิบัติ 

๗. กิจกรรม “รู� รัก สามัคคี”  

วัตถุประสงค- เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถทํางานเปMนทีม และเปMนผูท่ีตระหนัก
ถึงการความสามัคคีในหมู$คณะ 

สาระสําคัญ การทํางานเปMนทีม การแกปzญหาต$าง ๆ และฝ{กความอดทนเพ่ือใหบรรลุ
เปLาหมายร$วมกัน  

วิธีการ กิจกรรมปฏิบัติภารกิจกลุ$ม เพ่ือฝ{กการทํางานเปMนทีม และผ$านความยากลําบาก
ร$วมกัน 

๘. กิจกรรมสะท�อนการเรียนรู� และการพัฒนาตนเอง 

วัตถุประสงค-  
๑) เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถพัฒนากรอบความคิดท่ีเหมาะสมของตนเองในการ

เปMนขาราชการผูมีคุณธรรม เปMนคนดี คนเก$งท่ีมีจิตอาสา ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และประชาชนอย$างแทจริง 



๑๓ 

จากการประมวลความรูท่ีไดรับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู อ่ืน และการพัฒนามุมมองความคิด 
ของตนเอง 

๒) เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมไดเขาใจถึงประโยชนJของการพัฒนาตนเอง และเกิดแรง
บันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 

วิธีการ  
๑) นําเสนอขอเสนอรายกลุ$มซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการนําความรู ท่ีไดรับจากการฝ{กอบรม 

ไปประยุกตJใช  

๒) ทํากิจกรรมเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ และต้ังเปLาหมายในการพัฒนาตนเอง 

 

 

๑. หลักการทรงงานในรัชกาลท่ี ๙ และรัชกาลท่ี ๑๐ 

วัตถุประสงค- เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ 
๑) อธิบายหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณJ พระวชิรเกลาเจาอยู$หัว 

๒) อธิบายแนวทางในการนอมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณJ พระวชิรเกลาเจาอยู$หัว ไปปฏิบัติในฐานะขาราชการผูทํางานเพ่ือประชาชน 

สาระสําคัญ  
๑) หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร อาทิ การระเบิดจากขางใน การแกปzญหาจากจุดเล็ก ภูมิสังคม “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณJ  
พระวชิรเกลาเจาอยู$หัว 

๒) แนวทางในการนอมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณJ พระวชิรเกลาเจาอยู$หัว ไปปฏิบัติในฐานะขาราชการผูทํางานเพ่ือประชาชน 

วิธีการ การอภิปราย การเรียนรูจากแนวคิด และประสบการณJของวิทยากรในชั้นเรียน 
หรือกิจกรรมต$าง ๆ 

๒. กิจกรรมค!ายข�าราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือการศึกษาดูงาน 
เรื่องศาสตร-พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค- เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถ 
๑) อธิบายศาสตรJพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

ชุดกิจกรรมที่ ๓ ข�าราชการตามรอยธรรมราชา 



๑๔ 

๒) อธิบายความเชื่อมโยงของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติหนาท่ี
ของขาราชการ และการดําเนินชีวิตได 

๓) นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกสิกรรมธรรมชาติไปประยุกตJใชเปMน
หลักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และการดําเนินชีวิต 

สาระสําคัญ 
๑) ศาสตรJพระราชา  
๒) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประโยชนJ และการนําไปใช 

วิธีการ กิจกรรมค$ายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเรียนรูการใชชีวิต
แบบพอเพียงอย$างยั่งยืน หรือการศึกษาดูงานเรื่องศาสตรJพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. กิจกรรมค!ายข�าราชการจิตอาสา/จิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือประชาชน  

วัตถุประสงค- เพ่ือใหผูเขารับการฝ{กอบรมสามารถจัดทําขอเสนอแนวคิดในการพัฒนา
ชุมชนโดยใชหลัก “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เพ่ือตอบสนองความตองการประชาชนได 

สาระสําคัญ การใหบริการภาครัฐโดยยึดความตองการของประชาชนเปMนศูนยJกลาง 
(Citizen – centric Government) 

วิธีการ กิจกรรมออกค$ายเพ่ือสํารวจความตองการของประชาชน หรือการจัดทํา
โครงงานเพ่ือตอบสนองความตองการประชาชน โดยใชวิธีการสํารวจความตองการของประชาชน 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือออกแบบแนวคิดในการพัฒนาชุมชนดานต$าง ๆ ตามความสนใจ อาทิ  
ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน ดานเกษตรกรรม ดานเศรษฐกิจชุมชน 
และทํากิจกรรมเพ่ือสังคม โดยจัดทําเปMนงานกลุ$ม 

� ระยะเวลาตลอดหลักสูตร ประมาณ ๑๕ – ๒๐ วัน  

� ผู�เข�ารับการฝSกอบรม ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
จากทุกส$วนราชการ  

� การประเมินผลการฝSกอบรม 

๑) ประเมินพฤติกรรมผูเขารับการฝ{กอบรมโดยการสังเกต  
๒) ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝ{กอบรมโดยใชแบบสอบถาม  
๓) ประเมินการเรียนรู  และการนําความรู ท่ีไดรับจากการฝ{กอบรมไป

ประยุกตJใช โดยการจัดทําขอเสนอรายกลุ$ม และการสะทอนการเรียนรู 

� เกณฑ-การผ!านการฝSกอบรม 
๑) เขารับการอบรมสัมมนาร$วมกัน รอยละ ๑๐๐ ยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัย 

อาทิ กรณีผู เขารับการฝ{กอบรมเจ็บปOวย กรณีบิดา มารดา คู$สมรส และบุตรเจ็บปOวยหรือเสียชีวิต  
โดยอนุญาตใหลาการอบรมสัมมนาร$วมกันไดไม$เกินรอยละ ๒๐  



๑๕ 

๒) การจัดทําขอเสนอรายกลุ$ม และการสะทอนการเรียนรูตามท่ีกําหนด 
และมีคุณภาพเหมาะสม 

�  วิธีการดําเนินการ 

๑) ใหสํานักงาน ก.พ. และสถาบันการศึกษาท่ีเปMนเครือข$ายของสํานักงาน 
ก.พ. เปMนผูดําเนินการจัดอบรมสัมมนาร$วมกันตาม “หลักสูตรตนกลาขาราชการ” ในชุดกิจกรรมท่ี ๑ และ
ชุดกิจกรรมท่ี ๒ ใหแก$ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการจากทุกส$วน
ราชการ  

๒) ใหส$วนราชการ และสถาบันการศึกษาท่ีเปMนเครือข$ายของสํานักงาน 
ก.พ. เปMนผูดําเนินการจัดอบรมสัมมนาร$วมกันตาม “หลักสูตรตนกลาขาราชการ” ในชุดกิจกรรมท่ี ๓ ภายใต
การกํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลของสํานักงาน ก.พ. 

 
๔. แผนการดําเนินงานขยายผลระบบการพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู!ระหว!างทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ (Induction Training) หรือโรงเรียนข�าราชการใหม! 

เพ่ื อให ข าราชการพลเรือนสามัญมีระบบการปฐมนิเทศ และทดลองงานท่ี เขมขน 
หรือมีโรงเรียนขาราชการใหม$ ตามท่ีกําหนดในแผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผ$นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ สํานักงาน ก.พ. ไดปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและไดวางแผนการดําเนินการ 
ขยายผล ดังรายละเอียดต$อไปนี้  

ระยะเวลา การดาํเนินการ หมายเหต ุ
ป\งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๑) ดําเนินการจัดจางสถาบันการศึกษาจัดการอบรมสัมมนา
ร$วมกันตามหลักสูตร “ตนกลาขาราชการ” เพ่ือรองรับการ
ขยายผลในปyงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๒) กําหนดปฏิทินการจัดอบรมสัมมนาร$วมกันในปyงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจงเวียนส$วนราชการ 
(๓) ติดตามประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการ  
(๔) จัดทําคําขอต้ังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สํ าหรับ
ดําเนินการจัดต้ังโรงเรียนขาราชการใหม$ เพ่ือรองรับการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการท้ังหมด  

อยู$ระหว$างการศึกษา
และเตรียมการ 

ป\งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  
เป;นต�นไป 

โรงเรียนขาราชการใหม$ ดําเนินการพัฒนาขาราชการ 
พลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ท้ังหมด  

อยู$ระหว$างการศึกษา
และเตรียมการ 

 


