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โดย ศูนยสงเสริมจริยธรรม สาํนักงาน ก.พ.  (สิงหาคม  ๒๕๖๐) 
 

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

  

   ….โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท มีความมุงหวังที่

จะใหขาราชการทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณของ        

องคพระประมุขที่ทํางานเพื่อประชาชนมาเปนเวลายาวนาน ทั้งจาก

แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พระราชกรณียกิจ

ตางๆ พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่ทรงสั่งสอน เตือนสติ

พวกเราชาวไทยตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ได เรียนรูจาก        

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานใหแกขาราชการพลเรือนเปน

ประจําทุกปนับแตป พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนตนมา ซึ่งพระบรมราโชวาทในแตละป มีความลุมลึกใน

เนื้อหา สะทอนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอขาราชการและพสกนิกรของพระองคอยางยิ่ง และ

เปนประโยชนในการทํางานของขาราชการทุกคนดวย….” 

บทความพิเศษ โครงการเรยีนรูตามรอยพระยุคลบาท : กาวตามดวยศรัทธา 

โดย คณุหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค  (อดีตเลขาธิการ ก.พ.),๒๕๔๒ 

จากบทความพิเศษขางตน กลาวไดวาเปนจุดมุงหมายสําคัญแรกเริ่มของการจัดใหมี

โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทของสํานักงาน ก.พ.  ซึ่งมีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค        

(อดีตเลขาธิการ ก.พ.) โดยการปรึกษาหารือรวมกันกับเลขาธิการพระราชวัง  ราชเลขาธิการ   

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และผูทรงคุณวุฒิอีกหลายทานในขณะนั้น  เพื่อจัดทําโครงการอันเปน  

การนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(รัชกาลท่ี ๙) ที่ทรงเปรียบเสมือนปราชญผูย่ิงใหญ  ทรงตรากตรําพระวรกาย  เสียสละ ทํางานเพื่อ

ประชาชนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน และดวยพระราชจริยวัตรและหลักการทรงงานที่เปน

แบบอยางอันประเสริฐแกปวงขาราชการในทางเสริมสรางพลังการทํางานเพื่อประโยชนสุขแก

ประชาชน จึงนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมภายใตชื่อ “โครงการเรียนรูตามรอย       

พระยุคลบาท” โดยริเริ่มพัฒนาขึ้น ในป พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที ่           

๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒  เห็นชอบกับโครงการดังกลาวโดยถือเปนโครงการสําคัญของรัฐบาล 

“

ยอนรอยโครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 



๒ 
 

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 อกีดวย 

กรอบการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ที่ไดจากการประชุมปรึกษาหารือรวมกันกับ

ผูทรงคุณวุฒิหลายฝาย ไดใหขอแนะนําเพื่อการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท โดยสรุปไดวา  

หลักประพฤติปฏิบัติที่ขาราชการพึงยึดถือ คือ การปฏิบัติราชการตามรอยพระยุคลบาท 

ดวยหัวใจที่รักประชาชน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน สังคม และประเทศชาติ       

ทีน่ํามาสูการกําหนดวัตถุประสงคและโครงรางของหลักสูตร ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

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

 วัตถุประสงคของโครงการ 

๑) เพื่อใหขาราชการทุกคนมีจิตสํานึก ทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานที่เปน

ขาราชการที่ดี โดยยึดมั่นในการปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองเปนขาราชการที่ประพฤติปฏิบัติตามรอย

พระยุคลบาทตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกขาราชการพลเรือนตั้งแตป ๒๕๒๔  เปนตน

มาเปนประจําทุกป 

๒) เพื่อเชิญชวนใหขาราชการมีความมุงมั่นและแนวแนในอันที่จะประพฤติปฏิบัติ

และรักษาคุณงามความดีเอาไวตลอดโดยทําตนถวายเปนราชสักการะถวายแดพระบาทสมเด็จ       



๓ 
 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)  ขาราชการทุกระดับทั่วประเทศจะไดรับการ

เรียนรู เพื่อพัฒนาใหเปนขาราชการที่ดีของชาติตลอดไป 

 สาระวิชา  โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท เปนหลักสูตรที่ประกอบดวย        

๔ สาระวิชา คือ   

๑)  วิชาที่ ๑  การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท :  มีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดเรียนรู

เกี่ยวกับพระราชประวัต ิ และความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจและโครงการ

ตามพระราชดําริตางๆ  รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ด ี

๒)  วิชาที่ ๒  การเปนขาราชการที่รักประชาชน :  มีจุดมุงหมายใหเขาใจ

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 

รวมทั้งใหขาราชการทุกคนไดเขา รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน

ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน   ในทุกปดวย 



๔ 
 

 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 มีความเมตตาและความกตัญ ู
 

 ปจจุบันขาราชการและบุคคลทั่วไป สามารถศึกษาเรียนรู “การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท” 

ดวยตนเองจากหลากหลายแหลงขอมูล  อยางไรก็ดีปจจุบันสํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรใหกระชับรวมทั้งใหมีการสอดแทรกในหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ เพื่อความเชื่อมโยง

และตอกย้ําในประเด็นเนื้อหาที่เปนเปาหมายเดียวกันโดยนอมนําแนวประพฤติปฏิบัติตาม        

รอยพระยุคลบาทใหเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุด  

 ในการนี้  สํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาชองทางการเรียนรูตามโครงการเรียนรูตาม          

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  เจาหนาท่ีของรัฐและบุคคลท่ัวไป   

 ประเด็นการเรียนรู  ประกอบดวย  การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท :   

บุญของคนไทยที่มีในหลวง การนอมนําพระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาทมาเปนแนว

ประพฤติปฏิบัติของขาราชการท่ีดี  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของขาราชการ 

๑.๒ หลักสูตรวิชา EC ๐๑  เศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา ๓   ชั่วโมง   

 เปาหมายการเรียนรู  เปนการนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาดําเนินการใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติและตอบสนองตอ



๕ 
 

นโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดองคกรภาครัฐใหสอดคลองกับ

ทิศทางการนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคม มีความเขมแข็ง และประชาชน มีความสุข

ดวยการดํารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหการรับราชการมีความเปนมืออาชีพ    

ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐสามารถดํารงชีพอยูอยางพอเพียง มีมโนสุจริต ตลอดจน มี

สมรรถนะขีดความสามารถในการใหบริการประชาชนตามแนวทางพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง 

พัฒนา” 

 กลุมเปาหมาย ไดแก ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลท่ัวไป 

 ประเด็นการเรียนรู  ประกอบดวย  ปรัชญา และหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ

พอเพียง การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคสวนตางๆ การนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในหนวยงานภาครัฐ 

๒. การเรียนรูดวยเอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง  

       หมวดที่ ๑  ปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี มี ๒ ชุดวิชา 

                      ชุดวิชาท่ี ๑ :  การเปนขาราชการ 

                      ชุดวิชาท่ี ๒ :  การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 

๓. หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม 

ชดุกิจกรรมที่ ๑  ปรัชญาของการเปนขาราชการท่ีดี ประโยชนของแผนดิน และ

บทบาทหนาที่ จิตสํานึกของการเปนขาราชการที่มีคุณธรรม  

(สาระสําคัญ อาทิ ปรัชญาและแนวทางการเปนขาราชการที่ดี  การเรียนรูพระราช   

จริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือแนวทางปฏิบัติตนของบุคคล

ตนแบบ  หลักคุณธรรมและจรรยาสําหรับขาราชการ   การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

โดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม  เปนตน) 

 วิธีการฝกอบรม :  การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  การเรียนรูจากสื่อ

วีดิทัศน  การอภิปรายกลุม  การศึกษาคนควาดวยตนเอง กิจกรรมการปลูกฝงปรัชญาการเปน

ขาราชการที่ดีและพัฒนาจิตสํานึกในรูปแบบตางๆ และการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โครงการภูมิปญญาทองถิ่น  

การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทยังคงสืบสานพระราชปณิธานจากพระบาทสมเด็จ       

พระเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๙) ตอเนื่องจนถึงในรัชกาลปจจุบัน   



 

 

 

 

 

โดยสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราโชวาท

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

ความสําคัญปรากฏ ดังตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เหลาขาราชการทั้งหลายจึง

ทุกคนมุงทําความเขาใจในหนาที่และความรับผิดชอบของตนใหถองแท รวมกันคิด 

ความอุตสาหะ เสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจโดยประโยชนที่จะเกิดจากงานเปนหลักใหญ 

เปนเคร่ืองกํากับเตือนใจเพื่อปฏิบัติหนาท่ีราชการ

บาทสืบไป 

๖ 

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

โดยสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (

พระราชทานพระราโชวาทแกขาราชการพลเรือน ในวันขาราชการพลเรือน 

๒๕๖๐ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกขาราชการพลเรือนทุกหมูเหลา 

 

เหลาขาราชการทั้งหลายจึงขอนอมนําพระราโชวาทอันมีพระราชประสงคใหขาราชการ

ทุกคนมุงทําความเขาใจในหนาที่และความรับผิดชอบของตนใหถองแท รวมกันคิด 

ความอุตสาหะ เสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจโดยประโยชนที่จะเกิดจากงานเปนหลักใหญ 

เปนเคร่ืองกํากับเตือนใจเพื่อปฏิบัติหนาท่ีราชการเพื่อประโยชนของแผนดินตามรอยเบื้องพระยุคล

(รัชกาลที่ ๑๐) ไดมี    

แกขาราชการพลเรือน ในวันขาราชการพลเรือน 

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกขาราชการพลเรือนทุกหมูเหลา 

ประสงคใหขาราชการ

ทุกคนมุงทําความเขาใจในหนาที่และความรับผิดชอบของตนใหถองแท รวมกันคิด รวมกันทําดวย

ความอุตสาหะ เสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจโดยประโยชนที่จะเกิดจากงานเปนหลักใหญ 

ตามรอยเบื้องพระยุคล



๗ 
 

บรรณานุกรม 

๑. สํานักงาน ก.พ. , คูมือโครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท , พิมพครั้งท่ี ๓ (กรกฎาคม  

๒๕๔๒)  โรงพิมพสํานักงาน ก.พ. สนับสนุนโดยมูลนิธิคอนราดอเดเนาว, ๒๕๔๒. 

๒. สํานักงาน ก.พ. , โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท , องคความรูการเรียนรูตามรอย

พระยุคลบาทเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ชุดที่ ๒ , พิมพครั้งท่ี 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

อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
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