
  การประชุมสัมมนา 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเชิงรุกส าหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์       

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านปศุสัตว์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  นั้น   
เพ่ือพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ให้มีความเข้มแข็ง และการท างานเชิงรุก 

สร้างการรับรู้  ความเข้าใจ ในนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอด ถอดแบบผลงานโดดเด่นของแต่ละหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จ
ในการด าเนินงานเพ่ือเป็นแบบอย่างในการคิด  พัฒนา หรือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน  

ส านักงานเลขานุการกรม จึงเห็นควรจัดประชุมสัมมนา “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  
เชิงรุกส าหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561” ขึ้น  ทั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายการท างาน 
คือ เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง  และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความ
พร้อม ความเข้าใจ รับรู้การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ และความเข้มแข็งให้แก่
บุคลากรในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเฟืองจักรส าคัญในการขับเคลื่อนด าเนินงานภาคการเกษตรไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน และเป็น Smart Officer ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์
1. ปศุสัตว์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันของกรม
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน า แก่หน่วยงานภูมิภาค

3. ผู้เข้าประชุมสัมมนา   จ านวนทั้งสิ้น   1,390    ราย ประกอบด้วย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย      จ านวน  1,134  ราย ประกอบด้วย 

1. ปศุสัตว์จังหวัด /ปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 77  ราย 
2. ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ /ปศุสัตว์พ้ืนที่ 1-14 จ านวน      892  ราย 
3. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ จ านวน  39  ราย 
4. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จ านวน  33  ราย 
5. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ จ านวน  8  ราย 
6. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพันธุ์สัตว์ จ านวน   4  ราย 
7. ผู้อ านายการศูนย์การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน  10  ราย 
8. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จ านวน  3  ราย 
9. ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน   ๑  ราย 

ชีวภาพการปศุสัตว์
10. ผู้อ านวยการศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพ       จ านวน    1  ราย 

ชีววัตถุส าหรับสัตว์
11. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อน    จ านวน       ๑ ราย 

และเซลสืบพันธุ์  
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 12. ผู้อ านวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาค จ านวน        1  ราย 
  ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 13. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ จ านวน ๑  ราย 
  อ าเภอด่านซ้าย                                                         

 14. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ  จ านวน        1  ราย 
 15. หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม จ านวน 4  ราย 
 16. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์                                        จ านวน      58  ราย 

                 3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา รุ่นละ 48 คน x 4 รุ่น รวมเป็น จ านวน 192 ราย  ประกอบด้วย 
                             1. อธิบดีกรมปศุสัตว์ และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์                 จ านวน       5  ราย 
                             2. ปศุสัตว์เขต 1-9                                                   จ านวน      9  ราย 
                             3. ผู้ติดตามอธิบดีกรมปศุสัตว์                                       จ านวน      2  ราย 
                             4. ผู้ติดตามรองอธิบดีกรมปศุสัตว์                                  จ านวน      4  ราย 
                             5. ผูอ้ านวยการส านัก/กองส่วนกลาง                               จ านวน   21  ราย                        
                             6. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                              จ านวน      2 ราย 
                             7. ผู้สังเกตการณ์                                                      จ านวน      5  ราย 

 3.3 คณะท างาน จากส านักงานเลขานุการกรม และกองแผนงาน จ านวน    20 ราย    
                            (จ านวนคณะท างานปรับตามจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาในแต่ละรุ่น ดังนี้ 
                                    รุ่นที่ 1 จ านวน 15 ราย , รุ่นที่ 2 จ านวน 20 ราย ,รุ่นที่ 3 จ านวน 12 ราย ,  
                                    รุ่นที่ 4 จ านวน 17 ราย )                                   รวมเป็นจ านวน  64  ราย                                                 
                                    
                                                                                รวมทั้งสิ้น        จ านวน    1,390  ราย 
โดยแบ่งจัด 4 รุ่น ดังนี้ 

1. รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่เขต 5-6 และ ผู้บริหารจากส่วนกลาง จ านวน 297 ราย 
คณะท างาน 15 ราย รวมเป็นจ านวน 312  ราย 

2.  รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่เขต 3-4 และ ผู้บริหารจากส่วนกลาง จ านวน 443 ราย
คณะท างาน 20 ราย รวมเป็นจ านวน 463  ราย 

3. รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่เขต 8-9 และผู้บริหารจากส่วนกลาง  จ านวน 241 ราย 
คณะท างาน  12  ราย  รวมเป็นจ านวน 253  ราย 

4. รุ่นที่ 4 กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่เขต 1-2-7  และผู้บริหารจากส่วนกลาง จ านวน 345 ราย  
คณะท างาน  17  ราย  รวมเป็นจ านวน 362  ราย 
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4. รายละเอียด เนื้อหาหลักสูตรและวิธีการ 

 4.1 หัวข้อ “ใส่ใจพัฒนา สร้างความก้าวหน้าให้องค์กร” (2 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรับรู้ ความเข้าใจในสถานกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีส่วนร่วมน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

เนื้อหาสาระ  1. เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน  
                 2. การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และการปรับตัว เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข และมีส่วนร่วมน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย      
วิธีการ         บรรยาย 
การประเมินผล  ประเมินผลจากการทดสอบความรู้หลังการประชุมสัมมนา 

 4.2 หัวข้อ “การน าเสนอผลงานเด่นของหน่วยงานส่วนภูมิภาค” (6 ชัว่โมง)     
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงานภูมิภาคน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เด่น เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้  
สร้างแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างให้หน่วยงานต่างๆ น าไปประยุกต์ พัฒนา ใช้กับงานในแต่ละพ้ืนที่ 
เนื้อหาสาระ   1.การน าเสนอผลงานเด่นในในภาพรวมแต่ละจังหวัด อ าเภอ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต หรือผลงานเด่นที่มี
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ปศุสัตว์เขตร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ได้คัดเลือกน าเสนอต่อที่
ประชุมสัมมนา  เพ่ือถ่ายทอดให้ได้รับทราบถึงวิธีการปฏิบัติจนท าให้เป็นผลงานเด่น และสามารถถอดบทเรียนและ
น าไปประยุกต์ใช้ หรือพัฒนางานในแต่ละหน่วยงานได้  
วิธีการ  บรรยายสรุป /แนะน า 
การประเมินผล   ประเมินผลสรุปบทเรียน และประเมินติดตามผล 

 5.3 หัวข้อ “การขับเคลื่อนงาน /โครงการส าคัญ” (1.30 ชัว่โมง) 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือเป็นเวทีขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน/โครงการส าคัญๆ ตามภารกิจและตามนโยบาย ด้านสุขภาพ 
ด้านมาตรฐาน  ด้านผลิตสัตว์ ด้านนโยบาย ด้านบริหาร และโครงการอ าเภอต้นแบบ   
                  2. เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจส าหรับปฏิบัติงานโดยถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน โดยการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซักถาม จากหน่วยงานภูมิภาค และให้ค าแนะน า ปรึกษา จากหน่วยงานส่วนกลาง/ ผู้บริหาร 
เนื้อหาสาระ   1. รับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ 
                   2. หน่วยงานส่วนกลางให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจไปในแนวทาง
เดียวกันแก่หน่วยงานผู้ปฏิบัติ 
วิธีการ         1. ให้หน่วยปฏิบัติน าเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และซักถามแนวทางปฏิบัติ 
                  2. หน่วยงานส่วนกลาง(ส านัก/กอง) และผู้บริหาร ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า ปรึกษา รวมทั้งหา
แนวทางร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความกระจ่างในการปฏิบัติงานแก่หน่วยปฏิบัติ 
การประเมินผล ประเมินผลจากบทสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
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4.4 หัวข้อ “สรุปถอดบทเรียนจากการประชุมสัมมนา” (2 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ทราบสรุปถอดบทจากการประชุมสัมมนา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในเชิงรุก 
เนื้อหารสาระ   สรุปถอดบทเรียนจากการประชุมสัมมนา และแนะน าแนวปฏิบัติเพ่ือให้สามารถน าไปปรับปรุง 
พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
วิธีการ        บรรยายสรุป 
การประเมินผล  ประเมินผลจากสรุปบทเรียน และการติดตามผลภายหลังการประชุมสัมมนา 
 

5. ระยะเวลา และสถานที่จัดประชุมสัมมนา 
                       รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  6 - 8  ธันวาคม 2560    ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก   
                      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์       
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  
                       รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 12  มกราคม 2561   ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดครศรีธรรมราช   
                       รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 - 19  มกราคม  2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 
 

6. วิทยากรและเทคนิคการประชุมสัมมนา 
                   1. วิทยากรจากภายนอก  จ านวน    1    ราย โดยใช้เทคนิคการบรรยาย   
 

7.งบประมาณ     
                 งบประมาณ จ านวน 5,240,570 บาท โดยใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจากกองแผนงานทั้งนี้โครงการ
ดังกล่าว ไม่อยู่ในแผนฯ ปี 2561 จ านวน 4 รุ่น ดังนี้ 
                       รุ่นที่ 1 ใชง้บประมาณ 1,245,745 บาท 
                       รุ่นที่ 2 ใชง้บประมาณ 1,806,155 บาท 
                       รุ่นที่ 3 ใช้งบประมาณ 1,022,045 บาท 
                       รุ่นที่ 4 ใช้งบประมาณ 1,166,625 บาท 
 

8. การประเมินผล 
                    1.ผู้เข้าประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการประชุมสัมมนา ประกอบด้วยการประเมินผลหลักสูตร
วิทยากร และการจัดประชุมสัมมนา 
                    2.ประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
                         2.1 ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
                         2.2 บทสรุปเนื้อหาที่ได้จากการประชุมสัมมนา ได้แก่ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ                               
บทสรุปผลงานเด่นของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
             3. การติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  โดยประเมินจากการน าความรู้ เทคนิควิธีการ                         
ที่ได้รับจากการประชุมสัมมนา ไปประยุกต์ใช้จริงหลังจากผ่านการประชุมสัมมนาแล้วภายใน 60 วัน     
 
 



-๕- 

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนารับทราบนโยบายของกรมปศุสัตว์ในการด าเนินการตามนโยบาย

รัฐบาล และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาสามารถน านโยบาย แนวทางการด าเนินงานและได้รับแรงบันดาลใจ

จากการรับฟังบรรยาย ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.ที่ปรึกษาโครงการ
1. นายอภัย สุทธิสังข์     อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
2. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปสุสัตว์ 

11.ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายเศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์   เลขานุการกรม
2. นายอวยชัย ชัยยุทโธ  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

12.คณะท างาน  จ านวน  20  คน  ประกอบด้วย
ส านักงานเลขานุการกรม 

1. นางสาวอิสราภรณ์ ชัยมะโน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวเพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
3. นางน้องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
4. นางสาวพรกมล   เจริญบุญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
5. นาวสาวพนิดา วงษ์ทน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
6. นางสุวภิา ภารัตตะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
7. นางสาวปริญา สรเสนา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8. นางสาวชลธชิา บรรเทาทุกข์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นางสาวสุภาพร นันทะชัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
10. นายโชคประเสริฐ พู่แสงทองชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 11 นายวฑิูรย์ ศิริทรัพย์พกิจ   นักจัดการงานทั่วไป 
12. นายมานะชัย เทพสุรินทร์    นักจัดการงานทั่วไป 
13. นางสาวลาวรรณ แก้วเอ่ียม นักจัดการงานทั่วไป 
14. นายส าราญ จันทร์หนู นักจัดการงานทั่วไป 
15. นายวิทยา  ใจหลัก เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

กองแผนงาน 
16. นายทนงค์ พัฒนมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นางสาวอรนิภา ประสาทพงค์พิชิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
18. นายรัฐสินธุ์ วัฒโนภาสศริิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นายธนุชาติ เสนาขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวณัฐนันท์ ศุภศิวะศิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

------------------------ 




