


1. หลักฐานการวางแผน 
 

1.1 แผนโครงการพัฒนา 
 

โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา “พัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในส านักงานปศุสัตว์เขต ๘” 
ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/๒๕64 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 

ณ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
----------------------------------------- 

 
1. หลักสูตร : ความม่ันคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ 
พ.ศ. 2564-2566 ใช้เป็นการวางกรอบในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้จัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์ เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรม
ปศุสัตว์ พ.ศ. 2564-2566 ตามแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่
ส านักงาน ก.พ.ก าหนด  และแผนการปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563-2565 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564-2566 เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้มีความรู้ ทักษะ ทางด้าน
ดิจิทัล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตามตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากร “ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของ
หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม ทั้งยังสามารถใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมข้าราชการและบุคลากร
ของกรมปศุสัตว์ให้พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ในช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และผู้ปฏิบัติงานอ่ืน โดยหลักสูตรแต่ละกลุ่มความรู้/ทักษะที่ควรได้รับการพัฒนา แบ่งออกเป็นความรู้
พ้ืนฐานและ ความรู้ที่จ าเป็น ทั้งนี้ มีวิธีการพัฒนาหรือแหล่งเรียนรู้ โดยใช้วิธี e-learning ของ ส านักงาน ก.พ. 
เว็บไชต์  https://learn.ocsc.go.th หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) เว็บไซต์  
https://tdga.dga.or.th/index.php/th/elearning 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในสังกัด 
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา “พัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในส านักงานปศุสัตว์เขต ๘”
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 รอบที่ 2/๒๕64 ซึ่งจะก่อประโยชน์ให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่



เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ  ตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่ก าหนด 
ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี โดยใช้วิธีพัฒนา คือ E-Learning 
 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรส านักงานปศุสัตว์เขต 8 ให้มีความรู้ ทักษะ ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

2) เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 8 สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท และพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ 
 
๕. รายละเอียดเนื้อหา 
หัวข้อที่ ๑  
เนื้อหาสาระ : ๑. แนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 

๒. สถิติการใช้งานของประเทศไทย 
๓. ความสัมพันธ์และการกระจายตัวของข้อมูล 

วิธีการ :  E-Learning  
หัวข้อที่ ๒  
เนื้อหาสาระ : ๑. รูปแบบและลักษณะการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

๒. สิ่งที่ต้องพึงระวังในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต 
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วิธีการ :  E-Learning 
หัวข้อที่ ๓  
เนื้อหาสาระ : ๑. การใช้โปรแกรมและการบริโภคข้อมูลโดยขาดความยั้งคิด 

๒. ตัวอย่าง Hacking Wi Fi User Euro Grabber 
๓. ตัวอย่าง Web Defacement ไวรัสเรียกค่าไถ ่

วิธีการ :  E-Learning 
หัวข้อที่ ๔  
เนื้อหาสาระ : ๑. การตั้งค่าความปลอดภัยส าหรับ Facebook 

๒. การตั้งค่าความปลอดภัยส าหรับ Gmail 
๓. การตั้งค่าความปลอดภัยส าหรับ LINE 

วิธีการ :  E-Learning  
 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 
 
7. เทคนิคการพัฒนา 

E-learning ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. 
 
๘. การประเมินผลและติดตามผล  

การประเมินผล 
 ผู้เข้ารับการพัฒนาประเมินการเรียนรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนและหลัง 

การติดตามผล 
 ติดตามผลการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจาก พัฒนา 
โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด 
 
๙. ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท  ปศุสัตว์เขต 8 
 
๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 

1) นางสาววิภาวี ศรีเจริญ  ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
2) นางวรรณา ไทยทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3) นายฉัตรฐาพงค์ คงทุง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4) นางสาวเพียงเพ็ญ โกละกะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 
1๑. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
 
1๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 8 มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนา
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

2) บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์ เขต 8 มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) และสามารถใช้ทักษะดังกล่าวในการปฏิบัติงาน และน ามาสร้างสรรค์ต่อยอดในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของรัฐ ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา “พัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในส านักงานปศุสัตว์เขต ๘” 
หลักสูตร : ความม่ันคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ  ต าแหน่ง/ ระดับ สังกัดกลุม่/ฝ่าย 

1 นางสาวนงลักษณ ์นิลตีบ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2 นางวรรเพ็ญ บัวรักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

3 นางนิรมล แก้วสะแสน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

4 นายภพธร สุระพร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว ์

5 นายสุรวัฒน ์คูหพันธ ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว ์

6 นายก าชัย กิจศิลป ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส่วนสุขภาพสัตว ์

7 นางสาวกมลศร ีบุตรทอง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนสุขภาพสัตว ์

8 นายพิชัย วัฒนาวานิชกุล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสตัว์ 

9 นางสาวยศญาณ ีสุธรรมานนท์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสตัว์ 

10 นางสาวอุไรรัตน ์โคตรวันทา นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสตัว์ 

11 นายหฤษฎ ์ณัฏฐวัชรกุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการปศุสตัว์ 

12 นายจิตศักดิ ์เมืองเขียว นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ 

13 นายธรรมนาถ ชัยฤทธิ ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ 

14 นางสาววนิดา หมั่นถนอม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบตัิการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ 

15 นางสาวกมลพรรณ ศรีปากแพรก เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบตัิงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ 

16 นางสาววิภาว ีศรีเจรญิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตัว์ 

17 นางวรรณา ไทยทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตัว์ 

18 นายฉัตรฐาพงศ ์คงทุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตัว์ 

19 นายวรวุฒ ิบัวจิตต ์ นิติกร ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

20 นางสาวจมาพร หมื่นชนะ นิติกร ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

21 นางสาวสิริกานต ์เยาว์นุ่น นักจัดการงานท่ัวไป ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

22 นายสมภพ ทองเต็ม พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ส่วนสุขภาพสัตว ์

23 นายดิลก เปไทสง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว ์ ส่วนสุขภาพสัตว ์

24 นางสาวหทัยชนก บุณยรตัน ์ พนักงานธุรการ ส่วนมาตรฐานการปศุสตัว์ 

25 นางสาวมนธิยารตัน ์สังฆะโณ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนมาตรฐานการปศุสตัว์ 

26 นางสาวศรไีพรแพร จันทนุรัตน ์ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนมาตรฐานการปศุสตัว์ 

27 นางสุภานิตย ์เหลืองอ่อน นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ 



ที ่ ชื่อ-สกลุ  ต าแหน่ง/ ระดับ สังกัดกลุม่/ฝ่าย 

28 นายกิตติพงษ ์คีรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ 

29 นางจิตวัฒนา พัฒนศิลป ์ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ 

30 นายอนุพงษ ์ไพลอย นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ 

31 นางสาวเพียงเพ็ญ โกละกะ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ์ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตัว์ 

32 นายสัญญา ประสารทอง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว ์ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตัว์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 บันทึกข้อความแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 




















