หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

สำนักงำนปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหำนคร
“อบรมจริยธรรม นำกฎหมำยมำใช้ ใส่ใจโรคระบำดสัตว์ปีก”
กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรพัฒนำปศุสัตว์
๑ วัน ในวันที่ 29 สิงหำคม ๒๕60

๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบำลมีนโยบำยให้ประเทศไทยปลอดจำกโรคสัตว์ปีกซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศและควำมเป็ น อยู่ ข องเกษตรกรเป็ น อย่ ำ งมำก ประกอบกั บ กรมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ อ อกกฎหมำย
ด้ ำ นกำรปศุ สั ต ว์ ขึ้ น ใหม่ ๆ เพื่ อ ควบคุ ม บั ง คั บ ใช้ ใ นกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรกรมปศุ สั ต ว์ ใ ห้ เป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพอีกทั้งยังมุ่งเน้นและมีนโยบำยให้ ข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่ อย่ำงเต็มใจ
เต็มควำมสำมำรถ และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงำน และให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด
สำนักงำนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหำนครเป็นหน่ วยงำนในสังกัดกรมปศุสัตว์และให้ควำมสำคัญกับ
นโยบำยดังกล่ำว เพื่อให้รองรับกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมนโยบำยรัฐบำลและกรมปศุสัตว์ จึงมีควำม
จำเป็นต้องพัฒนำข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรผู้ปฏิบัติงำน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในรูปแบบและวิธี
ปฏิบัติอย่ำงถูกต้องเพื่อให้สำมำรถ ควบคุมป้องกัน โรคระบำดสัตว์ปีก และสำมำรถนำกฎหมำยด้ำนกำรปศุ
สัตว์ มำปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหำนครได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น อีกทั้งมีควำมตระหนักถึง นโยบำย
แนวควำมคิ ด และกำรน ำจริ ย ธรรม มำปฏิ บั ติ ง ำนกรมปศุ สั ต ว์ จึ ง เห็ น สมควรจั ด ฝึ ก อบรมโครงกำร
“อบรมจริยธรรม นำกฎหมำยมำใช้ ใส่ใจโรคระบำดสัตว์ ปีก” ของสำนักงำนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับรู้และเข้ำใจนโยบำยแนวควำมคิดและจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมำณ 2560
๒. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร รับรู้ถึงกฎหมำยด้ำนกำรปศุสัตว์และสำมำรถนำไปปฏิบัติ
อย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม
๓. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ด้ำนควบคุมโรคระบำดในสัตว์ปี กเพิ่มขึ้นและนำไป
ปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ

๒

๓. เป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น 30 คน แบ่งออกเป็น
๑. ข้ำรำชกำร ในสังกัดสำนักงำนปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหำนคร จำนวน 22 คน
๒. พนักงำนรำชกำร จำนวน 8 คน
๔. สถานทีด่ าเนินการ
สถำนที่จัดประชุมสัมมนำใช้สถำนที่ ห้องประชุมสำนักงำนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหำนคร
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
จำนวน ๑ วัน ในวันที่ 29 สิงหำคม ๒๕60
๖. วิทยากรและเทคนิคการฝึกอบรม
หัวข้ออบรม : จริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร
วิทยำกร
นำยสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหำนคร

ประวัติและคุณสมบัติ
เนื่องจำก นำยสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน เป็นผู้บังคับบัญชำ
ของผู้ เข้ ำรับ กำรฝึ ก อบรมและเคยด ำรงต ำแหน่ ง ปศุ สั ต ว์จั งหวั ด
กำแพงเพชร ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครำม ปศุสัตว์จังหวัดระนอง
และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหำนคร ตำมลำดับจึงมีควำมเหมำะสมใน
กำรเป็นวิทยำกรในหัวข้อจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร

หัวข้ออบรม : กฎหมำยด้ำนกำรปศุสัตว์
วิทยำกร
นำยสุเทพ ยิ้มละไม
ผู้อำนวยกำรสำนักกฎหมำย
กรมปศุสัตว์

ประวัติและคุณสมบัติ
เนื่ องจำก น ำยสุ เ ท พ ยิ้ ม ละไม เป็ น ผู้ ด ำรงต ำแห น่ ง
ผู้อำนวยกำรสำนักกฎหมำยของกรมปศุสัตว์จึงมีควำมเหมำะสมใน
กำรเป็นวิทยำกรหัวข้อกฎหมำยด้ำนกำรปศุสัตว์

หัวข้ออบรม : โรคระบำดในสัตว์ปีก
วิทยำกร
ประวัติและคุณสมบัติ
นำยสัตวแพทย์ปัญญำ แดงสีพลอย
เนื่องจำก นำยสัตวแพทย์ปัญญำ แดงสีพลอย ได้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ หั วห น้ ำก ลุ่ ม พั ฒ น ำสุ ขภ ำพ สั ต ว์ ส ำนั ก งำน ป ศุ สั ต ว์ พื้ น ที่
กรุงเทพมหำนครจึงมีควำมเหมำะสมในกำรเป็นวิทยำกรในหัวข้อโรค
ระบำดในสัตว์ปีก

๓

๗. ทีป่ รึกษาโครงการ
นำยสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหำนคร
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรพัฒนำปศุสัตว์ สำนักงำนปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหำนคร
คณะทางาน
๑. นำยอรรถพล แสนพันทำ
๒. นำยณัฐพงศ์ แก้วเฉย
๓. นำงสำวน้ำทิพย์ ทองลำด

ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

๙. งบประมาณ
ใช้งบประมำณจำก แผนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ กิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำร
ปศุสัตว์ จำนวนเงิน 7,800 บำท (เจ็ดพันแปดร้อยบำทถ้วน)
โดยแบ่งค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ดังนี้
๑. ค่ำอำหำรกลำงวัน สำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมและคณะทำงำน จำนวน 30 คนๆ ละ ๑
มื้อๆ ละ 15๐ บำท เป็นเงิน 4,500 บำท (สี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน)
๒. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม และคณะทำงำน จำนวน 30
คนๆ ละ ๒ มื้อละ ๓๕ บำท เป็นเงิน 2,100 บำท (สองพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน)
๓. ค่ำตอบแทนวิทยำกร จำนวนเงิน 2 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บำท เป็นเงิน 1,2๐๐ บำท
(หนึ่งพันสองร้อยบำทถ้วน) ประกอบด้วย
- หั ว ข้ อ อบรม “กฎหมำยด้ ำ นปศุ สั ต ว์ ” จ ำนวน 2 ชั่ ว โมงๆ ละ ๖๐๐ บำท
เป็นเงิน ๑,2๐๐ บำท
๑๐. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑. ดำเนินกำรท ำแบบทดสอบก่อนเข้ำร่วมโครงกำรและแบบทดสอบหลังกำรเข้ำร่วม
โครงกำรเพื่อประเมิน ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
๒. ประเมินผลโครงกำรฯ โดยใช้สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ ำร่วมโครงกำรหลังกำร
สิ้นสุดกำรฝึกอบรมได้แก่ หลักสูตร วิทยำกร และกำรจัดอบรม เพื่อนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงโครงกำร
ได้แก่ หลักสูตร วิทยำกร และกำรจัด
๓. ติดตำมผลกำรอบรมภำยหลังกำรอบรมภำยใน ๓๐ วัน โดยประเมินจำกกำรนำควำมรู้
ไปประยุกต์ใช้จริงในกำรปฏิบัติ

๔

๑๑. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๑1.๑ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้รับทรำบและเข้ำใจกำรนำจริยธรรมมำใช่ในกำรปฏิบัติรำชกำร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์ที่มอบให้สำนักงำนปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหำนครประจำปีงบประมำณ 2560 แนะนำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง
๑1.๒ ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมรับ รู้และเข้ำใจในกฎหมำยด้ำนปศุสัตว์มำกขึ้น และ
สำมำรถนำไปใช้อย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม
๑1.๓ ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมได้รับรู้ถึงโรคระบำดในสัตว์ปีก มำกขึ้น และมีกำรวำงแผน
ควบคุมป้องกันโรคระบำดอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
๑๒.รายละเอียด เนื้อหาหลักสูตร
หัวข้อ ๑ : จริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร (๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้

รำยละเอียดของเนื้อหำ
วิธีกำรสอน
กำรประเมิน

1. เพื่อให้ทรำบถึงจริยธรรม ในกำรปฏิบัติรำชกำร
2. เพื่ อ ให้ เ ข้ ำ ใจในจริ ย ธรรมและน ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ กำร
ปฏิ บั ติ งำนเพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมซื่ อ สั ต ย์ แ ละควำมสำมั ค คี ในกำร
ทำงำน
๑. ควำมหมำยของจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร
๒. กำรใช้จริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร
๑. ดำเนินกำรสอนโดยวิธีบรรยำยและเปิดโอกำสให้ผู้อบรมซักถำม
และแสดงควำมคิดเห็น
๑. แบบทดสอบก่อนและหลังกำรอบรม

หัวข้อ ๒ : กฎหมำยด้ำนกำรปศุสัตว์ที่ใช้กับกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
รำยละเอียดของเนื้อหำ
วิธีกำรสอน
กำรประเมิน

๑. เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกับกฎหมำยด้ำนปศุสัตว์
๒. เพือ่ ให้บุคลำกรสำมำรถนำกฎหมำยด้ำนปศุสัตว์มำใช้อย่ำง
ถูกต้องและเป็นธรรม
๑. กฎหมำยว่ำด้วยโรคระบำดสัตว์
๒. กฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำลสัตว์
๓. กฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้ำนปศุสัตว์
๑. ดำเนินกำรสอนโดยวิธีบรรยำยและเปิดโอกำสให้ผู้อบรมซักถำม
และแสดงควำมคิดเห็น
๑. แบบทดสอบก่อนและหลังกำรอบรม

๕

หัวข้อ ๓ : โรคระบำดในสัตว์ปีก (๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
รำยละเอียดของเนื้อหำ
วิธีกำรสอน
กำรประเมิน

1. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมรับรู้และเห็นควำมสำคัญกับโรคระบำดสัตว์ปีก
2. เพือ่ ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมรับรู้และวำงแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ปีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑. โรคระบำดในสัตว์ปีก
๒. กำรควบคุมป้องกันโรคกำรวำงแผนเผชิญเหตุภำวะกำรเกิดโรค
ระบำในสัตว์ปีก
๑. โดยกำรบรรยำยตำมหัวข้อและเปิดโอกำสให้ผู้อบรมซักถำมและ
แสดงควำมคิดเห็น
๒. ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในภำวะกำรเกิดคระบำดในสัตว์ปีก
๑. แบบทดสอบก่อนและหลังกำรอบรม

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงกำร

(นำยอรรถพล แสนพันทำ)
หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรพัฒนำปศุสัตว์

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำยสมยศ อินทรพิน)
ปศุสัตว์พื้นทีก่ รุงเทพมหำนคร

ควำมเห็นของผู้อนุมัติโครงกำร
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ

ผู้อนุมัตโิ ครงกำร

(………………………………………………….)
…………………………………………………………………

๖

กาหนดการฝึกอบรม
โครงการ “อบรมจริยธรรม นากฎหมายมาใช้ ใส่ใจโรคระบาดสัตว์ปกี ”
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมสานักงาน สานักงานปศุสัตว์พนื้ ที่กรุงเทพมหานคร

**********************************
๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนเข้ำฝึกอบรม
พิธีเปิดโครงกำร “อบรมจริยธรรม นำกฎหมำยมำใช้ ใส่ใจโรคระบำดสัตว์ปีก”
บรรยำยในหัวข้อจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร
บรรยำยในหัวข้อกฎหมำยด้ำนกำรปศุสัตว์
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
บรรยำยในหัวข้อโรคระบำดสัตว์ปกี และแผนเตรียมควำมพร้อมรับ
สถำนกำรณ์โรคสัตว์ปีก
๑๖.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. กำรติดตำมและกำรรำยงำนผล กำรดำเนินงำนของสำนักงำนปศุสัตว์
พื้นที่กรุงเทพมหำนครโดยปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหำนคร

หมำยเหตุ

รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ ๑๐.๓๐ น.- ๑๐.๔๕ น.
และเวลำ ๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น

๗

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการอบรมจริยธรรม นากฎหมายมาใช้ ใส่ใจโรคระบาดสัตว์ปกี
วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสตั ว์พนื้ ที่กรุงเทพมหานคร
ที่
๑
๒

ชื่อ-สกุล
นำยสมยศ อินทรพิน
นำยอรรถพล แสนพันทำ

3
4

นำยปัญญำ แดงสีพลอย
นำยบุญรอด พัฒนไพศำล

5
6
7
8
9
10
11
๑2
๑3
14
๑5
๑6
๑7
18
19
20
21
๒2
๒3
๒4
๒5
๒6
๒7
๒8
29
30

นำยวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ
นำยฉัตรชัย สุวำนิช
นำยธีรศิษฏ์ โฉมเฉลำ
นำยอำนำจ รุ่งโรจน์ศรีบุญ
นำยสุจิต คุณะวัฒนกุล
นำยพินิจ แท่นรัตน์
นำยกุมโชค ปำลียะ
นำยวิสุทธิ์ ก๊กเจริญทรัพย์
นำยฉัตรชนก เจริญเชื้อ
นำยสมคิด วิมุกตำนนท์
นำยภูเบศ หอมเจริญ
นำยวีรศักดิ์ สุนทรโกมล
นำยสมพงศ์ ทองเกื้อ
นำยมำนะ บุตรเพชร
นำงวรรณวิมล ทองคง
นำงสำวอภิญญำ พฤกษชำติ
ว่ำที่ ร.ต.เดชำ กลับสงเครำะห์
นำยชัยชนะ ยำสุลง
นำยวิทยำ ศรีชำติ
นำยทวีพงษ์ สรสันต์
นำยคมกริช จันทรำช
นำงสำวกุลิสรำ ลิกกะโห้
นำยณัฐกร ศรีดำกุล
นำยณัฐพงศ์ แก้วเฉย
นำงสำวน้ำทิพย์ ทองลำด
นำงสำวชฎำพร นกเขำเทศ

ตาแหน่ง
ปศุสัตว์พนื้ ที่กรุงเทพมหำนคร
หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ
กำรปศุสัตว์
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์
หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ
กำรปศุสัตว์
ปศุสัตว์พื้นที่ 1
ปศุสัตว์พื้นที่ 2
ปศุสัตว์พื้นที่ 3
ปศุสัตว์พื้นที่ 4
ปศุสัตว์พื้นที่ 5
ปศุสัตว์พื้นที่ 6
ปศุสัตว์พื้นที่ 7
ปศุสัตว์พื้นที่ 8
ปศุสัตว์พื้นที่ 9
ปศุสัตว์พื้นที่ 10
ปศุสัตว์พื้นที่ 11
ปศุสัตว์พื้นที่ 12
ปศุสัตว์พื้นที่ 13
ปศุสัตว์พื้นที่ 14
สัตวแพทย์ประจำกลุ่มพัฒนำสุขภำพ
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร

หมายเหตุ

