
โครงการฝึกอบรม 
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  

หลักสูตร การเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี ๒๔  

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

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า      

ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๕๕ และข้าราชการหรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน
ซึ่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๖๔ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับ 
การพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี  และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลอง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ 
ก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ประกอบด้วย ๓ กระบวนการ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งการพัฒนาข้าราชการถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีสมรรถนะตามความต้องการ
ของส่วนราชการ  เนื่องจากข้าราชการเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ  
ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบการบริหารราชการยุคใหม่จากเดิมที่
เน้นพัฒนาข้าราชการให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาเป็นการให้ข้าราชการเป็นผู้รู้รอบรู้ลึก  และเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การภาครัฐ รวมทั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธ์ิและ
ประโยชน์สุขของประชาชน นอกจากนี้ข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุน้ี ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการในปัจจุบันมุ่งเน้น
การพัฒนาข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะ  (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ(Capability) 
เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการ        
พลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒๔ ข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับการปลูกฝัง

ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 
๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับการส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง  
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการบรรจุใหม่ของสว่นราชการในสงักัดกระทรวงยุติธรรม ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการ และยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี จ านวน 111 คน  

 

4. เนื้อหา... 
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๔. เน้ือหาหลักสูตร 
การจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี มีระยะเวลา 9 วัน จ านวน 60 ช่ัวโมง โดยแบ่งเป็น ๔ ชุดกิจกรรม ดังนี ้
ชุดกิจกรรมท่ี ๑ ปรัชญาของการเป็นข้าราชการท่ีดี ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าท่ี 

จิตส านึกของการเป็นข้าราชการท่ีมีคุณธรรม จ านวน 10 ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่  และตระหนัก  
ในความรับผิดชอบของงานราชการ เรียนรู้ ถึงอุดมการณ์และจรรยาข้าราชการจากผู้น าภาคราชการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดี เข้าใจถ่องแท้ถึงหลักการ
ปฏิบัติงานในภาคราชการและค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ประกอบด้วยวิชา 
 

หัวข้อวิชา จ านวนชั่วโมง 
๑) ปรัชญา อุดมการณ์ และหลักปฏิบัติราชการ แบบอย่างที่ดีของข้าราชการ 3 
๒) การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท /ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 
3) กิจกรรมจิตอาสา 4 

 
 

ชุดกิจกรรมท่ี ๒ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ จ านวน 26 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมรับรู้ ตระหนัก เกิดจิตส านึกในการท างาน เรียนรู้    

ในการอยู่ร่วมกัน และทกัษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ ประกอบด้วยวิชา 
 

หัวข้อวิชา จ านวนชั่วโมง 
1) คุณลักษณะข้าราชการไทย 4.0 และจิตบริการของการท างานภาครัฐ 3 
2) การเขียนหนังสือราชการ 6 
3) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม 9 
4) การสรุปการเรียนรู้และการน าเสนอการเรียนรู้ 8 

 
 

ชุดกิจกรรมท่ี ๓ ความรู้และทักษะเพ่ือการด ารงตนอย่างสมดุล ในศตวรรษท่ี ๒๑       
จ านวน 11 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความเข้าใจสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง  
ของโลก  และความหลากหลายในด้านต่างๆ ตระหนักถึงความส าคัญของผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มี 
ต่อตนเองและสังคม และเข้าใจวิธีการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยวิชา 

 

หัวข้อวิชา จ านวนชั่วโมง 
1) การเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 9 
2) สวัสดิการของข้าราชการ 2 

 
 

          ชุดกิจกรรมที่ ๔... 
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ชุดกิจกรรมท่ี ๔ การพัฒนาและการบริหารงานยุติธรรม จ านวน 13 ชั่วโมง 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี ประเทศไทย 4.0 และบทบาท ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม และแนวทาง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยวิชา 

 

ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง 
๑) นโยบายและความคาดหวังของผู้บริหารต่อข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ๑ 
๒) ภารกิจกระทรวงยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม 4.0   9 
๓) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๓ 

 

๕. วิธีการฝึกอบรม  
  ๕.๑ การบรรยายวิชาการ 
  ๕.๒ กรณีศึกษา 
  ๕.๓ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
  ๕.๔ บทบาทสมมุติ 
  ๕.๕ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ๕.๖ การเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ 
  ๕.7 กิจกรรมสร้างทีมงาน  
  ๕.8 การศึกษาดูงาน 
  5.9 กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ : จิตอาสาท าดีด้วยใจ 
๖. วิทยากร  

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน 
๗. ระยะเวลา และสถานท่ี 
  ช่วงที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรม     
ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี 
  ช่วงที่  2 ระหว่างวันจันทร์ที่  21 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่  24 มกราคม 2562             
ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ช้ัน 3 กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี                                                                                           
๘. งบประมาณ 

8.1  ใช้เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

8.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในส่วนที่ผู้จัดฝึกอบรมไม่ได้จัดไว้ให้
ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ. 2555 เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากเงินงบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัด  
๙. การประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินผลโครงการ  
๙.๒ แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม (pre-test และ post-test)  
๙.๓ การประเมินโดยวิทยากร 
๙.๔ การสรุปบทเรียนจากการเรียนรู้ 
 
         7.5 การสังเกต... 
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๙.๕ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
๙.๖ การประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ           

๑๐. เง่ือนไขการส าเร็จการฝึกอบรม 
๑๐.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 9๐  

ของช่ัวโมงการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร  
๑๐.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสรุปผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรม (กิจกรรมกลุ่ม) 
๑๐.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมที่ก าหนด 
๑๐.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลาการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และ

จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการหลักสูตร 
๑๑. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

๑๑.๑ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้รบัการปลูกฝงัจิตส านึก ค่านิยม และน าแนวทางปรัชญาการเปน็
ข้าราชการที่ดีไปปรบัใช้  

๑๑.๒ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้รบัความรู้ ความเข้าใจ ในเรือ่งสมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรม 
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานราชการ 

๑๑.๓ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานเป็นทีม และมีเครอืข่ายในการ
ท างานระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
๑๒.๑ ท่ีปรึกษาโครงการ 

๑) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
2) นายนิมิต ทัพวนานต์     ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๒) นางสาวฉวีวรรณ  แสนทวี   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร

        กระทรวงยุติธรรม 
๓) นางสาวปทิตตา  โฉมประดิษฐ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๒.๒ ผู้บริหารโครงการ 
 1) นายภูมริม  กาญจนประดิษฐ์   นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ 

๑๒.๓ เจ้าหน้าท่ีโครงการ 
1) นางสาวรัตดาวัล  ร่วมสุข    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
2) นางแสงรวี สุวรรณล้วน   นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 
3) นายยุทธชัย ขมวดทรัพย์   นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 

๑๒.๔ ธุรการโครงการและฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 

๑๒.5 ประเมินผลการฝึกอบรม  
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
 

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


