
หน่วยงาน                ส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร 
ชื่อโครงการ   โครงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนครสู่ควำมส ำเร็จใน

กำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ ประจ ำปี 2558 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรพัฒนำปศุสัตว์  
ระยะเวลาด าเนินงาน     1 วัน ในวันอังคำรที่  24  กุมภำพันธ์  2558 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน พันธกิจของกรมปศุสัตว์มีมำกเพ่ิมขึ้นตำมภำวะเศรษฐกิจ สังคมเมืองไทยและสังคมโลก 
ตลอดจนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ทันต่อเหตุกำรณ์  เทคโนโลยีและ
สอดคล้อง ถูกต้องตำมระเบียบวินัยและเป็นธรรม อีกทั้งกรมปศุสัตว์ได้พัฒนำระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบสำรสนเทศ ไว้ให้บริกำรประชำชน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ พร้อมทั้ง ได้ก ำหนดตัวชี้วัด
ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 โดยให้ผู้บังคับบัญชำมีบทบำท
เป็นผู้สอนงำน วิธีกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงที่จะให้บรรลุผลส ำเร็จของงำน โดยกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกร
เป็นอีกหนึ่งที่ต้องด ำเนินกำรควบคู่กับกำรบริหำรงำน และผู้บังคับบัญชำมีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญในกำรพัฒนำ
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมโดยต้องอำศัยศีลและหลักธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ทุกด้ำน ดังนั้นส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนครจึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำน
ปศุสัตว์กรุงเทพมหำนครสู่ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ ประจ ำปี 2558 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร รับรู้นโยบำยของกรมปศุสัตว์ที่มอบให้

ส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีงบประมำณ 2558 และน ำไปปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง 
2. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร รับรู้และเข้ำใจในระบบฐำนข้อมูลเกษตรกร

ผู้ลี้ยงสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.3 เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร รับรู้ เข้ำใจ และตระหนักถึงจรรยำบรรณ

ของข้ำรำชกำร 
2.5 เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร รับรู้ เข้ำใจ ในระเบียบ กฎหมำย            

ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนปศุสัตว์ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้ำรำชกำรในสังกั ดส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทมหำนคร  จ ำนวน  18  คน 

 ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัดส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทมหำนคร จ ำนวน  1    คน 
 พนักงำนรำชกำรสังกัดส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทมหำนคร จ ำนวน  7    คน 

รวมทั้งสิ้น   26  คน 
                                              

๔. สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 
 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 วันอังคำรที่  24  กุมภำพันธ์ 2558  เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. 
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๖. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร 
 

หัวข้อ : กำรมอบนโยบำยแนวควำมคิด และแนวทำงปฏิบัติงำน แก่บุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์  
กรุงเทพมหำนคร (1 ชั่วโมง) โดย น.สพ.วีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้  1. เพ่ือให้ทรำบถึงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกรมปศุสัตว์ 
2. เพื่อให้บุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนครเข้ำใจนโยบำยของกรม    
    ปศุสัตว์และปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

รายละเอียดของเนื้อหา 1. นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกรมปศุสัตว์ กับส ำนักงำนปศุสัตว์ 
    กรุงเทพมหำนคร 

วิธีการสอน  1. ด ำเนินกำรสอนโดยวิธีบรรยำย ให้ผู้ที่รับฟังเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
    (Participatory Learning : PL) โดยเปิดโอกำสให้ผู้อบรมซักถำมและแสดง  
    ควำมคิดเห็น 

การประเมินผล 1. สังเกตระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกรรม โดย วิทยำกร 
2. แบบทดสอบก่อนและหลังกำรอบรม 

  
หัวข้อ : ระบบฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ( (2 ชั่วโมง) โดย วิทยำกรจำก ศูนย์สำรสนเทศ กรมปศุสัตว์
    
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  1. เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์       

กรมปศุสัตว์ และสำมำรถใช้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รายละเอียดของเนื้อหา  1. วัตถุประสงค์ของระบบฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์        

2. ควำมสำมำรถของระบบฯ 
3. ขั้นตอนกำรใช้งำน/วิธีกำรด ำเนินงำน เบื้องต้น 

วิธีการสอน  1. ด ำเนินกำรสอนโดยวิธีบรรยำย ให้ผู้ที่รับฟังเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
    (Participatory Learning : PL) โดยเปิดโอกำสให้ผู้อบรมซักถำมและแสดง  
    ควำมคิดเห็น / สำธิต 

การประเมินผล 1. สังเกตระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกรรม โดย วิทยำกร 
2. แบบทดสอบก่อนและหลังกำรอบรม 

       

หัวข้อ : คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์  (1 ชั่วโมง)             
โดย วิทยำกร จำกกลุ่มวินัย กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมปศุสัตว์ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  1. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนครทรำบ เข้ำใจ และ

ตระหนักเกี่ยวกับจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร 
รายละเอียดของเนื้อหา 1. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ 
วิธีการสอน  1. ด ำเนินกำรสอนโดยวิธีบรรยำย ให้ผู้ที่รับฟังเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

    (Participatory Learning : PL) โดยเปิดโอกำสให้ผู้อบรมซักถำมและแสดง  
    ควำมคิดเห็น 

การประเมินผล 1. สังเกตระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกรรม โดย วิทยำกร 
2. แบบทดสอบก่อนและหลังกำรอบรม 

    
 

/ หัวข้อ : ระเบียบ  
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หัวข้อ : ระเบียบ กฎหมำย ที่ เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน เพ่ือป้องกันกำรกระท ำควำมผิด (1 ชั่วโมง)          
โดย นำยวรฉัตร  วิรัชลำภ หัวหน้ำกลุ่มวินัยกองกำรเจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  1. เพ่ือให้ทรำบ และเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 

    ที่เก่ียวข้องกับกรมปศุสัตว์ 
2. เพ่ือป้องกันกำรกระท ำควำมผิดในกำรปฏิบัติงำน 

รายละเอียดของเนื้อหา  1. กฎหมำย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนปศุสัตว์ 
2. ข้อควรปฏิบัติ ข้อแนะน ำ และกรณีตัวอย่ำงของกำรปฏิบัติงำน 

วิธีการสอน  1. ด ำเนินกำรสอนโดยวิธีบรรยำยโดยอ้ำงอิงจำกหนังสือธรรมะ ให้ผู้ที่รับฟังเรียนรู้  
    แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) โดยเปิดโอกำสให้ผู้อบรม  
    ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 

การประเมินผล 1. สังเกตระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกรรม โดย วิทยำกร 
2. แบบทดสอบก่อนและหลังกำรอบรม 

 

7. ที่ปรึกษาโครงการ 
7.1 ปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร   

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มยทุธศำสตร์และสำรสนเทศกำรพัฒนำปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร 

  

9. คณะท างาน 
 9.1 นำยอรรถพล แสนพันทำ  ประธำนคณะท ำงำน  
 9.2 นำงกรุณำ  พ่ึงพรม   คณะท ำงำน 
 9.3 นำงสำวกมลวรรณ ทองอร่ำม  คณะท ำงำน 
 9.4 นำยฑีภำกรณ์ ส ำเภำ   คณะท ำงำน 
 

10. งบประมาณ  
 ใช้งบประมำณของส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร จำกแผนงำนส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิต 
สร้ำงมูลค่ำภำคกำรเกษตรและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ ผลผลิตกำรพัฒนำกำร
ผลิตปศุสัตว์ 0700679001000000 กิจกรรมพัฒนำปรับปรุงพันธุ์สัตว์(สลก.) 070061000J1038 
เป็นเงิน 13,200 บำท (หนึ่งหมื่นสำมพันสองร้อยบำทถ้วน) 
 โดยแบ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรฯ ดังนี้ 
 1. ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับผู้ เข้ำร่วมประชุมและคณะท ำงำน จ ำนวน  26 คน 1 มื้อๆ ละ          
150 บำท เป็นเงิน 3,900 บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 
 2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม และคณะท ำงำน จ ำนวน 26 คน 2 มื้อๆ ละ 
30 บำท เป็นเงิน 1,560 บำท (หนึ่งพันห้ำร้อยหกสิบบำทถ้วน) 
 3. ค่ำวิทยำกร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บำท เป็นเงิน 3,000 บำท (สำมพันบำทถ้วน) 
 4. ค่ำเอกสำรฝึกอบรม จ ำนวน 26 คน คนละ 100 บำท  เป็นเงิน  2,600  บำท (สองพันหกร้อย
บำทถ้วน) 

5. ค่ำป้ำยโครงกำร  เป็นเงิน  1,800  บำท (หนึ่งพันแปดร้อยบำทถ้วน) 
 

/6. ค่ำดอกไม้ 
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 6. ค่ำดอกไม้ประดับสถำนที่  เป็นเงิน  340 บำท (สำมร้อยสี่สิบบำทถ้วน) 
หมายเหตุ  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณในครั้งนี้สำมำรถถัวจ่ำยได้ 
 

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
11.๑ ด ำเนินกำรท ำแบบทดสอบก่อนเข้ำร่วมโครงกำร และ แบบทดสอบหลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร    

เพ่ือประเมิน ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
11.๒ ประเมินผลโครงกำรฯ โดยใช้สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรหลังโครงกำรสิ้นสุด เพ่ือน ำ

ผลกำรประเมินไปปรับปรุงโครงกำร 
11.3 ติดตำมผลกำรอบรมภำยหลังกำรอบรม 30 วัน โดยประเมินจำกกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้

จริงในกำรปฏิบัติงำน 
 

12. รับรองผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
 ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่ผ่ำนกำรอบรมจะได้รับใบประกำศนียบัตรรับรองผลกำรอบรมจำกส ำนักงำน      
ปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร ต้องปฏิบัติตำมระเบียบที่ก ำหนดในหลักสูตร ดังนี้ 
 12.1 ปฏิบัติกิจกรรมตำมหลักสูตรครบตำมที่หลักสูตรก ำหนดและผลงำนผ่ำนเกณฑ์เป็นที่น่ำพึงพอใจ
ของวิทยำกร 
 12.2 ร่วมกิจกรรมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของเวลำกำรอบรมทั้งหมด 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.๑ บุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร ได้รับรู้นโยบำยของกรมปศุสัตว์ที่มอบให้

ส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีงบประมำณ 2558 และน ำไปปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง 
13.2 บุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร ได้รับรู้และเข้ำใจในระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์

และระบบสำรสนเทศของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
13.3 บุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร รับรู้ เข้ำใจ และตระหนักถึงจรรยำบรรณของ

ข้ำรำชกำร 
13.4 บุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์กรุงเทพมหำนคร รับรู้ เข้ำใจ ในระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรปฏิบัติงำนด้ำนปศุสัตว์ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ลงชื่อ- 
 
 



 -๕- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

     ลงชื่อ                                       ผู้เสนอโครงการ 
              (นายอรรถพล   แสนพันทา) 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 

     ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายสมยศ  อินทรพิน) 
                ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 

 ความเห็นของผู้อนุมัติโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 
                                                           ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                  
 


