ตัวอย่าง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
.....................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ร ะหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 กาหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยกระบวนการ
การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด ซึ่งสานักงาน
ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนิน การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติห น้า ที่
ราชการ โดยกระบวนการอบรมสัมมนาร่วมกัน ให้กระทรวงเป็นผู้ดาเนินการอบรมสัมมนาร่วมกัน และนาผล
การพัฒนาไปประกอบในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กองกลาง โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนา
ทรั พ ยากรบุ ค คลของกระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม จึ ง จั ด ให้ มี โ ครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้
ข้าราชการในสั งกัดกระทรวงฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิ จ
และสั ง คม แนวคิ ด และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของราชการ รวมถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการท างานร่ ว มกั น
อันจะส่งผลต่อเนื่องก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานราชการ
ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2.2 เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการทางานของข้าราชการบรรจุใหม่ระหว่างหน่วยงาน
3. กลุ่มเป้าหมาย
ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ในสั ง กั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวนรวมทั้งสิ้น 78 คน ดังนี้
1) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 7 คน
2) กรมอุตุนิยมวิทยา
จานวน 15 คน
3) สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จานวน 8 คน
4) สานักงานสถิติแห่งชาติ
จานวน 48 คน

4. โครงสร้าง...

-24. โครงสร้างหลักสูตร
การฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี” เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาเพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม และพัฒนา
เครื อข่ ายในการท างาน รวมถึ งการสร้ างสายสั มพั นธ์ ที่ ดี และการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นซึ่ งกั นและกั น
โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือการปฏิบัติจริง ตามแนวทางที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
โดยประยุกต์หัวข้อรายวิชาต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 4 ชุดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การประเมินการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เข้ารับการพัฒนา
2 ชั่วโมง
(Learning)
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เป็ น การประเมิ น ระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ และการเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ
เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างขององค์กร รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี สมรรถนะและทักษะที่จาเป็น คุณธรรม จริยธรรม การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
ของผู้บริหาร เป็นต้น
รายละเอียดกิจกรรม
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม (Pre – Test)
1 ชั่วโมง
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม (Post - Test)
1 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ๒ ปรัชญาของการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดิน 9.5 ชั่วโมง
และบทบาทหน้าที่จิตสานึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และตระหนักในความ
รับผิดชอบของงานราชการ โดยใช้แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท เรียนรู้
ถึ ง อุ ด มการณ์ และจรรยาข้ า ราชการจากผู้ น าภาคราชการ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และสร้ า ง
แรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดี เข้าใจถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการ และคานึงถึง ประโยชน์
ของส่ ว นรวม มี ค วามตระหนั ก ความรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต ส านึ ก ราชการ
และมีทัศนคติที่ดีต่อการทางานเพื่อประชาชน สามารถนาหลักการของแต่ละศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้กับการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมชนบทของประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติงานจริง และ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียดวิชา
1. การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท
1
2. การสร้างภูมิต้านทานข้าราชการไทยเพื่อต่อต้านการทุจริต
3
3. กิจกรรม และร่วมเรียนรู้เศรษฐกิจท้องถิ่น การเกษตรผสมผสาน
3
4. กิจกรรมกลุ่ม การส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างจิตอาสาพัฒนาประเทศ 2.5

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
กิจกรรม...

-3กิจกรรมที่ 3 ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
18 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รับรู้ ตระหนัก และเกิดจิตสานึกในการมีวินัย และ
เรียนรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ สมรรถนะข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎหมายที่จาเป็นในการปฏิบัติห น้า ที่
การเขียนหนังสือราชการ และการทางานเป็นทีมทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียดวิชา
1. วินัยของข้าราชการที่ควรรู้
3 ชั่วโมง
2. สิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่ควรรู้
3 ชั่วโมง
3. ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการเบื้องต้น
3 ชั่วโมง
สาหรับข้าราชการมือใหม่
4. กิจกรรมการสร้างทีมงาน และมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
9 ชั่วโมง
ทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมที่ 4 ความรู้และทักษะเพื่อการดารงตนอย่างสมดุล
12 ชั่วโมง
ในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสถานการณ์และความเปลี่ ยนแปลงของโลก
และความหลากหลายในด้านต่างๆ ระบบเศรษฐกิจที่มีอิทธิ พลต่อตนเองและสั งคม บทบาท สิ ทธิ หน้าที่
และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี การเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน การตระหนักถึง
ความส าคัญและผลกระทบของสิ่ งแวดล้ อมที่มีต่อตนเองและสั งคม การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งการมี
จิตสาธารณะในรูปแบบต่างๆ
รายละเอียดวิชา
1. เรื่องน่ารู้กับ กบข.
3 ชั่วโมง
2. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3 ชั่วโมง
3. ความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี
6 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น

จานวน 41.5 ชั่วโมง

5. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2564 (จานวน 7 วัน) รายละเอียดตามกาหนดการ ดังแนบ
6. วิทยากร

วิทยากรภาคราชการ และภาคเอกชน

7. สถานที่ดาเนินงาน
7.1 ภาควิชาการ 5 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
7.2 ภาคปฏิบัติและกิจกรรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2564 ณ พีบี วัลเล่ย์
เขาใหญ่ ไวเนอรี (PB Valley Khaoyai Winery) และโรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
/8. งบประมาณ ...

-48. การประเมินผลโครงการ
8.1 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม (Pre – Post Test)
8.2 แบบสอบถามการประเมินผลโครงการ
8.3 การสังเกตการณ์จากวิทยากร และทีมผู้จัดโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ มี ค วามตระหนั ก ถึ ง
การเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
9.3 ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีเครือข่ายในการทางาน
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
******************************************

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

