
สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรส านักงานปศุสัตว์พื้นทีก่รุงเทพมหานคร         
สู่ความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจ าปี 2558 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  

 

1.  หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบัน พันธกิจของกรมปศุสัตว์มีมากเพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ สังคมเมืองไทยและสังคมโลก 

ตลอดจนนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ เทคโนโลยีและสอดคล้อง 
ถูกต้องตามระเบียบวินัยและเป็นธรรม อีกทั้งกรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
สารสนเทศ ไว้ให้บริการประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้ก าหนดตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทเป็นผู้สอน
งาน วิธีการปฏิบัติงานและแนวทางที่จะให้บรรลุผลส าเร็จของงาน โดยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นอีกหนึ่งที่
ต้องด าเนินการควบคู่กับการบริหารงาน และผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมโดยต้องอาศัยศีลและหลักธรรมในการปฏิบัติงานต่างๆ ทุก
ด้าน ดังนั้นส านักงานปศุสัตว์กรุ งเทพมหานครจึงจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานปศุสัตว์
กรุงเทพมหานครสู่ความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจ าปี 2558 
 

2. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รับรู้นโยบายของกรมปศุสัตว์ที่มอบให้

ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2558 และน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รับรู้และเข้าใจในระบบฐานข้อมูล

เกษตรกรผู้ลี้ยงสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึง

จรรยาบรรณของข้าราชการ 
2.5 เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รับรู้ เข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย            

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการในสังกั ดส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทมหานคร จ านวน  18  คน 

 ลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทมหานคร จ านวน  1    คน 
 พนักงานราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทมหานคร จ านวน  7    คน 

รวมทั้งสิ้น   26  คน 
 

๔. สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 



5.  งบประมาณ  
ใช้งบประมาณของส านักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร จากแผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่า
ภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
0700679001000000 กิจกรรมพัฒนาปรับปรงุพันธุส์ัตว์(สลก.) 070061000J1038 เป็นเงิน 13,200 
บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 โดยแบ่งค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ดังนี้ 
 1. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมและคณะท างาน จ านวน 26 คน 1 มื้อๆ ละ          150 
บาท เป็นเงิน 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม และคณะท างาน จ านวน 26 คน 2 มื้อๆ ละ 
30 บาท เป็นเงิน 1,560 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 3. ค่าวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 4. ค่าเอกสารฝึกอบรม จ านวน 26 คน คนละ 100 บาท  เป็นเงิน  2 ,600  บาท (สองพันหกร้อย
บาทถ้วน) 

5. ค่าป้ายโครงการ  เป็นเงิน  1,800  บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 6. ค่าดอกไม้ประดับสถานที่  เป็นเงิน  340 บาท (สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  การเบิกจ่ายงบประมาณในครั้งนี้สามารถถัวจ่ายได้ 
 

6.  การประเมินผลโครงการ 

 6.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
        เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   

6.2 ขอบเขตของการประเมิน  
               กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  บุคลากรส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่เข้ารับการฝึกอบรม        
จ านวน 26 คน 

          6.3  วิธีด าเนินการ  ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้ 
      6.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบ่ง

ออกเป็น  3  ด้าน คือ 
                           ด้านที่ 1  ด้านวิทยากร 
                             ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตร    
                    ด้านที ่3  ด้านการจัดการฝึกอบรม 
   ด้านที่ 4  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 

       6.3.2  วิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิเคราะห์  ด าเนินการดังนี้ 
           ด้านที ่1  ด้านวิทยากร วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) 

           ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตร วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) 

  ด้านที่ 3 ด้านการจัดการฝึกอบรม วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) 
                    ส่วนที่ 4 สรุปข้อเสนอแนะ  โดยใช้ความถ่ี ( f ) หรือการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
 



        6.3.3  การแปลผลข้อมูล ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ย(M) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย (M)   ความหมาย 
 4.51  –  5.00   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 3.51  –  4.00    ระดับความพึงพอใจมาก 
 2.51  –  3.50    ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 1.51  –  2.50    ระดับความพึงพอใจน้อย 
 1.00  –  1.50    ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
6.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

        ด้านที ่1 ด้านวิทยากร   
    

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ภาพรวม ความพึงพอใจด้านวิทยากร 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

คะแนนรวม 570 

ค่าเฉลี่ย 4.38 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 

C.V.(%) 16.87 

แปลผล   มาก 
 

จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 26 คน มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยด้าน
วิทยากรในภาพรวม คะแนนรวม 470 ค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 อยู่ในระดับ มาก 

 

ด้านที ่2  ด้านหลักสูตร    
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ภาพรวม ความพึงพอใจด้านหลักสูตร 

          

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

คะแนนรวม 558 

ค่าเฉลี่ย 4.29 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 

C.V.(%) 17.79 

แปลผล   มาก 
 

   



จากตารางที่ 2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 26 คน มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยด้าน
วิทยากรในภาพรวม คะแนนรวม 558 ค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยู่ในระดับ มาก 

 
ด้านที่ 3  ด้านการจัดฝึกอบรม   

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ภาพรวม ความพึงพอใจด้านการจัดฝึกอบรม 
          

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

คะแนนรวม 550 

ค่าเฉลี่ย 4.24 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 

C.V.(%) 17.71 

แปลผล   มาก 
 

   
จากตารางที่ 2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 26 คน มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยด้าน

วิทยากรในภาพรวม คะแนนรวม 550 ค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 อยู่ในระดับ มาก 
   

ด้านที่ 4  ด้านความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ    
สรุปข้อเสนอแนะ 

              1.  สื่อและเนื้อหาการบรรยายยังไม่ครอบคลุม และไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าท่ีควร 
             2.  ควรจัดการฝึกอบรมการให้ความรู้ให้มากและบ่อยครั้งกว่าเดิม 
   3.  วิทยากรมีรูปแบบการบรรยายยังไม่ดึงดูดความสนใจ  
 

7.  สรุปผลการประเมิน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการด าเนินงานโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก”  และสรุปผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้คือ คะแนนรวมเท่ากับ 554 คะแนน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26          
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74  ค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปร (C.V) เท่ากับ 17.76 
 

8. ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
     8.1 ควรจัดการฝึกอบรมนอกสถานที่ และมีการศึกษาดูงาน 
     8.2 ก าหนดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้วย 
 
 
 
 


