


 

 
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    สู่การเป็น Smart Officer รุ่นที่ 1 (อ าเภอต้นแบบด้านการปศุสัตว์) 
 
2. หลักการและเหตุผล 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบายและ 
แนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส าคัญคือ นโยบาย     
ยกร่างกระดาษ A 4  ที่มีผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น เกษตรกรมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรและมีรายได้เพ่ิมขึ้น/หนี้สินลดลง โดยมี Smart Officer เป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น 
Smart Officer ซึ่งสอดคล้องกับ Smart Agricultural Curve ที่ระบุว่าในปี 2561 คือ “ปีแห่งการยกระดับ
คน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0” โดยมอบหมายให้สถาบันเกษตราธิการเป็น
ผู้รับผิดชอบพัฒนาข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น Smart Officer ซึ่งสถาบันเกษตราธิการได้
ก าหนดคุณลักษณะ 7 ประการของการเป็น Smart Officer ดังนี้ 1) ความเชี่ยวชาญ/ความรู้/ภาษา 2) ภาวะ
ผู้น า/คุณธรรม/จริยธรรม 3) จิตอาสา/บริการ 4) ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต 5) ท างานเป็นทีม 6) เก่งคิด/
เก่งปฏิบัติ และ 7) ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ และได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรออกเป็น     
2 แนวทางคือ 
  1. สถาบันเกษตราธิการเป็นผู้รับผิดชอบพัฒนาความรู้เบื้องต้น แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาคือ 
1) หมวดนโยบาย 2) หมวดพัฒนาผู้น า 3) หมวดอุดมการณ์  
  2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาความรู้ ทักษะเฉพาะทาง โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 ก าหนดให้ ทุกโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม ที่จัดขึ้นภายในปีงบประมาณ 2561 เป็น
โครงการพัฒนาข้าราชการสู่การเป็น Smart Officer 

  ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้ก าหนดให้ โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะเฉพาะทาง
ทุกโครงการที่จัดขึ้นเป็นการพัฒนาข้าราชการกรมปศุสัตว์สู่การเป็น Smart Officer และเห็นความจ าเป็นใน
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การเป็น 
Smart Officer” โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งบทบาทภารกิจและแนวทางการท างานเชิงรุก ภายใต้การบริหารจัดการที่ทันสมัย รองรับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างสร้างสรรค์ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ สามารถให้ค าปรึกษาเป็นเพ่ือนคู่คิดแก่เกษตรกรได้ ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนยกร่างกระดาษ A4  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ในการก้าวเข้าสู่“ประเทศไทย 4.0” 
  
3. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงาน 
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอมรบ เข้าใจ ปรัชญา แนวคิดหลักการปฏิบัติของศาสตร์พระราชา 
  3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนที่ส าคัญของกรมปศุสัตว์ ตลอดจน 
กฎระเบียบ องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ 
  4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมภายใต้การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์โลกยุคใหม่ 



 

  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรกรมปศุสัตว์จ านวน 180 คน 
  - ปศุสัตว์อ าเภอต้นแบบ 77 คน 
  - หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 77 คน 
  - หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 9 คน 
  - เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องกับโครงการปศุสัตว์อ าเภอต้นแบบ 17 คน 
  (กผง. สคบ. สพส. กสส. สพพ. สอส. สทป. ศทส. ) 
 
5. สถานที่ฝึกอบรม 
  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น (จัดการประชุม / ที่พัก) 
ที่อยู่ : 99 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  โทร. 02 – 575-5599 
 
6. ระยะเวลา 
  ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
7. วิทยากรและเทคนิคการฝึกอบรม 
    รายช่ือวิทยากร :   
  นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
  นายอวยชัย ชัยยุทโธ   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
  นายวิริยะ แก้วทอง  ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
  นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 
      สินค้าปศุสัตว์ 
  นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
  นายพงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์ รองศาสตราจารย์สถาบันโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
  นายชัยวัฒน์ โยธคล  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร 
  นายกันต์ วีระกันต์  ผู้จัดการโครงการ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
    เทคนิคการฝึกอบรม : บรรยาย แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น การน าเสนอ 
 
8. ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม 
  นายอภัย สุทธิสังข์   อธิบดีกรมปศุสัตว์   
  นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
  นายพนม มีศิริพันธุ์   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
  นางภัทรวรรณ ล่ าดี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 



 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายเลอสรร ศิริปาลกะ              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    คณะท างาน 
 นางสาวปรารถนา พลายมาศ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 นางสาวธัญนันท์ สินชัย              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 นางสาวสุวิชญา ทันตะการ          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 นางสาวมัตติกา เอ่ียมจ ารัส          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นางสาวนราพรรณ พันธุ์ฤทธิ์        นักจัดการงานทั่วไป 
 นางนวภรณ์ สนศิริ                    เจ้าพนักงานธุรการ 
 นายภาคิน แสงเพ็ชรรุ้ง               พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 
กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์  
โทร. 02 – 6534465 , 02 -6534444 ต่อ 2151,2153  
โทรสาร. 02 – 6534927  e-mail person5@dld.go.th 
 
10. งบประมาณ 

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจ านวน 809,090 บาท / 180 คน  
- รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และรายการอ่ืนที่นอกเหนือจาก

งบประมาณที่โครงการจัดให้ สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ส านักงาน/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประชุม
อบรม/สัมมนา/ดูงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยกเว้น ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ส าคัญ  
ต่อการปฏิบัติงานไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  11.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน้อมน าศาสตร์พระราชาไปใช้ในการปฏิบัติงานและในการ
ด าเนินชีวิต 
  11.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
12. การประเมินผลโครงการและติดตามผลการฝึกอบรม 
  12.1 การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

         12.1.๑. ประเมินผลปฏิกิริยาต่อโครงการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย  
    - การประเมินหลักสูตร   
    - การประเมินวิทยากร  
    - การประเมินการจัดการฝึกอบรม 
           12.1.๒.  ประเมินการเรียนรู้  

โดยท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม บทสรุปการน าเสนอผลงานที่ได้จากการระดมความคิดของกลุ่ม 
      12.1.3.  การประเมินติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม น าเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สร้างสรรค์คนละ 1 โครงการเพื่อเสนอกรมฯ  
 
13. ขอบเขตหลักสูตร 
  หัวข้อที่ 1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงาน  (3 ชม.) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ      
ที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 
  รายละเอียดเนื้อหา  1. นโยบายรัฐบาลที่ส าคัญ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       2. นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กรมปศุสัตว์ 
       3. นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเร่งด่วนของกรมปศุสัตว์ 
       4. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ 4.0 
       5. แนวทางการพัฒนา Smart Officer 
       6. แนวทางการพัฒนาปศุสัตว์อ าเภอต้นแบบ  
  เทคนิควิธีการ    บรรยาย 
  การประเมินผล  แบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
   
  หัวข้อที ่2 ปศุสัตว์ 4.0 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์ (2 ชม.) 
  วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลในโลกยุคใหม ่
         2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามเข้าใจความเชื่อโยงของแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม 
         3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การท างานด้าน
การปศุสัตว์ในช่วงพัฒนาการปศุสัตว์ 4.0      
  รายละเอียดเนื้อหา  1. ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
        2. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายภาครัฐ – 
Thailand 4.0 
                    3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 

        4.  แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ
ปี พ.ศ. 2560-2564 และ Agriculture 4.0 



 

         5. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -
2564) และความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลระดับกระทรวง และระดับประเทศ 
         6. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว์ในช่วงปศุสัตว์ 4.0 
         7. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการท างานด้านการปศุสัตว์ 

  เทคนิควิธีการ    บรรยาย การตอบข้อซักถาม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  การประเมินผล  แบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
   
  หัวข้อที ่3 การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา      (2 ชม.) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ปรัชญา แนวคิด หลักการปฏิบัติของ
ศาสตร์พระราชา 
  รายละเอียดเนื้อหา    1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
            2. หลักการทรงงานของพระราชา   
                    3. การด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ   
            4. ความส าเร็จของโครงการต่างๆ ที่ได้น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ใน
การปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต 
  เทคนิควิธีการ    บรรยาย การตอบข้อซักถาม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  การประเมินผล  แบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
 
  หัวข้อที ่4 ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการท างานเชิงรุก (4 ด้าน)  (7 ชม.) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนที่ส าคัญ
ของกรมปศุสัตว์ ตลอดจน ความรู้กฎระเบียบในการปฏิบัติงานด้านปศุสตัว์  
  รายละเอียดเนื้อหา  1. นโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจที่ส าคัญเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน
ด้านการปศุสัตว์ 
       2. บทบาทหน้าที่ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
       3. แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเชิงรุก  และกฎระเบียบ         
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
  เทคนิควิธีการ    บรรยาย การตอบข้อซักถาม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  การประเมินผล  แบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
   
  หัวข้อที ่5 การสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้การบริหารการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่   (3 ชม.) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมภายใต้การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลกยุคใหม่ 
  รายละเอียดเนื้อหา  1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
        2. จุดประกายความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
        3. แนวทางการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
        4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กรแห่งนวัตกรรม 
  เทคนิควิธีการ    บรรยาย การตอบข้อซักถาม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  การประเมินผล  แบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
   
 
 



 

  หัวข้อที ่6 การสร้างสรรค์แผนงาน/โครงการเชิงนวัตกรรม                                (8 ชม.) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ระดมความเห็น ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
สร้างสรรค์แผนงาน/โครงการเชิงนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา 
  รายละเอียดเนื้อหา  1. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
        2. สาเหตุของปัญหา 
        3. แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรม 
        4. การเสนอแผนงาน/โครงการเชิงนวัตกรรม 
  เทคนิควิธีการ    แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และการน าเสนอผลงาน 
  การประเมินผล  ผลงานที่ได้จากการระดมความคิดเห็นและการน าเสนอของกลุ่ม 
 
 
   
    
 


