
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิม่ศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งศาสตร์
พระราชา เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ซึ่งนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างคุณภาพของข้าราชการให้สามารถขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามภารกิจ 
ในอนาคตได้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักต่อเป้าหมายการสร้างความเข้มเเข็ง
ให้กับภาคการเกษตรของประเทศ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการขับเคลื่อนนโนบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งส่วนราชการที่อยู่ในส่วนภูมิภาคจะเป็นโครงสร้า งหลักที่จะขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าวตามค าสั่งที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และ
คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอ าเภอ 
(Operation Team)ดังนั้น ข้าราชการและบุคลากรในส่วนภูมิภาคจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องการท างานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เพ่ือเสริมสร้างการท างาน
ร่วมกันแบบบูรณาการ อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างานหัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ด้านทักษะการท างานแบบบูรณาการ ภาวะผู้น า (Leadership) การบริหารการท างานเป็นทีม  
และทักษะอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานแบบบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นให้หัวหน้า 
ส่วนราชการในจังหวัดเกิดการสร้างอุดมการณ์การท างาน การพัฒนาด้านการบริการ จิตสาธารณะและน้อมน า
ศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. รูปแบบกิจกรรม 
 เป็นการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส์การบริหาร การอภิปราย
กลุ่มย่อย การฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา การน าเสนอ สลับกับการบรรยาย โดยมีหัวข้อและรายละเอียดกิจกรรม 
ดังนี้ 

 3.1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้สร้างความคุ้นเคย ลดความเป็นตัวตน พัฒนาทักษะการสื่อสาร 
การท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม สร้างสัมพันธภาพที่ดี และเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ 
   วิธีการ การท ากิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ เกมส์การบริหาร การอภิปรายกลุ่มย่อย 
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 3.2 กิจกรรมบูรณาการสร้างความร่วมมือร่วมใจ 
  เป็นกิจกรรมที่ต้องท างานร่วมกัน ผ่านการท ากิจกรรมกรณีศึกษา ในการแก้ไขปัญหา ระดม
สมองและบูรณาการวางแผนการด าเนินการให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้วิเคราะห์ตนเองและความพร้อมของ
หน่วยงานตนเองในปัจจุบัน และสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากส่วนกลาง การติดต่อประสานงาน
แบบข้ามสายงาน การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการท างาน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
  วิธีการ การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมบูรณาการความสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติ เกมส์การบริหาร  
การอภิปรายกลุ่มย่อย 

 3.3 การบรรยาย 
  3.3.1 ภาวะผู้น าในองค์กร 
    เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนา ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า ผ่านการท ากิจกรรม
กลุ่ม เกมส์การบริหาร และสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 
    วิธีการ บรรยาย อภิปราย กิจกรรมการบริหาร กรณีศึกษา และซักถาม 

 3.3.2 อุดมการณ์ : จิตบริการ ซื่อสัตย์ เพ่ือส่วนรวม 
    เพ่ือสร้างอุดมการณ์ในการท างาน พัฒนาด้านจิตสาธารณะให้แกข่้าราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนน าแนวคิดและหลักการจิตสาธารณะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 
มีความสามัคคี ซื่อสัตย์ และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    วิธีการ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษาและซักถาม 

  3.3.4 ศาสตร์พระราชา : เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ให้เข้าถึงแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยเน้นให้มีทัศนคติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการท างานราชการเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม และเสริมสร้าง
จิตส านึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

   วิธีการ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา และซักถาม 

  3.3.5 แนวทางการด าเนินการทางวินัย 
    เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนา ได้เข้าใจแนวทางการป้องกันการทุจริตการด าเนินการทางวินัย
ทางการเงิน และตระหนักถึงวินัยส าหรับข้าราชการ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
    วิธีการ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา และซักถาม 

  3.3.6 บทบาทอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
    เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนา ได้อภิปรายถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ของอนุกรรมการพัฒนา 
การเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และส่งเสริมการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
    วิธีการ อภิปราย กรณีศึกษา และซักถาม 
  3.3.7 การเสวนาในหัวข้อ “การท างานแบบบูรณาการในบริบทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
    เพ่ือให้ผู้รับการสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงอภิปรายแนวทางการ
ท างานแบบบูรณาการในบริบทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    วิธีการ เสวนา อภิปราย กรณีศึกษา และซักถาม 
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4. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ 
 ด าเนินการแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 แบ่งการด าเนินการ
ออกเป็น 9 รุ่น ตามเขตตรวจราชการ ณ ค่ายทหาร ค่ายลูกเสือ และศูนย์ฝึกอบรม ในภูมิภาค ดังนี้ 
 วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 
 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือตอนบน เขตตรวจราชการ 15 และ 16 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา 
จังหวัดเชียงใหม่  
 รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตตรวจราชการ 10 11 และ 12 ณ ส านักงาน
ชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  
 วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 
 รุ่นที่ 3 ภาคกลางตอนล่าง เขตตรวจราชการ 4 และ 5 ณ สถานที่ราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 รุ่นที่ 4 ภาคใต้ชายแดน เขตตรวจราชการ 8 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา 
 วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 
 รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 3 และ 9 ณ สถานที่ราชการ จังหวัดนครนายก  
 รุ่นที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขตตรวจราชการ 13 และ 14 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2  
(เขาใหญ่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดนครราชสีมา  
 วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 
 รุ่นที่ 7 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 และ 7 ณ สถานที่ราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 รุ่นที่ 8 ภาคกลางตอนบน เขตตรวจราชการ 1 และ 2 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี  
 รุ่นที่ 9 ภาคเหนือตอนล่าง เขตตรวจราชการ 17 และ 18 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัด
พิษณุโลก  

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและส่วนภูมิภาค จาก 14 ส่วนราชการ รวมทั้งสิ้น 
825 คน ดังนี้ 

5.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด : ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ ์กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ส่วนราชการละ 76 คน และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 72 คน รวม 452 คน 

5.2 หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (12 คน) 
กรมชลประทาน (76 คน) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (76 คน) กรมพัฒนาที่ดิน (76 คน) กรมการข้าว (51 คน)
กรมวิชาการเกษตร (56 คน) กรมหม่อนไหม (21 คน) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (5 คน) รวม 373 คน 

แบ่งออกเป็น 9 รุ่น ดังนี้ 

 รุ่นที่ 1  ภาคเหนือตอนบน จ านวน 92 คน ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการ 15 เชียงใหม่ (16) แม่ฮ่องสอน (11) ล าปาง (11) ล าพูน (9) 
  เขตตรวจราชการ 16 เชียงราย (11) น่าน (11) พะเยา (10) แพร่ (13)  
 รุ่นที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 139 คน 
  เขตตรวจราชการ 10 บึงกาฬ (9) เลย (11) หนองคาย (12) หนองบัวล าภู (9) อุดรธานี (14) 
  เขตตรวจราชการ 11 นครพนม (10) มุกดาหาร (11) สกลนคร (13) 
  เขตตรวจราชการ 12 กาฬสินธุ์ (11) ขอนแก่น (16) มหาสารคาม (10) ร้อยเอ็ด (13) 
 



-4- 
 รุ่นที่ 3 ภาคกลางตอนล่าง จ านวน 79 คน 
  เขตตรวจราชการ 4 นครปฐม (10) กาญจนบุรี (11) ราชบุรี (13) สุพรรณบุรี (10) 
  เขตตรวจราชการ 5 สมุทรสงคราม (8) สมุทรสาคร (8) ประจวบคีรีขันธ์ (9) เพชรบุรี (10) 
 รุ่นที่ 4 ภาคใต้ชายแดน จ านวน 54 คน 
  เขตตรวจราชการ 8 สงขลา (11) สตูล (9) นราธิวาส (12) ปัตตานี (12) ยะลา (10)  
 รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออก จ านวน 89 คน 
  เขตตรวจราชการ 3 สมุทรปราการ (8) ฉะเชิงเทรา (11) นครนายก (9) ปราจีนบุรี (11) 
สระแก้ว (9)  
  เขตตรวจราชการ 9 จันทบุรี (10) ชลบุรี (11) ตราด (9) ระยอง (11) 
 รุ่นที่ 6  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 93 คน 
  เขตตรวจราชการ 13 ยโสธร (9) ศรีสะเกษ (11) อ านาจเจริญ (10) อุบลราชธานี (13) 
  เขตตรวจราชการ 14 ชัยภูมิ (11) นครราชสีมา (15) บุรีรัมย์ (11) สุรินทร์ (13) 
 รุ่นที่ 7 ภาคใต้ จ านวน 98 คน 
  เขตตรวจราชการ 6 ชุมพร (11) นครศรีธรรมราช (11) พัทลุง (12) สุราษฎร์ธานี (13) 
  เขตตรวจราชการ 7 กระบี่ (11) ตรัง (10) พังงา (10) ระนอง (10) ภูเก็ต (10) 
 รุ่นที ่8  ภาคกลางตอนบน จ านวน 82 คน 
   เขตตรวจราชการ 1 พระนครศรีอยุธยา (10) สระบุรี (10) นนทบุรี (8) ปทุมธานี (12) 
  เขตตรวจราชการ 2 ชัยนาท (12) ลพบุรี (12) สิงห์บุรี (9) อ่างทอง (9) 
 รุ่นที่ 9 ภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 99 คน 
  เขตตรวจราชการ 17 พิษณุโลก (13) เพชรบูรณ์ (11) ตาก (11) สุโขทัย (11) อุตรดิตถ ์(10) 
   เขตตรวจราชการ 18 ก าแพงเพชร (10) นครสวรรค์ (13) พิจิตร (10) อุทัยธานี (10)   

6. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการสัมมนาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเงิน  
3,712,500 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ครอบคลุมถึง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการสัมมนา  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถน าองค์ความรู้จากกิจกรรม
การสร้างอุดมการณ์ จิตสาธารณะศาสตร์พระราชาทักษะภาวะผู้น า การบริหารและท างานเป็นทีมไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้และสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ทีป่รึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ 
ผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ 
เจ้าหน้าที่สถาบันเกษตราธิการ  

 


