
















 
 

โครงการฝกอบรมหลกัสตูร “ การเปนขาราชการทีด่ ี” รุนที่ ๓4  
ประจําปงบประมาณ ๒๕61 

 
1.ช่ือโครงการฝกอบรมหลักสูตร “ การเปนขาราชการท่ีดี ” รุนท่ี ๓4 ประจําปงบประมาณ ๒๕61 

 
2.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙  วรรคหนึ่ง กําหนดวา 
ผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และ    
ใหไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการท่ีดี สํานักงาน ก .พ.           
จึงไดมีหนังสือ ท่ี นร 1013.5 / ว 4 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2560 การปรับปรุงแนวทางการดําเนินการพัฒนาและ
การประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยกําหนด          
แนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ เพื่อใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใหสวนราชการ
สามารถดําเนินการพัฒนาขาราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว และเกิดประสิทธิผล และยกเลิกหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013 / ว 25 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2553 และใหสวนราชการใชแนวทางการดําเนินการ
พัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีได
ปรับปรุงใหม สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญท่ีบรรจุเขารับราชการต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2560 เปนตนไป 
โดยดําเนินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญ ท่ีอยูระหวางทดลองปฏิ บัติหนาท่ีราชการใหครบท้ัง                  

3 กระบวนการ ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามท่ีสวนราชการกําหนด  ซึ่งจะตองไมนอยกวา      
หกเดือนแตไมเกินหนึ่งป นั้น  

สํานักงาน ก.พ.ไดปรับปรุงและกําหนดการดําเนินการพัฒนาและแนวทางการประเมินผล  
การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไดแก การปฐมนิเทศ          
การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน โดยเห็นควรใหใชช่ือของการอบรมสัมมนารวมกัน 
เชนเดียวกันทุกสวนราชการ คือ หลักสูตร “ การเปนขาราชการท่ีดี ” ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงไดปรับปรุง       
ช่ือการฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม 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 ความรูและทักษะเพื่อการดํารงตนอยางสมดุลในศตวรรษท่ี ๒๑ 

เพื่อใหการพัฒนาขาราชการบรรจุใหมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด กรมปศุสัตวจึงเห็นสมควร     
จัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตร “ การเปนขาราชการท่ีดี ” รุนท่ี ๓4 ข้ึน เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดรับการปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี เสริมสรางสมรรถนะและ
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการ สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และพัฒนา
เครือขายในการทํางาน รวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธท่ีดี แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเนนการ
เรียนรูจากประสบการณและการลงมือปฏิบัติจริง 
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3. วัตถุประสงค   

๑. เพื่ อพัฒ นาข าราชการบรร จุใหม ให มี ความรู  ความเข าใจ บทบาท หน าท่ี  อุ ดมการณ               
ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาขาราชการ  การประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดีตามรอย    
พระยุคคลบาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพื่อพัฒนาขาราชการบรรจุใหมใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 
3. เพื่อพัฒนาขาราชการบรรจุใหมใหมีความรูและทักษะเพื่อการดํารงตนอยางสมดุลในศตวรรษท่ี 21 
4. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณและสรางเครือขายขาราชการบรรจุใหม ในการ

ทํางานรวมกัน 
 

4. กลุมเปาหมาย คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม  
ขาราชการบรรจุใหมของสวนราชการในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีบรรจุต้ังแตเดือนมิถุนายน 2560 

ถึงเดือนกันยายน 2560 จํานวน 108 คน 
 
5. สถานท่ีจัดโครงการ 
          ณ โรงแรมทีวินเทจ T-Vintage Hotel บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
6. ระยะเวลา 

ระหวางวันท่ี 6-10 พฤศจิกายน 2560 
ระยะเวลาในการฝกอบรมรวมท้ังส้ิน 39 ช่ัวโมง (5วัน/4คืน) 
 

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

และใชเวลาหลังเลิกงานในการดูแลและชวยเหลือผูปวยระยะสุดทาย โดยทําใน    
ส่ิงท่ีผูปวยมีความสุขและสมปรารถนาเปนครั้งสุดทายกอนหมดลมหายใจ มานาน
นับ 10 ป จนไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 6 คนดีของประเทศไทย และเปน 1 
ใน 80 คนไทย ท่ีไดวิ่งคบเพลิงกีฬาโอลิมปก “ปกกิ่งเกมส 2008” 

- ไดรับรางวัลขาราชการดีเดนของวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  
- ไดรับการคัดเลือกใหเปนคนดีของกรุงเทพฯ ในงาน 80 คนดีนําทางแผนดิน และ

รางวัลเชิดชูเกียรติอีกมากมาย 
- เปนวิทยากรใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเรื่อง : วิกฤตคือโอกาส ปาฏิหาริยสราง

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

ปาฏิหาริยท่ียิ่งใหญ การกอดเพิ่มพลัง การดูแลเพื่อการตายท่ีดี เปนตน 
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วิทยากร นายชัยรัตน มาสอน 
ประวัติวิทยากร - จบการศึกษาปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) จากมหาวิทยาลัย-   

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
- อดีตหัวหนาพระธรรมวิทยากร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
- อดีตหัวหนาพระธรรมวิทยากร  สํานักงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความ

มั่นคงแหง 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 ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 
ประวัติวิทยากร เปนหนวยงานท่ีดําเนินการวิจัย และพัฒนาวิชาการดานเศรษฐกิจการเกษตรมหภาค 

พัฒนาเครื่องมือ เทคนิค และบุคลากรในการวิเคราะหความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
การเกษตรระหวางตัวแปรและปจจัยตางๆ ทางเศรษฐกิจ เพื่อนํามากําหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรในระดับมหภาค และวิเคราะหผลกระทบของนโยบายและ
แผน ท่ีมีตอภาคเกษตรกรรม วิเคราะห ศึกษา และคาดคะเนแนวโนมภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรในอนาคต จัดเก็บและพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการเกษตรอยางเปน
ระบบและมาตรฐานสากล วิเคราะหและประเมินผลโครงการ /นโยบายทางการเกษตร 
และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และติดตามสถานการณการผลิต การเตือนภัย และ
การตลาดสินคาเกษตรท่ีสําคัญ พรอมท้ังศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางมาตรการ
การแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกตํ่ารวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

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 

 Continual Process Improvement 

 Self Development & Coaching  
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 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 ศูนยการศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมากจากพระราชดําร ิ 
ประวัติวิทยากร ศูนยฯ เขาหินซอนฯ ไดดําเนินการตามแนวพระราชดําริ เพื่อเปนแหลงรวบรวม

การศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีดินทรายจัดเพื่อเกษตรกรรม     
ซึ่งมีรูปแบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยใหบริการแกประชาชนและ
เกษตรกรท่ี เขามาศึกษาหาความรู  ณ ท่ีแหงเดียวในทุกสาขาวิชาชีพ เสมือน 
“พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต” เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในดานการเกษตรกรรม 
และการพัฒนาอาชีพ เพื่อเปนตนแบบ และแนวทางใหแกเกษตรกรและผูสนใจนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติในพื้นท่ีตอไป โดยเฉพาะหมูบานเปาหมาย จํานวน ๑๕ 
หมูบาน เนื้อท่ี ๑๑๓,๒๑๔ ไร ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ไดแก  

๑. จัดทําการเกษตรทฤษฎีใหมและการเกษตรผสมผสาน 

๒. จัดทําพื้นท่ีนํารองการปลูกพืชสมุนไพร 

๓. สาธิตและสงเสริมการเพิ่มศักยภาพของท่ีดินเพื่อปลูกมันสําปะหลัง  

๔. สาธิตและผลิตกลาหญาแฝกเพื่อปลูกและเพื่อแจกจาย  

๕. จัดระบบอนุรักษดินและน้ํา  

๖. ขุดลอกลําหวยธรรมชาติ  

๗. จัดทําทางลําเลียงในไรนา บอน้ําประจําไรนา อาคารชะลอน้ําลนทอลอดระบายน้ํา 
ซอมแซมทางลําเลียงในไรนา  

๘. ปรับรูปแบบแปลงนา ปรับปรุงพื้นฟูพื้นท่ีบอทรายราง  

๙. อบรมถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การทําบัญชีฟารม และอบรมการทําขนมจาก
แปงมันสําปะหลัง 

 

วิทยากร กลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 
ประวัติวิทยากร กลุมวินัย มีบทบาทหนาท่ีดําเนินการสืบสวน รวบรวมขอมูล รวมท้ังการ วิเคราะห  

การจัดทําสํานวน และจัดทําความเห็น ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ 
วิธีการ กฏระเบียบ แนวทางการดําเนินการทางวินัย ดําเนินการเกี่ยวกับการให
คําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัย การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการ การดําเนินการทางวินัย 
มาตรฐานการลงโทษในกระทรวง กรมตาง ๆ และเสริมสรางและปองกันมิให
ขาราชการกระทําผิดวินัย 

วิทยากร สํานักกฎหมาย กรมปศุสัตว 
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ประวัติวิทยากร สํานักกฎหมายเปนท่ีปรึกษาดานกฎหมายของกรมปศุสัตว  ศึกษาและวิเคราะห 

พัฒนากฎหมายและดําเนินการเกี่ยวกับการยกรางกฎหมายและระเบียบดานการปศุ
สัตวและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการคดีปกครอง คําส่ังทางปกครอง สัญญาทาง
ปกครองบังคับทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิด 

วิทยากร สํานักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว  
ประวัติวิทยากร สํานักงานเลขานุการกรม ดําเนินการบริหารท่ัวไปและงานสารบรรณกลาง 
วิทยากร กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี  
ประวัติวิทยากร กองการเจาหนาท่ี มพีันธกิจในการพัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให

เปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกําลังคนในกรมปศุสัตว มุงพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในกรมปศุสัตวใหมีสมรรถนะสูงและพิทักษระบบคุณธรรมในราชการ 

  
 
8. ท่ีปรึกษาโครงการ 

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

 
9.ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นางสาวปรารถนา พลายมาศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการเจาหนาท่ี ติดตอ
ประสาน งาน ท่ี  โทรศัพท  ๐๒ -๖๕๓ -๔๔๖๕  โทรสาร ๐๒ -๖๕ ๓ -๔๙๒๗  และ  e-mail address : 
person5@dld.go.th 

รายช่ือคณะทํางาน 
๑. นางสาวธัญญนนัท สินชัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
2. นายเลอสรร ศิริปาลกะ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวมัตติกา เอี่ยมจํารัส เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
4. นางนวภรณ สนศิริ  เจาพนักงานธุรการ  
5. นางสาวนราพรรณ พันธุฤทธิ ์ นักจัดการงานท่ัวไป 

 
 
10. งบประมาณ  

- คาใชจายระหวางการฝกอบรมเบิกจายจากโครงการฯ 
- รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ และรายการอื่น           

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

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

๒. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู ความเขาใจ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ 
ราชการไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูและทักษะเพื่อการดํารงตนอยางสมดุลในศตวรรษท่ี 21  
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ผูเขารับการอบรมมีเครือขายขาราชการบรรจุใหม ในการทํางานรวมกัน 
 
12. การประเมินผล 

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

  เงื่อนไขการผานการฝกอบรม 
๑. ผูเขารับการฝกอบรมตองเขารับการฝกอบรมครบ ๘๐ % จึงจะถือวาผานการฝกอบรม

และไดรับวุฒิบัตร 
๒. ผูเขารับการฝกอบรมสงสรุปบทเรียนรายบุคคลและกลุมตามท่ีไดรับมอบหมายครบถวน

ถูกตอง 
๓. ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนผลการทดสอบความรูหลังการฝกอบรมมากกวารอยละ

60ของคะแนนเต็ม  
๔. ผูเขารับการฝกอบรมมีความต้ังใจ ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองการ

เจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 
 
13.รายละเอียด เนื้อหาหลักสูตรและวิธีการฝกอบรม 

ชุดกิจกรรมท่ี ๑ ปรัชญาของการเปนขาราชการท่ีดี ประโยชนของแผนดิน และบทบาทหนาท่ี    
จิตสํานึกของการเปนขาราชการท่ีมีคุณธรรม(รวม 16 ช่ัวโมง) 

หัวขอ 1.1 ปรัชญา แนวคิด การประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี(6ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ อุดมการณและจรรยา

ขาราชการ 
2. เพื ่อ ให ผู เข าอบรมเข าใจ ปร ัชญา แนวค ิดการประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตน เป น

ขาราชการท่ีดีตามรอยพระยุคคลบาท 
เนื้อหาสาระ - บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของงานราชการ 

- อุดมการณและจรรยาขาราชการ 
- ปรัชญา แนวคิดการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระราช 

จริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เทคนิคการอบรม ฝกปฏิบัติ แบงกลุม4กลุม ส่ือวีดีทัศน อภิปราย บทบาทสมมุติ 
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ประเมินผล 1. การประเมนิปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมนิการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเปนรายบุคคล 

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

การปฏิบัติงาน 
2. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจการทํางานตามความคาดหวังของประชาชน 
3. เพื ่อใหผูเขาอบรมเขาใจการทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชน และการ

กระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
เนื้อหาสาระ - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีว ิตและการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ 
- สภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทไทยกับการปฏิบัต ิงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- ความคาดหวังของประชาชนตอการบริการภาครัฐ การทํางานดวยจิตบริการ

สาธารณะและการคํานึงถึงประโยชนแผนดินและสวนรวม 
- การสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
- การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

เทคนิคการอบรม บรรยาย ส่ือวีดีทัศน  
ประเมินผล 1. การประเมนิปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมนิการเรียนร ูหลังอบรม (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเปนรายบุคคล 

วิทยากร นายวีรชาติ เข่ือนรัตน รองอธิบดีกรมปศุสัตว 
  
หัวขอ 1.3 คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ(4ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจหลักคุณธรรมและจริยธรรมการเปนขาราชการท่ีดี 

2. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจหลักการพัฒนาจิต เพื่อพัฒนาชีวิตและการปฏิบัติงาน 
เนื้อหาสาระ - หลักคุณธรรม และจริยธรรมในการเปนขาราชการท่ีดี 

- การตัดสินบนหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม 
- หลักการทางพุทธศาสนาและกฎแหงกรรม 
- กิจกรรมพัฒนาจิตโดยวิธีเจริญสติภาวนา 
- กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกในการเปนขาราชการท่ีดี 

เทคนิคการอบรม บรรยาย อภิปราย กิจกรรม 
ประเมินผล 1. การประเมนิปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมนิการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเปนรายบุคคล 

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

เนื่องมาจากพระราชดําริ 
2. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจการดําเนินงาน แบบอยางความสําเร็จตามโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริดานปศุสัตว 
เนื้อหาสาระ - ความเปนมาและความสําคัญของโครงการในพระราชดําริ 

- รายละเอ ียดการดําเน ินงานโครงการต างๆด านปศุส ัตว อ ัน เนื ่องมาจาก
พระราชดําริ 

- แบบอยางความสําเร็จและความภาคภูมิใจในการดําเนินงานดานปศุสัตวตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการภูมิปญญาทองถิ่น 
โครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เทคนิคการอบรม บรรยาย อภิปราย ศึกษาดูงาน 
ประเมินผล 1. การประเมนิปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมนิการเรียนรหูลังอบรม (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเปนรายกลุม 

วิทยากร การบรรยาย2ช่ัวโมง โดย กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว 
ศึกษาดูงาน2ชั่วโมง ณ ศูนยการศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

 
 

 

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

เครือขายการทํางานรวมกัน 
เนื้อหาสาระ - กิจกรรมการสรางทีมงานท่ีมีระเบียบ วินัย เสียสละ อดทน มีจิตอาสา 

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

2. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเปนกลุม 
วิทยากร นายมานะ มหัคฆพงษ และทีมงาน รวม 4 คน 
หัวขอ 2.2 วินัยกับการปฏิบัติราชการ(2ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพื ่อใหผู เขาอบรมเกิดความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการรักษาวิน ัย

ขาราชการ 
2. เพื ่อใหผูเขาอบรมเกิดความรูความเขาใจในระเบียบวินัยที่เกี ่ยวของกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
เนื้อหาสาระ - การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ 

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

เทคนิคการอบรม บรรยาย2ช่ัวโมง กรณีศึกษา 
ประเมินผล 1. การประเมนิปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

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

ราชการ 
เนื้อหาสาระ - กฎหมายมหาชน 

- กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
- กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของดานปศุสัตวท่ีสําคัญ 

เทคนิคการอบรม บรรยาย กรณีศึกษา 
ประเมินผล 1. การประเมนิปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

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

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. การประเมนิปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
วิทยากร สํานักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว 
หัวขอ 2.5 สมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน(2ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค เพื ่อใหผูเขาอบรมเกิดความรูความเขาใจสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน 

และสมรรถนะหลักของกรมปศุสัตว 
เนื้อหาสาระ - ชื่อสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือนและของกรมปศุสัตวรวม 8 รายการ

สมรรถนะ ไดแก 1)การมุ งเนนผลสัมฤทธิ ์ 2)บริการที่ดี 3)การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4)จริยธรรม 5)ความรวมแรงรวมใจ 6)ความใฝรูรอบ
ดาน 7)การทํางานบนพื ้นฐานของขอมูลที ่ถ ูกตอง และ 8)ความคิดริเริ ่ม
สรางสรรค ความหมายของแตละรายการสมรรถนะ 

- ตัวช้ีวัดพฤติกรรม และเกณฑระดับพฤติกรรมของสมรรถนะแตละรายการ 
- ตารางเกณฑในการกําหนดมาตรฐานแสดงระดับของรายการสมรรถนะกรมปศุสัตว 
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เทคนิคการอบรม บรรยาย2ช่ัวโมง  
ประเมินผล 1. การประเมนิปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
วิทยากร กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 
  

ชุดกิจกรรมท ี่ ๓ ความรูและทักษะเพ ื่อการดํารงตนอยางสมดุลในศตวรรษท ี่ ๒๑(รวม9ช่ัวโมง) 
หัวขอ 3.1 สถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกกับนโยบายไทยแลนด 4.0(บรรยาย4ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจสถานการณการเปล่ียนแปลงของโลก ท่ีมีอิทธิพลตอตนเองและสังคม 

2. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจในนโยบายไทยแลนด 4.0 และการปฏิรูปภาคการเกษตร  
เนื้อหาสาระ - สถานการณการเปล่ียนแปลงของโลก ไดแก สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี 

สารสนเทศ และการเปล่ียนแปลงทางประชากร ท่ีมีอิทธิพลตอตนเองและสังคม 
- นโยบายไทยแลนด 4.0  
- การปฏิรูปภาคการเกษตร:การปรับเปล่ียนสูระบบราชการ 4.0 
- บทบาท สิทธิ หนาท่ี และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองท่ีดี  
- การคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 

เทคนิคการอบรม บรรยาย4ช่ัวโมง  
ประเมินผล 1. การประเมนิปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
วิทยากร ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 

หัวขอ 3.2 การเสริมสรางสุขภาพกายและใจใหแข็งแรง(5ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค 1. เพื ่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจและสามารถบริหารสุขภาพกายและใจให

แข็งแรงไดอยางถูกวิธี  
2. เพื ่อใหผู เขารับการอบรมเขาใจการเปล่ียนแปลงของรางกายและจิตใจท่ี

เกิดข้ึนเมื่อเกิดความเครียด  
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจแนวทางและเทคนิคการผอนคลายความเครียดดวย

ตนเอง ท้ังรางกาย จิตใจ และอารมณผานคล่ืน บําบัดอันทรงพลังของซิงกิ้งโบวล   
4. เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจแนวทางในการปองกันโรคที่มากับการดํารงชีวิต  

เนื้อหาสาระ - การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยทํางาน 
- อาหารและเครื่องด่ืมท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ 
- การผอนพ ักตระหน ักรู  การผ อนคลายร างกายและจิตใจดวยคล่ืนความ

ส่ันสะเทือน และคล่ืนความ ส่ันสะเทือนนี้ สามารถเดินทางไปท่ัวรางกาย โดยเรา
จะรูสึกถึงเสียงมากกวาไดยินเสียง ซิงกิ้งโบวลจะสรางความผอนคลาย อยางเต็มท่ี
และสรางความรูสึกของสมาธิ ในระดับสูงสุดสัมผัสกับประสบการณแหงการนอน
หลับท่ีจะปลุกจิต  วิญญาณใหต่ืน เปล่ียนชีวิตโดยการฝกการผอนคลายอยางลึกแบบ
โยคีโบราณดวยโยคะนิทราผสานไปกับเสียงบําบัดอันมีชีวิตของคริสตัลซิงกิ้งโบวล  

- มณีเวชพื้นฐานปรับโครงสรางรางกายเพื่อนําไปสูสุขภาพท่ีดีในระยะยาว สบายกาย  
สบายใจ เมื่อการใชรางกายอยางไมถูกตอง นํามาซึ่งการสะสมปญหาและเปนโรค
เกี่ยวเนื่องจากการดํารงชีวิตในท่ีสุด การใชรางกายในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง
ตามโครงสรางท่ีมีอยู  ไมวาจะเปนการลุกการนั่งการยืนหรือการนอนจะนําไปสู
สุขภาพและสงผลตอจิตใจและผอนคลายความเครียดไดท้ังรางกายและจิตใจ 
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- การบริหารโยคะพื้นฐาน      
เทคนิคการอบรม ฝกปฏิบัติ แบงกลุม2กลุม อภิปราย กิจกรรมกายบริหาร 
ประเมินผล 1. การประเมนิปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
วิทยากร ***อยูระหวางประสานงาน*** 

 
๑๔. คําช้ีแจงรายละเอียดสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

๑๔.๑ ผูเขารับการฝกอบรมตองกรอกรายละเอียดในใบยืนยันการเขารับการฝกอบรมใหครบถวน และสง

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

 14.2 ผูเขารับการฝกอบรมตองจัดทําหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ(ตามระเบียบฯการเดินทาง
ไปราชการ ตามท่ีกรมปศุสัตวอนุมัติใหเขาฝกอบรม) เพื่อเขารับการฝกอบรมตามท่ีกําหนด เสนอตอผูบังคับบัญชา
ท่ีทานสังกัด และเมื่อไดรับการอนุญาตไปราชการ ใหเดินทางมาเขารับการฝกอบรมตามท่ีกําหนดตอไป 

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

ออกเดินทางเวลา 07.0๐ น. ทันที กองการเจาหนาที่จะไมรอทุกกรณีจึงควรเผื่อเวลาสําหรับการจราจร
ในกรุงเทพมหานคร และหากข้ึนรถไมทันเวลาที่กําหนด จะตัดสิทธ์ิในการเขารับการฝกอบรม
และไมถือวาผานการฝกอบรมในครั้งนี้  

 
๑๔.4 เนื่องจากเปนการฝกอบรม และตองพักคาง ควรจัดเตรียมของใชสวนตัวท่ีจําเปนมาใหพรอม ดังนี้  

๑๔.4.๑ เครือ่งแตงกาย หามใสกางเกง/กระโปรงยีนส กระโปรงส้ัน และรองเทาแตะ 
-วันจันทรท่ี 6 พย.60 ใหใสชุดขาราชการ(สีกากี) รองเทาหุมสน  
-วันท่ี 7-9 พย. 60 ใหใสชุดลําลองสุภาพหรือชุดออกําลังกายท่ีสุภาพ 
 เพื่อการฝกปฏิบัติและทํากิจกรรม,โยคะ,ออกกําลังกาย ท้ังชวงเชาและชวงบาย  
 ของการอบรม (เส้ือและกางเกงตองไมรัดรูป และตองสวมกางเกงขายาว พรอม 
 สวมถุงเทาท่ีสะอาดท้ัง3วัน และนําผาเช็ดตัวผืนใหญมาใชในกิจกรรมโยคะดวย)  
-วันศุกรท่ี 10 พย.60ใหใสชุดขาราชการ(สีกากี) รองเทาหุมสน  
  เพื่อใหเกียรติทานประธานในพิธีปดการฝกอบรม และรับมอบประกาศนียบัตร 

๑๔.4.๒ ยารักษาโรคประจําตัว 
๑๔.4.๓ เครื่องใชสวนตัว และถุงเทา รองเทาผาใบ ชุดออกกําลังกาย หรือชุดกีฬา  
๑๔.4.๔ งดเวนเครื่องประดับและของมีคาทุกชนิด 

 ๑๔.5 ใหผูเขารับการฝกอบรมคัดเลือกประธานรุน รองประธานรุน เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อ
ดําเนินการกิจกรรมตางๆ เชน การทําหนังสือรุน การกําหนดช่ือรุน เปนตน 
 ๑๔.6 ผูเขารับการฝกอบรม จะตองจัดทํา file ขอมูลประวัติสวนตัว ประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 
ภาพถาย ช่ือ โทรศัพท ตําแหนง ช่ือเลน สังกัด หนวยงาน e-mail address Facebook เบอรมือถือ สาขาท่ีจบ
การศึกษา วันเดือนปเกิด และแรงบันดาลใจในการรับราชการ เปนตน โดยใชความคิดสรางสรรคออกแบบ 
Profile ตัว เองเปนภาพสี แปลง file เปน  PDF File ขนาด A4 แนวนอน จํานวน ๑  file ส ง e-mail              
ท่ี Person5@dld.go.th  
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ณ ใบยืนยนัการเขารับการฝกอบรม  
หลักสูตร การเปนขาราชการทีด่ี รุน 34 
ระหวางวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 

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

จังหวัด                                              โทรศัพทสํานักงาน                         โทรสาร 
เบอรมือถือ                                          E-mail address  

4. ศาสนา                    ตองการทานอาหารมังสวิรัติ 
5. ทานมีโรคประจําตัวหรือมีปญหาดานสุขภาพหรือไม )ถามีโปรดระบุอยางละเอียด(  

 
 

 ขาพเจาไดศึกษารายละเอียดและทําความเขาใจเงื่อนไขของการฝกอบรมพรอม ท้ังยินดีจะนํา
ความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป  
 
 
  
ลงช่ือ ……….........……...............……. ผูเขารับการฝกอบรม        ลงช่ือ………….......................……… ผูบังคับบัญชา 

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

     
หมายเหต ุ:  

o กรอกขอมูลใหครบถวน และผูบังคับบัญชาลงนามในใบยืนยันการเขาฝกอบรม  
o ผูมีรายช่ือเขารับการฝกอบรม ตองเขารับการฝกอบรม ตามท่ีกําหนด เนื่องจากเปนเง่ือนไขของ

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

เพื่อการประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของอื่นๆ  
o สงประวัติขอมูล Profile เพื่อจัดทําหนังสือทําเนียบรุน  
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กําหนดการจัดโครงการฝกอบรม หลกัสตูร “การเปนขาราชการทีด่ี” รุนที่ 34 ประจําปงบประมาณ 2561 
ระหวางวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม T-Vintage Hotel บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางและเคร่ืองด่ืม เวลา10.00น. และ 14.30น.. 

 08.00-10.00น 10.00-12.00น. 

12
.0

0 
   

 - 
   

 1
3.

00
น 

13.00-15.00น 15.00-17.00น. 

17
.0

0 
   

 - 
   

 1
9.

00
น.

 

19.00-21.00น. 

จ.
6พ

ย6
0 

06.30น. ลงทะเบียน 
07.00น. ออกเดินทาง     

ไปยัง จ.ปราจีนบุรี 
(ประมาณ150กม.) 

หัวขอ1.4การดําเนินงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  
ศึกษาดูงาน2ชม/วิทยากรศูนย

การพัฒนาเขาหินซอนฯ 

เดินทางไปยัง โรงแรม T-Vintage 
Hotel บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 

พิธีเปดโครงการฝกอบรม 
หลักสูตร การเปนขาราชการท่ีดี 
รุนท่ี 34 ประจําปงบประมาณ 

2561  

หัวขอ1.2หลักการปฏิบัติงานภาค
ราชการ เพื่อประโยชนแผนดินและ

สวนรวม  
บรรยาย2ชม./นายวีรชาติ เข่ือนรัตน 

รองอธิบดีกรมปศุสัตว 

อ.
7พ

ย6
0 

หัวขอ3.1สถานการณการเปล่ียนแปลงของโลกกับนโยบายไทย
แลนด4.0 บรรยาย4ชม/วิทยากร1คน/ 

ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร  
( AEOC ) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

หัวขอ1.1ปรัชญา แนวคิด การประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี 
ฝกปฏิบัติ4ชม./แบงกลุม4กลุม/วิทยากร4คน/ 

นางพรวรินทร นุตราวงศ และทีมงาน 

หัวขอ1.1ปรัชญา แนวคิด การ
ประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี 

ฝกปฏิบัติ2ชม./แบงกลุม4กลุม/
วิทยากร4คน/นางพรวรินทร        

นุตราวงศ และทีมงาน 
 

พ
.8

พ
ย6

0 

หัวขอ2.3 กฎ หมายท่ี 
จําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี 
ราชการ บรรยาย 2ชม./ 

วิทยากร1คน สํานัก
กฎหมาย 

หัวขอ2.2วินัยในการปฏิบัติ
ราชการ บรรยาย2ชม./
วิทยากร1คน กลุมวินัย 

หัวขอ2.1การสรางความสามัคคี ทีมงาน แลเครือขายเพื่อการ 
ปฏิบัติราชการ กิจกรรมเกมส4ชม/แบงกลุม4กลุม/วิทยากร4คน/

นายมานะ มหัคฆพงษ และทีมงาน  
 

หัวขอ2.1การสรางความสามัคคี 
ทีมงาน และเครือขายเพื่อการปฏิบัติ

ราชการ กิจกรรมเกมส2ชม/
แบงกลุม4กลุม/วิทยากร4คน/นาย

มานะ มหัคฆพงษ และทีมงาน 

พ
ฤ.

9พ
ย6

0 

หัวขอ3.2การเสริมสรางสุขภาพกายและใจใหแข็งแรง        
ฝกปฏิบัติ4ชม/แบงกลุม2กลุม/วิทยากร2คน *อยูระหวาง

ประสานงาน  

หัวขอ2.4การเขียนหนังสือราชการ  
บรรยาย2ชม./วิทยากร1คน  
สํานักงานเลขานุการ1คน 

หัวขอ1.3คุณธรรมและจริยธรรม
ของขาราชการ  

บรรยาย2ชม./วิทยากร1คน/      
นายชัยรัตน มาสอน 

 

ศ.
10

พย
60

 หัวขอ1.4การดําเนินงาน
ตามโครงการอันเน่ือง 

มาจากพระราชดําริ บรรยาย2
ชม/วิทยากร1คน/กองงาน

พระราชดําริฯ 

หัวขอ2.5สมรรถนะหลักของ
ขาราชการพลเรือน  

บรรยาย2ชม./วิทยากร1คน/ 
กองการเจาหนาท่ี 

อภิปรายหรือสรุปบทเรียน 
รายกลุม/รายบุคคล 
โดยผูอํานวยการ 
กองการเจาหนาท่ี 

 

พิธีปดโครงการฝกอบรม 
หลักสูตร การเปนขาราชการท่ีดี 
รุนท่ี 34 ประจําปงบประมาณ 
2561 และออกเดินทางกลับ

กรมปศุสัตว พญาไท 

 

หัวขอ1.3คุณธรรมและ

จริยธรรมของขาราชการ 

บรรยาย2ชม/วิทยากร1คน/

นายชัยรัตน มาสอน 


	นางพรวรินทร์ นุตราวงศ์ และทีมงาน
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	วิทยากร
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	หัวข้อ 1.1 ปรัชญา แนวคิด การประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี(6ชั่วโมง)
	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อุดมการณ์และจรรยาข้าราชการ
	วัตถุประสงค์
	2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ปรัชญา แนวคิดการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคคลบาท
	- บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานราชการ
	เนื้อหาสาระ
	- อุดมการณ์และจรรยาข้าราชการ
	- ปรัชญา แนวคิดการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระราช จริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
	ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม4กลุ่ม สื่อวีดีทัศน์ อภิปราย บทบาทสมมุติ
	เทคนิคการอบรม
	1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction)
	ประเมินผล
	2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning)
	3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายบุคคล
	นางพรวรินทร์ นุตราวงษ์ และทีมงาน รวม 4 คน
	วิทยากร
	หัวข้อ 1.2 หลักการปฏิบัติงานภาคราชการ เพื่อประโยชน์แผ่นดินและส่วนรวม(2ชั่วโมง)
	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
	วัตถุประสงค์
	2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำงานตามความคาดหวังของประชาชน
	3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
	- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของข้าราชการ
	เนื้อหาสาระ
	- สภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทไทยกับการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	- ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการภาครัฐ การทำงานด้วยจิตบริการสาธารณะและการคำนึงถึงประโยชน์แผ่นดินและส่วนรวม
	- การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
	- การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
	บรรยาย สื่อวีดีทัศน์ 
	เทคนิคการอบรม
	1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction)
	ประเมินผล
	2. การประเมินการเรียนรู้หลังอบรม (Learning)
	3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายบุคคล
	นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
	วิทยากร
	หัวข้อ 1.3 คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ(4ชั่วโมง)
	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักคุณธรรมและจริยธรรมการเป็นข้าราชการที่ดี
	วัตถุประสงค์
	2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการพัฒนาจิต เพื่อพัฒนาชีวิตและการปฏิบัติงาน
	- หลักคุณธรรม และจริยธรรมในการเป็นข้าราชการที่ดี
	เนื้อหาสาระ
	- การตัดสินบนหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม
	- หลักการทางพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรม
	- กิจกรรมพัฒนาจิตโดยวิธีเจริญสติภาวนา
	- กิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
	บรรยาย อภิปราย กิจกรรม
	เทคนิคการอบรม
	1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction)
	ประเมินผล
	2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning)
	3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายบุคคล
	นายชัยรัตน์ มาสอน 
	วิทยากร
	หัวข้อ 1.4 การดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการศึกษาดูงาน(บรรยาย2ชั่วโมง/ศึกษาดูงาน2ชั่วโมง รวม4ชั่วโมง)
	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความเป็นมาและความสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	วัตถุประสงค์
	2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการดำเนินงาน แบบอย่างความสำเร็จตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านปศุสัตว์
	- ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการในพระราชดำริ
	เนื้อหาสาระ
	- รายละเอียดการดำเนินงานโครงการต่างๆด้านปศุสัตว์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	- แบบอย่างความสำเร็จและความภาคภูมิใจในการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	- ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
	บรรยาย อภิปราย ศึกษาดูงาน
	เทคนิคการอบรม
	1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction)
	ประเมินผล
	2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning)
	3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายกลุ่ม
	การบรรยาย2ชั่วโมง โดย กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
	วิทยากร
	ศึกษาดูงาน2ชั่วโมง ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	ชุดกิจกรรมที่ ๒ ความรู ทักษะ สมรรถนะ ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ(รวม 14 ชั่วโมง)
	หัวข้อ 2.1 การสร้างความสามัคคี ทีมงาน และเครือข่ายเพื่อการปฏิบัติราชการ(6ชั่วโมง)
	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในการทำงานและการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
	วัตถุประสงค์
	- กิจกรรมการสร้างทีมงานที่มีระเบียบ วินัย เสียสละ อดทน มีจิตอาสา
	เนื้อหาสาระ
	- กิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันและความสามัคคี
	กิจกรรม เกมส์ Walk Rally ค่ายลูกเสือ กลุ่มสัมพันธ์
	เทคนิคการอบรม
	1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction)
	ประเมินผล
	2. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นกลุ่ม
	นายมานะ มหัคฆพงษ์ และทีมงาน รวม 4 คน
	วิทยากร
	หัวข้อ 2.2 วินัยกับการปฏิบัติราชการ(2ชั่วโมง)
	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาวินัยข้าราชการ
	วัตถุประสงค์
	2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
	- การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
	เนื้อหาสาระ
	- วินัยและการรักษาวินัย
	- การดำเนินการทางวินัย
	- การออกจากราชการ
	- การอุทธรณ์
	- การร้องทุกข์
	- การคุ้มครองระบบคุณธรรม
	บรรยาย2ชั่วโมง กรณีศึกษา
	เทคนิคการอบรม
	1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction)
	ประเมินผล
	2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning)
	กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 
	วิทยากร
	หัวข้อ 2.3 กฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ(2ชั่วโมง)
	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
	วัตถุประสงค์
	- กฎหมายมหาชน
	เนื้อหาสาระ
	- กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
	- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ที่สำคัญ
	บรรยาย กรณีศึกษา
	เทคนิคการอบรม
	1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction)
	ประเมินผล
	2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning)
	สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
	วิทยากร
	หัวข้อ 2.4 การเขียนหนังสือราชการ(2ชั่วโมง)
	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ 
	วัตถุประสงค์
	2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง
	- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้แก่ ชนิดของหนังสือ รูปแบบและการเขียนส่วนต่างๆของหนังสือ การรับ-ส่งหนังสือ การเก็บรักษา การยืม การทำลาย
	เนื้อหาสาระ
	- การใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาที่ถูกต้องในการเขียนหนังสือราชการ
	บรรยาย 
	เทคนิคการอบรม
	1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction)
	ประเมินผล
	2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning)
	สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
	วิทยากร
	หัวข้อ 2.5 สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน(2ชั่วโมง)
	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน และสมรรถนะหลักของกรมปศุสัตว์
	วัตถุประสงค์
	- ชื่อสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนและของกรมปศุสัตว์รวม 8 รายการสมรรถนะ ได้แก่ 1)การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2)บริการที่ดี 3)การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4)จริยธรรม 5)ความร่วมแรงร่วมใจ 6)ความใฝ่รู้รอบด้าน 7)การทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง และ 8)ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความหมายของแต่ละรายการสมรรถนะ
	เนื้อหาสาระ
	- ตัวชี้วัดพฤติกรรม และเกณฑ์ระดับพฤติกรรมของสมรรถนะแต่ละรายการ
	- ตารางเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานแสดงระดับของรายการสมรรถนะกรมปศุสัตว์
	บรรยาย2ชั่วโมง 
	เทคนิคการอบรม
	1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction)
	ประเมินผล
	2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning)
	กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
	วิทยากร
	ชุดกิจกรรมที่ ๓ ความรูและทักษะเพื่อการดํารงตนอยางสมดุลในศตวรรษที่ ๒๑(รวม9ชั่วโมง)
	หัวข้อ 3.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0(บรรยาย4ชั่วโมง)
	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีอิทธิพลต่อตนเองและสังคม
	วัตถุประสงค์
	2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปภาคการเกษตร 
	- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี สารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ที่มีอิทธิพลต่อตนเองและสังคม
	เนื้อหาสาระ
	- นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
	- การปฏิรูปภาคการเกษตร:การปรับเปลี่ยนสู่ระบบราชการ 4.0
	- บทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี 
	- การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
	บรรยาย4ชั่วโมง 
	เทคนิคการอบรม
	1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction)
	ประเมินผล
	2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning)
	ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
	วิทยากร
	หัวข้อ 3.2 การเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง(5ชั่วโมง)
	1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถบริหารสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงได้อย่างถูกวิธี 
	วัตถุประสงค์
	2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดความเครียด 
	3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางและเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ผ่านคลื่น บำบัดอันทรงพลังของซิงกิ้งโบวล์  
	4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางในการป้องกันโรคที่มากับการดำรงชีวิต 
	- การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยทำงาน
	เนื้อหาสาระ
	- อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
	- การผ่อนพักตระหนักรู้ การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยคลื่นความสั่นสะเทือน และคลื่นความ สั่นสะเทือนนี้ สามารถเดินทางไปทั่วร่างกาย โดยเราจะรู้สึกถึงเสียงมากกว่าได้ยินเสียง ซิงกิ้งโบวล์จะสร้างความผ่อนคลาย อย่างเต็มที่และสร้างความรู้สึกของสมาธิ ในระดับสูงสุดสัมผัสกับประสบการณ์แห่งการนอนหลับที่จะปลุกจิต  วิญญาณให้ตื่น เปลี่ยนชีวิตโดยการฝึกการผ่อนคลายอย่างลึกแบบโยคีโบราณด้วยโยคะนิทราผสานไปกับเสียงบำบัดอันมีชีวิตของคริสตัลซิงกิ้งโบวล์ 
	- มณีเวชพื้นฐานปรับโครงสร้างร่างกายเพื่อนำไปสู่สุขภาพที่ดีในระยะยาว สบายกาย  สบายใจ เมื่อการใช้ร่างกายอย่างไม่ถูกต้อง นำมาซึ่งการสะสมปัญหาและเป็นโรคเกี่ยวเนื่องจากการดำรงชีวิตในที่สุด การใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องตามโครงสร้างที่มีอยู่  ไม่ว่าจะเป็นการลุกการนั่งการยืนหรือการนอนจะนำไปสู่สุขภาพและส่งผลต่อจิตใจและผ่อนคลายความเครียดได้ทั้งร่างกายและจิตใจ
	- การบริหารโยคะพื้นฐาน     
	ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม2กลุ่ม อภิปราย กิจกรรมกายบริหาร
	เทคนิคการอบรม
	1. การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม (Reaction)
	ประเมินผล
	2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning)
	***อยู่ระหว่างประสานงาน***
	วิทยากร
	๑๔. คำชี้แจงรายละเอียดสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

