
สิ่งที่สงมาดวย ๑ 

 

โครงการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามญัที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 

ชื่อกิจกรรม/งาน   การสัมมนาเพื่อสรางเครือขายการพัฒนาขาราชการ 

เรื่อง “การพัฒนาขาราชการใหม หัวใจ ๔.๐” 

หนวยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยขาราชการพลเรือน  สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน   

ระยะเวลาดําเนินการ   เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

 

๑. หลักการและเหตุผล     

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ บัญญัติให 

ผูไดรับบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ 

ไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดีตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตราดังกลาว ก.พ. ไดกําหนด กฎ ก.พ. วาดวยการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอ ๘ 

กําหนดใหการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อใหรูระเบียบ

แบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ด ีตองดําเนินการในกระบวนการ ดังตอไปนี้  

(๑) การปฐมนิเทศ เพื่อใหมีความรู เกี่ยวกับโครงสราง อํานาจหนาที่ ผู บริหาร และ

วัฒนธรรมของสวนราชการ  รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจใหผ ูที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

(๒) การเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผน 

ของทางราชการ    

(๓) การอบรมสัมมนารวมกัน เพื่อปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ด ี 

ทั้งนี้ การดําเนินการพัฒนาตามกระบวนการดังกลาว และการประเมินผลการพัฒนา 

ใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และใหสวนราชการนําผลการพัฒนาไปใชประกอบการประเมินผล

การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย 

  ดังนั้น สํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผล 

การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหสวนราชการทราบ 

และถือปฏิบัติ  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๑๓.๕/ว ๔ ลงวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญ

ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ขอ ๘ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐  

  ในการนี้ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที ่

ในการศึกษา วิเคราะห และพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาและฝกอบรมทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จึงเห็นควร 

จัดใหมีการสัมมนาผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการ 

เพื่อเปนการเสริมสรางความรู และทัศนคติเชิงบวกใหกับผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญ 

ที่อยู ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหมีแรงบันดาลใจในการพัฒนางานดานการพัฒนาขาราชการ 



๒ 

พลเรือนสามัญที่อยู ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางตอเนื่อง และเปนการสงเสริมใหการพัฒนา 

ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว 

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะไดนําผลสรุปจากการสัมมนาไปวิเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการพัฒนาและ

การประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการที่เหมาะสมกับ

บริบทที่เปลี่ยนแปลงของระบบราชการตอไป 

๒. วัตถุประสงค 

   ๑. เพื่อเสริมสรางความรู และทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งสรางแรงบันดาลใจใหผูปฏิบัติงาน 

ดานการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการสามารถดําเนินการพัฒนา

ขาราชการพลเรือนสามัญกลุมดังกลาวไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

   ๒. เพื่อสงเสริมใหการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

เปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว 

    ๓. เพื่อสรางเครือขายการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง ๆ กับ

สํานักงาน ก.พ. ใหสามารถประสานความรวมมือในการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ 

๓. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

   ๑. ผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการมีความรู ทัศนคติ และแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  

   ๒. สวนราชการดําเนินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ 

หนาที่ราชการ ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๔. หัวขอและรายละเอียดการสัมมนา  

  การสัมมนาผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ เรื่อง “การพัฒนาขาราชการใหม หัวใจ ๔.๐” มีระยะเวลา ๑ วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๔.๑ กิจกรรมในการสัมมนา 

 ๔.๑.๑ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สํานักงาน ก.พ. กับแนวทางการพัฒนา ขาราชการบรรจุใหม 

               ภายใตบริบทขาราชการยุคดิจิทัล”      ๑/๒ชั่วโมง 

   วิทยากร : รองเลขาธิการ ก.พ.  

 ๔.๑.๒ การบรรยาย เรื่อง “Get Start Toward Thailand ๔.๐ : การพัฒนาคนรุนใหม   

                ใหรองรับ Thailand ๔.๐”             ๒๑/๒ ชั่วโมง  

          ภายใตประเด็นตอไปนี้  

 (๑) เปดมุมมองใหม Thailand ๔.๐  

 (๒) ขาราชการควรเตรียมตัวอยางไร เพื่อรวมพัฒนาประเทศไทยไปสู Thailand ๔.๐   

   (๓) การสรางแรงบันดาลใจใหขาราชการรวมพัฒนาประเทศไทยไปสู Thailand ๔.๐        

   วิทยากร : ผูทรงคุณวุฒิดานการวิเคราะหผลกระทบเชิงนโยบาย 



๓ 

 ๔.๑.๓  การบรรยายและสัมมนากลุมยอย เรื่อง“เมื่อตองพัฒนาความรู และทักษะ   

                                                   ของคน Generation Y”                         ๓๑/๒ ชั่วโมง 

   (๑) คุณลักษณะของ Generation Y 

  (๒) มองหาความเหมือน เขาใจความตางทาง Generation 

  (๓) เทคนิควธิีการไดใจคนตางวยัตาง Generation: Effective Communication 

  (๔) หลักการสงเสริมการเรียนรูเพื่อใหเกิดการพัฒนาความรู และทักษะการทํางาน 

  วิทยากร : ผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยา 

 ๔.๒ วิธีการ  

  การบรรยายและการสัมมนากลุมยอย 

   ๔.๓ กลุมเปาหมาย 

ขาราชการผูรับผิดชอบการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการหรือผูที่เกี่ยวของของสวนราชการ จํานวน ๑๔๐  แหง ซึ่งประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวง 

จํานวนแหงละ ๒ คน กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง จํานวนแหงละ ๑-๒ คน และเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ คน   

๕. วัน เวลาและสถานที่ดําเนินการ 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพฯ 

๖. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  วิทยาลัยขาราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. 

 ๖.๑ ที่ปรึกษาโครงการ    

    นายภาณ ุ สังขะวร  รองเลขาธิการ ก.พ.  

    นางสุทธิลักษณ  เอื้อจิตถาวร ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

    นางสาวรพีพร มณีพงษ  นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

 ๖.๒ เจาหนาที่โครงการ   

    นางนิสากร วรจันทร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

    นางสาวมนิษา บุญชิต  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ   

๗. การประเมินและการติดตามผล 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปตอฝายบริหาร 

 

 

 

 

 

 




