
โครงการอบรมสัมมนารวมกนั 

หลักสตูรการเปนขาราชการทีด่ ี: ตนกลาขาราชการ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ บัญญัติใหผูไดรับ

บรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ และขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

ซ่ึงโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหวางท่ียังทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและ 

ใหไดรับการพัฒนาเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดี ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  

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

ปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอ ๘ 

กําหนดวา “การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือใหรูระเบียบ

แบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดี ใหดําเนินการในกระบวนการ ดังตอไปนี้  

(๑) การปฐมนิเทศเพ่ือใหมีความรู เก่ียวกับโครงสราง อํานาจหนาท่ี ผู บริหาร และ

วัฒนธรรมของสวนราชการ  รวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจใหผ ูท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

(๒) การเรียนรูดวยตนเองเพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผน 

ของทางราชการ    

(๓) การอบรมสัมมนารวมกัน เพ่ือปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการท่ีดี”  

ท้ังนี้ การดําเนินการพัฒนาตามกระบวนการดังกลาว และการประเมินผลการพัฒนาให

เปนไปตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และใหสวนราชการนําผลการพัฒนาไปใชประกอบการประเมินผลการ

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย 

ดังนั้น สํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผล

การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  

ท่ี นร ๑๐๑๓.๕/ว ๔ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดําเนินการพัฒนาและ 

การประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยกําหนดให

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการจะตองผานกระบวนการพัฒนาท้ัง 

๓ กระบวนการ ไดแก การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน ภายในระยะเวลา

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ซ่ึงตองไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป ตามท่ีสวนราชการกําหนดโดยใน 

แตละกระบวนการ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดวัตถุประสงค และวิธีการดําเนินการของแตละกระบวนการ

เพ่ือใหสวนราชการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา  

๑.๒ แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ท่ีตองการ

ปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเปน “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน” สามารถตอบสนองความตองการ และความคาดหวัง

ของประชาชนท่ีหลากหลาย พัฒนาโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวไดทันตอ 

การเปลี่ยนแปลง และมีระบบงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนากําลังคนภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอยาง 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑  สิ่งท่ีสงมาดวย 



๒ 

 
มีคุณภาพ และยึดม่ันในคุณธรรม พรอมนําการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหสามารถดึงดูด 

รักษาจูงใจผูมีความรูความสามารถสูง อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางคานิยมและวัฒนธรรม 

ท่ีซ่ือสัตยสุจริตบนหลักธรรมาภิบาล โดยในประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด  

สราง และรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาขีดความสามารถและสรางความผูกพันตอ

องคกร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ แผนงานท่ี ๒ การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมเปนขาราชการ 

และเจาหนาท่ีภาครัฐยุคใหม กําหนดใหสํานักงาน ก.พ. และองคกรกลางบริหารงานบุคคล จัดหลักสูตร

ปฐมนิเทศระหวางการทดลองงาน (Induction Training) ท่ีมีประสิทธิผลในการสรางสมรรถนะและทัศนคติใหม 

ในการทํางานภาครัฐ (New Mindsets)  

๑.๓ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ ในการประชุม 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใหปรับปรุงการอบรมสัมมนารวมกันมาดําเนินการพัฒนา

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนกระบวนการแรก และใหใช “หลักสูตร 

ตนกลาขาราชการ” แทน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี” ในการอบรมสัมมนารวมกัน โดยใหสํานักงาน ก.พ. 

ดําเนินการทดลองจัดการอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี  : ตนกลาขาราชการ”  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ กอนท่ีจะแจงเวียนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติใหแกสวนราชการตอไป 

สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมสัมมนารวมกันเพ่ิมเติมในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกจํานวน ๑ รุน โดยใช “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ” เพ่ือให

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางการทดลองปฏิบัติราชการไดรับการพัฒนากรอบความคิด และเกิด 

แรงบันดาลใจในการเปนขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ 

และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง  

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเขาใจ
คุณลักษณะขาราชการยุคใหม และการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี 

๒.๒ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหน าท่ีราชการเกิด 
แรงบันดาลใจในการเปนขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

๓. หัวขอการฝกอบรม และรายละเอียด 

หลักสูตรตนกลาขาราชการใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพ่ือสรางการเรียนรู อาทิ กิจกรรม
การออกคาย กิจกรรมกลุมสัมพันธ การอภิปราย การสะทอนการเรียนรู และกิจกรรมบทบาทสมมติ โดยเนื้อหา
หลักสูตรแบงเปน ๒ ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมท่ี ๑ คุณลักษณะขาราชการยุคใหม และชุดกิจกรรมท่ี ๒ 
ขาราชการตามรอยธรรมราชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 



๓ 

 
 

๑. กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และแผนปฏิรูปประเทศไทยกับการทํางานของ
ขาราชการ 

วตัถปุระสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
๑) อธิบายกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาวดานตาง ๆ ตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนปฏริปูประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได  
๒) อธิบายความเก่ียวของสัมพันธของภารกิจของแตละสวนราชการกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 

๒๐ ป และแผนปฏิรูปประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได 
๓) อธิบายไดวาการทํางานในฐานะขาราชการมีสวนชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 

และแผนปฏิรูปประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ อยางไร  

สาระสําคัญ 
๑) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป  
๒) แผนปฏิรปูประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

วธิกีาร บรรยาย การอภิปรายในชัน้เรียน 

๒. กิจกรรมพัฒนา ๓ ขุมพลัง กาย ใจ จิตวิญญาณ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะขาราชการ

ยุคใหม 

วตัถปุระสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
๑) อธิบายคุณลักษณะของขาราชการท่ีจะขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวไปสูการเปน

ประเทศไทย ๔.๐  
๒) ปรับตัวใหเทาทันและตอบสนองความคาดหวังของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนไปสูการ

เปนประเทศไทย ๔.๐ 

สาระสําคัญ 
๑) แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ 
๒) กรอบแนวคิดการพัฒนาขาราชการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูประเทศไทย ๔.๐ 

วธิกีาร บรรยาย และการเรียนรูผานกิจกรรม 

๓. สมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามัญ  

วัตถุประสงค  
๑) เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายความหมายของสมรรถนะหลักของ

ขาราชการพลเรือนสามัญ และพฤติกรรมบงชี้ได 
๒) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการประเมินสมรรถนะ 

สาระสําคัญ 
สมรรถนะหลักสําหรับการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการท่ี

ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการ
ทํางานเปนทีม 

ชดุกจิกรรมที ่๑ คณุลักษณะขาราชการยุคใหม 



๔ 

 
วิธีการ  
๑) การบรรยาย และการเรียนรูผานกิจกรรม  
๒) การทําแบบประเมินสมรรถนะกอนการฝกอบรม  

ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง  
๔. กิจกรรมรู รัก สามัคคี : Crisis Management and Survival Camp  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถทํางานเปนทีม และเปนผูท่ีตระหนักถึง
การความสามัคคีในหมูคณะ 

สาระสําคัญ การทํางานเปนทีม การแกปญหาตาง ๆ และฝกความอดทนเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายรวมกัน  

วิธีการ กิจกรรมคายลูกเสือ กิจกรรมกลุมประจําฐานตาง ๆ เพ่ือฝกการทํางานเปนทีม 
และผานความยากลําบากรวมกัน 

 

 

๑. ปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี กรณีศึกษา “เกิดอะไรข้ึนท่ีนาน” 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายความหมายของการเปน
ขาราชการท่ีด ีบทบาท หนาท่ี และคุณคาของอาชีพขาราชการ 

สาระสําคัญ  
๑) ความหมายของคําวา “ขาราชการ” บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของงาน

ราชการ 
๒) คุณคาของอาชีพขาราชการ 

วิธีการ  
๑) การอภิปรายและเรียนรูจากแนวคิด และประสบการณของวิทยากรที่ไดรับรางวัล

ขาราชการพลเรือนดีเดน หรือ 
๒) การใชกรณีศึกษาแนวคิด และประสบการณของขาราชการที่ไดรับรางวัล

ขาราชการพลเรือนดีเดน 

๒. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

วตัถปุระสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
๑) อธิบายหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร  
๒) อธิบายแนวทางในการนอมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราโชวาทในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ไปปฏิบัติในฐานะขาราชการผูทํางานเพ่ือประชาชน 

 

ชดุกจิกรรมที ่๒ ขาราชการตามรอยธรรมราชา 



๕ 

 
สาระสาํคญั  
๑) หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาทิ 

การระเบิดจากขางใน การแกปญหาจากจุดเล็ก ภูมิสังคม “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  
๒) แนวทางในการนอมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร และพระราโชวาทในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปปฏิบัติใน
ฐานะขาราชการผูทํางานเพ่ือประชาชน 

วิธีการ การอภิปรายการเรียนรูจากแนวคิดและประสบการณของวิทยากรในชั้น เรียน หรือ
กิจกรรมบทบาทสมมติ 

๓. กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยกสิกรรม

ธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
๑) อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกสิกรรมธรรมชาติได 
๒) อธิบายความเชื่อมโยงของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกสิกรรม

ธรรมชาติกับการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการได 
๓) นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกสิกรรมธรรมชาติไปประยุกตใชเปนหลัก

ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และการดําเนินชีวิต 

สาระสําคัญ 
๑) หลักเศรษฐกิจพอเพียง ข้ันพ้ืนฐาน ๔ ประการ คือ พอกิน พอใช พออยู พอรมเย็น และ

ข้ันกาวหนา ๕ ประการ คือ คือ บุญ ทาน เก็บ ขาย ขาย 
๒) หลักกสิกรรมธรรมชาติ 

วิธีการ กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเรียนรูการใชชีวิต
แบบพอเพียงอยางยั่งยืน  

๔. กิจกรรมคายขาราชการกับการทํางานเพื่อประชาชน ณ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนาน 

วตัถปุระสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
๑) นําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ไปประยุกตใชในการทําความเขาใจบริบทของสังคม และความตองการของประชาชน  
๒) จัดทําขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยใชหลัก “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  

วธิีการ กิจกรรมออกคายเพ่ือสํารวจความตองการของประชาชน และออกแบบแนวคิดใน
การพัฒนาชุมชนดานตาง ๆ โดยทํางานเปนกลุมตามความสนใจ อาทิ ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม  
ดานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน ดานเกษตรกรรม ดานเศรษฐกิจชุมชน  

 

 

 



๖ 

 
๕. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู และการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาตนเอง 

วัตถุประสงค  
๑) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถพัฒนากรอบความคิดท่ีเหมาะสมของตนเองในการเปน

ขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และประชาชนอยางแทจริง จาก
การประมวลความรูท่ีไดรับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน และการพัฒนามุมมองความคิดของตนเอง 

๒) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเขาใจถึงประโยชนของการประเมินสมรรถนะ และเกิด
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 

วิธีการ  
๑) นําเสนอขอเสนอรายกลุมซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไป

ประยุกตใช  
๒) อธิบายวิธีการอานผลการประเมินสมรรถนะ แนวทางและประโยชนในการพัฒนา

ตนเอง 

๔. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
๔.๑ ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของสํานักงาน ก.พ. 

และสวนราชการอ่ืนท่ีมีจํานวนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไมมากพอท่ีจะ
ดําเนินการจัดอบรมสัมมนารวมกันไดในกระบวนการท่ี ๓ ตามท่ีกําหนดไวใน กฎ ก .พ.  วาดวยการทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ 

๔.๒ สามารถเขาอบรมไดตลอดหลักสูตร 
๔.๓ ปฏบิตัิตามเง่ือนไขของหลักสูตร 

๕. จํานวนผูเขารับการอบรม  
จํานวน ๕๒ คน   

๖. วัน เวลา สถานที่ฝกอบรม และการแตงกาย  
๖.๑ วันท่ี ๒๐ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ไมพักคาง) 
การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือชุดสุภาพ 

๖.๒ วันท่ี ๒๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน อําเภอ 

ทาวังผา จังหวัดนาน และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (พักคาง) 

การแตงกาย และการเตรียมตัว 
๖.๒.๑ ชุดลําลองสําหรับกิจกรรมกลางแจง โดยควรสวมกางเกง และรองเทาท่ีสวมสบาย 
๖.๒.๒ อุปกรณปองกันแสงแดด ปองกันฝน และเสื้อกันหนาว  
๖.๒.๓ ยาประจําตัว และยากันยุง 

๗. เกณฑการผานการฝกอบรม 

๗.๑ เขารับการอบรมสัมมนารวมกัน รอยละ ๑๐๐ ยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัย อาทิ กรณีผูเขา
รับการฝกอบรมเจ็บปวย กรณีบิดา มารดา คูสมรส และบุตรเจ็บปวยหรือเสียชีวิต โดยอนุญาตใหลาการอบรม
สัมมนารวมกันไดไมเกินรอยละ ๒๐  



๗ 

 
๗.๒ การจัดทําขอเสนอรายกลุม และการสะทอนการเรียนรูตามท่ีกําหนด และมีคุณภาพ

เหมาะสม 

๘. การประเมินและการติดตามผล  

๘.๑ ประเมินพฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรมโดยการสังเกต  
๘.๒ ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชแบบสอบถาม  
๘.๓ ประเมินการเรียนรู และการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชโดยการ

จัดทําขอเสนอรายกลุม และการสะทอนการเรียนรู 

๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๙.๑ ผูเขารับการฝกอบรมเขาใจคุณลักษณะขาราชการยุคใหม และการประพฤติปฏิบัติตน
เปนขาราชการท่ีดี 

๙.๒ ผูเขารับการฝกอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการเปนขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี  
คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 

นางชุติมา  หาญเผชิญ   รองเลขาธิการ ก.พ. 
นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน   

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 

นางสาวรพีพร  มณีพงษ  นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
นางสาวเพ็ญศิริ รัตนไกรศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นายนพพร ใจซ่ือ     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วิทยาลัยขาราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๑, ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๐๒  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 
 อีเมล nokocsc@gmail.com, miss_airjung@yahoo.com 

๑๒. คาใชจาย 

สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบคาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้ 

๑๒.๑ คาอาหารกลางวัน ในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคาอาหารครบทุกม้ือ ระหวางวันท่ี 

๒๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๒.๒ คาท่ีพัก ระหวางวันท่ี ๒๑ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๒.๓ คาโดยสารรถไฟ ไป – กลับ จากสถานีรถไฟกรุงเทพ ถึงสถานีเดนชัย จังหวัดแพร ในวันท่ี 

๒๑ และ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๒.๔ คาพาหนะระหวางการฝกอบรม วันท่ี ๒๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  

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