
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 แบบบูรณาการ” 
ระหว่างวันที่  23 - 25 กันยายน  2562 

ณ  โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ         
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน  ประกอบกับองค์กรทั้งหลายต่างต้องปรับตัวภายใต้บริบท
สภาพแวดล้อมใหม่ แสดงถึงความจ าเปนนที่บุคลากรในหน่วยงานต่าง  ต้องมีสมรรถนะในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) และยุทธศาสตร์
เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) และยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561 – 
2565  เพ่ือการขับเคลื่อนและการปฏิบัติงานเปนนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยเปนนการ
ประสานความร่วมมือ ทั้งในส่วนราชการ ส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่และสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรภายในประเทศอย่างยั่งยืน ตามศักยภาพของ
พ้ืนที่นั้น    

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 จึงจ าเปนนต้องมีแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนนกรอบ
แนวทางในการบริหารงานระยะยาว ที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนงานโครงการที่ชัดเจนและปรับเปลี่ยนไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี          
ได้อย่างเปนนรูปธรรม 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และกระบวนการของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 2.2 เพ่ือให้สามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรได้อย่างเปนนรูปธรรมและบูรณาการ
กับแผนที่เก่ียวข้องได้อย่างเปนนระบบ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ปศุสัตว์เขต 1  จ านวน  1  คน 
 3.2 ปศุสัตว์จังหวัด 9 จังหวัดในพ้ืนที่เขต 1 จ านวน  9  คน 
 3.3 ผู้อ านวยการส่วนฯ และเจ้าหน้าทีส่ านักงานปศุสัตว์เขต 1  จ านวน  5  คน 
 3.4 หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ และเจ้าหน้าทีส่ านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
                 พ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 จ านวน  18  คน 
 3.5 หัวหน้ากลุ่มสุขภาพ, หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ, หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานฯ 
                 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด พื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 จ านวน  27  คน 
 3.6 หัวหน้าศูนย์/สถานี/ด่าน พ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 จ านวน  11  คน 
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 3.7 เจ้าหน้าทีก่องแผนงาน จ านวน  2  คน 
 3.8 วิทยากร จ านวน  3  คน 
 3.9 คณะท างาน จ านวน  4  คน 
   รวมทั้งสิ้น 80 คน 
4. สถานที่ฝึกอบรม 
  ณ  โรงแรมชลพฤกษ์  รีสอร์ท  อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
 
5. ระยะเวลา ช่วงเวลาการประชุมสัมมนา 

ระหว่างวันที่  23 - 25  กันยายน  2562   จ านวน 3 วนั  
 

6. วิทยากรและเทคนิคการประชุมสัมมนา 
วิทยากร 1) นายอวยชัย ชัยยุทโธ  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

             2) วิทยากรภาครัฐ  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี สุทธินรากร  ภาควิชาอาชีวศึกษาศาสตร์                                         
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และทีมงานวิทยากร                                                      

เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม 
            1) บรรยาย/อภิปราย 
            2) ระดมความคิดและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ปศุสัตว์เขต 1 
 
7. ที่ปรึกษาโครงการประชุมสัมมนา 
         นายประภาส  ภิญโญชีพ   ปศุสัตว์เขต 1 
 นางสุกัญญา  วิเชียรกร   ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
  ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
 
9. คณะท างาน 
 นางสาวกนกพิชญ์ ทองรุ่ง   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
 นางสาวสุกัญญา  กระจับเงิน   นักวิชาการสัตวบาล    ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
 นายสมเกียรติ  พอจิตเอื้อสุข   นักวิชาการสัตวบาล    ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
 นายต่อศักดิ์ ศรีศวร    พนักงานขับรถยนต์    ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
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10. งบประมาณการประชุมสัมมนา   
 จากแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (070061300N0915) 
 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และกระบวนการของการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 
 11.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรได้อย่างเปนนรูปธรรมและ
บูรณาการณ์กับแผนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเปนนระบบ 
 
12. การประเมินผลและติดตามผล 
 12.1 การประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 
  ประเมินปฏิกิริยาโครงการ 
  ประเมินการเรียนรู้ 
 12.2 การประเมินติดตามผลโครงการ 
  การประเมินติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์(หลังจากผ่านการฝึกอบรม 1-3 เดือน) 
 
13. รายละเอียด เนื้อหาหลักสูตร 
 13.1 แนวคิด หลักการ และกระบวนการของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 13.2 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
 13.3 วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 และเสนอแนะ 
 
รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร 
1. หัวข้อวิชา แนวคิด หลักการ และกระบวนการของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   1 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และกระบวนการของการจัดท าแผน 
        ยุทธศาสตร์(Strategic Plan) แบบบูรณาการ     
ประเด็น  แผนการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ โดยมีนโยบายจัดท าแผน                

การบริหารราชการแผ่นดิน จะต้องจัดท าเปนนแผน 4 ปี  หรือที่ เ รี ยกว่ า                    
แผนยุทธศาสตร์ เปนนกรอบแนวทางในการบริหารราชการระยะยาวที่ เปนน                
แผนเชิงรุกท่ีมีก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย     
กลยุทธ์ ตลอดจนแผนงานโครงการที่ชัดเจน และสามารถแปลงไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีได้อย่างเปนนรูปธรรม 

เทคนิค   บรรยาย 
การประเมิน  แบบสอบถาม 
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2. หัวข้อวิชา  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ปศุสัตว์เขต 1     16 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้สามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององกรได้อย่างเปนนรูปธรรม          

และบูรณาการกับแผนที่เกี่ยวข้องได้ตรงเป้าหมาย 
ประเด็น  การก าหนด วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ, การประเมินสภาพแวดล้อม และ

ค้นหาข้อได้เปรียบ เชิงยุทธศาสตร์ , วิธีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์อย่าง       
เปนนระบบ, การก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายในระยะยาวการก าหนดแผนงานโครงการ
ในระยะสั้นและระยะยาว, การก าหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมายของแนวทางปัญหา, 
การแผนที่กลยุทธ์(Strategic Map), การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ , การจัดท า    
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1, วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ และเสนอแนะ 

เทคนิค   บรรยาย/อภิปราย/ระดมความคิดเห็น/ฝึกปฏิบัติ 
การประเมิน  แบบสอบถาม 

 
3. หัวข้อวิชา  วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 และเสนอแนะ  3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนสามารถท าแผนยุทธศาสตร์ได้จริงและเปนนรูปธรรม 
ประเด็น   วิพากษ์และเสนอแนะ 
เทคนิค   บรรยายกรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนและวิพากษ์ผลงาน 
การประเมิน   สังเกตพฤติกรรม/แบบสอบถาม 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 แบบบูรณาการ” 

ณ โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  

 
วันที่ 23 กันยายน 2562 
 09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน/ชี้แจงโครงการ 
 10.00 – 11.00 น. พิธีเปิดและมอบนโยบาย  โดยนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1  
 11.00 – 12.00 น. แนวคิด หลักการ และขบวนการของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
    โดย นายอวยชัย  ชัยยุทโธ  ผูอ้ านวยการกองแผนงาน 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
 13.00 – 17.00 น. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี สุทธินรากร ภาควิชาอาชีวศึกษาศาสตร์                                         
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงานวิทยากร 
 17.00 – 19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย/รับประทานอาหารเย็น 
 19.00 – 20.00 น. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 (ต่อ) 
วันที่ 24  กันยายน  2562 
 09.00 – 12.00 น. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 (ต่อ) 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
 13.00 – 17.00 น. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 (ต่อ) 
 17.00 – 19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย/รับประทานอาหารเย็น 
 19.00 – 20.00 น. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 (ต่อ) 
วันที่ 25 กันยายน 2562 
 09.00 – 12.00 น. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 (ต่อ) 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
 13.00 – 15.00 น. วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 และเสนอแนะ 
. 15.00 – 15.30 น. พิธีปิด โดยนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 
 

หมายเหตุ : 1. รับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม เวลา 10.15 น.และ 14.45 น. 
  2. ก าหนดการนี้อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  3. ติดต่อประสานงาน นางสาวกนกพิชญ์ ทองรุ่ง (098-2616531 ) 
 
 
 


