
 
 
 

หัวข้อการพัฒนา  การเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

สรุปสาระส าคัญ   

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้และการขับเคลื่อนการพัฒนา 
1) หลักคิด   (การพึ่งพาตนเองอย่างยังยืน : เศรษฐกิจพอเพียง) 
2) หลักวิชา  (แนวคิดการพัฒนา : ทฤษฎีใหม่) 
3) หลักปฏิบัติ  (หลักการทรงงาน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการพระราชด าริ) ซึ่งต้องศึกษา 

ค้นหา วิเคราะห์ และคิดวิธีในการแก้ปัญหา 
 

2. จิตอาสา มี 3 ประเภท คือ 
1) จิตอาสาพัฒนา คือ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของ

แต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2) จิตอาสาภัยพิบัติ คือ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฝ้าตรวจ            

เตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้น ทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติและสาเหตุอื่นๆ 
3) จิตอาสาเฉพาะกิจ คือ กิจกรรมจิตอาสาที่เกิดขึ้นในโอกาสต่างๆเป็นการใช้ก าลังพลจิตอาสา

ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 

3. วินัยข้าราชการพลเรือน มี 6 ข้อ คือ วินัยต่อตนเอง, วินัยต่อหน้าที่ราชการ, วินัยต่อผู้บังคับบัญชา,             
วินัยต่อประชาชน และวินัยต่อประเทศชาติ 
 

4. โทษทางวินัย แบ่งเป็น โทษส าหรับความผิดอย่างไม่ร้ายแรง คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และ         
ลดเงินเดือน  โทษส าหรับความผิดอย่างร้ายแรง คือ ปลดออก และไล่ออก  
 

5. การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยหลัก 3A คือ Adapt การปรับตัว,  Apply เปลี่ยนวิกฤต        
เป็นโอกาส และAgile มีความรวดเร็วในการฉวยโอกาส  
 

6. การท างานเป็นทีม เป็นการท างานที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่ชัดเจน             
และมีการท ากิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วย 3 ทักษะ คือ การสื่อสาร การประสานงาน และความร่วมมือ  
 

7. องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม มี 6 ข้อ ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหา          
ร่วมฟันฝ่าอุปสรรค และร่วมรับผิดชอบ  
 

8. การบริหารความหลากหลายและด ารงตนให้สมดุลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีทักษะ 12 ประการ       
ของคนท างานยุคใหม่ท่ีจะท าให้ตนเองประสบความส าเร็จและเป็นที่ต้องการขององค์กรในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

1) เตรียมความพร้อมต่อสภาวะความกดดัน    
2) ทักษะการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์  

       3) ทักษะความเป็นผู้น า ที่สามารถน าพาตนเอง คนอ่ืนให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้   
       4) ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  



        5) ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างไม่มีปัญหา เคารพและให้เกียรติ 
ซึ่งกันและกัน 
        6) มีความรับผิดชอบสูง    
        7) ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือสามารถต่อยอด 
ความคิดเดิมออกไปสู่ความคิดใหม่ๆได้ 
        8) ทักษะการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล    
        9) ทักษะการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม 
        10) มีความรู้สึกเป็นผู้ประกอบการ ไม่ใช้แค่คิดว่าเป็นแค่พนักงานหรือลูกจ้างท่ีท างานไปวันๆ  
        11) มีวินัย เพราะวินัยเป็นรากฐานของคุณภาพ   
        12) เก็บสะสมเสบียงไว้เพ่ือใช้ในอนาคต เช่น ประสบการณ์ ความดี ความสัมพันธ์กับเพ่ือนฝูง และ
ธรรมะในใจ 
 

9. การพูดในที่สาธารณะ 
    1)  การพูด เป็นกระบวนการสื่อสารความคิดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งโดยใช้ภาษา 
น้ าเสียงและอากัปกิริยา 
    2) ลักษณะท่ีดีของการพูด คือ เริ่มต้นต้องโน้มน้าว เรื่องราวต้องกระชับ สรุปจบต้องจับใจ 
     3) โครงสร้างการพูดในที่สาธารณะ  ประกอบด้วย การเกริ่นน า การด าเนินเรื่อง และการสรุปจบ 
 

10. การคิดอย่างเป็นระบบ จะมีหลักการส าคัญคือ การรวบรวมข้อมูล, จัดล าดับความส าคัญ, เรียบ
เรียนเป็นหมวดหมู่ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยกระบวนการหรือโมเดลการวิเคราะห์ตามจริง , 
ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์เป็นแนวตั้ง จากนั้นน าผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจและลงมือกระท า 
 

11. เทคนิคการท างานให้ก้าวหน้า 
       1) มีจิตใจรักงาน                
       2) มีความคิด                    
       3) มีความรู้                      
       4) มีความมุ่งม่ัน                 
       5) มีความคิดริเริ่ม 
       6) มีเครือข่ายที่ดี 
       7) เป็นคนดีมีวินัย 
       8) มีสติตื่นรู้ 
 
 
 
 
 
 



12. พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
“ เมื่อจะท างาน อย่าหยิบยก  ความขาดแคลนมาเป็นข้ออ้าง  จงท างานท่ามกลางความขาดแคลน   

 ให้บรรลุผลด้วยความตั้งใจและความซื่อสัตย์”   
     ** อุปสรรคของการท างานที่ไม่ประสบความส าเร็จ คือ ความขาดแคลน และข้ออ้าง    
   ส่วนการท างานให้ประสบความส าเร็จ คือ ความตั้งใจและความซื่อสัตย์ ** 
 

13. การท างานท่ีดี มี 5 อย่าง คือ ต้องรู้หน้าที่ ท าตามหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่ ไม่ท าเกินหน้าที่ และ          
ไม่ก้าวกายหน้าที ่           

                        ** แค่รู้หน้าที่การท างานของเราก็ประสบความส าเร็จ ** 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนแม่บท แนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รวมทั้งแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจและ
ตระหนักถึงวินัยส าหรับข้าราชการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ทั้งยังรับรู้ ตระหนักและเกิดจิต
ส านักในการมีวินัย การท างานเป็นทีม ความสามัคคี เรียนรู้อุดมการณ์ข้าราชการ หลักราชการ จรรยาข้าราชการ
ที่ส าคัญส าหรับการท างานในภาคราชการ รวมถึงการมีจิตบริการในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจ
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกและความหลากหลายในด้านต่างๆ  เรียนรู้และเข้าใจ เกิดทัศนคติที่
ถูกต้องในการมองและแก้ไขปัญหา รวมทั้งติดสินใจอย่างเป็นระบบมีเหตุผล  มีความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนา
ทักษะต่างๆสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเอง และการท างานที่เชื่อมโยง
นโยบายของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ และแผ่นแม่บทในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 
                                                                          


