
โครงการฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังส าหรับผู้ปฏิบัติงาน" 
……………………….………………… 

หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานคลัง มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอล เพ่ือให้บริการสาธารณะ บริการประชาชน ลดขั้นตอน
การให้บริการ สะดวก รวดเร็ว เพ่ือความถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีกระบวนการปฏิบัติงาน 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความคุ้มค่าทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอยู่บนหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริม
ให้เกิดค่านิยมและจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งการบริหารจัดการของภาคราชการปัจจุบัน 
มีขอบเขตครอบคลุมหลายภารกิจ ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานด้านการเงินการคลัง งานด้านพัสดุ และงานบริการอ่ืน ๆ 
ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นงานที่มีความส าคัญมาก เป็นงานสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเป็นผู้ที่
มีศักยภาพสูง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคลังส าหรับผู้ปฏิบัติงาน” 
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจบทบาท ให้ความส าคัญของงานการบริหารงานคลัง ให้มี
ความถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และมีประสิทธิภาพบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายให้มีความ
เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพอันดี ตอบสนองการบริหารราชการที่มุ่ง เน้นการบริการ การท างานเป็นทีม อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และสามารถน าไปใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์       
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การบริหารพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
๓. เพ่ือให้สามารถระบุปัญหา อุปสรรคด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการบริหารพัสดุ พร้อมมีแนวทางแก้ไข

ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ 
๔. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางการปรับระดับความก้าวหน้าในสายงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงานสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ด้านการเงินและบัญชี งานด้านพัสดุ 

รวม  ๖๑๗  คน โดยแบ่งการจัดเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้ 
๑. ส านักงานปศุสัตว์เขต ๙ เขต หน่วยงานละ ๓ คน  รวม    ๒๗  คน 
๒. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ๗๗ จังหวัด หน่วยงานละ ๓ คน รวม  ๒๓๑  คน 
๓. ส านัก/ กอง ส่วนกลางที่เก่ียวข้อง หน่วยงานละ ๒ คน  รวม   ๑๘  คน 
๔. ศูนย/์ สถาบัน หน่วยงานละ ๒ คน     รวม  ๒๑๔ คน 

(ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ ๗๘/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ๖๔/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ ๑๖/ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพและหน่วยงานในสังกัด ๔๐/ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๖/ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ๒/ ศูนย์ทดสอบและวิจัยชีววัตถุส าหรับสัตว์ ๒/ ศูนยพั์ฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอ
ด่านซ้าย ๒/ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ๒/ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๒) 

๕. ด่านกักกันสัตว์ หน่วยงานละ ๒ คน    รวม     ๑๑๔  คน 
๖. ผู้สังเกตการณ์      รวม   ๑๓  คน 

ระยะเวลาและสถานที่    
เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบูติค ซิต้ี พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
 
 



- ๒ - 

วิทยากร 
๑. วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 
๒. วิทยากรจากกองคลัง 
๓. วิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่  

ที่ปรึกษาโครงการ 
  ๑.  นายสรวิศ ธานีโต   อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
  ๒.  นายสุรเดช สมิเปรม   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

๓.  นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา  เลขานุการกรม 
๔.  นางเย็นจิต ทองยงค์   ผู้อ านวยการกองคลัง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  นางสาวอิสราภรณ์  ชัยมะโน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

คณะท างาน 
๑. นางสาวพัชมน เจริญสวัสดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
๒. นายราเชนทร์  ตระกูลสุข  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
๓. นางมัณฑนา จินตกานนท์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
๔. นางสาวสุภัทนารี จันทร์วัน  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๕. นางสาวปรารถนา อุนทะอ่อน  นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
๖. นางสาววันทนา ยรรยงยศ  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
๗. นางสาวสุภาพร นันทะชัย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๘. นางสาวสุทัศนา บุญข า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๙. นายโชคประเสริฐ พู่แสงทองชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๐. นางสาวลาวรรณ แก้วเอ่ียม  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๑. นายวิฑูรย์ ศิริทรัพย์พกิจ  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๒. นายส าราญ  จันทร์หนู  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๓. นายวิทยา ใจหลัก   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

งบประมาณ     
- ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรมนับจากลงทะเบียนจนถึงปิดการฝึกอบรมทั้ง ๒ ครั้ง 

เบิกจ่ายจากโครงการ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน ๒,๗๕๖,๗๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสน
ห้าหมืน่หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง ก่อน-หลังการฝึกอบรมให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

การประเมินผล 
๑. การประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยการประเมินหลักสูตร วิทยากร และ

การจัดอบรม  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงานในด้านการเงิน

การคลัง การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
๒. สามารถสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
 
 



- ๓ – 

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร 
หัวข้อ คลินิกนานาสาระด้านการเงินการคลัง งบประมาณ และการบริหารพัสดุ (๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรึกษาปัญหา อุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
ด้านการเงินการคลัง งบประมาณ และการบริหารพัสดุ 

 รายละเอียดวิชา ๑. ลักษณะของรายจ่ายที่เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
  ๒. รายจ่ายลักษณะค่าตอบแทนที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในระเบียบข้อบังคับมตคิณะรัฐมนตรี 
         และหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง 
 วิธีการ บรรยาย โดย เจ้าหน้าที่กองคลัง 
 รูปแบบการเรียนรู้ กรณีศึกษา / ซักถาม – ตอบข้อสงสัย 
หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (๗ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
              จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

รายละเอียดวิชา  ๑.  การก าหนดรายละเอียดเงื่อนไข/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๒.  การท าหน้าที่คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง  

    ๓.  การบริหารพัสดุ 
 วิธีการ บรรยาย โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง  
 รูปแบบการเรียนรู้  บรรยาย / กรณีศึกษา / ซักถาม – ตอบข้อสงสัย 
หัวข้อ การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง (๓ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจระเบียบการคลัง ปรึกษาปัญหา อุปสรรค  
  และรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการคลัง 

 รายละเอียดวิชา ๑. การเบิกเงินจากคลัง 
  ๒. การรับเงิน – การจ่ายเงิน 
  ๓. การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
 วิธีการ      บรรยาย โดย เจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง 
 รูปแบบการเรียนรู้   บรรยาย / กรณีศึกษา / ซักถาม – ตอบข้อสงสัย 
หัวข้อ KTB Corporate Online ด้านรับ (๗ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค ์     ๑ . เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการ 
            ของ KTB Corporate Online ด้านรับ 

รายละเอียดวิชา     ๑. การรับเงิน น าส่งเงิน และเบิกเงินเกินส่งคืน 
๒. การด าเนินการเกี่ยวกับเงินทดรอง 

 วิธีการ บรรยาย โดย เจ้าหน้าที่กองคลัง 
 รูปแบบการเรียนรู้  บรรยาย / กรณีศึกษา / ซักถาม – ตอบข้อสงสัย 
หัวข้อ ความก้าวหน้าในสายงานสนับสนุน  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท)ี 

วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องความก้าวหน้าในสายงานสนับสนุน 
       ๒. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการก าหนดต าแหน่ง 

รายละเอียดวิชา     ๑. หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป 
๒. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และการจัดกลุ่มต าแหน่ง 
๓. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 
๔. การประเมินบุคคลและผลงาน 
๕. การคัดเลือกและประเมินเพ่ือแต่งตั้ง 

 วิธีการ บรรยาย โดย ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 รูปแบบการเรียนรู้  บรรยาย / กรณีศึกษา / ซักถาม – ตอบข้อสงสัย 


