
1 
 

รายงานผลการฝึกอบรม 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อพัฒนาระบบราชการ” 
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2558 

ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุร ี
โดย สํานักพฒันาระบบบรหิาร สาํนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
รายงานโดย :  นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 
 
เอกสารประกอบการรายงาน  

1. รายละเอียดโครงการ 
2. ภาพถ่ายการเข้ารับการอบรม 

 
บทนํา  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบราชการซึ่งจะมีส่วนผลักดัน
ให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและสร้างผลสัมฤทธ์ิที่ดีย่ิงขึ้น จึงได้มุ่งเน้นดําเนินการพัฒนาระบบราชการ
มาอย่างต่อเน่ือง โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้เริ่มดําเนินโครงการวิเคราะห์ระบบงานและภารกิจภาพรวมของ
กระทรวง เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม พร้อมเร่งผลักดันการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นเร่ืองที่
รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง โดยการดําเนินการดังกล่าวเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ด้านพัฒนาระบบราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นสําคัญ 

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ปีงบประมาณ 2559 บรรลุผลสําเร็จ รวมทั้งทุกส่วนราชการมีการดําเนินการแบบบูรณาการเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานภายในกระทรวงมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันจะนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และช่วยผลักดันการพัฒนา
ระบบราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อไป  

  การฝึกอบรมคร้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 80 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารจากทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 62 คน เจ้าหน้าที่สํานักพัฒนาระบบ
บริหาร สป.กษ. จํานวน 14 คน และ วิทยากรและคณะ จํานวน 4 คน โดยเริ่มต้ังแต่ วันที่ 10-11 กันยายน 
2558 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิด (Focus Group) 
และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ซึ่งบุคลากรของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม จํานวน 8 คน โดยมีรายช่ือดังน้ี 
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1. นายทวีสิฎฐ์  บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวจตุพร ปัดถา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางสาวปรานี ไทยเที่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นายทศพล ยอดประเสริฐ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
8. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
เนื้อหา 

สรุปเน้ือหาพร้อมเสนอแนะความคิดเห็น และประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมในคร้ังน้ีตามตาราง ดังน้ี 
 
วันที ่   

 

รายการการอบรม ความคิดเหน็และประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
10 กันยายน 2558 
09.30 – 12.00 น. 

แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการกําหนด
ระบบงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และแนวทางการ
ปรับปรุงภารกิจภาพรวมของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดย ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ 

   การกําหนดระบบงาน และแนวทางการปรับปรุง
ภารกิจภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จําเป็นต้องทบทวนและปรับปรุง เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย ต้องให้ทุก
หน่วยงานมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน และการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีการบูรณาการของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เพ่ือให้ภารกิจ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุเป้าหมาย 
    
 

10 กันยายน 2558 
13.00 – 18.00 น. 

แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพ่ือ
วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง
ภารกิจภาพรวมของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
โดย ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ 

11 กันยายน 2558 
09.00 – 12.00 น. 

แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดส่วน
ราชการระดับกรม ปีงบประมาณ 
2559   

   การฝึกอบรมในครั้งน้ีได้มกีารแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ที่จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา
เครือข่ายการทํางาน และสร้างเสริมให้บุคลากร
ด้านพัฒนาระบบราชการมีความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในการผลักดันแผนพัฒนาองค์การของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 

11 กันยายน 2558 
13.00 – 17.00 น. 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ปัญหา 
อุปสรรค การดําเนินงานพัฒนา
ระบบราชการ 
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บทสรุป  

 การขับเคล่ือนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องอาศัยการ
สร้างเครือข่ายการทํางานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของแต่ละส่วน
ราชการ จะต้องมีการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การบริหารคน และการจัดการองค์การ เพ่ือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งมีการนําเทคนิคการจัดการใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร ซึ่งการพัฒนา
องค์การเป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบอย่างมีแบบแผน เป็นกิจกรรมที่
กว้างขวางและครอบคลุมทั่วทั้งองค์การ โดยต้องมองภาพอนาคตขององค์กรอย่างเป็นระบบและสร้างกิจกรรม
ให้เกิดขึ้นในรูปของการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจ โครงสร้าง กลยุทธ์ เทคโนโลยี กระบวนการทํางาน 
วัฒนธรรม สมาชิกองค์การ ให้เกิดการบูรณาการเพ่ือนําไปสู่การเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพต่อไป 



โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อพัฒนาระบบราชการ” 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการข้ึน ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่สําคัญในการพัฒนาระบบราชการไทย โดยเร่งพัฒนาขีดความสามารถ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระบบราชการซึ่งจะช่วยทําให้ระบบราชการสามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยทุกส่วนราชการได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (จํานวน 3 ฉบับ)มาอย่างต่อเน่ืองทุกปี ซึ่งมีกิจกรรมหลักที่สําคัญ คือ การจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและ
การทบทวนบทบาทภารกิจ/โครงสร้างองค์กรของส่วนราชการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบราชการซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้
การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและสร้างผลสัมฤทธ์ิที่ดีย่ิงขึ้น จึงได้มุ่งเน้นดําเนินการพัฒนาระบบราชการมา
อย่างต่อเน่ือง โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้เริ่มดําเนินโครงการวิเคราะห์ระบบงานและภารกิจภาพรวมของ
กระทรวง เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม พร้อมเร่งผลักดันการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นเรื่องที่
รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง โดยการดําเนินการดังกล่าวเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ด้านพัฒนาระบบราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นสําคัญ 

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีงบประมาณ 
2559 บรรลุผลสําเร็จ รวมท้ังทุกส่วนราชการมีการดําเนินการแบบบูรณาการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภายในกระทรวงมากย่ิงขึ้นจึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันจะนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และช่วยผลักดันการพัฒนา
ระบบราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือทบทวนผลการวิเคราะห์ระบบงานภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2559 

2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการพัฒนาระบบราชการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 



2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เก่ียวกับการดําเนินงาน
พัฒนาระบบราชการ 

 
3. วิธีดําเนนิการ 

3.1 บรรยายและแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 80 คน ดังน้ี 
4.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารของทุกส่วนราชการ  จํานวน  62  คน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
4.2 วิทยากร (ภาคเอกชน)     จํานวน     3  คน 
4.3 วิทยากร (ภาคราชการ)     จํานวน    1  คน 
4.4 เจ้าหน้าทีส่ํานักพัฒนาระบบบริหารสป.กษ.   จํานวน  14  คน 

 
5. ระยะเวลาดําเนินงานและสถานท่ี 

ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมซีบรซี จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 
 
6. งบประมาณ 

งบประมาณสํานักพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 
2558 แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผลผลิตอํานวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรกิจกรรมอํานวยการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร 
 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

สํานักพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
8. ผลผลิต 

บุคลากรด้านพัฒนาระบบบริหารของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมใน
การผลักดันการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 



9. ผลลัพธ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการที่มีศักยภาพ มีความพร้อม และสามารถ

ขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบราชการไปในทิศทางเดียวกัน 



 
กําหนดการประชุมเชงิปฏิบัติการ 

เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อพัฒนาระบบราชการ” 
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2558 

ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุร ี
-------------------------------------------- 

 

วันที่ 10 กันยายน 2558 

เวลา  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

เวลา  09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 โดย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์) 

เวลา  09.30 – 11.00 น. แนวคิดที่เกีย่วขอ้งกับการกําหนดระบบงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และแนวทางการปรับปรุงภารกจิภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดย ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดษิฐ ์

เวลา 11.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
 วิเคราะห์ปรับปรุงร่างระบบงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 โดย ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดษิฐ ์และคณะ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 18.00 น. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
 วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงภารกิจภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 โดย ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ และคณะ 

เวลา 18.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 

เวลา 19.00 – 20.30 น. นําเสนอผลการวิเคราะห์และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 โดย ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดษิฐ ์
 

วันที่ 11 กันยายน 2558 

เวลา  09.00 – 12.00 น. แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดส่วนราชการระดับกรม ปีงบประมาณ 2559  

เวลา  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 16.00 น. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค การดําเนินงานพัฒนาระบบราชการ 
 
 
 
 
 
 



ภาพบรรยากาศโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ 
 “การเสริมสรา้งศักยภาพ เพื่อพัฒนาระบบราชการ” 

ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2558 
ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุร ี

 


