
รายงานการสรุป 

ชื่อหลักสูตร :  การเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ ๔๒  
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน :  17 มกราคม 2565 – 21 มกราคม 2565  
จ านวนเวลาที่เรียน :  17.30 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี 
2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 
3. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน 

เนื้อหาวิชา 
1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนวทางการเป็นข้าราชการที่ดี 
 1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- วิสัยทัศน์  "ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน" 
- พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความม่ันคง 
2. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 1.2 การผลักดันความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 5 ยุทธศาสตร์  

1. ตลาดน าการผลิต 
2. เทคโนโลยีเกษตร 4.0 
3. 3'S  ความปลอดภัย(Safety), ความมั่นคง(Security), ความยั่งยืน(Sustainability) 
4. บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล "เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย" 
5. เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

 1.3 แนวทางการเป็นข้าราชการที่ดี 
1. การท างาน เราต้องท างานให้เต็มที่ เต็มก าลัง ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
2. ต้องตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

อาชีพราชการ 
3. การใช้ชีวิตแบบพอเพียง  
4. การกตัญญูและรู้คุณ ทั้งต่อประชาชน องค์กร ประเทศ ผู้บังคับบัญชาและครูบาอาจารย์ 
 
 
 
 



2. จิตอาสา 
เป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยแยกออกเป็น 3 ประเภท 

2.1 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่นเองร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา  
2.2 จิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ช่วงน้ าท่วม เราเห็นถึงพลังของการอาสาเข้ามาช่วยเหลือ          

ทั้งระดมความคิด ก าลัง และทรัพย์สินในการช่วยเหลือให้คนที่เดือดร้อน 
2.3 จิตอาสาเฉพาะกิจ เช่น จิตอาสาเมื่อมีการเสด็จที่ต่างๆ 

3. วินัยส าหรับข้าราชการ 
วินัย ไม่ได้สร้างขึ้นเพ่ือปกป้องข้าราชการ แต่มีข้ึนเพื่อปราบข้าราชการให้เป็นการลงโทษที่ประพฤติไม่

ดีไม่ชอบและเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม สิ่งไหนควร สิ่งไหนไม่ควร เพ่ือไม่ให้องค์กรเสื่อมเสีย 
3.1 วินัยต่อตนเอง 

- ต้องรักษาชื่อเสียงของตน รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย (ม. 82 (10)) 
- ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (ม. 85 (4)) คือ เสียเกียรติของต าแหน่งหน้าที่การงาน  สังคมรังเกียจ 

กระท าโดยเจตนา 
 3.2 วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน 

- ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ (ม. 82 (7)) 
- ต้องไม่กลั่นแกล้ง กดขี่ ข่มเหงกัน ในการปฏิบัติราชการ (ม. 83 (7)) 
- ต้องไม่กระท าการล่วงละเมิด คุกคามทางเพศ ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. (ม. 83 (8)) 

 3.3 วินัยต่อประชาชน 
- ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ (ม. 83 (9)) 
- ถ้าดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหงหรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง     

ถือว่าเป็นวินัยอย่างร้ายแรง (ม.85 (5)) 
 3.4 วินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ 
  - ต้องอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่ราชการตามที่ทางราชการต้องการ 
  - ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการ 
  - ไม่ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ 
 3.5 วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 
  - มีค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

- สั่งในหน้าที่ราชการ 
- เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
- เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
- เจตนาไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้และการขับเคลื่อนการพัฒนา 
 4.1 น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต 
  - ยึดความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือย 
  - ยึดถือการท างานสุจริต ปฏิบัติในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว 
  - ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางใช้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ 
 



 4.2 น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท างาน 
  - ความพอประมาณ รู้จักตนเอง เป็นมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน  
  - ความมีเหตุผล ใฝ่เรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ คิดให้รอบคอบ 
  - การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เปิดรับสิ่งใหม่ มองการณ์ไกล มุ่งม่ันอย่างมีเป้าหมาย 

5. การบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่ามีการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง แก้ไข

ปัญหาหลักของแต่ละพ้ืนที่อย่างตรงจุด ซึ่งมีมากกว่า 4 พันโครงการ ที่ต้องบริหารจัดการ  ทั้งที่จ ากัดด้วย
งบประมาณ และบุคลากร บางโครงการอาจใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
แผนงานของแต่ละหน่วยงาน  

6. การท างานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ 
 เหตุผลที่ต้องท างานเป็นทีมเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย (ทีมเวิร์ก คือ การร่วมใจ) 
  - มีวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างชัดเจน   

- ทุกคนในทีมมีความสามารถอย่างจ ากัด 
  - น าความสามารถของแต่ละคนมารวมกันย่อมท าให้ทีมมีความสามารถมากข้ึน 
  - งานดูยากและท้าทาย กลับง่ายขึ้นเมื่อเราท างานเป็นทีม 
  - มีเวลาจ ากัด 
  - ต้องอาศัยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ หลายฝ่าย 
  - ต้องมีการสื่อสารที่ดี 

7. การบริหารความหลากหลายและการด ารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ ๒๑ 
 7.1 การจะสมดุลในการท างาน โดยมีปัจจัยความแตกต่างหลากหลายในองค์กร 
  ช่วงอายุวัย ต าแหน่งงาน ความแตกต่างทางเพศ ความสามารถ ความสนใจ สถาบันการศึกษา 
รสนิยม ค่านิยม เชื้อชาติและวัฒนธรรม 
 7.2 การสร้างวินัยทางการเงินเพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิต 
  มีเป้าหมายทางการเงิน ท าบันทึกการใช้จ่าย แบ่งเงินใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน 
 
 
  

8. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 8.1 บุคลิกภาพของคนเรามีผลมาจากบุคลิกภายในสู่บุคลิกภายนอก 
  - บุคลิกภายใน คือ ด้านอารมณ์ ความรู้สึก นิสัย 
  - บุคลิกภายนอก คือ การแสดงออกท่าทาง หน้าตา  
 8.2 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
  - เอกลักษณ์ของบุคคล มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
  - พันธุกรรม ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ รูปร่าง หน้าตา  
  - ประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
 

*สมการการเงิน 

รายได้ – เงินออม = รายจ่าย 
 



9. การพูดในที่สาธารณะ 
 9.1 การเตรียมการพูดที่มีประสิทธิภาพ 
  - ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  คือ มีความประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
  - ก าหนดกิจกรรม เนื้อหา วิธีการสอน คือ ท าอย่างไรที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
  - ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล คือ จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 9.2 การจะพูดให้มีพลังจะต้องค านึงถึงของพูดที่จะโน้มน้าวให้ผู้ฟังเข้าใจ และสนใจ โดยต้องพูด
ให้กระชับและสรุปใจความส าคัญได้ โดยแบ่งได้ดังนี้ 
  - ส่วนน า คือ การเกริ่นน าเพื่อดึงดูดความสนใจ 
  - เนื้อหา คือ ต้องชัดเจนว่าท าอะไร เป็นอย่างไร  
  - บทสรุป คือ สรุปประเด็นหลัก พูดให้เกิดความม่ันใจ 
 9.3 ศิลปะการพูดที่ดี 
  - พูดให้ดีต้องมีโฟกัส 
  - พูดให้ดีต้องมีพลัง ท่าทางประกอบ น้ าเสียงน่าฟัง 
  - พูดแล้วผู้ฟังสบายหู สบายตา สบายใจ 

10. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

  - ก าหนดประเด็นปัญหาให้ถูกต้อง อาจก าหนดได้เป็นปัญหาหลักและปัญหารองโดยการท า
ความเข้าใจสถานการณ์ 

- ระบุตัวแปรทั้งหมดที่ท าให้เกิดปัญหา : วิเคราะห์สาเหตุ 
- ก าหนดวิธีแก้ไขหรือพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ 
- เปรียบเทียบวิธีแก้ไขแต่ละวิธี และประเมินดูว่าวิธีการใดสามารถจะน าไปสู่การปฏิบัติได้  

และจะน าไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมาย 
- เลือกวิธีแก้ไขท่ีดีที่สุด 
- น าไปทดลองปฏิบัติ 
- ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพร่องในวิธีการปฏิบัติงาน 
- ก าหนดมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน (Work Standard) 
- สั่งการให้พนักงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

11. การพัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ 
เทคนิคการท างานให้ก้าวหน้า คือ มีใจรักงาน  มีความคิด มีความรู้ มีความมุ่งมั่น มีความคิดริเริ่ม  

มีเครือข่ายที่ด ี เป็นคนดีมีวินัย มีสติตื่นรู้ 
การท างานให้ประสบผลส าเร็จไม่ใช่เพียงแค่ท างานหนักกว่าคนอ่ืนหรือน าเอางานกลับไปท าที่บ้านใน

วันหยุดแต่คนที่ท างานเก่งจริงนั้นต้องรู้จักบริหารตนเองให้ท างานอย่างชาญฉลาดเพ่ือให้มีเวลาที่เหลือจากการ
ท างานแล้วยังมีเวลาส่วนหนึ่ง มีความสุขกับครอบครัวเพ่ือนๆ และตัวเอง 

 
 

 



12. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ 
12.1 ในการด าเนินชีวิตต้องเริ่มจาก ชีวิตต้อง Strong ต้องครองด้วยสติ ประกอบด้วย 

- มีความฉลาด 
- มีความขยัน  
- มีความซื่อสัตย์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

12.2 ถ้าฝึกเจริญเมตตา จะท าให้ 
- หลับง่าย 
- ตื่นง่าย 
- ไม่ฝันร้าย 
- เป็นที่รักของคนท่ัวไป 
- เป็นที่รักของอมนุษย์ คือ ภูตผี ปีศาจ  
- เทพเทวดารักษา 
- ไฟ ยาพิษ ศัสตราวุธ ไม่แผ้วพาน 
- จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็ว 
- หน้าตาผ่องใส 
- เวลาจะตายก็มีสติ 
- ถ้าบรรลุธรรมในชาตินี้ก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกแน่นอน 

12.3 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 - มีความอดทน 
 - ขยัน 
 - ซื่อสัตย์ 
 - กตัญญู 
 - รู้หน้าที่ 
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