
 

การเสวนาและระดมความคิดเห็น 
เพ่ือการปรับปรุงระบบการพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู$ระหว$างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 

๑. หลักการและเหตุผล     

๑.๑ แผนปฏิรูปประเทศด�านการบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ท่ีต�องการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐให�เป)น “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน” สามารถตอบสนองความต�องการ และ 
ความคาดหวังของประชาชนท่ีหลากหลาย พัฒนาโครงสร�างหน�วยงานภาครัฐให�ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได�
ทันต�อการเปลี่ยนแปลง และมีระบบงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนากําลังคนภาครัฐให�มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงาน
อย�างมีคุณภาพ และยึดม่ันในคุณธรรม พร�อมนําการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให�สามารถ
ดึงดูด รักษาจูงใจผู�มีความรู�ความสามารถสูง อีกท้ังส�งเสริมการเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง และสร�างค�านิยมและ
วัฒนธรรมท่ีซ่ือสัตย@สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล โดยในประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถ
ดึงดูด สร�าง และรักษาคนดีคนเก�งไว�ในภาครัฐ กลยุทธ@ท่ี ๓ การพัฒนาขีดความสามารถและสร�างความผูกพัน
ต�อองค@กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ แผนงานท่ี ๒ การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร�อมเป)นข�าราชการ 
และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐยุคใหม� กําหนดให�สํานักงาน ก.พ. และองค@กรกลางบริหารงานบุคคล จัดหลักสูตร
ปฐมนิเทศระหว�างการทดลองงาน (Induction Training) ที่มีประสิทธิผลในการสร�างสมรรถนะและ
ทัศนคติใหม�ในการทํางานภาครัฐ (New Mindsets)  

๑.๒ สถาบันพัฒนาข�าราชการพเรือน สํานักงาน ก.พ. จึงได�ดําเนินการปรับปรุงแนวทางและ
ระบบการพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ซ่ึงประกอบด�วย  
การปฐมนิเทศ การเรียนรู�ด�วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร�วมกัน โดยได�ดําเนินการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร
ทดลองจัดอบรมนําร�อง และนําเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู�
ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการต�อ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสร�างและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ 
ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย อ.ก.พ.ฯ มีมติเห็นชอบการปรับปรุง 
แนวทางการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการ ดังนี้ 

๑) ข�อเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู�
ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ซ่ึงประกอบด�วย การปรับปรุงการปฐมนิเทศ การปรับปรุงการเรียนรู� 
ด�วยตนเอง และการปรับปรุงการอบรมสัมมนาร�วมกัน โดยปรับปรุงตามท่ี อ.ก.พ.ฯ ให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมไว� 

๒) แผนการดําเนินงานขยายผลการอบรมสัมมนาร�วมกันตาม “หลักสูตรต�นกล�า
ข�าราชการ” ในป\งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให�สํานักงาน ก.พ. ศึกษาความเป)นไปได� จัดทํา
แนวทาง และแผนการบริหารจัดการเพ่ือขยายผลการพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ (Induction Training) หรือโรงเรียนข�าราชการใหม� ซ่ึงได�แก� การจัดการอบรมสัมมนาร�วมกันตาม 
“หลักสูตรต�นกล�าข�าราชการ” เพ่ือรองรับข�าราชการบรรจุใหม�ท้ังหมดในอนาคต 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย  ๑ 



๒ 
 

๑.๓ เพ่ือให�สํานักงาน ก.พ. สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานขยายผล และวางแผน
การบริหารจัดการหลักสูตรการพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
(Induction Training) ท่ีเข�มข�น หรือโรงเรียนข�าราชการใหม� เพ่ือรองรับข�าราชการบรรจุใหม�ท้ังหมดในอนาคต 
สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นความจําเป)นในการจัดการเสวนาและระดมความคิดเห็นจากส�วนราชการเพ่ือการปรับปรุง
ระบบการพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ กระบวนการพัฒนา
ข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  

๒. วัตถุประสงค, 

๒.๑ เพ่ือชี้แจงและรับฟ̂งความคิดเห็นของส�วนราชการต�อการปรับปรุงระบบการพัฒนา
ข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ได�แก� การปฐมนิเทศ การเรียนรู�ด�วยตนเอง 
และการอบรมสัมมนาร�วมกัน 

๒.๒ เพ่ือรับฟ̂งความคิดเห็นของส�วนราชการต�อแผนการดําเนินงานขยายผลการอบรมสัมมนา
การพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ (Induction Training) หรือ
โรงเรียนข�าราชการใหม� เพ่ือรองรับการพัฒนาข�าราชการบรรจุใหม�ท้ังหมดในอนาคต 

๓. กลุ$มเป.าหมาย 

ข�าราชการ พนักงานราชการ และเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบการพัฒนาข�าราชการพลเรือน
สามัญท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ จํานวน ๓๒๐ คน 

๔. รายละเอียดกิจกรรม 

การเสวนาและระดมความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงระบบการพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญ
ท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ประกอบด�วย 

๔.๑ การเสวนาเรื่อง “ป̂aนเด็ก (ใหม�) อย�างไร...ให�ได�ใจและได�งาน : How to Embrace 
and Develop New-hires”  

๔.๒ การประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงระบบการพัฒนาข�าราชการ
พลเรือนสามัญท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ในประเด็นต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

๔.๒.๑ การปฐมนิเทศ  
 ๔.๒.๒ การเรียนรู�ด�วยตนเอง 

๔.๒.๓ การอบรมสัมมนาร�วมกัน 
๔.๒.๔ แผนการดําเนินงานขยายผลการอบรมสัมมนาการพัฒนาข�าราชการพลเรือน

สามัญท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ (Induction Training) หรือโรงเรียนข�าราชการใหม� 
รายละเอียดตามกําหนดการ 
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๕. ประโยชน,ท่ีคาดว$าจะได�รับ 

สํานักงาน ก.พ. สามารถกําหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู�
ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล�องกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ด�านการบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถ
ดึงดูด สร�าง และรักษาคนดีคนเก�งไว�ในภาครัฐ กลยุทธ@ท่ี ๓ การพัฒนาขีดความสามารถและสร�างความผูกพัน
ต�อองค@กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ แผนงานท่ี ๒ การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร�อมเป)นข�าราชการ 
และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐยุคใหม� กําหนดให�สํานักงาน ก.พ. และองค@กรกลางบริหารงานบุคคล จัดหลักสูตร
ปฐมนิเทศระหว�างการทดลองงาน (Induction Training) ที่มีประสิทธิผลในการสร�างสมรรถนะ และ
ทัศนคติใหม�ในการทํางานภาครัฐ (New Mindsets)  

๖. ท่ีปรึกษาโครงการ 

๑. นางเมธินี  เทพมณี   เลขาธิการ ก.พ. 
๒. นางชุติมา  หาญเผชิญ   รองเลขาธิการ ก.พ. 
๓. นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต@  ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 

๗. ผู�รับผิดชอบโครงการ 

๑. นางสาวรพีพร มณีพงษ@  นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
๒. นางสาวมนิษา บุญชิต    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
๓. นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
๔. นางสาวเมทินี สุกใส    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๕. นางสาวมัชฌิมา แก�วพรหม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๘. วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการ 

วันศุกร@ท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย@ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร@ แจ�งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

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


