ยอนรอยโครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
โดย ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. (สิงหาคม ๒๕๖๐)

************************

“ ….โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท มีความมุงหวังที่
จะให ข า ราชการทุ กคนได มี โ อกาสเรี ยนรู ป ระสบการณ ข อง
องคพระประมุขที่ทํางานเพื่อประชาชนมาเปนเวลายาวนาน ทั้งจาก
แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ
ตางๆ พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่ทรงสั่งสอน เตือนสติ
พวกเราชาวไทยตลอดมา โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ได เ รี ย นรู จ าก
พระบรมราโชวาทที่ พ ระราชทานให แ ก ข า ราชการพลเรื อ นเป น
ประจําทุกปนับแตป พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนตนมา ซึ่งพระบรมราโชวาทในแตละป มีความลุมลึกใน
เนื้อหา สะทอนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอขาราชการและพสกนิกรของพระองคอยางยิ่ง และ
เปนประโยชนในการทํางานของขาราชการทุกคนดวย….”
บทความพิเศษ โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท : กาวตามดวยศรัทธา
โดย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค (อดีตเลขาธิการ ก.พ.),๒๕๔๒

จากบทความพิเ ศษขางตน กลา วไดวา เปนจุด มุงหมายสําคัญแรกเริ่ม ของการจัดให มี
โครงการเรี ยนรู ต ามรอยพระยุ คลบาทของสํ า นัก งาน ก.พ. ซึ่ งมี คุ ณหญิ ง ทิพ าวดี เมฆสวรรค
(อดี ต เลขาธิ ก าร ก.พ.) โดยการปรึ ก ษาหารื อ ร วมกั นกั บเลขาธิ การพระราชวั ง ราชเลขาธิ การ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และผูทรงคุณวุฒิอีกหลายทานในขณะนั้น เพื่อจัดทําโครงการอันเปน
การน อมรํ าลึ กในพระมหากรุ ณ าธิ คุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิ พลอดุล ยเดช
(รัชกาลที่ ๙) ที่ทรงเปรียบเสมือนปราชญผูยิ่งใหญ ทรงตรากตรําพระวรกาย เสียสละ ทํางานเพื่อ
ประชาชนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน และดวยพระราชจริยวัตรและหลักการทรงงานที่เปน
แบบอยางอันประเสริฐแกปวงขาราชการในทางเสริมสรางพลังการทํางานเพื่อประโยชนสุขแก
ประชาชน จึงนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมภายใตชื่อ “โครงการเรียนรูตามรอย
พระยุคลบาท” โดยริเริ่มพัฒนาขึ้น ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
๒ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๒ เห็ น ชอบกั บ โครงการดั ง กล า วโดยถื อ เป น โครงการสํ า คั ญ ของรั ฐ บาล
๑

ประกอบกับในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒ สํานักงาน ก.พ. จึงไดขออนุมัติให “โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท” เปน
โครงการเฉลิมพระเกียรติในปดังกลาวนั้นดวย รวมทั้งไดจัดการฝกอบรมตามโครงการดังกลาว
มาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตนมา อาทิ ใหบรรจุไวในหลักสูตรการฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการในทุกระดับ ทั้งในหลักสูตรการปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม และหลักสูตรการ
พัฒนาผูนําในระดับตางๆ บรรจุไวในแผนงานโครงการภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตั้งแตฉบับที่ ๘ (ป ๒๕๔๐-๒๕๔๔) และยังขยายผลดวยการฝกอบรมวิทยากรตัวคูณใน
ทุกกระทรวง ทบวง กรม อีกดวย
กรอบการเรี ยนรู ตามรอยพระยุ คลบาท ที่ ได จากการประชุ มปรึ กษาหารื อร วมกั นกั บ
ผูทรงคุณวุฒิหลายฝาย ไดใหขอแนะนําเพื่อการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท โดยสรุปไดวา
หลักประพฤติปฏิบัติที่ขาราชการพึงยึดถือ คือ การปฏิบัติราชการตามรอยพระยุคลบาท
ดวยหัวใจที่รักประชาชน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน สังคม และประเทศชาติ
ทีน่ ํามาสูการกําหนดวัตถุประสงคและโครงรางของหลักสูตร ดังนี้

(http://www.chaoprayanews.com/2010/12/07/หลักธรรม-หลักทํา-ตามรอยพระยุคลบาท)

 วัตถุประสงคของโครงการ
๑) เพื่อใหขาราชการทุกคนมีจิตสํานึก ทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานที่เปน
ขาราชการที่ดี โดยยึดมั่นในการปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองเปนขาราชการที่ประพฤติปฏิบัติตามรอย
พระยุคลบาทตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกขาราชการพลเรือนตั้งแตป ๒๕๒๔ เปนตน
มาเปนประจําทุกป
๒) เพื่อเชิญชวนใหขาราชการมีความมุงมั่นและแนวแนในอันที่จะประพฤติปฏิบัติ
และรักษาคุณงามความดีเอาไวตลอดโดยทําตนถวายเปนราชสักการะถวายแดพระบาทสมเด็จ
๒

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ขาราชการทุกระดับทั่วประเทศจะไดรับการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาใหเปนขาราชการที่ดีของชาติตลอดไป
 สาระวิชา โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท เปนหลักสูตรที่ประกอบดวย
๔ สาระวิชา คือ
๑) วิชาที่ ๑ การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท : มีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับพระราชประวัติ และความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจและโครงการ
ตามพระราชดําริตางๆ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี
๒) วิช าที่ ๒ การเปน ขา ราชการที่รั กประชาชน : มีจุ ดมุ งหมายใหเ ขา ใจ
ความหมายของคําวา “ขาราชการ” ลักษณะของการเปนขาราชการที่รักประชาชนโดยสะทอน
ความคิดจากการศึกษาในพระบรมราโชวาท
๓) วิชาที่ ๓ การสรางความดีแกสังคม : มีจุดมุงหมายใหเกิดการพัฒนาตนเองให
เปนคนที่มีจิตใจดีและสรางสรรคความดีในสังคม โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทอันเปนแนวทาง
การสรางความดีแกสังคมและสวนรวม
๔) วิชาที่ ๔ การรวมสรางพลังของแผนดิน : มีจุดมุงหมายใหสามารถทํางานประสาน
สัมพันธกันเปนกลุม เปนเครือขาย เพื่อสรางพลังของแผนดินโดยการนําพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวของ
กับการเสริมสรางพลังของแผนดินไปประยุกตใชกับงานในหนาที่และการดํารงชีวิตได

(http://www.thaigoodview.com/node/204645)

 วิธีการฝกอบรม เรียนรูจากพระบรมราโชวาท บรรยาย วีดิทัศน กรณีศึกษา อภิปราย
แบบฝกหัด บทบาทสมมุติ กิจกรรมกลุม โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูเขารับการฝกอบรม
นอกจากนั้นควรจัดใหมีการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือโครงการสวนพระองค
รวมทั้งใหขาราชการทุกคนไดเข า
ร วมพิ ธี ถวายสั ตย ปฏิ ญาณเพื่ อเป น
ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน
ในทุกปดวย
๓

 ความคาดหวังตอการเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ไดแก
๑) เปาหมายการทํางาน : ที่ความมุงมั่นแนวแนในการแกปญหาของชาติและ
ประชาชนโดยตองไมสรางปญหาเพิ่ม และมุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
๒) มีหลักและวิธีทํางาน : ทํางานแบบผูรูงานที่ทําจริง โดยรูวิชาการ รูปฏิบัติ
รูคิดอานตามเหตุผลความเปนจริง มุงประโยชนของคนสวนใหญ ทํางานเปนระบบและตอเนื่อง
โดยตองประสานสัมพันธกับบุคคลอื่นและฝายอื่นอยางราบรื่นและเกิดประโยชน
๓) มีจิตสํานึก ทัศนคติและพฤติกรรม ที่ซื่อสัตย สุจริต อดทน มั่นคง พากเพียร
มุงมั่นแตยืดหยุน สงเสริมคนดี คนเกง มีความเมตตาและความกตัญู
ปจจุบันขาราชการและบุคคลทั่วไป สามารถศึกษาเรียนรู “การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท”
ดวยตนเองจากหลากหลายแหลงขอมูล อยางไรก็ดีปจจุบันสํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรใหกระชับรวมทั้งใหมีการสอดแทรกในหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ เพื่อความเชื่อมโยง
และตอกย้ํ า ในประเด็ น เนื้ อ หาที่ เ ป น เป า หมายเดี ย วกั น โดยน อ มนํ า แนวประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม
รอยพระยุคลบาทใหเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุด
ในการนี้ สํ า นั ก งาน ก.พ. ได พั ฒ นาช อ งทางการเรี ย นรู ต ามโครงการเรี ย นรู ต าม
รอยพระยุคลบาทไวอยางนอย ๓ ชองทาง ไดแก
๑. การเรียนรูดวยหลักสูตร e-Learning ใน ๒ หลักสูตรวิชา ไดแก
๑.๑ หลักสูตรวิชา E ๑๕ การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง
 เปาหมายการเรียนรูเพื่อใหเขาใจที่มา หลักการ และวัตถุประสงคของการ
เรียนรูตามรอยพระยุคลบาท หลักทศพิธราชธรรม และลักษณะของคนดีรวมทั้งความหมาย
หลักการ และแนวทางการปฏิบัติของขาราชการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยาง
ถูกตอง
 กลุมเปาหมาย ไดแก ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป
 ประเด็นการเรียนรู ประกอบดวย การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท :
บุญ ของคนไทยที่ มี ใ นหลวง การน อ มนํ า พระราชจริ ยวั ต ร และพระบรมราโชวาทมาเป น แนว
ประพฤติปฏิบัติของขาราชการที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของขาราชการ
๑.๒ หลักสูตรวิชา EC ๐๑ เศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง
 เปาหมายการเรียนรู เปนการนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิน ทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดชมาดําเนินการให บังเกิดผลในทางปฏิ บัติแ ละตอบสนองต อ
๔

นโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดองคกรภาครัฐใหสอดคลองกับ
ทิศทางการนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคม มีความเขมแข็ง และประชาชน มีความสุข
ดวยการดํารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหการรับราชการมีความเปนมืออาชีพ
ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐสามารถดํารงชีพอยูอยางพอเพียง มีมโนสุจริต ตลอดจน มี
สมรรถนะขีดความสามารถในการใหบริการประชาชนตามแนวทางพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง
พัฒนา”
 กลุมเปาหมาย ไดแก ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป
 ประเด็นการเรียนรู ประกอบดวย ปรัชญา และหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคสวนตางๆ การนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในหนวยงานภาครัฐ
๒. การเรียนรูดวยเอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง
หมวดที่ ๑ ปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี มี ๒ ชุดวิชา
ชุดวิชาที่ ๑ : การเปนขาราชการ
ชุดวิชาที่ ๒ : การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
๓. หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม
ชุดกิจกรรมที่ ๑ ปรัชญาของการเปนขาราชการที่ดี ประโยชนของแผนดิน และ
บทบาทหนาที่ จิตสํานึกของการเปนขาราชการที่มีคุณธรรม
(สาระสํ าคั ญ อาทิ ปรั ชญาและแนวทางการเปนขาราชการที่ดี การเรียนรู พระราช
จริยวัตรของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือแนวทางปฏิบั ติตนของบุคคล
ตนแบบ หลักคุณธรรมและจรรยาสําหรับขาราชการ การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
โดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม เปนตน)
วิธีการฝกอบรม : การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ การเรียนรูจากสื่อ
วีดิทัศน การอภิปรายกลุม การศึกษาคนควาดวยตนเอง กิจกรรมการปลูกฝงปรัชญาการเปน
ขาราชการที่ดีและพัฒนาจิตสํานึกในรูปแบบตางๆ และการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการภูมิปญญาทองถิ่น
การเรี ย นรู ต ามรอยพระยุ ค ลบาทยั ง คงสื บ สานพระราชปณิ ธ านจากพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๙) ตอเนื่องจนถึงในรัชกาลปจจุบัน

๕

(http://www.cepthailand.org/index.php?mo=14&newsid=422207)

โดยสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ((รัชกาลที่ ๑๐) ไดมี
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราโชวาทแก
พระราชทานพระราโชวาทแกขาราชการพลเรือน ในวันขาราชการพลเรือน
เมื่ อ วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่ อ เป น ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจแก ข า ราชการพลเรื อ นทุ ก หมู เ หล า
ความสําคัญปรากฏ ดังตอไปนี้

เหลาขาราชการทั้งหลายจึงขอนอมนําพระราโชวาทอันมีพระราชประสงค
ประสงคใหขาราชการ
ทุกคนมุงทําความเขาใจในหนาที่และความรับผิดชอบของตนใหถองแท รวมกันคิด รวมกันทําดวย
ความอุตสาหะ เสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจโดยประโยชนที่จะเกิดจากงานเปนหลักใหญ
เปนเครื่องกํากับเตือนใจเพื่อปฏิบัติหนาที่ราชการเพื
าชการ ่อประโยชนของแผนดินตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทสืบไป
๖
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๒๕๔๒) โรงพิมพสํานักงาน ก.พ. สนับสนุนโดยมูลนิธิคอนราดอเดเนาว, ๒๕๔๒.
๒. สํานักงาน ก.พ. , โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท , องคความรูการเรียนรูตามรอย
พระยุคลบาทเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ชุดที่ ๒ , พิมพครั้งที่ ๒
(กรกฎาคม ๒๕๔๔) บริษัท เจ.เอ.เอส. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ,๒๕๔๔.
๓. สํานักงาน ก.พ. ,สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ,สรางสังคมแหงการเรียนรูดวยตนเอง :
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติราชการ HRD e-Learning ๒๕๖๐ ,โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐
๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๕/ว๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุง
แนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่
อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
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