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แบบสอบถามความเห็นของส่วนราชการ 

เรื่อง แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

****************** 
 
 
 
ค าชี้แจง  
  ส ำนักงำน ก.พ. อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผล 
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำรปรับปรุงแนวทำง 
กำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร เพ่ือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำทบทวนและ ปรับปรุงแนวทำงท่ีส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดไว้ ให้มีประสิทธิภำพ
และตรงตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรมำกยิ่งขึ้น จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนมนกำรให้ข้อมูลและควำมเห็น 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินกำรต่อไป 

  ทั้งนี้  สำมำรถดำวโหลดแบบสอบถำมฉบับนี้  หรือตอบแบบส ำรวจด้วยระบบแบบส ำรวจ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ข่ำว” หัวข้อย่อย “ข่ำวประชำสัมพันธ์” 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอขอบคุณในควำมร่วมมือของท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ และหำกมีข้อสงสัยประกำรใด
สำมำรถสอบถำมได้ที่สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๗ ๑๐๑๔, ๑๘๐๒, ๑๗๖๗ และ 
๑๗๙๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ โปรดส่งภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



๒ 
 

 

 

 
  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชื่อ – นำมสกุล .......................................................  ต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่ง.........................................................
สังกัดกระทรวง ......................................... ส ำนักงำน/กรม ................................... ส ำนัก/กอง...................................... 

หมำยเลขโทรศัพท์ .......................................................... อีเมล์ ............................................................................ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ด้ำนกำรพัฒนำ   ด้ำนกำรประเมินผลกำรพัฒนำ  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................... 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลส่วนราชการ 

๒.๑ กระทรวง...........................................  กรม .............................................ส ำนัก/กอง............................................ . 

๒.๒ จ ำนวนอัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร ณ ปัจจุบัน (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 ไม่เกิน ๓๐๐ อัตรำ  ตั้งแต่ ๓๐๑ - ๑,๐๐๐ อัตรำ       
 ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ อัตรำ     ตั้งแต่ ๕,๐๐๑ อัตรำขึ้นไป 

๒.๓ ส่วนรำชกำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญจ ำนวนประมำณกี่รำยต่อปี 
 น้อยกว่ำ ๕๐ รำย   ๕๑ - ๑๐๐ รำย   ๑๐๑ - ๑๕๐ รำย           
 ๑๕๑ - ๒๐๐ รำย   ๒๐๑ รำยขึ้นไป   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............ 

๒.๔ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนรำชกำรได้บรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
จ ำนวน .....................รำย แบ่งเป็น 

 ไตรมำสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)   จ ำนวน........................รำย 
 ไตรมำสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)  จ ำนวน........................รำย 
 ไตรมำสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)  จ ำนวน........................รำย 
 ไตรมำสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)   จ ำนวน........................รำย 

๒.๕ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนรำชกำรของท่ำนมีแผนจะบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
จ ำนวน...................เท่ำใด 
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๒.๖ ส่วนรำชกำรของท่ำนมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรเพ่ิมเติมจำกที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดหรือไม่ 

 มี โปรดระบุ............................ 
 ไม่มี 

๒.๗ งบประมำณส ำหรับกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท่ีอยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต่อข้ำรำชกำร
หนึ่งคนของส่วนรำชกำรของท่ำนเป็นจ ำนวนเท่ำใด 

 ต่ ำกว่ำ ๕,๐๐๐ บำท     ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บำท  ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บำท       
 ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บำท   มำกกว่ำ ๒๐,๐๐๑ บำท  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............ 

ส่วนที่ ๓    ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนนิการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรไว้ ๓ กระบวนกำร ได้แก่ กำรปฐมนิเทศ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 
กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำทั้ง ๓ กระบวนกำร ภำยในระยะเวลำทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี จึงขอควำมเห็นเกี่ยวกับ
หัวข้อหรือประเด็นกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ ดังนี้ 

  

ประเด็น ความเห็น ข้อควรปรับปรุง/
เหตุผล เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

๑. การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เหมาะสมหรือไม่ 

๑.๑ กำรก ำหนดให้กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

   

 

๑.๒ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรต้องได้รับกำรพัฒนำ ๓ กระบวนกำร คือ 
กำรปฐมนิเทศ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรอบรม
สัมมนำร่วมกัน 

   

๑.๓ ระยะเวลำในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ต้องไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน  
แต่ไม่เกิน ๑ ปี 

   



๔ 
 

ประเด็น ความเห็น ข้อควรปรับปรุง/
เหตุผล เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

๑.๔ กำรน ำผลกำรพัฒนำ ๓ กระบวนกำรไปประกอบกำร
ประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย 

   

๑.๕. ในกรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท่ีอยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ย้ำย หรือโอนไปสังกัด 
ส่วนรำชกำรใหม่ และเคยได้รับกำรพัฒนำครบทุก
กระบวนกำรหรือบำงกระบวนกำรแล้ว ให้ส่วนรำชกำร
ใหม่ด ำเนินกำรพัฒนำเฉพำะกระบวนกำรปฐมนิเทศ และ
กระบวนกำรอ่ืนที่ยังขำดอยู่ 

   

กระบวนการที่ ๑  การปฐมนิเทศ 

๑. วัตถุประสงค์กำรปฐมนิเทศ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนในหน่วยงำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้ำงองค์กร ผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำนและหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ควำมส ำคัญของภำรกิจที่มีต่อประชำชน 
สังคม ประเทศชำติ ได้รับทรำบโอกำสในกำรพัฒนำตนเอง 
โอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพข้ำรำชกำร 

   

๒. ให้ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรปฐมนิเทศก่อนที่จะ
ด ำเนินกำรพัฒนำในกระบวนกำรอ่ืน 

   

๓. กำรใหห้ัวหน้ำส่วนรำชกำรในส่วนกลำง และผู้บริหำร
ระดับอ ำนวยกำรข้ึนไปในส่วนภูมิภำค เป็นผู้ถ่ำยทอดให้
ข้ำรำชกำรทรำบถึงภำรกิจควำมรับผิดชอบของ 
ส่วนรำชกำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่ำของภำรกิจที่มีต่อ
ประชำชน สังคม ประเทศชำติ ตลอดจนควำมคำดหวัง
ชองส่วนรำชกำร 

   

๔. กำรพัฒนำด้วยกระบวนกำรปฐมนิเทศของข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
ถ้ำย้ำย หรือโอน หรือลำออกแล้วบรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม่
ต้องด ำเนินกำรพัฒนำใหม่ 

   

กระบวนการที่ ๒ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 



๕ 
 

ประเด็น ความเห็น ข้อควรปรับปรุง/
เหตุผล เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

๑. วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้มีควำมรู้
เกี่ยวกับกฎหมำย กฎ และระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำร     

   

๒ ให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรทุกคน ผ่ำนกำรเรียนรู้จำกเอกสำรชุดกำร
เรียนรู้ จ ำนวน ๔ หมวดวชิำ ๑๓ ชุดวิชำ หรือหลักสูตร 
e-Learning จ ำนวน ๑๓ ชุดวชิำ ให้ครบทุกหมวดวิชำ 

   

๓. ชุดเอกสำร จ ำนวน ๔ หมวดวิชำ ๑๓ ชุดวิชำ และ
หลักสูตร e-Learning รหัส “001M” “หลักสูตรฝึกอบรม
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่” จ ำนวน ๑๓ วิชำ ประกอบด้วย 
หมวดที่ ๑ ปลูกฝังปรัชญำกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี มี ๒ ชุด
วิชำ ชุดวชิำที่ ๑ : กำรเปนขำรำชกำร ชุดวิชำที่ ๒ : กำร
เรียนรูตำมรอยพระยุคลบำท  
หมวดที่ ๒ ระบบรำชกำรและกำรบริหำรภำครัฐแนวใหม 
มี ๓ ชุดวิชำ  
ชุดวิชำที่ ๑ : ระบบรำชกำรไทย ชุดวิชำที่ ๒ : กำร
บริหำรงำนภำครัฐแนวใหม  
ชุดวิชำที่ ๓ : กำรบริหำรกิจกำร 
บำนเมืองที่ด ี 
หมวดที่ ๓ ควำมรูพ้ืนฐำนส ำหรับรำชกำร มี ๓ ชุดวิชำ  
ชุดวิชำที่ ๑ : วินัยและจรรยำขำรำชกำร  
ชุดวิชำที่ ๒ : ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร  
ชุดวิชำที่ ๓ : กฎหมำยพื้นฐำนส ำหรับขำรำชกำร  
หมวดที่ ๔ เสริมสรำงสมรรถนะหลักและทักษะที่จ ำเปน  
มี ๕ ชุดวิชำ  
ชุดวิชำที่ ๑ : ทักษะกำรคิด  
ชุดวิชำที่ ๒ : กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ  
ชุดวิชำที่ ๓ : มนุษยสัมพันธในกำรท ำงำน  
ชุดวิชำที่ ๔ : สมรรถนะหลักส ำหรับขำรำชกำรพลเรือน  
ชุดวิชำที่ ๕ : กำรวำงแผนปฏิบัติงำนโครงกำร และกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน 

   



๖ 
 

ประเด็น ความเห็น ข้อควรปรับปรุง/
เหตุผล เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

๔ กรณีเรียนด้วยเอกสำรชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้
ด ำเนินกำรให้ครบทุกหมวดวิชำ โดยใช้ระยะเวลำในกำร
เรียนประมำณ ๑-๓ เดือน 

   

๕. กรณีเรียนด้วยหลักสูตร e-Learning ให้ด ำเนินกำรให้
ครบทุกหมวดวิชำ โดยใช้ระยะเวลำในกำรเรียนประมำณ 
๖ เดือน 

   

๖. กำรพัฒนำด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร ถ้ำย้ำย หรือโอน หรือลำออกแล้วบรรจุเข้ำ
รับรำชกำรใหม่ต้องด ำเนินกำรพัฒนำใหม่ 

   

กระบวนการที่ ๓ การอบรมสัมมนาร่วมกัน 

๑. วัตถุประสงค์กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน เพ่ือให้ได้รับกำร
ปลูกฝังปรัชญำกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี เสริมสร้ำงสมรรถนะ
และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม กำรท ำงำนเป็นทีม และพัฒนำ
เครือข่ำยในกำรท ำงำน รวมถึงเป็นกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์ที่ดี 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นกำรเรียนรู้
จำกประสบกำรณ์และกำรลงมือปฏิบัติจริง 

   

๒. ให้ส่วนรำชกำรระดับกระทรวงเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง 
โดยอำจมอบหมำยกรมใด กรมหนึ่งที่มีกำรบรรจุ
ข้ำรำชกำรครำวละมำก ๆ ด ำเนินกำรเอง หรือด ำเนินกำร
แทนกระทรวงก็ได้ หรือส่วนรำชกำรต้นสังกัดอำจส่ง
ข้ำรำชกำรเข้ำอบรมสัมมนำร่วมกันในหลักสูตรของ
กระทรวงที่อยู่ในกลุ่มกระทรวง (Sector) เดียวกันได้ 
โดยสวนรำชกำรต้นสังกัดเปนผูรับผิดชอบคำใชจำย  

   

๓. ส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชำหรือ
มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรข้ึน
ตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้ส่วนรำชกำร
ดังกล่ำวเป็นผู้ด ำเนินกำรอบรมสัมมนำร่วมกันเอง 

   



๗ 
 

ประเด็น ความเห็น ข้อควรปรับปรุง/
เหตุผล เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

๔. ให้ส ำนักงำน ก.พ. ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงข้อมูลใน
กำรจัดอบรมสัมมนำร่วมกันของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 

   

๕. กิจกรรมกำรอบรมสัมมนำร่วม “หลักสูตรกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี” ประกอบด้วย ๓ ชุดกิจกรรม ดังนี้ 
ชุดกิจกรรมที่ ๑ ปรัชญำของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบำทหน้ำที่ จิตส ำนึกของ
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณธรรม 
ชุดกิจกรรมที่ ๒ ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จ ำเป็นต่อ
กำรปฏิบัติรำชกำร  
ชุดกิจกรรมที่ ๓ ควำมรู้และทักษะเพ่ือกำรด ำรงตนอย่ำง
สมดุลในศตวรรษท่ี ๒๑ 

   

๖. วิธีกำรอบรมสัมมนำที่ก ำหนดไว้ในแต่ละชุดกิจกรรม    
๗. กิจกรรมกำรอบรมสัมมนำร่วม “หลักสูตรกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี” มีระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ ๑-๒ 
สัปดำห์ 

   

๘. กำรพัฒนำด้วยกระบวนกำรอบรมสัมมนำร่วมกันของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร ถ้ำย้ำย หรือโอน หรือลำออกแล้วบรรจุเข้ำ
รับรำชกำรใหม่ต้องด ำเนินกำรพัฒนำใหม่ 

   

๒. การประเมินผลพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เหมาะสมหรือไม่ 

๒.๑ ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดด ำเนินกำรประเมินผล 
กำรพัฒนำทุกกระบวนกำรตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน ก.พ. 
ก ำหนด 

   

๒.๒ กำรน ำผลกำรประเมินผลกำรพัฒนำของข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองไปปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร มำประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ในรอบท่ีได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน   
 

   

มิติที่ ๑ การประเมินปฎิกริยาของผู้เข้ารับการพัฒนา 
(Reaction) 

   



๘ 
 

ประเด็น ความเห็น ข้อควรปรับปรุง/
เหตุผล เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

๑. ควรประเมินว่ำผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมพึงพอใจใน
เรื่องต่ำง ๆ มำกน้อยเพียงใด เช่น วิทยำกร ผู้จัดหรือผู้
ประสำนงำน สถำนที่ อำหำรและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

   

๒. ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็น 
ผู้ประเมิน 

   

๓. ให้ใช้แบบประเมินผลควำมพึงพอใจ รวมทั้งให้มีกำร
เสนอข้อคิดเห็นอ่ืน 

   

มิติที่ ๒ การประเมินการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เข้ารับการพัฒนา (Learning) 
๑. ควรประเมินระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรเรียนรู้ใน
เรื่องต่ำง ๆ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้ำงของ
องค์กร รวมทั้งกฎหมำย กฎ ระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำร ปรัชญำกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี สมรรถนะและ
ทักษะที่จ ำเป็น คุณธรรม จริยธรรม กำรท ำงำนเป็นทีม และ
ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร เป็นต้น 

   

๒. ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็น 
ผู้ประเมิน 

   

๓. ใช้แบบสอบถำม เพ่ือประเมินควำมรู้ก่อนและหลัง 
กำรพัฒนำ กำรสัมภำษณ์ หรือกำรสังเกตพฤติกรรมกำรมี 
ส่วนร่วมระหว่ำงกำรพัฒนำ 

   

 

ส่วนที่ ๔    ความเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

............................................................................................................................. ............................................................ 

...................................................................... ...................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................................ 

............................................................................................................................. ............................................................ 

 



๙ 
 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 


