
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่” 

วันที่  21 – 23  สิงหาคม  2562 
ณ  โรงแรมลองบีช  ชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้น าไปปฏิบัติ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ตนเอง และส่งเสริมระบบการผลิตการเกษตรอย่างยั่งยืนของประเทศ เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 
2559 ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรอยู่ในความดูแลของ โครงการ 210,000 รายเศษ ซึ่งเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับท่ีจะต้องช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรเหล่านี้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนสามารถพ่ึงตนเองได้  
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ด าเนินงานโครงการ และมีบทบาทหน้าที่
จัดท าแผนการด าเนิน งานและลงมือปฏิบัติเพื่อช่วยเกษตรกรในโครงการให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ จึงจ าเป็นต้อง
เตรียมแผนงานที่เหมาะสมและเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงของเกษตรกร จึงจัดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเ ข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จนสามารถน าไปใช้และไปส่งเสริมเกษตรกรได้และร่วมกันออกแบบ
แผนงานที่เหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและ
ประเทศชาติต่อไป 
 กรมปศุสัตว์จึงจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการ  “แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเกษตร
ทฤษฏีใหม่ ” ร่วมด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการของกรมปศุสัตว์ เพื่อพัฒนางานและก าหนด
เป้าหมายการท างานในปีต่อไป รวมทั้งพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจและแสดงบทบาทที่รับผิดชอบอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ  ร่วมแลกเปลี่ ยนแนวคิด ประสบการณ์การด าเนินงานโครงการ เกษตรทฤษฏีใหม่ ของ
หน่วยงานอื่นๆ   
 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม   มีความรู้  ความเข้าใจ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่   เพ่ือน าปฏิบัติและส่งเสริมต่อไป 

 2. เพ่ือให้ ผู้เข้าร่วมประชุม   น าประสบการณ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และน าความรู้ไปจัดท าแผนการ
ด าเนินงานโครงการต่อไป    
 
 
 
 
 
 



3. เป้าหมาย  

 กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่และผู้น ากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รวม 95 คน  ดังนี้  
1. ผู้บริหาร ที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ  3 คน 
2. ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คน 
3. ปศุสัตว์เขต 1-9  และผู้รับผิดชอบโครงการ 9  คน 
4. ปศุสัตว์จังหวัดและผู้รับผิดชอบโครงการ จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด 77 คน 
5. คณะท างานจากกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  4 คน 

(รายละเอียดตามรายชื่อที่แนบ)  

4. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร  
4.1  หัวข้อ  น าเสนอและประเมินผลงาน  แลกเปลี่ยนแนวความคิดการพัฒนากิจกรรมเกษตรทฤษฎี

ใหม่ จ านวน   2  ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้น าเสนอและประเมินผลงาน  แลกเปลี่ยน
แนวความคิดการพัฒนากิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  รายละเอียดการบรรยาย    น าเสนอและประเมินผลงาน  แลกเปลี่ยนแนวความคิดการพัฒนากิจกรรม
เกษตรทฤษฎีใหม ่

 วิธีการ   บรรยาย/ตอบค าถาม 
 วิทยากร  ผู้แทนจากกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  กองแผนงาน  และส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9   

การประเมินผล การน าเสนอแนวคิด 
4.2  หัวข้อ  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเศรษฐกิจฐานทรัพยากร  เพื่อมุ่งสู่

การเป็นเกษตร 4.0   จ านวน   3.30  ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ   ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเศรษฐกิจฐานทรัพยากร  เพื่อมุ่งสู่การเป็นเกษตร 4.0  และเพ่ือสร้างแรงบันดาล
ใจแก่เจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัติงาน   
  รายละเอียดการบรรยาย    การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเศรษฐกิจฐาน
ทรัพยากร  เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเกษตร 4.0 

 วิธีการ   บรรยาย/ตอบค าถาม 
 วิทยากร  นายทวีสิฎฐ์  บุญญาภิบาล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมปศุสัตว์ 

การประเมินผล การน าเสนอแนวคิด 
 4.3  อภิปราย  หัวข้อ  ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  จ านวน  2  ชั่วโมง                                                      

วัตถุประสงค ์  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วม ได้ถ่ายทอดประสบการณ์  อง ค์ความรู้  ในการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอด 



รายละเอียดการบรรยาย   ถ่ายทอดประสบการณ์  องค์ความรู้  ในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
วิธีการ   อภิปราย/ตอบค าถาม 
วิทยากร วิทยากรราชการ/วิทยากรเอกชน 
การประเมินผล สรุปบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ 

 4.4    หัวข้อ  ปฏิบัติการถอดบทเรียน : แบ่งกลุ่ม  4  กลุ่ม  จ านวน  4.30 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค ์  เพ่ือถอดบทเรียน ประสบการณ์ ในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  ระดมความคิดของ

ผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดการบรรยาย    แบ่งกลุ่มระดมความคิดของผู้เข้าร่วมประชุมให้ได้องค์ความรู้  

บทเรียนจากการท างาน 
วิธีการ   แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/ตอบค าถาม 
วิทยากร วิทยากรราชการ/วิทยากรเอกชน 
การประเมินผล สรุปบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้/การน าเสนอแนวคิด 

4.5  จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2563   จ านวน   3  ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมจัดท าแผนงาน /กิจกรรม/รูปแบบ  ในการด าเนินงาน
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2563 
 รายละเอียดการบรรยาย   จัดท าแผนงาน/กิจกรรม ระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุม   
 วิธีการ   บรรยาย/ตอบค าถาม/ปฏิบัติ 
 วิทยากร  นายทวีสิฎฐ์  บุญญาภิบาล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมปศุสัตว์ 

การประเมินผล การน าเสนอแนวคิด 

5. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
5.1 ด าเนินการก่อนจัดฝึกอบรม/สัมมนา 

- ขออนุมัติโครงการจัดการฝึกอบรมและงบประมาณต่อกรมปศุสัตว์ 
- เตรียมโครงการด้านวิชาการ บริหารจัดการ ประสานงาน ประสานวิทยากร สถานที่ จัดท าคู่มือ

เอกสารประกอบการประชุม และรายงานความต้องการวัสดุฝึกอบรมพร้อมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดท าหนังสือเชิญประชุม เป็นวิทยากร แบบประเมิน 

5.2 ด าเนินการระหว่างฝึกอบรม/สัมมนา 
- ตรวจสอบความพร้อมวิทยากร สถานที่ประชุม  
- ฝ่ายพิธีการชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการ ก าหนดการ แนะน าคณะท างาน 
- คณะท างาน ต้อนรับ ลงทะเบียน อ านวยความสะดวก ด าเนินการตามก าหนดการ 

5.3 ด าเนินการหลังฝึกอบรม/สัมมนา 
- รวบรวมหลักฐาน/เอกสารส าคัญต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
- จัดท าหนังสือขอบคุณวิทยากร สถานที่ วิเคราะห์แบบประเมินผล/สรุปผล  
- จัดท ารายงานการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร และรายงานการประชุมสัมมนาฉบับเต็ม ติดต าม

ประเมินผลการน าไปประยุกต์ใช้ของผู้ปฏิบัติงานโครงการในพื้นท่ี 



6.  สถานที่ฝึกอบรม  ณ  โรงแรมลองบีช  ชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
7.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3  วัน  ระหว่างวันที่  21 – 23  สิงหาคม  2562  
8.  วิทยากร   วิทยากรจากภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์  

9. ที่ปรึกษาโครงการ 

1. นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา    ผู้อ านวยการกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
2. นางสาวกาญจนา  ธรรมรัตน์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.  นางสาวผกามาส  รุ่งเรือง  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ     
 2.  นางสาวมนทกานติ ์ กันแก้ว นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ       
กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2653 
4444 ต่อ 3371 โทรสาร 0 2653 4930 

คณะท างาน 
1) นางสาวผกามาส  รุ่งเรือง   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
2) นางสาวมนทกานติ์ กันแก้ว  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
3) นางสาวรัชนี  ธนะบริหาร นักจัดการงานทั่วไป 
4)  นายด ารง  ชุมศรี  พนักงานขับรถยนต์  

11.  งบประมาณ 409,160   บาท 
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมส่งเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนกลาง กพก. 
หมายเหตุ : งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 

12. การประเมินผล 
 1. ประเมินผลการประชุมสัมมนา ความรู้ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการด าเนินงานและบทบาท

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการประชุมสัมมนา โดยใช้แบบสอบถาม 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ หลังจากการประชุมสัมมนาภายใน ๖ 

เดือน โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และการติดตามงานในพ้ืนที่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. แนวทางการด าเนินงานด้านปศุสัตว์ของโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ มีความชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในการด าเนินงานโครงการ จากผลงานที่ส าเร็จ

และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 



 


