
 
 

โครงการฝกอบรมหลกัสูตร “ การเปนขาราชการที่ด ี” รุนที่ ๓3  
ประจําปงบประมาณ ๒๕60 

 
1.ช่ือโครงการฝกอบรมหลักสูตร “ การเปนขาราชการท่ีดี ” รุนท่ี ๓3 ประจําปงบประมาณ ๒๕60 

 
2.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙  วรรคหนึ่ง กําหนดวา 
ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และ    
ใหไดรับการพัฒนาเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการท่ีดี สํานักงาน ก  .พ.           
จึงไดมีหนังสือ ท่ี นร 1013.5 / ว 4 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2560 การปรับปรุงแนวทางการดําเนินการพัฒนาและ
การประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยกําหนด          
แนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ เพ่ือใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใหสวนราชการ
สามารถดําเนินการพัฒนาขาราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว และเกิดประสิทธิผล และยกเลิกหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013 / ว 25 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2553 และใหสวนราชการใชแนวทางการดําเนินการ
พัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีได
ปรับปรุงใหม สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญท่ีบรรจุเขารับราชการตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2560 เปนตนไป 
โดยดําเนินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหครบท้ัง                  

3  กระบวนการ ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามท่ีสวนราชการกําหนด  ซ่ึงจะตองไมนอยกวา      
หกเดือนแตไมเกินหนึ่งป นั้น  

สํานักงาน ก.พ.ไดปรับปรุงและกําหนดการดําเนินการพัฒนาและแนวทางการประเมินผล  
การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไดแก การปฐมนิเทศ          
การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน โดยเห็นควรใหใชชื่อของการอบรมสัมมนารวมกัน 
เชนเดียวกันทุกสวนราชการ คือ หลักสูตร “ การเปนขาราชการท่ีดี ” ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงไดปรับปรุง       
ชื่อการฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม เปน การฝกอบรมหลักสูตร “ การเปนขาราชการท่ีดี ” และปรับปรุง   
ชุดกิจกรรมในการอบรมสัมมนารวมกันใหมใหเปนไปตามท่ี สํานักงาน ก.พ. ปรับปรุง ประกอบดวย 3 ชุด
กิจกรรม คือ  

ชุดกิจกรรมท่ี ๑ ปรัชญาของการเปนขาราชการท่ีดี ประโยชนของแผนดิน และบทบาท 
                     หนาท่ี จิตสํานึกของการเปนขาราชการท่ีมีคุณธรรม 
ชุดกิจกรรมท่ี ๒ ความรู ทักษะ สมรรถนะ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 
ชุดกิจกรรมท่ี ๓ ความรูและทักษะเพ่ือการดํารงตนอยางสมดุลในศตวรรษท่ี ๒๑ 

เพ่ือใหการพัฒนาขาราชการบรรจุใหมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด กรมปศุสัตวจึงเห็นสมควร     
จัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตร “ การเปนขาราชการท่ีดี ” รุนท่ี ๓3 ข้ึน เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดรับการปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี เสริมสรางสมรรถนะและ
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการ สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และพัฒนา
เครือขายในการทํางาน รวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธท่ีดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยเนนการ
เรียนรูจากประสบการณและการลงมือปฏิบัติจริง 
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3. วัตถุประสงค   

๑. เ พ่ือพัฒนาขาราชการบรรจุ ใหม ให มีความรู   ความเข าใจ บทบาท หนา ท่ี  อุดมการณ               
ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาขาราชการ   การประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดีตามรอย    
พระยุคคลบาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือพัฒนาขาราชการบรรจุใหมใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือพัฒนาขาราชการบรรจุใหมใหมีความรูและทักษะเพ่ือการดํารงตนอยางสมดุลในศตวรรษท่ี 21 
4. เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางเครือขายขาราชการบรรจุใหม ในการ

ทํางานรวมกัน 
 

4. กลุมเปาหมาย คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม  
ขาราชการบรรจุใหมของสวนราชการในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีบรรจุตั้งแตเดือนมกราคม 2560 

ถึงเดือนมิถุนายน 2560 จํานวน 85 คน 
 
5. สถานท่ีจัดโครงการ 
          ณ โรงแรมทีวินเทจ T-Vintage Hotel บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
6. ระยะเวลา 

ระหวางวันท่ี 19-23 มิถุนายน 2560 
ระยะเวลาในการฝกอบรมรวมท้ังสิ้น 39 ชั่วโมง (5วัน/4คืน) 
 

7.วิทยากรและเทคนิคการฝกอบรม  
  บรรยาย สื่อวีดีทัศน อภิปราย กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ เกมส Walk Rally คายลูกเสือ 
กลุมสัมพันธ กายบริหาร กิจกรรมจิตสาธารณะ ศึกษาดูงาน และฝกปฏิบัติ 
วิทยากร นางพรวรินทร นุตราวงษ และทีมงาน 
ประวัติวิทยากร - รับราชการท่ีวชิรพยาบาลในตําแหนงพยาบาลเปนหนาท่ีหลัก เวลาหลังเลิกงาน

เพ่ือดูแลและชวยเหลือผูปวยระยะสุดทาย โดยทําในสิ่งท่ีผูปวยมีความสุขและสม
ปรารถนาเปนครั้งสุดทายกอนหมดลมหายใจ มานานนับ 10 ป จนไดรับการ
คัดเลือกใหเปน 1 ใน 6 คนดีของประเทศไทย และเปน 1 ใน 80 คนไทย ท่ีไดวิ่ง
คบเพลิงกีฬาโอลิมปก “ ปกก่ิงเกมส 2008” 

- ไดรับรางวัลขาราชการดีเดนของวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  
- ไดรับการคัดเลือกใหเปนคนดีของกรุงเทพฯ ในงาน 80 คนดีนําทางแผนดิน และ

รางวัลเชิดชูเกียรติอีกมากมาย 
- เปนวิทยากรใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเรื่อง : วิกฤตคือโอกาส  ปาฏิหาริยสราง

ได กาวขามขีดจํากัด การกลับไปตายท่ีบาน ความผูกพัน พลังของการกอด เปนตน 
- มีผลงานการเขียนหนังสือ : หัวใจเล็กๆกับแสนลานความสุข  , หัวใจเล็กๆกับ

ปาฏิหาริยท่ียิ่งใหญ การกอดเพ่ิมพลัง การดูแลเพ่ือการตายท่ีดี เปนตน 
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วิทยากร นายชัยรัตน มาสอน 
ประวัติวิทยากร - จบการศึกษาปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) จากมหาวิทยาลัย-   

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
- อดีตหัวหนาพระธรรมวิทยากร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
- อดีตหัวหนาพระธรรมวิทยากร  สํานักงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความ

ม่ันคงแหง สถาบันชาติ พระศาสนา  พระมหากษัตริย  
- ผลงานรายการโทรทัศน เชน รายการตีสิบทางชอง ๓ รายการสยามทูเดยและ

รายการธรรมะเดลิเวอรี่ทางชอง ๕ รายการวีไอพี  และรายการภัยรายวัน   
สเปเชียล  ชองโมเดิรนไนนทีวี รายการเมโทรนิวสทางชอง ๑๑ รายการยูไลฟ  
(U-life)  ชอง NBT และรายการโซนนิ่ง  ชอง  TPBS  

วิทยากร นางชุรีย กล่ันนําเค็ม เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจ
การเกษตร 

ประวัติวิทยากร เปนหนวยงานท่ีดําเนินการวิจัย และพัฒนาวิชาการดานเศรษฐกิจการเกษตรมหภาค 
พัฒนาเครื่องมือ เทคนิค และบุคลากรในการวิเคราะหความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
การเกษตรระหวางตัวแปรและปจจัยตางๆ ทางเศรษฐกิจ เพ่ือนํามากําหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรในระดับมหภาค และวิเคราะหผลกระทบของนโยบายและ
แผน ท่ีมีตอภาคเกษตรกรรม วิเคราะห ศึกษา และคาดคะเนแนวโนมภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรในอนาคต จัดเก็บและพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการเกษตรอยางเปน
ระบบและมาตรฐานสากล วิเคราะหและประเมินผลโครงการ/นโยบายทางการเกษตร 
และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และติดตามสถานการณการผลิต การเตือนภัย และ
การตลาดสินคาเกษตรท่ีสําคัญ พรอมท้ังศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางมาตรการ
การแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

วิทยากร นายธนวัชร  เกตุวิมุต  
ประวัติวิทยากร - จบการศึกษาสาขาชีวิตและความตาย ปริญญาโท มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   Mini  MBA  จากสถาบัน NIDA 
 - Exchang Student  Program & U.S. Culture-University of Wisconsin-La Crosse 
 -  จิตวิทยาการใหการปรึกษาสําหรับครอบครัว แนวซาเทียร  สถาบันอาเซียน 
   ครูโยคะ  สถาบันโยคะวิชาการ 
   กระบวนกรจิตปญญาศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตําแหนงปจจุบัน:ประธานเครือขายชีวิตสิกขา : เครือขายเพ่ือการเรียนรูและเขาใจชีวิต 
หัวขอบรรยาย:บริหารกายเติมพลังชีวิต  บริหารจิตเปนมิตรตัวเอง 

วิทยากร นางสาวไพริน ทําขุนทด จากศูนยสงเสริมสุขภาพมิชช่ัน 
ประวัติวิทยากร จบการศึกษา 

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย แปซิกฟก   สาขา การบัญช ี
- ประกาศนียบัตร  การแผนไทย จากศูนยสงเสริมสุขภาพแผนไทย สถาบัน

แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข    
- ประกาศนียบัตร Laughter&Yoga   

ประวัติการทํางาน 
- ผูชวยโปรแกรมศูนยสงเสริสุขภาพมิชชั่น 
- นักกิจกรรมบําบัด ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น 
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- Supervisor Program ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น 
- ทํางานท่ีศูนยสุขภาพมิชชั่นตั้งแต พ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบัน 

หัวขอบรรยาย 
1. มณีเวชพ้ืนฐานปรับโครงสราง 
2. การฝกลมปราณเพ่ือสุขภาพ 
3. กายบริหาร กระซับกลามเนื้อ  10 ทามือใหม 
4. โยคะพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุ และบุคคลท่ัวไป 
5. กายบริหารการสรางกลสเนื้อใหแข็งแรง ดวย ยางยืมหัศจรรย 
6. ฝกสมองดวยกายบริหาร ตาราง 9 ชอง 
7. กายบริการฤษีดัดตน 
          ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น โดยโรงพยาบาลมิชชั่นไดเล็งเห็นความสําคัญ
และปญหาท่ีเกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทํา
ใหเกิดโรคตางๆ    ท่ีอาจจะนําไปสูความพิการ และการเสียชีวิตได เชน โรคหัวใจ 
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอวน เปนตน ดังนั้นการปองกันจึงยอมจะ
ดีกวาการรักษา โรงพยาบาลมิชชั่นจึงไดกอตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่นข้ึน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและใหความรูทางดานสุขภาพโดยเฉพาะ โดยเนนการใช
หลักการตามธรรมชาติมาใชในการรักษา ฟนฟู และปองกันการเกิดโรคตาง ๆ 
รวมกับการรักษาดวยยาเพียงเล็กนอย และรับจัดฝกอบรมดานสุขภาพภายใตการ
ดูแลของแพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตรการ
กีฬา และเจาหนาท่ีผูชํานาญการ  ซ่ึงประกอบดวยการบรรยาย การสาธิต การฝก
ปฏิบัติ การควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย โดยวิทยากรและทีมงานซ่ึงเปน
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาตาง ๆ 

วิทยากร นายมานะ มหัคฆพงษ 
 Education 

 Bachelor Degree in Science Major Recreation: Srinakharinwirot University 

 Master Degree in Social Development: National Institute of Development Administration 

 Master Degree in Recreation Management: Srinakharinwirot University 

Working Experience 

 (1992) Head of Training and Welfare Section: CK Shoes Company Limited 

 (1997) Sales Administration Manager: O. P. Natural Company Limited 

 (2000) Senior Trainer: Advanced Contact Center Company Limited 

 (2003) Training Specialist: Advanced Info Service Public Company Limited 

 (2005) Culture Corporate and Change Management Manager: Advanced Info Service Public 

Company Limited 

Certify Trainer 

 Systematic Problem Solving and Decision Making: Acclaimed Consultants International 

 Interaction Management: Development Dimensions International 

 Corporate Culture: APM Group 

 Service Excellence: Human Recourses Development-AIS 

 Highly Effective Selective & Interview Techniques: Human Recourses Management-AIS 

 Continual Process Improvement: Service Quality Management-AIS 

 Branded LIFE CEM: Human Recourses Development-AIS 

 Self Development & Coaching: Human Recourses Development-AIS 

 You Can Do It: Trybe Singapore 

Trainer Topic 

 Systematic Problem Solving and Decision Making  

 Interaction Management 

 Corporate Culture 

 Service Excellence 
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 Continual Process Improvement 

 Self Development & Coaching  

 Setting Goal and Planning  

 Time Management 

 Creative Thinking 

 Supervisory Skill 

 Communication Effective 

 Train the Trainer 

 Teamwork and Walk Rally 

Consultant/Special Job 

1991-2003 MC / Recreation Activities e.g. Car Rally, Party Event, Tour  

2004-2011 Trainer 

2005-2006 Special Trainer: Topic Change Management at Chulalongkorn University 

2006-2008 Volunteer Trainer: ThaiCom Foundation 

2008-2009 Consultant Trainer:  Process Improvement Project at Sammakorn Plc 

2009-2010 Consultant Trainer: Service Improvement Project at Sammakorn Plc 

2009-2011 Consultant Trainer: Corporate Culture at MBK Co., Ltd. 

2012-2012 Consultant Trainer: Corporate Culture at Media Studio Co., Ltd. 

วิทยากร ศูนยการศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมากจากพระราชดําริ 
ประวัติวิทยากร ศูนยฯ เขาหินซอนฯ ไดดําเนินการตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเปนแหลงรวบรวม

การศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีดินทรายจัดเพ่ือเกษตรกรรม     
ซ่ึงมีรูปแบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยใหบริการแกประชาชนและ
เกษตรกรท่ีเขามาศึกษาหาความรู  ณ ท่ีแหงเดียวในทุกสาขาวิชาชีพ เสมือน 
“พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต” เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในดานการเกษตรกรรม 
และการพัฒนาอาชีพ เพ่ือเปนตนแบบ และแนวทางใหแกเกษตรกรและผูสนใจนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติในพ้ืนท่ีตอไป โดยเฉพาะหมูบานเปาหมาย จํานวน ๑๕ 
หมูบาน เนื้อท่ี ๑๑๓,๒๑๔ ไร ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ไดแก  

๑. จัดทําการเกษตรทฤษฎีใหมและการเกษตรผสมผสาน 

๒. จัดทําพ้ืนท่ีนํารองการปลูกพืชสมุนไพร 

๓. สาธิตและสงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของท่ีดินเพ่ือปลูกมันสําปะหลัง  

๔. สาธิตและผลิตกลาหญาแฝกเพ่ือปลูกและเพ่ือแจกจาย  

๕. จัดระบบอนุรักษดินและน้ํา  

๖. ขุดลอกลําหวยธรรมชาติ  

๗. จัดทําทางลําเลียงในไรนา บอน้ําประจําไรนา อาคารชะลอน้ําลนทอลอดระบายน้ํา 
ซอมแซมทางลําเลียงในไรนา  

๘. ปรับรูปแบบแปลงนา ปรับปรุงพ้ืนฟูพ้ืนท่ีบอทรายราง  

๙. อบรมถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การทําบัญชีฟารม และอบรมการทําขนมจาก
แปงมันสําปะหลงั 

 

วิทยากร กลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 
ประวัติวิทยากร กลุมวินัย มีบทบาทหนาท่ีดําเนินการสืบสวน รวบรวมขอมูล รวมท้ังการ วิเคราะห  

การจัดทําสํานวน และจัดทําความเห็น ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ 
วิธีการ กฏระเบียบ แนวทางการดําเนินการทางวินัย ดําเนินการเก่ียวกับการให
คําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเก่ียวกับการเสริมสรางวินัย การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการ การดําเนินการทางวินัย 
มาตรฐานการลงโทษในกระทรวง กรมตาง ๆ และเสริมสรางและปองกันมิให
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ขาราชการกระทําผิดวินัย 
วิทยากร สํานักกฎหมาย กรมปศุสัตว 
ประวัติวิทยากร สํานักกฎหมายเปนท่ีปรึกษาดานกฎหมายของกรมปศุสัตว  ศึกษาและวิเคราะห 

พัฒนากฎหมายและดําเนินการเก่ียวกับการยกรางกฎหมายและระเบียบดานการปศุ
สัตวและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดําเนินการคดีปกครอง คําสั่งทางปกครอง สัญญาทาง
ปกครองบังคับทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิด 

วิทยากร สํานักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว 
ประวัติวิทยากร สํานักงานเลขานุการกรม ดําเนินการบริหารท่ัวไปและงานสารบรรณกลาง 
วิทยากร กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 
ประวัติวิทยากร กองการเจาหนาท่ี มีพันธกิจในการพัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให

เปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกําลังคนในกรมปศุสัตว มุงพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในกรมปศุสัตวใหมีสมรรถนะสูงและพิทักษระบบคุณธรรมในราชการ 

 
8. ท่ีปรึกษาโครงการ 

๑. นายอภัย สุทธิสังข  อธิบดีกรมปศุสัตว 
2. นายวีรชาติ เข่ือนรัตน   รองอธิบดีกรมปศุสัตว 
3. นายพนม มีศิริพันธุ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
4. นางภัทรวรรณ ล่ําด ี  หัวหนากลุมพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี 

 
9.ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นางสาวปรารถนา พลายมาศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการเจาหนาท่ี ติดตอ
ประสานงานท่ี โทรศัพท ๐๒-๖๕๓-๔๔๖๕ โทรสาร ๐๒-๖๕๓-๔๙๒๗ และe-mail address : 
person5@dld.go.th 

รายชื่อคณะทํางาน 
๑. นาสาวธัญญนันท สินชัย นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
2. นางสาวมัตติกา เอ่ียมจํารัส เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
3. นางนวภรณ สนศิร ิ เจาพนักงานธุรการ  
4. นายเลอสรร ศิริปาลกะ  นักทรัพยากรบุคคล  
5. นายเวทย เบ็งจันทึก  พนักงานพิมพ ส .3  

 
10. งบประมาณ  

- คาใชจายระหวางการฝกอบรมเบิกจายจากโครงการฯ 
- รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และรายการอ่ืน           

ท่ีนอกเหนือจากงบประมาณท่ีโครงการจัดให สามารถเบิกจายเงินงบประมาณท่ีสํานักงาน/หนวยงานตนสังกัด
ของผูเขารับการประชุมอบรม/สัมมนา/ดูงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ยกเวน คาเชาท่ีพัก ใหเบิกจาย
ตามหลักเกณฑและอัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 

หนา ๖ จาก 13 
 

mailto:person5@dld.go.th


 
 
11.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑. ผูเขารับการอบรมสามารถนํามีความรู  ความเขาใจ บทบาท หนาท่ี อุดมการณ ความ
รับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาขาราชการไปประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดีตามรอยพระยุคคลบาท 
และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู ความเขาใจ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ 
ราชการไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูและทักษะเพ่ือการดํารงตนอยางสมดุลในศตวรรษท่ี 21  
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ผูเขารับการอบรมมีเครือขายขาราชการบรรจุใหม ในการทํางานรวมกัน 
 
12. การประเมินผล 

๑. การประเมินปฏิกิริยาตอโครงการฝกอบรม 
 -  ผูเขารับการฝกอบรมกรอกแบบประเมินผลโครงการฝกอบรมเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
     หลักสูตร,วิทยากร การดําเนินการจัดโครงการ และการปฐมนิเทศ  
๒. การประเมินการเรียนรู 
 -  ผูเขารับการฝกอบรมสรุปบทเรียนรายบุคคลและเปนกลุม 
 -  ผูเขารับการฝกอบรมประเมินการเรียนรูหลังการฝกอบรม 

  เง่ือนไขการผานการฝกอบรม 
๑. ผูเขารับการฝกอบรมตองเขารับการฝกอบรมครบ ๘๐ % จึงจะถือวาผานการฝกอบรม

และไดรับวุฒิบัตร 
๒. ผูเขารับการฝกอบรมสงสรุปบทเรียนรายบุคคลและกลุมตามท่ีไดรับมอบหมายครบถวน

ถูกตอง 
๓. ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนผลการทดสอบความรูหลังการฝกอบรมมากกวารอยละ

60ของคะแนนเต็ม  
๔. ผูเขารับการฝกอบรมมีความตั้งใจ ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามเง่ือนไขของกองการ

เจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 
 

13.รายละเอียด เนื้อหาหลักสูตรและวิธีการฝกอบรม 
ชุดกิจกรรมท่ี ๑ ปรัชญาของการเปนขาราชการท่ีดี ประโยชนของแผนดิน และบทบาทหนาท่ี    

จิตสํานึกของการเปนขาราชการท่ีมีคุณธรรม(รวม 16 ช่ัวโมง) 
หัวขอ 1.1 ปรัชญา แนวคิด การประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี(6ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ อุดมการณและจรรยา

ขาราชการ 
2. เ พื ่อให ผู เข าอบรมเข า ใจ ปร ัชญา แนวค ิดการประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตนเป น

ขาราชการท่ีดีตามรอยพระยุคคลบาท 
เนื้อหาสาระ - บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของงานราชการ 

- อุดมการณและจรรยาขาราชการ 
- ปรัชญา แนวคิดการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระราช 

จริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เทคนิคการอบรม ฝกปฏิบัติ แบงกลุม4กลุม สื่อวีดีทัศน อภิปราย บทบาทสมมุติ 
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ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรปุบทเรียนเปนรายบุคคล 

วิทยากร นางพรวรินทร นุตราวงษ และทีมงาน รวม 4 คน 
หัวขอ 1.2 หลักการปฏิบัติงานภาคราชการ เพ่ือประโยชนแผนดินและสวนรวม(2ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและ

การปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจการทํางานตามความคาดหวังของประชาชน 
3. เพื่อใหผู เขาอบรมเขาใจการทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชน และการ

กระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
เนื้อหาสาระ - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ 
- สภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทไทยกับการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- ความคาดหวังของประชาชนตอการบริการภาครัฐ การทํางานดวยจิตบริการ

สาธารณะและการคํานึงถึงประโยชนแผนดินและสวนรวม 
- การสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
- การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

เทคนิคการอบรม บรรยาย สื่อวีดีทัศน  
ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนร ูหลังอบรม (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรปุบทเรียนเปนรายบุคคล 

วิทยากร ***อยูระหวางประสานงาน*** 
หัวขอ 1.3 คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ(4ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจหลักคุณธรรมและจริยธรรมการเปนขาราชการท่ีดี 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจหลักการพัฒนาจิต เพ่ือพัฒนาชีวิตและการปฏิบัติงาน 
เนื้อหาสาระ - หลักคุณธรรม และจริยธรรมในการเปนขาราชการท่ีดี 

- การตัดสินบนหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม 
- หลักการทางพุทธศาสนาและกฎแหงกรรม 
- กิจกรรมพัฒนาจิตโดยวิธีเจริญสติภาวนา 
- กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกในการเปนขาราชการท่ีดี 

เทคนิคการอบรม บรรยาย อภิปราย กิจกรรม 
ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรปุบทเรียนเปนรายบุคคล 

วิทยากร นายชัยรัตน มาสอน  
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หัวขอ 1.4 การดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการศึกษาดูงาน(บรรยาย2
ช่ัวโมง/ศึกษาดูงาน2ช่ัวโมง รวม4ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพื ่อให ผู เข าอบรมเขาใจความเปนมาและความสําคัญของโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจการดําเนินงาน แบบอยางความสําเร็จตามโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริดานปศุสัตว 
เนื้อหาสาระ - ความเปนมาและความสําคัญของโครงการในพระราชดําริ 

- รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตางๆดานปศุส ัตว อ ันเนื ่องมาจาก
พระราชดําริ 

- แบบอยางความสําเร็จและความภาคภูมิใจในการดําเนินงานดานปศุสัตวตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการภูมิปญญาทองถิ่น 
โครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เทคนิคการอบรม บรรยาย อภิปราย ศึกษาดูงาน 
ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรปุบทเรียนเปนรายกลุม 

วิทยากร การบรรยาย2ชั่วโมง โดย กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว 
ศึกษาดูงาน2ชั ่วโมง ณ ศูนยการศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

ชุดกิจกรรมท ี่ ๒ ความรู ทักษะ สมรรถนะ ท่ีจําเปนตอการปฏ ิบัติราชการ(รวม 14 ช่ัวโมง) 
หัวขอ 2.1 การสรางความสามัคคี ทีมงาน และเครือขายเพ่ือการปฏิบัติราชการ(6ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจการทํางานเปนทีม ความสามัคคีในการทํางานและการสราง

เครือขายการทํางานรวมกัน 
เนื้อหาสาระ - กิจกรรมการสรางทีมงานท่ีมีระเบียบ วินัย เสียสละ อดทน มีจิตอาสา 

- กิจกรรมสรางความรัก ความผูกพันและความสามัคคี 
เทคนิคการอบรม กิจกรรม เกมส Walk Rally คายลูกเสือ กลุมสัมพันธ 
ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเปนกลุม 
วิทยากร นายมานะ มหัคฆพงษ และทีมงาน รวม 4 คน 
หัวขอ 2.2 วินัยกับการปฏิบัติราชการ(2ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหผู เขาอบรมเกิดความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของการรักษาวินัย

ขาราชการ 
2. เพื่อใหผู เขาอบรมเกิดความรู ความเขาใจในระเบียบวินัยที่เกี ่ยวของกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
เนื้อหาสาระ - การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ 

- วินัยและการรักษาวินัย 
- การดําเนินการทางวินัย 
- การออกจากราชการ 
- การอุทธรณ 
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- การรองทุกข 
- การคุมครองระบบคุณธรรม 

เทคนิคการอบรม บรรยาย2ชั่วโมง กรณีศึกษา 
ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
วิทยากร กลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว  
หัวขอ 2.3 กฎหมายท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ(2ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาอบรมเกิดความรูความเขาใจในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ 
เนื้อหาสาระ - กฎหมายมหาชน 

- กฎหมายเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
- กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของดานปศุสัตวท่ีสําคัญ 

เทคนิคการอบรม บรรยาย กรณีศึกษา 
ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
วิทยากร สํานักกฎหมาย กรมปศุสัตว 
หัวขอ 2.4 การเขียนหนังสือราชการ(2ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเกิดความรูความเขาใจในระเบียบงานสารบรรณ  

2. เพื ่อใหผู เขารับการอบรมเกิดความรู ความเขาใจหลักการและวิธ ีการเขียน
หนังสือราชการไดอยางถูกตอง 

เนื้อหาสาระ - สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ไดแก ชนิดของหนังสือ รูปแบบและการเขียนสวนตางๆของหนังสือ การรับ-สง
หนังสือ การเก็บรักษา การยืม การทําลาย 

- การใชถอยคํา สํานวนภาษาท่ีถูกตองในการเขียนหนังสือราชการ 
เทคนิคการอบรม บรรยาย  
ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
วิทยากร สํานักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว 
หัวขอ 2.5 สมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน(2ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค เพื่อใหผู เขาอบรมเกิดความรูความเขาใจสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน 

และสมรรถนะหลักของกรมปศุสัตว 
เนื้อหาสาระ - ชื่อสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือนและของกรมปศุสัตวรวม 8 รายการ

สมรรถนะ ไดแก 1)การมุงเนนผลสัมฤทธิ ์ 2)บริการที่ดี 3)การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4)จริยธรรม 5)ความรวมแรงรวมใจ 6)ความใฝรูรอบ
ดาน 7)การทํางานบนพื้นฐานของขอมูลที ่ถ ูกตอง และ 8)ความคิดร ิเริ ่ม
สรางสรรค ความหมายของแตละรายการสมรรถนะ 

- ตัวชี้วัดพฤติกรรม และเกณฑระดับพฤติกรรมของสมรรถนะแตละรายการ 
- ตารางเกณฑในการกําหนดมาตรฐานแสดงระดับของรายการสมรรถนะกรมปศุสัตว 
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เทคนิคการอบรม บรรยาย2ชั่วโมง  
ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
วิทยากร กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 

ชุดกิจกรรมท ี่ ๓ ความรูและทักษะเพ ื่อการดาํรงตนอยางสมดุลในศตวรรษท ี่ ๒๑(รวม9ช่ัวโมง) 
หัวขอ 3.1 สถานการณการเปล่ียนแปลงของโลกกับนโยบายไทยแลนด 4.0(บรรยาย4ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก ท่ีมีอิทธิพลตอตนเองและสังคม 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจในนโยบายไทยแลนด 4.0 และการปฏิรูปภาคการเกษตร  
เนื้อหาสาระ - สถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก ไดแก สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี 

สารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ท่ีมีอิทธิพลตอตนเองและสังคม 
- นโยบายไทยแลนด 4.0  
- การปฏิรูปภาคการเกษตร:การปรับเปลี่ยนสูระบบราชการ 4.0 
- บทบาท สิทธิ หนาท่ี และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองท่ีดี  
- การคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

เทคนิคการอบรม บรรยาย4ชั่วโมง  
ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
วิทยากร นางชุรีย กลั่นน้ําเค็ม เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 

หัวขอ 3.2 การเสริมสรางสุขภาพกายและใจใหแข็งแรง(5ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจและสามารถบริหารสุขภาพกายและใจให

แข็งแรงไดอยางถูกวิธี  
2. เพื่อใหผู เขารับการอบรมเขาใจการเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจท่ี

เกิดข้ึนเม่ือเกิดความเครียด  
3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเขาใจแนวทางและเทคนิคการผอนคลายความเครียดดวย

ตนเอง ท้ังรางกาย จิตใจ และอารมณผานคลื่น บําบัดอันทรงพลังของซิงก้ิงโบวล   
4. เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจแนวทางในการปองกันโรคท่ีมากับการดํารงชีวิต  

เนื้อหาสาระ - การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยทํางาน 
- อาหารและเครื่องดื่มท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ 
- การผ อนพักตระหน ักรู  การผ อนคลายร างกายและจ ิตใจดวยคลื่นความ

สั่นสะเทือน และคลื่นความ สั่นสะเทือนนี้ สามารถเดินทางไปท่ัวรางกาย โดยเรา
จะรูสึกถึงเสียงมากกวาไดยินเสียง ซิงก้ิงโบวลจะสรางความผอนคลาย อยางเต็มท่ี
และสรางความรูสึกของสมาธิ ในระดับสูงสุดสัมผัสกับประสบการณแหงการนอน
หลับท่ีจะปลุกจิต  วิญญาณใหตื่น เปลี่ยนชีวิตโดยการฝกการผอนคลายอยางลึกแบบ
โยคีโบราณดวยโยคะนิทราผสานไปกับเสียงบําบัดอันมีชีวิตของคริสตัลซิงก้ิงโบวล  

- มณีเวชพ้ืนฐานปรับโครงสรางรางกายเพ่ือนําไปสูสุขภาพท่ีดีในระยะยาว สบายกาย  
สบายใจ เม่ือการใชรางกายอยางไมถูกตอง นํามาซ่ึงการสะสมปญหาและเปนโรค
เก่ียวเนื่องจากการดํารงชีวิตในท่ีสุด การใชรางกายในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง
ตามโครงสรางท่ีมีอยู  ไมวาจะเปนการลุกการนั่งการยืนหรือการนอนจะนําไปสู
สุขภาพและสงผลตอจิตใจและผอนคลายความเครียดไดท้ังรางกายและจิตใจ 

- การบริหารโยคะพ้ืนฐาน      
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เทคนิคการอบรม ฝกปฏิบัติ แบงกลุม2กลุม อภิปราย กิจกรรมกายบริหาร 
ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
วิทยากร นายธนวัชร  เกตุวิมุต และนางสาวไพริน ทําขุนทด 

 
๑๔. คําช้ีแจงรายละเอียดสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

๑๔.๑ ผูเขารับการฝกอบรมตองกรอกรายละเอียดในใบยืนยันการเขารับการฝกอบรมใหครบถวน และสง

โทรสาร ท่ีหมายเลข 02 653 4927 หรือ สง e-mail ท่ี Person5@dld.go.th เม่ือเจาหนาท่ีไดรับอีเมลล
จะ reply กลับ) และใหถือใบยืนยันฯมาในการลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม(วันจันทรท่ี19มิย60. กอนข้ึนรถบัส) 

 14.2 ผูเขารับการฝกอบรมตองจัดทําหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ(ตามระเบียบฯการเดินทาง
ไปราชการ ตามท่ีกรมปศุสัตวอนุมัติใหเขาฝกอบรม) เพ่ือเขารับการฝกอบรมตามท่ีกําหนด เสนอตอผูบังคับบัญชา
ท่ีทานสังกัด และเม่ือไดรับการอนุญาตไปราชการ ใหเดินทางมาเขารับการฝกอบรมตามท่ีกําหนดตอไป 

๑๔.3 การเดินทางไปและกลับ ตองข้ึนรถบัสท่ีกองการเจาหนาท่ีจัดไวใหเทานั้น ดังนั้น ผูเขารับการ
ฝกอบรมตองถึงกรมปศุสัตว ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม. เพ่ือลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม และข้ึนรถบัส โดยรถ

ออกเดินทางเวลา 07.0๐ น. ทันที กองการเจาหนาที่จะไมรอทุกกรณีจึงควรเผ่ือเวลาสําหรับการจราจร
ในกรุงเทพมหานคร และหากข้ึนรถไมทันเวลาที่กําหนด จะตัดสิทธิ์ในการเขารับการฝกอบรม
และไมถือวาผานการฝกอบรมในคร้ังนี้  

๑๔.4 เนื่องจากเปนการฝกอบรม และตองพักคาง ควรจัดเตรียมของใชสวนตัวท่ีจําเปนมาใหพรอม ดังนี้  
๑๔.4.๑ เครื่องแตงกาย 

-วันจันทรท่ี 19 มิย.60 ใหใสชุดสุภาพ เพ่ือเปนการใหเกียรติสถานท่ีราชการใน 
 การศึกษาดูงานและพิธีเปดการฝกอบรม (ขายาว/กระโปรงแบบสุภาพ รองเทาหุมสน  
 หามใสกางเกง/กระโปรงยีนส กระโปรงสั้น และรองเทาเตะ)  
-วันท่ี 20-22 มิย.60 ใหใสชุดลําลองสุภาพหรือชุดออกําลังกายท่ีสุภาพ 
 เพ่ือการฝกปฏิบัติและทํากิจกรรม,โยคะ,ออกกําลังกาย ท้ังชวงเชาและชวงบาย  
 ของการอบรม (เสื้อและกางเกงตองไมรัดรูป และตองสวมกางเกงขายาว พรอม 
 สวมถุงเทาท่ีสะอาดท้ัง3วัน และนําผาเช็ดตัวผืนใหญมาใชในกิจกรรมโยคะดวย)  
-วันศุกรท่ี23 มิย.60 ใหใสชดุสุภาพ เพ่ือใหเกียรติทานประธานในพิธีปดการ 
  ฝกอบรม (ขายาว/กระโปรงแบบสุภาพ รองเทาหุมสน)  
  หามใสกางเกง/กระโปรงยีนส กระโปรงสั้น และรองเทาแตะ)  

๑๔.4.๒ ยารักษาโรคประจําตัว 
๑๔.4.๓ เครื่องใชสวนตัว และถุงเทา รองเทาผาใบ ชุดออกกําลังกาย หรือชุดกีฬา  
๑๔.4.๔ งดเวนเครื่องประดับและของมีคาทุกชนิด 

 ๑๔.5 ใหผูเขารับการฝกอบรมคัดเลือกประธานรุน รองประธานรุน เหรัญญิก เลขานุการ เพ่ือ
ดําเนินการกิจกรรมตางๆ เชน การทําหนังสือรุน การกําหนดชื่อรุน เปนตน 
 ๑๔.6 ผูเขารับการฝกอบรม จะตองจัดทํา file  ขอมูลประวัติสวนตัว ประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 
ภาพถาย ชื่อ โทรศัพท ตําแหนง ชื่อเลน สังกัด หนวยงาน e-mail address Facebook เบอรมือถือ สาขาท่ีจบ
การศึกษา วันเดือนปเกิด และแรงบันดาลใจในการรับราชการ เปนตน โดยใชความคิดสรางสรรคออกแบบ 
Profile ตัวเองเปนภาพสี แปลง file เปน PDF File ขนาด A4 แนวนอน จํานวน ๑ file สง e-mail              
ท่ี Person5@dld.go.th  

 

หนา ๑๒ จาก 13 
 

mailto:Person5@dld.go.th
mailto:Person5@dld.go.th


 
 

ณ ใบยืนยันการเขารับการฝกอบรม  
หลักสูตร การเปนขาราชการที่ดี รุน 33 
ระหวางวันที่ 19-23 มิถนุายน 2560 

 ณ โรงแรม T-Vintage Hotel บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 
กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจนโดยพิมพหรือเขียนตัวบรรจง 
1. ชื่อและสกุล     ชื่อเลน 
2. วันเดือนปเกิด     วันท่ีบรรจุรับราชการ 
3. ปจจุบันดํารงตําแหนง                             ระดับ                       สังกัด 

จังหวัด                                              โทรศัพทสํานักงาน                         โทรสาร 
เบอรมือถือ                                          E-mail address  

4. ศาสนา                    ตองการทานอาหารมังสวิรัติ 
5. ทานมีโรคประจําตัวหรือมีปญหาดานสุขภาพหรือไม )ถามีโปรดระบุอยางละเอียด(  

 
 

 ขาพเจาไดศึกษารายละเอียดและทําความเขาใจเง่ือนไขของการฝกอบรมพรอม ท้ังยินดีจะนํา
ความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป  
 
 
  
ลงชื่อ ……...............…….........………. ผูเขารับการฝกอบรม        ลงชื่อ ……….......................…………  ผูบังคับบัญชา 

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

     
หมายเหตุ :  

o กรอกขอมูลใหครบถวน และผูบังคับบัญชาลงนามในใบยืนยันการเขาฝกอบรม  
o ผูมีรายช่ือเขารับการฝกอบรม ตองเขารับการฝกอบรม ตามท่ีกําหนด เนื่องจากเปนเง่ือนไขของ

การผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และไมสามารถสงบุคคลอ่ืนเขารับการฝกอบรมแทนได 
o สงใบยืนยันเขารับการฝกอบรม ใหกองการเจาหนาท่ีลวงหนาท่ี e-mail : Person5@dld.go.th 

เพ่ือการประสานงานในสวนท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ  
o สงประวัติขอมูล Profile เพ่ือจัดทําหนังสือทําเนียบรุน  
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	๑๔. คำชี้แจงรายละเอียดสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

