
โครงการอบรมสัมมนารวมกันสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี รุนท่ี ๑๕ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ขาราชการนับเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผนปฏิรูปประเทศและ

แผนการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ดังนั้นจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพใหพรอมรับความทาทายและ

บริบทการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐควรมีการวางแผนอยางเปนระบบ 

และตอเนื่องตั้งแตแรกบรรจุ จนกระท่ังเกษียณอายุราชการ เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมฐานความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการท่ีอยูระหวางการทดลองปฏิบัติราชการซ่ึงเปนชวงท่ีเพ่ิง

เปลี่ยนสถานะมาเปนขาราชการนั้น ควรไดรับการพัฒนากรอบความเชื่อ (Mindset) ความรู ทักษะ และ

สมรรถนะท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเปนขาราชการท่ีมีศักยภาพ และมีคุณธรรม  

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงมุงเนน

การปรับรากฐานเพ่ือเปนคานงัดสูการตอยอดการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป มีหลักการสําคัญประการหนึ่ง คือ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” เพ่ือใหคนไทยเปนพลัง

สําคัญ ในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ ๕ ประการ ไดแก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีทักษะใน

การคิดเชิงสังเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีความเคารพในความแตกตาง และมีจุดยืนทางจริยธรรม และใน

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย ซ่ึงมุงเนนใหภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส และเปนธรรม โดยมีแนวทางท่ี

กําหนดไวประการหนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับใหมีความรู ความสามารถสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมท้ังใหมีการประเมินความคุมคา และประสิทธิภาพในการพัฒนา

ขาราชการในทุกมิติอยางเปนองครวม  

๑.๓ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๔ ผูไดรับ

บรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ และขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงโอน

มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญในระหวางท่ียังทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการและใหไดรับการพัฒนาเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดี ตามท่ีกําหนด

ในกฎ ก.พ. และมาตรา ๗๒ ใหสวนราชการมีหนาท่ีดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง

แรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ ในกรณีท่ีเห็นสมควร และเพ่ือประหยัด สํานักงาน ก.พ. จะจัดใหมี 

การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได 

๑.๔ กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ “ขอ ๘ การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดี ใหดําเนินการใน

กระบวนการ (๑) การปฐมนิเทศ (๒) การเรียนรูดวยตนเอง และ (๓) การอบรมสัมมนารวมกัน...” และหนังสือ

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑  สิ่งท่ีสงมาดวย ๑ 



๒ 

 
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓/ ว ๔ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ

พัฒนาและการประเมินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ซ่ึงให

สวนราชการใชแนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ี

ปรับปรุงใหม เพ่ือใหสวนราชการสามารถดําเนินการพัฒนาขาราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว และมี

ประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการจะตอง

ผานกระบวนการพัฒนาท้ัง ๓ กระบวนการ คือ ๑. การปฐมนิเทศ ๒. การเรียนรูดวยตนเอง และ ๓. การอบรม

สัมมนารวมกัน ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามท่ีสวนราชการกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวา 

หกเดือนแตไมเกินหนึ่งป โดยมีสํานักงาน ก.พ. ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางขอมูลในการจัดอบรมสัมมนารวมกัน

ของสวนราชการตาง ๆ เพ่ือใหประสานความรวมมือกันในการรับขาราชการจากสวนราชการอ่ืนเขาอบรม 

๑.๕ สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐซ่ึงมีบทบาท

หนาท่ีในการพัฒนา สงเสริม เก่ียวกับมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเห็นสมควรดําเนินการ

โครงการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. วัตถุประสงค 

  เพ่ือปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี เสริมสรางสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานราชการ สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และพัฒนาเครือขายในการทํางาน 

รวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธท่ีดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยเนนการเรียนรูจากประสบการณ

และการลงมือปฏิบัติจริง 

๓. หัวขอการฝกอบรมและรายละเอียด                                                       รวมเวลา ๔๔ ช่ัวโมง 

 

 

 

๑. ตนกลาขาราชการ…กับการทํางานเพ่ือแผนดิน (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที)                                              

วัตถุประสงค - เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถอธิบายระบุความหมายของคําวาขาราชการท่ีดี 

และใหเหตุผลไดหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรม 

ประเด็นการฝกอบรม - ความหมายของคําวา “ขาราชการ” บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของงานราชการ 

- ปรัชญา แนวทาง และหลักการ เก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการ

ท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท  

- การพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประโยชนการบริการประชาชน 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม เรียนรูจากการถายทอดแนวคิดและประสบการณของวิทยากร  

และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

ชุดกิจกรรมท่ี ๑  ปรัชญาของการเปนขาราชการท่ีดี ประโยชนของแผนดิน และบทบาทหนาท่ี จิตสํานึก

ของการเปนขาราชการท่ีมีคุณธรรม  (๘ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 



๓ 

 
๒. การตัดสินใจเชิงจริยธรรม  (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที)                                                                                           

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูและมีความเขาใจถึงกระบวนการตัดสินใจท่ี

เก่ียวของในการปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ประเด็นการฝกอบรม การตัดสินใจโดยหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยผานกรณีศึกษาและ 

การถายทอดประสบการณจริง 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย ถายทอดประสบการณจากกรณีตัวอยาง  

๓. การศึกษาดูงาน : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

(๑ ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเสริมสรางความรูความเขาใจในดานการขับเคลื่อน   

การพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการฝกอบรม ท่ีมา/ โครงสราง/ ภารกิจของโครงการ แนวทางการดําเนินงานและการใหบริการ

ประชาชน และผลการดําเนินงานท่ีสงผลประโยชนตอพ้ืนท่ีและชุมชน 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี 

๔. การศึกษาดูงาน : อุทยานราชภักดิ์ (๑ ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเสริมสรางความรูความเขาใจพระราชประวัติและ 

พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของบูรพกษัตริยไทย ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัย

กรุงรัตนโกสินทร ท่ีทรงสรางคุณูปการท่ียิ่งใหญตอประเทศชาติ อันนํามาสู 

ความเจริญรุงเรืองและความเปนปกแผนของชาติไทยตราบจนทุกวันนี้ อันจะ

กอใหเกิดความภาคภูมิใจ และกําลังใจในดานการขับเคลื่อนภารกิจ และการ

ปฏิบัติงานในฐานะขาราชการ  

ประเด็นการฝกอบรม พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของบูรพกษัตริยไทย ต้ังแตสมัยกรุง

สุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี 

๕. การศึกษาดูงาน : ศูนยฝนหลวง (๒ ช่ัวโมง) : ขาราชการ...การทํางานเพ่ือประเทศชาติและประชาชน 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดศึกษาเรียนรูหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือพัฒนาสภาพความเปนอยู

และเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงประชาชนไดมีแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง   

ประเด็นการฝกอบรม ท่ีมา/ โครงสราง/ ภารกิจของโครงการ แนวทางการดําเนินงานและการใหบริการ

ประชาชน และผลการดําเนินงานท่ีสงผลประโยชนตอพ้ืนท่ีและชุมชน 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี 

 

 



๔ 

 
๖. กิจกรรมจิตอาสาส่ิงแวดลอม (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดเรียนรูจากประสบการณถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ

สังคม และผลกระทบถึงประเทศชาติและประชาชน 

ประเด็นการฝกอบรม - การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประเทศชาต ิ

- แนวคิด/กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงาน 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม กิจกรรมจิตอาสา  

 

 

 

๑. สมรรถนะในการเปนขาราชการ (๖ ช่ัวโมง)  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสมรรถนะหลักในราชการ

พลเรือน และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับขาราชการในยุคประเทศไทย ๔.๐  

ประเด็นการฝกอบรม สมรรถนะหลักในราชการพลเรือน และสมรรถนะสําหรับขาราชการในยุคประเทศ

ไทย ๔.๐ เพ่ือรองรับการทํางานตามกรอบยุทธศาสตรประเทศไทย ๒๐ ป              

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย การเรียนรูผานกิจกรรม  

๒. วินัยท่ีขาราชการควรรู (๒ ช่ัวโมง)      

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูเก่ียวกับวินัยท่ีจําเปนสําหรับขาราชการ รับรู 

ตระหนักและเกิดจิตสํานึกในการมีวินัย 

ประเด็นการฝกอบรม การมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา อดทน สามัคคีไมยอทอตอความยากลําบากของ

ขาราชการ 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย การอภิปราย เรียนรูผานกรณีศึกษา 

๓. กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสําหรับขาราชการบรรจุใหม (๓ ช่ัวโมง)       

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจกฎหมายเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองมากข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรม 

ประเด็นการฝกอบรม - ความหมายและความสําคัญ 

- เหตุผลและความจําเปนท่ีขาราชการบรรจุใหมตองเรียนรูกฎหมายเก่ียวกับวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง 

- กระบวนการพิจารณา /การดําเนินการ  

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา  การเสวนา ถาม-ตอบ  

๔. ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการ (En(g)rich) (๓ ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถสื่อสารโดยการสนทนาเปนภาษาอังกฤษใน

สถานการณท่ัวไปไดอยางถูกตอง 

ชุดกิจกรรมท่ี ๒  ความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ (๒๓ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 



๕ 

 
ประเด็นการฝกอบรม - การแนะนําตนเองและหนวยงาน  

- การสนทนาอยางไมเปนทางการเบื้องตน (small talk)  

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย การฝกปฏิบัติผานกิจกรรม 

๕. ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ (๖ ช่ัวโมง)                                               

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจชนิดของหนังสือราชการตาง ๆ             

มากข้ึน และเรียนรูเทคนิคในการเขียนหนังสือราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการฝกอบรม  -ความหมายของหนังสือราชการ  

-รูปแบบ/ องคประกอบ/ วิธีการเขียนหนังสือราชการ -เทคนิคการเขียนหนังสือ

ราชการ/ ตัวอยางการเขียนหนังสือราชการ 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การวิเคราะหการเขียนหนังสือราชการชนิดตาง ๆ  

๖. กิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุมสัมพันธ (Ice Breaking) (๓ ช่ัวโมง ๓๐ นาที)                                               

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดทําความรูจัก สรางความคุนเคยระหวางกัน และฝกฝน

การทํางานเปนทีม 

ประเดน็การฝกอบรม การดําเนินกิจกรรมสันทนาการอยางตอเนื่องในรูปแบบตาง ๆ 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม กิจกรรมสรางความสัมพันธ  

 

 

๑. สถานการณการเปล่ียนแปลงของโลกและผลกระทบตอตนเองและสังคม และบทบาทหนาท่ีของ

ขาราชการในยุคปจจุบัน (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเรียนรูและเขาใจสถานการณและความเปลี่ยนแปลงของโลก 

และความหลากหลายในดานตางๆ ตลอดจนเขาใจบทบาท สิทธิ หนาท่ี และการ

ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบริบทของตน  

ประเด็นการฝกอบรม สถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก และผลกระทบตอตนเองและสังคม 

การปฏิบัติงานและการใชชีวิตในบริบทของความหลากหลายทางเชื้อชาติ อาย ุ

วัฒนธรรม เพศ และอ่ืนๆ 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย การซักถาม  

๒. ขาราชการในยุคดิจิทัล (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเรียนรูและตระหนักถึงการพัฒนาตนเองเพ่ือพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงในการเปนขาราชการยุคดิจิทัล 

ประเด็นการฝกอบรม ระบบราชการไทยกับการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัลการนําความรูและทักษะดาน

ดิจิทัลมาใชในราชการ 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย การซักถาม  

ชุดกิจกรรมท่ี ๓  ความรูและทักษะเพ่ือการดํารงตนอยางสมดุลในศตวรรษท่ี ๒๑ (๑๒ ช่ัวโมง) 



๖ 

 
 

๓. เสนทางการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัล (๓ ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือผูเขารับการอบรมตระหนักถึงความสําคัญและสามารถพัฒนาสมรรถนะให

เหมาะสมกับตนเองในยุคดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการฝกอบรม ความสําคัญในการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลวิธีการ/แนวทางการการพัฒนาตนเอง

ในยุคดิจิทัลการพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของขาราชการยุคดิจิทัล 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย การอภิปราย การซักถาม 

๔. เงินทอง .... ตองวางแผน (๓ ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือปลูกฝงใหผูเขารับการอบรมเรียนรูความสําคัญของการวางแผนการเงิน การ

จัดสรรเงินเดือนใหเพียงพอและเหลือเก็บไดหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว 

ประเด็นการฝกอบรม หลักการ/ แนวทางการวางแผนการใช เงิน เดื อนใหพอใชและเหลือเก็บ 

การถายทอดประสบการณ กรณีตัวอยางในการจัดสรร/วางแผนการเงิน 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย การถายทอดประสบการณ การซักถาม 

๕. ขาราชการไทย ใสใจสุขภาพ (๒ ช่ัวโมง)                                        

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดรับความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ

ของการดูแลสุขภาพกาย-ใจอยางสมดุล 

ประเด็นการฝกอบรม ความสําคัญของสุขภาพกายและใจ การดูแลตนเองดานอาหาร ดานอารมณ และ

การออกกําลังกายการปองกันโรคตางๆ ท่ีอาจเกิดจากการใชชีวิตในสังคมปจจุบัน 

เชน โรคออฟฟศซินโดรม (Office Syndrome) 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การบรรยาย การฝกปฏิบัติ 

๖. กิจกรรมสะทอนการเรียนรูจากการเขารับการอบรมหลักสูตร (Reflection) (๑ ช่ัวโมง)                                               

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะหการเรียนรูท่ีไดจากอบรมและการศึกษา

ดูงาน มาใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรมหลังจากเสร็จสิ้นการ

ฝกอบรมแลว 

ประเด็นการฝกอบรม - การวิเคราะหประเด็นหลัก /าดูงานสําคัญท่ีไดจากการอบรมและการศึกษ   

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูของแตละกลุม 

- แนวทางการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

เทคนิค/วิธีการฝกอบรม การระดมสมอง (Brainstorming) การอภิปรายกลุมสนทนา  (Buzz Group)         

๔. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

 ๔.๑ ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของสํานักงาน ก.พ.        

และสวนราชการอ่ืนท่ีมีจํานวนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไมมากพอ          

ท่ีจะดําเนินการจัดอบรมสัมมนารวมกันไดในกระบวนการท่ี ๓ ตามท่ีกําหนดไวใน กฎ ก .พ.  วาดวยการทดลอง



๗ 

 
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ 

 

 ๔.๒ สามารถเขาอบรมไดตลอดหลักสูตร 

 ๔.๓ ปฏิบัติตามเง่ือนไขของหลักสูตร 

๕. จํานวนผูเขารับการอบรม รุนท่ี ๑๕ 

จํานวน ๗๕ คน   

๖. วัน เวลา สถานท่ีฝกอบรม 

 วันท่ี ๓๐ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

• วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ และ ๕– ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หอง ๓๑๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๑ 

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

• วันท่ี ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท จังหวัด

เพชรบุรี และสถานท่ีศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

๗. เกณฑการผานการฝกอบรม 

 ผูเขารับการอบรมตองมีเวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนวันท้ังหมดตามท่ี

กําหนดในหลักสูตร 

๘. การประเมินและการติดตามผล  

๘.๑ สงแบบประเมินผลโครงการในวันสุดทายของหลักสูตร 

๘.๒ การประเมินผลเปนรายหัวขอวิชาและภาพรวมหลักสูตร 

 ๘.๓ การติดตามผลหลังจากจบหลักสูตรแลวประมาณ ๑ เดือน จากผูบังคับบัญชาและผูเขาอบรม 

๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูเขารับการอบรมจะมีแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือการเปนขาราชการท่ีดี และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 

 นายภาณุ สังขะวร  รองเลขาธิการ ก.พ. 

 นางสุทธิลักษณ  เอ้ือจิตถาวร  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  

  นางสาวรพีพร  มณีพงษ    นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

  นางสาวเพ็ญศิริ รัตนไกรศรี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

  วิทยาลัยขาราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  

  สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๑, ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๐๒  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



๘ 

 
  อีเมล nokocsc@gmail.com, miss_airjung@yahoo.com 

 

๑๒. คาใชจาย 

 ๑๒.๑  สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบคาใชจายในการจัดฝกอบรมกระบวนการท่ี ๓ การอบรมสัมมนา

รวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี” ตลอดหลักสูตร 

 ๑๒.๒  สวนราชการรับผิดชอบคาใชจายของบุคลากรในสังกัดท่ีสงเขารับการอบรม ดังนี้ 

  ๑) คาพาหนะไปและกลับระหวางท่ีพัก (จังหวัดท่ีปฏิบัติงาน) กับสํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี (ถามี) 

  ๒)  คาท่ีพักในชวงการจัดอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ถามี) 

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