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โครงการฝกอบรม หลักสูตร “ขาราชการบรรจุใหม”รุนท่ี ๒๘ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง กําหนดวา      
ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และ
ใหไดรับการพัฒนาเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการท่ีดี  และตามกฎ ก.พ.  
วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๘ กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการท่ีดี ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒ มิถุนายน 
๒๕๕๓ เปนตนไป โดยสํานักงาน ก.พ.ไดกําหนดการดําเนินการพัฒนาและแนวทางการประเมินผลการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไดแก การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวย
ตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน  ประกอบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๕ มีจุดมุงหมายในการยกระดับการใหบริการและการทํางานของขาราชการ เพ่ือตอบสนองความ
คาดหวัง และความตองการของประชาชนท่ีมีความสลับซับซอน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายกับฝาย
ตางๆ รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม มุงสูการเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมี
ความพรอมและความสามารถในการเรียนรู  คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอ
สถานการณตางๆ และสรางระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี เกิดความโปรงใส ม่ันใจ และสามารถตรวจสอบได
รวมท้ังทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชน และตอสังคม 
ประกอบกับยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน มีเปาประสงคหลักในการพัฒนาขาราชการพลเรือนให
มีสมรรถนะและความมุงม่ันในการปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม และการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี นักบริหารทุกระดับมีศักยภาพในการเปนผูนําการบริหารราชการยุคใหม ภาค
ราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ   

เพื่อใหการพัฒนาขาราชการบรรจุใหมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด กรมปศุสัตว   
จึงเห็นสมควรจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตร “ขาราชการบรรจุใหม” รุนท่ี ๒๘ ข้ึน เพ่ือพัฒนาขาราชการ
บรรจุใหมใหมีความรู  ความเขาใจ  ภารกิจ  บทบาทหนาท่ี  อุดมการณและปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี        
มีทัศนคติท่ีดีในการทํางานตอตนเอง  เพ่ือนรวมงาน  และประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและสรางเครือขายขาราชการรุนใหมในการทํางานรวมกัน  

 

๒. วัตถุประสงค   
๑. เพ่ือพัฒนาขาราชการบรรจุใหมใหมีความรู  ความเขาใจ  ภารกิจ  บทบาทหนาท่ี  อุดมการณและ

จิตสํานึก ปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี   
๒. เพ่ือปลูกฝงใหขาราชการใหมมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติ 
๓. เพ่ือใหขาราชการบรรจุใหมมีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง  เพ่ือนรวมงาน  และประชาชน สามารถทํางาน

เปนทีม มีความรัก ความเขาใจและความสามัคคีในการทํางาน   
๔. เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางเครือขายขาราชการรุนใหมในการ

ทํางานรวมกัน  

 

 
 

๑ 



๓. กลุมเปาหมาย คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม  
ขาราชการบรรจุใหมของสวนราชการในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีบรรจุตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 

๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จํานวน ๘๐ คน 
 

๔. รายละเอียด เนื้อหาหลักสูตรและวิธีการฝกอบรม 
เนื้อหาวิชาในการฝกอบรม ไดแก 
หมวดท่ี ๑  ปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี 

- วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม 
๑) มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและตระหนักในความรับผิดชอบของงาน
ราชการ 
๒) เรียนรูถึงอุดมการณและจรรยาขาราชการของขาราชการและเจาหนาท่ี
รัฐจากผูภาคราชการ ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนแบบอยาท่ีดีและสรางแรงบันดาล
ใจในการเปนขาราชการท่ีดี 
๓) เขาใจถองแทถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการและคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวม 

   -  เนื้อหาสาระ 
    ๑) ปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี 
    ๒) ความหมายของการเปนขาราชการดี 
    ๓) การคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 
    ๔) การตัดสินใจโดยหลักเหตุผลและจริยธรรม 
    ๕) แนวทางการเปนขาราชการท่ีดี 
   -  วิธีการ  บรรยายควบคูกิจกรรมภาคสนาม 

   -  การประเมินผล ประเมินจากการสังเกตุพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรม การสรุป 
  บทเรียนรายบุคคล  

- วิทยากร จากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก 
หมวดท่ี ๒  การสรางวินัย สรางทีมและความสามัคคี 

- วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม 
๑) รับรู ตระหนัก และเกิดจิตสํานึกในการมีวินัย การทํางานเปนทีมและ

ความสามัคคี 
๒) ไดเรียนรูอุดมการณขาราชการและหลักการปฏิบัติราชการ ตระหนัก

ในความสําคัญของการมีจิตบริการ 
๓) ฝกฝนการทํางานเปนทีม ความสามัคคี การสรางเครือขายการทํางาน 
๔) มีความรูเรื่องจรรยาขาราชการ กฎระเบียบวินัยในการปฏิบัติตัวของ

ขาราชการ 
- เนื้อหาสาระ 

๑) การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ 
๒) การมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา อดทน สามัคคี 
๓) การทํางานเปนทีม 
๔) จิตบริการ 
๕) จรรยาขาราชการและระเบียบวินัยขาราชการ 

 

 
 

๒ 



 
- วิธีการ บรรยาย กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุมสัมพันธ และกิจกรรม Walk 

Rally 
- การประเมินผล ประเมินจากการสังเกตุพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรม การ

สรปุบทเรียนรายบุคคล  
-   วิทยากร จากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก 

หมวดท่ี ๓  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกขาราชการท่ีดี 
- วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม 

๑) มีความตระหนัก ความรูและความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสํานึกขาราชการ 

๒) พัฒนาจิตโดยการเจริญสติและภาวนาหรือปฏิบัติตามหลักการของแต
ละศาสนาเพ่ือการปฏิบัติราชการ 

๓) ไดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท 
๔) ไดแนวทางการปฏิบัติตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เนื้อหาสาระ 
๑) กิจกรรมพัฒนาจิตโดยวิธีการเจริญสติภาวนา 
๒) เรียนรูพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ/หรือ

บุคคลตนแบบ 
๓) หลักคุณธรรมสําหรับขาราชการ 
๔) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- วิธีการ ฟงบรรยาย ฝกปฏิบัติ และกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกรวมกัน  
- วิทยากร คือ นายชัยรัตน มาสอน 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
- วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม 

๑) มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานเพ่ือประชาชนและการใหบริการประชาชน 
๒) ไดรับความรู  ความเขาใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทของ

ประเทศไทย 
๓) สามารถเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี  

- เนื้อหาสาระ  
๑) ความคาดหวังของประชาชนตอการบริการของขาราชการ 
๒) การบริหารงานของหนวยงานราชการ 
๓) คุณภาพการบริการ 
๔) ศึกษาโครงการในพระราชดําริ 

- วิธีการบรรยายและยกกรณีศึกษา 
- วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริและกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว 
 
 
 
 
 

 
 

๓ 



หมวดท่ี ๕ การเตรียมความพรอมขาราชการสูประชาคมอาเซียน : ปศุสัตวไทยกับ AEC 
-  วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม 

๑)  มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน 
๒)  ไดความรู ความเขาใจในวัตถุประสงคของการเขาสูประชาคมอาเซียน  
๓)  สามารถเชื่อมโยงแนวคิดดานการปศุสัตวไทยกับประชาคมอาเซียนได  

- เนื้อหาสาระ  
๑) 5 Tอาเซียน )ASEAN)5T  
๒) 5กฎบัตรสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต5 
๓) 5 Tประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน )ASEAN Economic Community : AEC)5T 
๔) 5ประเทศสมาชิกอาเซียน5 
๕) กรมปศุสัตวกับ5การเตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน5 

- วิธีการบรรยายและยกกรณีศึกษา 
- วิทยากรจากกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ กรมปศุสัตว 

หมวดท่ี ๖ วิชาวินัยพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ 
- วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม 

๑)  มีความรูเก่ียวกับวินัยของขาราชการ 
๒)  สามารถนําไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติหนาท่ีราชการได  

- เนื้อหาสาระ  
๑) 5การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ  
๒) 5การรักษาจรรยาราชการ  
๓) 5วินัยและการรักษาวินัย  
๔) การดําเนินการทางวินัย 
๕) 5การออกจากราชการ  
๖) การอุทรณ 
๗) 5การรองทุกข  
๘) 5การคุมครองระบบคุณธรรม  

- วิธีการบรรยายและยกกรณีศึกษา 
- วิทยากรจากลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 

 

๕. วัน / เวลา และสถานท่ีจัดโครงการ 
 วันจันทรท่ี ๑๐ พฤศจิกายน – วันศุกรท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระยะเวลา ๔ คืน ๕ วัน 
 - วันท่ี ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดฝกอบรมท่ีโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - วันท่ี ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดฝกอบรมท่ีภูเขางาม รีสอรท จ.นครนายก 
 
๖. วิทยากรและเทคนิคการฝกอบรม  
  ๖.๑ กิจกรรมกลุมสัมพันธ โดยคณาจารยจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
  ๖.๒ ฝกอบรมปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดีและการสรางวินัย สรางทีมงานและความ
สามัคคี โดยคณาจารยจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
  ๖.๒ ฝกอบรมการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยการบรรยายและยกกรณีศึกษา จาก
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกองงานพระราชดําริและ
กิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว 

 
 

๔ 

http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/01.html
http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/03.html
http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/04.html
http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/05.html
http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/11.html
http://www.personnel.moi.go.th/act/type4_Clu1.htm
http://www.personnel.moi.go.th/act/type4_Clu5.htm
http://www.personnel.moi.go.th/act/type4_Clu6.htm
http://www.personnel.moi.go.th/act/type4_Clu8.htm
http://www.personnel.moi.go.th/act/type4_Clu10.htm
http://www.personnel.moi.go.th/act/type4_Clu11.htm


๖.๓ ฝกอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกขาราชการท่ีดี โดยใชเทคนิคการ 
บรรยาย กิจกรรม เกมส ระดมสมองและใชสื่อตางๆ โดยนายชัยรัตน  มาสอน อดีตหัวหนาพระธรรมวิทยากร 

๖.๔ ฝกอบรมการเตรียมความพรอมขาราชการสูประชาคมอาเซียน : ปศุสัตวไทยกับ AEC  
โดยใชเทคนิคการบรรยาย และใชสื่อตางๆ วิทยากรจากกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว 
  ๖.๕ ฝกอบรมวินัยพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ โดยใชเทคนิคการบรรยายและยกกรณีศึกษา 
วิทยากรจากกลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 
 
ประวัติวิทยากร 

๑. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ชื่อยอ จปร. ในสังกัด5กองทัพบก5 ตั้งอยูท่ี 5อําเภอเมือง5  
5จังหวัดนครนายก 5  โดยมีนโยบายการใหบริการประชาชนในการจัดการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานการ
เปน “ผูนํา”  เพ่ือใหเปนผูมีระเบียบวินัย,สรางความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน,เสริมสราง  /พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหเปนผูมีความรูจักสังเกตุและจดจําเพ่ือนําไปพิจารณาหาเหตุผล และสามารถพ่ึงตัวเองได,รูจักการ
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม รวมท้ังเปนผูท่ีมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 4 ประกอบดวย
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุมสัมพันธ สถานีฐานกิจกรรมการฝกความอดทน กิจกรรมวอลคแรลลี่ 
กิจกรรมระดมความคิด  กิจกรรมผญจภัยรวมใจเปนหนึ่ง กิจกรรมปลุกพลัง เปนตน 

 
๒. นายชัยรัตน มาสอน     

ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบ   :  อดีตเปนหัวหนาพระธรรมวิทยากร  
หนาท่ีรับผิดชอบ  :   ๑.  สรรหาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเขาทํางานกับฝายฝกอบรม  

๒.  ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม  
๓.  ดูแลระเบียบปฏิบัติของพระธรรมวิทยากรฝายฝกอบรม  

การศึกษา นักธรรม  :  นักธรรมชั้นเอก  
วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประสบการณการทํางาน :  หัวหนาพระธรรมวิทยากร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หัวหนา
พระธรรมวิทยากร  สํานักงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และความม่ันคงแหง สถาบันชาติ  พระศาสนา  
พระมหากษัตริย  
ผลงานรายการโทรทัศน  :  ๑.  รายการตีสิบ  ชอง ๓  

  ๒.  รายการสยามทูเดย  และรายการธรรมะเดลิเวอรี่  ชอง ๕  
  ๓.  รายการวีไอพี  และรายการภัยรายวัน  สเปเชียล  ชองโมเดิรนไนนทีวี  
  ๔.  รายการเมโทรนิวส  ชอง ๑๑  
  ๕.  รายการยูไลฟ (U-life) ชอง NBT  
  ๖.  รายการโซนนิ่ง  ชอง TPBS  

  
 
 
 

 
 

๕ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81


๓. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
0สํานักงาน กปร .เดิมเปนหนวยงานหนึ่งในกองวางแผนเตรียมพรอมดานเศรษฐกิจ  สํานักงาน 

0คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรียกวา สํานักงานเลขานุการ กปร .ยกฐานะข้ึนเปน
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร (.      
ในเวลาตอมาแตยังสังกัดสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต0ิ 0ตอมาวันท่ี ๓ 
มีนาคม ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรี โดยนายอานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติในหลักการให
สํานักงาน กปร. แยกออกจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยยกฐานะ
เปนหนวยงานระดับกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และเม่ือ
วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม )ฉบับท่ี ๙ ( พ .ศ .๒๕๓๖  ตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนหนวยงานระดับกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการเปน
ผูบังคับบัญชา มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๓๖ เปนตน จากนั้นเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ .ศ .๒๕๔๕ ในหมวด  ๒๑ มาตรา ๔๖ )๔(  ใหสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  เปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะเปน
กรม อยูในสายการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
21สํานักงาน กปร  .มีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 

- 21ตามเสด็จเพ่ือรับและประมวลพระราชดําริ สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และจัดทํา
แผนงาน หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมท้ังพิจารณาและ
เสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  

- 21ประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

- 21ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

- 21ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  

- 21ปฏิบัติงานดานวิชาการการจัดระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

- 21ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับพระราชกระแสหรือตามท่ีคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมอบหมายหรือตามท่ี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

- 21ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ๔. กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว 
มีบทบาทหนาท่ี ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทดสอบ กําหนดรูปแบบและพัฒนาการปศุสัตว  

 
 

๖ 



จัดทําแผนแมบท แผนยุทธศาสตร แผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการปศุสัตว ศึกษา 
วิเคราะห วิจัย ทดสอบ กําหนดรูปแบบและพัฒนาการปศุสัตว จัดทําแผนแมบท แผนยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการหลวง โครงการบนเขตพ้ืนท่ีสูงและพ้ืนท่ีเฉพาะ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทดสอบ กําหนดรูปแบบและ
พัฒนาการปศุสัตว จัดทําแผนแมบท แผนยุทธศาสตร แผนงานโครงการ และดําเนินงานโครงการธนาคารโค-
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนแมบท แผนยุทธศาสตร แผนงานโครงการ ดําเนินงานสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการหลวง โครงการธนาคารโค-กระบือฯ และภารกิจท่ีเก่ียวของ
อํานวยการและบริหารงาน ประสานงาน วางแผน สนับสนุน ติดตามประเมินผล การดําเนินงานสนอง
พระราชดําริดานปศุสัตว และทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการดานการปศุสัตวในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการหลวง โครงการพ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีเฉพาะ ฯลฯ และปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๕. กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

มีบทบาทหนาท่ีในการศึกษา วิเคราะห และวิจัย มาตรการ กฎ ระเบียบ ขอตกลง และ 
ขอมูลสารสนเทศดานการปศุสัตวระหวางประเทศ กําหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ กฎ 
ระเบียบ กรอบความรวมมือ ทาที และความตกลง ดานการปศุสัตวระหวางประเทศ บริหารจัดการเก่ียวกับ
ความรวมมือ การเจรจา การทําความตกลง ดานการปศุสัตวระหวางประเทศ ในระดับทวิภาคี พหุภาคี และ
องคการระหวางประเทศ ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธของกรม ประสานงานและใหคําแนะนําในการ
ดําเนินงานดานการปศุสัตวระหวางประเทศ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๖. กลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 
  มีบทบาทหนาท่ีดําเนินการสืบสวน รวบรวมขอมูล รวมท้ังการ วิเคราะห การจัดทําสํานวน 
และจัดทําความเห็น ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ วีธีการ กฏระเบียบ แนวทางการดําเนินการทาง
วินัย ดําเนินการเก่ียวกับการใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเก่ียวกับการเสริมสราง
วินัย การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการ การดําเนินการทางวินัย มาตรฐานการ
ลงโทษในกระทรวง กรมตาง ๆ และเสริมสรางและปองกันมิใหขาราชการกระทําผิดวินัย 
 

๗.งบประมาณ 
- คาใชจายระหวางการฝกอบรมเบิกจายจากโครงการ 

- 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 และ
การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
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๘. การประเมินผล 
๑. ผูเขารับการฝกอบรมกรอกแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม เพ่ือประเมินผลหัวขอวิชา

และวิทยากร  
๒. ผลงานท่ีไดรับมอบหมายรายบุคคลในระหวางฝกอบรม 
๓. ผูเขารับการฝกอบรมประเมินการเรียนรู โดยทําแบบทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม 
๔. กองการเจาหนาท่ีติดตามประเมินผล (Follow up) เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ฝกอบรมภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม ซ่ึงผูผานการฝกอบรมกลับไปปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว  

 

๙. เง่ือนไขการผานการฝกอบรม 
๑. ผูเขารับการฝกอบรมตองเขารับการฝกอบรมครบ ๘๐ % จึงจะถือวาผานการฝกอบรมและ

ไดรับวุฒิบัตร 
๒. ผูเขารับการฝกอบรมสงผลงานท่ีไดรับมอบหมายครบถวนถูกตอง 
๓. ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนผลการทดสอบความรูหลังการฝกอบรมสูงข้ึน  
๔. ผูเขารับการฝกอบรมมีความตั้งใจ ตรงตอเวลา  และปฏิบัติตามเง่ือนไขของกองการ

เจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 

 

๑๐. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรู ความเขาใจและทักษะพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจําเปนตอ

การปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนําอุดมการณและปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดีไปใชในการปฏิบัติงานได 
 ๒. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําหลักการพัฒนาจิตโดยการเจริญสติและภาวนามาใชในการ

พัฒนาตนเอง มีทัศนคติท่ีดีและประพฤติตนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
๓. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถประยุกตใชความรู ความเขาใจ และประสบการณตางๆ ใน

การทํางานเปนทีมมาพัฒนาตนเองและพัฒนางานได 
๔. ผูเขารับการฝกอบรมมีเพ่ือน มีเครือขายในการทํางาน 

  
๑๑. ท่ีปรึกษาโครงการ 

๑. นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ  อธิบดีกรมปศุสัตว 
๒. นายพนม มีศิริพันธุ   ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
๓. นางภัทรวรรณ ล่ําด ี   หัวหนากลุมพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี 

 
๑๓. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นางสาวปรารถนา พลายมาศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ และนางสาวธัญนันท สินชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจาหนาท่ี  

ติดตอประสานงานท่ี โทรศัพท ๐๒-๖๕๓-๔๔๖๕ โทรสาร ๐๒-๖๕๓-๔๙๒๗ 
 
 
 
 
 
 

 
 

๘ 



๑๔. รายช่ือคณะทํางาน 
๑. นายธนกร ซ้ิมเกษม  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒. นางสาวสุวชิญา ทันตะการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
๓. นางนวภรณ สนศิร ิ เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล   
๔. นายตี๋ แสงเพชรรุง  พนักงานขับรถยนต 
**มีคณะทํางานจํานวน ๒ คนท่ีจะเดินทางไปเขารวมพรอมกับผูเขารับการฝกอบรม** 
 

๑๕. คําช้ีแจงรายละเอียดสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 
 

๑๕.๑ ผูเขารับการฝกอบรมตองจัดทําหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเขารับการฝกอบรม
ตามท่ีกําหนด เสนอตอผูบังคับบัญชาท่ีทานสังกัด และเม่ือไดรับการอนุมัติ ใหเดินทางมาเขารับการฝกอบรม
ตามท่ีกําหนดตอไป 

๑๕.๒ ผูเขารับการฝกอบรมตองถึงสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ(ขางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)           
ในวันจันทรท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กอนเวลา ๗.๓๐ น. เพ่ือลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม และข้ึนรถบัส โดย
รถออกเดินทางเวลา ๘.๐๐ น. ทันที 

๑๕.๓ เนื่องจากเปนการอยูประจําและพักคางท่ีจังหวัดนครนายก ควรจัดเตรียมของใชสวนตัวท่ีจํา
เปนมาใหพรอม ดังนี้  

๑๕.๓.๑ เครื่องแตงกาย 
- วันท่ี ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ การฝกภาคสนาม สวมเสื้อสีเขม  
   กางเกงขายาว รองเทาผาใบ หมวก (สภาพพรอมลุย) 
- วันท่ี ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  การบรรยาย สวมเสือ้สุภาพ  
  กางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทาหุมสน 

๑๕.๓.๒ ยารักษาโรคประจําตัว 
๑๕.๓.๓ เครื่องใชสวนตัว 
๑๕.๓.๔ งดเวนเครื่องประดับและของมีคาทุกชนิด 
๑๕.๓.๕ เตรียมของขวัญเพ่ือจับฉลากจํานวน ๑ ชิ้น ราคาตั้งแต ๑๕๐-๒๕๐ บาท หากไมได   
           เตรียมมาจะใชเงินสด ๕๐๐ บาท จับฉลากแทน  

 ๑๕.๔ วันสุดทายของการฝกอบรม วันศุกรท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สําหรับผูท่ีเดินทางไปกลับ
กรุงเทพฯ ใหข้ึนรถบัสพรอมกันเวลา ๑๖.๐๐ น. รถบัสจะถึงสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติเวลาประมาณ 
๑๘.๓๐ น. 
 ๑๕.๔ ใหผูเขารับการฝกอบรมคัดเลือกประธานรุน รองประธานรุน เหรัญญิก เลขานุการ เพ่ือ
ดําเนินการกิจกรรมตางๆ เชน การทําหนังสือรุน การกําหนดชื่อรุน การแสดงในงานเลี้ยงสังสรรค เปนตน 
 ๑๕.๕ ผูเขารับการฝกอบรม จะตองจัดทํา file  ขอมูลประวัติสวนตัว ประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 
ภาพถาย ชื่อ โทรศัพท ตําแหนง ชื่อเลน สังกัด หนวยงาน e-mail address Facebook เบอรมือถือ สาขาท่ี
จบการศึกษา 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 ภายใน5วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
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mailto:person5@dld.go.th%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99


ใบยืนยันการเขารับการฝกอบรม รุน 28 
ระหวางวันท่ี 10-14 พฤศจิกายน 2557 

 ณ จังหวัดนครนายก 
กรุณากรอกขอมูลใหชัดเจนโดยพิมพหรือเขียนตัวบรรจง 

1. ชื่อ )นาย  /นาง/นางสาว(   นามสกุล  
ชื่อเลน    

   2 . วันเดือนป ท่ีเกิด  อายุ         ป วันบรรจุเขารับราชการ 
3 . ปจจุบันดํารงตําแหนง  ระดับ  
4 . สังกัด )สวน/กลุม/ฝาย(   

หนวยงาน  จังหวัด  
    โทรศัพท  มือถือ  
    E-mail     
    5 . ศาสนา  พุทธ   อิสลาม  คริสต 
    6. ทานมีโรคประจําตัว /ปญหาดานสุขภาพ หรือไม  
                     ไมมี                               มี  โปรดระบุอยางละเอียด 
    7 . แจงความประสงคในการเดินทางกลับเขาสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาตใินวันศุกรท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 )ชวงบาย(  
                     ประสงคกลับเขาสถาบันฯดวยรถบัสท่ีกองการเจาหนาท่ีจัดให     
                     ไมประสงคกลับเขาสถาบันฯดวยรถบัสท่ีกองการเจาหนาท่ีจัดให )เดินทางกลับเอง(  

 
 ขาพเจาไดศึกษารายละเอียดและทําความเขาใจเง่ือนไขของการฝกอบรมพรอมท้ังยินดีจะนาํ
ความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป  
  
ลงชื่อ ……...............…….........……… ผูบังคับบัญชา           ลงชื่อ ……….......................………… ผูเขารับการฝกอบรม              

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

หมายเหต ุ:  
o กรอกขอมูลใหครบถวน และผูบงัคับบญัชาลงนามในใบยืนยันการเขาฝกอบรม  
o ผูมีรายชื่อเขารบัการฝกอบรม ตองเขารับการฝกอบรม ตามที่กําหนด เน่ืองจากเปนเงื่อนไขของการผานการทดลองปฏิบตัิหนาที-่

ราชการ และไมสามารถสงบุคคลอ่ืนเขารับการฝกอบรมแทนได 
o จัดทําบันทึกขอความตอบรับการเขาฝกอบรมจากตนสังกัด พรอมสงใบยืนยนัเขารับการฝกอบรมฉบับจรงิ ใหกองการเจาหนาที่

ตามระบบงานสารบรรณ 

o สงโทรสารใบยืนยันเขารับการฝกอบรม ใหกองการเจาหนาที่ลวงหนา เพ่ือการประสานงาน ที่โทรสารหมายเลข 02-653-4927 
o สงประวัตขิอมูล Profile เพ่ือจัดทําหนังสือทําเนียบรุน (ดูรายละเอียดในคําชี้แจง) 

 

 
 

๑๐ 



ตารางโครงการฝกอบรม หลักสูตร “ขาราชการบรรจุใหม” ประจําปงบประมาณ 2558 รุนท่ี 28 
วันท่ี 10-14 พฤศจิกายน 2557 จ.นครนายก 

วัน /

เวลา 
เวลา 08.30-12.00 น. 

รับ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วัน
 

เวลา 13.00-16.30 น. 

รับ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

เย
น็

 

เวลา 18.00-21.00 น. 

วัน

จันทร์ที่ 

10พย

57 

 

8.00 น. ลงทะเบียน ณ สถาบนัสขุภาพสตัว์แหง่ชาต ิ 

9.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรมโดยอธิบดีกรมปศสุตัว์  

10.00 น. ออกเดินทางไปโรงเรียนนายร้อย- 

               พระจลุจอมเกล้า จ.นครนายก  

ฝึกภาคสนาม แบง่กลุม่ 8 กลุม่  

กิจกรรมละลายพฤตกิรรม  

                     โดยโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  

ฝึกภาคสนาม แบง่กลุม่ 8 กลุม่  

กิจกรรมละลายพฤตกิรรม  

โดยโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

วัน

อังคาร

ที่11พย

57 

 

วิชาปรัชญาการเป็นข้าราชการท่ีดี และวิชาการสร้าง

วินยัสร้างทีมงานและความสามคัค ีแบง่กลุม่8กลุม่ 

โดยโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

วิชาปรัชญาการเป็นข้าราชการท่ีดี และวิชาการสร้างวินยั 

สร้างทีมงานและความสามคัค ีแบง่กลุม่8กลุม่(ตอ่) 

โดยโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

วิชาปรัชญาการเป็นข้าราชการท่ีดี และวิชาการสร้าง

วินยัสร้างทีมงานและความสามคัค ีแบง่กลุม่8กลุม่(ตอ่) 

โดยโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

วันพุธที่

12พย

57 

 

วิชาการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 

และจิตสาํนกึราชการท่ีด ี

โดยอาจารย์ชยัรัตน์ มาสอน 

 

วิชาการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม  

และจิตสาํนกึราชการท่ีด(ีตอ่) 

โดยอาจารย์ชยัรัตน์ มาสอน 

 

วิชาการเตรียมความพร้อมข้าราชการสูป่ระชาคม

อาเซยีน : ปศสุตัว์ไทยกบั AEC 

โดยกองความร่วมมือด้านการปศสุตัว์ระหวา่งประเทศ 

 

วันพฤ.

ที่13พย

57 

วิชาการพฒันาสงัคมและประเทศชาตติามแนวคดิทฤษฎปีรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  โดย1สํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ1 (กปร) 

 

วิชาการพฒันาสงัคมและประเทศชาตติามแนวคดิทฤษฎีปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง : โครงการในพระราชดําริของกรมปศสุตัว์ 

โดยกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 

 

วิชาการพฒันาสงัคมและประเทศชาตติามแนวคดิทฤษฎีปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง : โครงการในพระราชดําริของกรมปศสุตัว์ 

โดยกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 

วันศุกร์

ที่14พย

57 

วิชาวินยัพืน้ฐานสาํหรับข้าราชการ 

 โดยกลุม่วินยั กองการเจ้าหน้าท่ี 

 

 

13.00-16.30 น. ถอดบทเรียนจากการฝึกอบรมและสรุปการเรียนรู้และ

ถ่ายทอดประสบการณ์การทาํงานราชการจากผู้บริหาร  

16.30 น. ปิดการฝึกอบรมและเดนิทางกลบัสถาบนัสขุภาพสตัว์แหง่ชาต ิ

 

 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางและเคร่ืองด่ืม เวลา 10.00-10.30 น. และ 14.00-14.30 น. 
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