
โครงการอบรมสัมมนา 
เรื่อง “ข้าราชการไทย ยุค 4.0” 

วันที ่4 สิงหาคม 2559 ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
*************************************************************************** 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ผู้ประสานงาน นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
3. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทย 4.0 การปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ องค์การสหประชาชาติกับเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goal) ต่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ และการบริหารงานภาครัฐที่ว่าภาครัฐไม่
สามารถแกไขปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงไปได้แต่ล าพัง ต้องอาศัยทุกภาคส่วน ในลักษณะแบบเครือข่ายทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ
ตามแนวทางประชารัฐมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระดับการ ท างานจากเพียงการประสานงาน (Coordination) หรือการ
ท างานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่ระดับการร่วมมือกัน (Collaboration) โดยเฉพาะการวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน าทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปีนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน การยอมรับความ
เสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดข้ึนร่วมกัน 

ด้วยเหตุที่กล่าว จึงเป็นความจ าเป็นที่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทุกระดับต้อง
เตรียมความพร้อม มีความรู้ และความเข้าใจในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้ แนวทางการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงและร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ลังคม/ ประเทศชาติบ้านเมือง รวมถึงวิธีการพัฒนา
องค์การให้มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน และการยกระดับตนเอง ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง
ประชารัฐ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ดังนั้น "หลักสูตรข้าราชการไทย ยุค 4.0" จึงได้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือสร้างความพร้อม 
ให้แก่บุคลากรภาครัฐต่อไปในอนาคต  

4. วัตถุประสงค ์
4.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจและรับทราบที่มา แนวทางการขับเคลื่อนของประเทศไทย 4.0 
4.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นข้าราชการ 4.0 
4.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการท างานให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรทุกคนในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิทยากร  

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
7. หัวข้อการอบรม  

7.1 แนวคิดเก่ียวกับ Government 4.0 
- เปิดกว้างและเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย (Open & Connected government) 
- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric government) 
- มีความฉลาดและรู้จักคิดริเริ่ม (Smart & innovation government) 

7.2 การท างานแบบประชารัฐ-แนวระนาบ และการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-private 
collaboration) 

- การเปิดให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมการท างาน แบบประชารัฐ-แนวดิ่ง 
- การท างานร่วมมือกันระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 



8. วัน เวลา และสถานที่ 
         วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  9.1 ข้าราชการและพนักงานส านักงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบท
ประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

9.2 หน่วยงานสามารถเพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากร และองค์กร ในการตอบสนองต่อสังคม สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากข้ึน 
 
๑0.ผู้เสนอโครงการ     ………………………………………… 
                                                                     (นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์) 
                                                      นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
 
 
๑1.ผู้เห็นชอบโครงการ                     ………………………………………… 
                                                                      (นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์) 
                                                    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
๑2.ผู้อนุมัติโครงการ                     ………………………………………… 
                                                            (นายสุรเดช สมิเปรม) 
                                                           ปศุสัตว์จงัหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรวันศุกร์ที่ 4 สิงหำคม 2560 
เร่ือง “ทบทวน ระบบงำนสำรบรรณ กำรเขียนหนังสือรำชกำร” 

 
เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา 08.30 – 08.45 น.  กลา่วรายงาน และกลา่วเปิดงาน 
เวลา 08.45 – 10.15 น.  การบรรยายจากวิทยากร ชว่งท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับ Government 4.0 

     - เปิดกว้างและเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย (Open & Connected government) 
- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric government) 

เวลา 10.15 – 10.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  การบรรยายจากวิทยากร ชว่งท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับ Government 4.0 

      - มีความฉลาดและรู้จักคิดริเริ่ม (Smart & innovation government) 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00 – 14.15 น. การบรรยายจากวิทยากร ช่วงท่ี 3 การท างานแบบประชารัฐ-แนวระนาบ และการร่วมมือกัน

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-private collaboration) 
- การเปิดให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมการท างาน แบบประชารัฐ-แนวดิ่ง 

เวลา 14.15 – 14.30 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.30 – 16.00 น. การบรรยายจากวิทยากร ช่วงท่ี 4 การท างานแบบประชารัฐ-แนวระนาบ และการร่วมมือกัน

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-private collaboration)    
    - การท างานร่วมมือกันระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

 
*********************************************************** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบประเมิน 

การฝึกอบรม หลักสูตร “ทบทวน ระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ” 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่  5 สิงหาคม 2559 

1. ก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม/ สัมมนาหลักสูตรน้ี ท่านมีความเข้าใจในหัวข้ออบรม / สัมมนา มากน้อยเพียงใด 

    ขีดถูกในช่องคะแนน ก่อนและหลังตามที่ท่านคิดว่าเหมาะสม 

เข้าใจน้อย  มากที่สุด 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ก่อน           

หลัง           

    

2. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ น้อย ควรปรับปรุง 

1. เนื้อหาการบรรยาย      

2. วิธีการน าเสนอ      

3. เอกสารประกอบการบรรยาย      

3. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นในภาพรวม 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ น้อย ควรปรับปรุง 

1. การลงทะเบียน      

2.  รูปแบบของการจัดอบรม      

3.  ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละช่วง      

4.  เอกสารประกอบการอบรม      

5.  อาหารและอาหารว่าง      

6.  สื่อโสตทัศนูปกรณ์        

7.  สถานท่ีจัดอบรม        

8.  ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการอบรม      

 

 

 

 



4. หลังเข้าร่วมกจิกรรมท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีจดัฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.  ความรู้ความเข้าใจ        

2.  การบรรลุวตัถุประสงค์ของการเข้าร่วมกจิกรรม         

3.  สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

     

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายการฝึกอบรม 
 

  

  

  

      
 


