
 
โครงการฝกอบรม 

การพัฒนาขาราชการพลเรือนท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ สวนท่ี ๓  
หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี รุนท่ี ๑๙  

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

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง กําหนดวา      

ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๕๕ และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
ซ่ึงโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๖๔ ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและใหไดรับการ
พัฒนาเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดี และกฎ ก.พ. วาดวยการทดลองการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ 
กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนท่ีอยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือใหรูระเบียบแบบ
แผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดีดวยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรม
สัมมนารวมกัน ซ่ึงการพัฒนาขาราชการถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหขาราชการ 
มีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีสมรรถนะตามความตองการของสวนราชการ 
เนื่องจากขาราชการเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐไปสูเปาหมายท่ีกําหนด  
โดยมีเจตนารมณท่ีจะเปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบการบริหารราชการยุคใหมจากเดิมท่ีเนนพัฒนาขาราชการใหมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาเปนการใหขาราชการเปนผูรูรอบรูลึก และเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จ
ขององคการภาครัฐ รวมท้ังใหขาราชการปฏิบัติงานโดยมุงเนนท่ีผลสัมฤทธิ์และประโยชนสุขของประชาชน 
นอกจากนี้ขาราชการตองปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
ดวยเหตุนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการในปจจุบันมุงเนนการพัฒนาขาราชการ 
โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ(Capability) เพ่ือใหขาราชการเปน
ผูปฏิบัติงานท่ีทรงความรู (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ กาวทันการเปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนางาน 
ในหนาท่ีอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองการปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม จึงเห็นควรจัดโครงการฝกอบรมการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ สวนท่ี ๓  หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี 
เพ่ือปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี และเสริมสรางสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการ สงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และพัฒนาเครือขายในการทํางาน รวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธท่ีดี
ของขาราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี และเสริมสรางสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานราชการ 
๒.๒ เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม พัฒนาเครือขายในการทํางาน และ

สรางสายสัมพันธท่ีดีของขาราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 
๓.กลุมเปาหมาย... 
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๓. กลุมเปาหมาย 
  ๓.๑ ขาราชการบรรจุใหมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ท่ีบรรจุตั้งแตวันท่ี ๒ มิถุนายน 
๒๕๕๓ และยังไมผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

๓.๒ ขาราชการท่ียังไมเคยเขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรมการพัฒนาขาราชการพลเรือนท่ีอยู
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ สวนท่ี ๓  หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี 

๓.๓ ผูเขารับการฝกอบรม จํานวนประมาณ ๑๔๐ คน 
 

๔. เนื้อหาหลักสูตร 
การจัดโครงการฝกอบรมการพัฒนาขาราชการพลเรือนท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  

สวนท่ี ๓ หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี มีระยะเวลา ๑๑ วัน จํานวน ๖๙ ชั่วโมง โดยแบงเปน ๕ ชุดกิจกรรม ดังนี้ 
ชุดกิจกรรมท่ี ๑ ปรัชญาของการเปนขาราชการ ประโยชนของแผนดิน และบทบาทหนาท่ี      

ของการเปนขาราชการ จํานวน ๙ ชั่วโมง ประกอบดวยวิชา 
๑) ปรัชญา อุดมการณ และหลักปฏิบัติราชการ   ๓  ชั่วโมง 
๒) แบบอยางท่ีดีของขาราชการ     ๓ ชั่วโมง 
๓) จิตบริการภาครัฐ      ๓  ชั่วโมง 

  วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรม 
๑) มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการท่ีมีตอ

สังคมและประเทศชาต ิ
๒) เรียนรูถึงอุดมการณและจรรยาขาราชการจากผูนําภาคราชการ ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน

แบบอยางท่ีดี และสรางแรงบันดาลใจในการเปนขาราชการท่ีดี 
๓) เขาใจถองแทถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการและคํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
๔) มีความรูความเขาใจหลักการทํางานภาคราชการ 

  ชุดกิจกรรมท่ี ๒ การสรางวินัย สรางทีม และความสามัคคี/จรรยาขาราชการ จํานวน ๒๔ ชั่วโมง 
ประกอบดวยวิชา 

๑) จรรยาขาราชการและประมวลจริยธรรมขาราชการ  ๓ ชั่วโมง  
กระทรวงยุตธิรรม 

๒) การทํางานเปนทีมและสงเสริมความสัมพันธ            ๑๒ ชั่วโมง 
๓) กิจกรรมการฝกวินัย ความอดทน และความสามัคคี  ๙ ชั่วโมง 
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรม 
๑) รับรู ตระหนัก และเกิดจิตสํานึกในการสรางวินัยและการทํางานเปนทีม 
๒) ไดเรียนรูและฝกฝนการพัฒนาการทํางานเปนทีม และการสรางเครือขาย  
๓) มีความรูเก่ียวกับประมวลจริยธรรมท่ีมีความสําคัญสําหรับการทํางานภาคราชการ 

 ชุดกิจกรรมท่ี ๓ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกราชการ จํานวน ๙ ชั่วโมง 
ประกอบดวยวิชา 

๑) การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท    ๓ ชั่วโมง 
๒) ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ๖  ชั่วโมง 
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรม 
๑) มีความตระหนักรูงานราชการและเขาใจจิตสํานึกขาราชการท่ีดี 
๒) ไดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท 
๓) นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต 

 
ชุดกิจกรรม... 
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ชุดกิจกรรมท่ี ๔ การพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิจํานวน ๖ ชั่วโมง ประกอบดวยวิชา 
๑) ยุทธศาสตรชาติและอนาคตประเทศไทย    ๓  ชั่วโมง 
๒) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน     ๓ ชั่วโมง 
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรม 
๑) มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานเพ่ือประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
๒) มีความรูความเขาใจแนวทางการพัฒนาประเทศ 
ชุดกิจกรรมท่ี ๕ การพัฒนาและการบริหารงานยุติธรรม จํานวน ๒๑ ชั่วโมง ประกอบดวยวิชา 
๑) การอํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  ๓ ชั่วโมง 
๒) การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   ๓ ชั่วโมง 
๓) กฎหมายปกครองเบื้องตน     ๓ ชั่วโมง 
๔) งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ   ๓ ชั่วโมง 
๕) การบริหารงานบคุคล และสิทธิประโยชน   ๓ ชั่วโมง  
๖) บทบาทและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม   ๓ ชั่วโมง 
๗) ขอมูลขาวสารของราชการ     ๓ ชั่วโมง 
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรม 
๑) มีความเขาใจบทบาทของกระทรวงยุติธรรมท่ีมีตอการพัฒนาชุมชนและสังคม 
๒) สามารถนําความรูประยุกตใชแกปญหาในชุมชนและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓) สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. วิธีการฝกอบรม 
การบรรยายวิชาการ การแบงกลุมฝกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน 

๖. วิทยากร  
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน 

 

๗. ระยะเวลา และสถานท่ี 
กํ าหนดจัดฝกอบรมระหว างวั นอังคารท่ี  ๑๔ ถึงวันศุกร ท่ี  ๒๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐                      

ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครนายก 
 

๘. งบประมาณ 
ใชเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นอกแผน) 
๙. การประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินโครงการ 

๙.๒ การสังเกตพฤติกรรม 

๑๐. เง่ือนไขการผานฝกอบรม 
๑๐.๑ ผูเขารับการฝกอบรมตองเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลา

การฝกอบรม และจัดทําสรุปการเรียนรูตามท่ีกําหนด จึงจะถือวาสําเร็จการฝกอบรมและไดรับประกาศนยีบัตร 
๑๐.๒ ผูเขารับการฝกอบรมตองปฏิบัติตามระเบียบการฝกอบรมท่ีกําหนด 
๑๐.๓ ผูเขารับการฝกอบรมสามารถลาการฝกอบรมตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด และจะตอง

ไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการหลักสูตร 
 
 

๑๑. ผลท่ีคาดวา... 
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๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๑.๑ ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและเขาใจเก่ียวกับปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี  
๑๑.๒ ผูเขารับการฝกอบรมมีสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 
๑๑.๓ ผูเขารับการฝกอบรมมีคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และสายสัมพันธท่ีดี  

 

๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงยุติธรรม สพบ. สป.ยธ. 

๑๒.๑ ท่ีปรึกษาโครงการ 
๑) นายธวัชชัย  ไทยเขียว   รอง ปยธ.  
๒) นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร ผอ.สพบ. 
๓) นางสาวสุนิจ  ศรีวิหค   หัวหนากลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล สป.ยธ. 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยธ. 
อีกหนาท่ีหนึ่ง 

๑๒.๒ ผูบริหารโครงการ 
นางสาวสายสุณี  ถาปนา   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๒.๓ เจาหนาท่ีโครงการ 
๑) นางสาวจุฬารัตน  เหลาการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
๒) นายวิทิต  ชมภู   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๓) นางแสงรวี  สุวรรณลวน  นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 
๔) นางสาวเสาวณีย  บุญสูง  นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 

๑๒.๔ ธุรการโครงการ 
เจาหนาท่ีฝายบริหารงานท่ัวไป 

๑๒.๕ งานบริการฝกอบรม 
เจาหนาท่ีฝายบริการฝกอบรม 

๑๒.๖ ประเมินผลการฝกอบรม  
เจาหนาท่ีกลุมงานวิจัยและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๓. ผูเสนอโครงการ 

  นางสาวสายสุณี  ถาปนา   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๔. ผูเห็นชอบโครงการ 

  นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร  ผอ.สพบ. 

๑๕. ผูอนุมัติโครงการ 

  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 


