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แนวปฏิบัติในการสนับสนนุการตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สญัจร) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นการเตรียมการการวางแผนการปฏิบัติงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนส าหรับ  
การสนับสนุนการตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)  
ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมาย 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการตรวจราชการและการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในทุกข้ันตอนในส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์ต่อภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งตอบสนองตามข้อสั่งการต่างๆ  
ได้อย่างครบถ้วน 

3. วิธีการปฏิบัติงาน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดการด าเนินการตามวิธีปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจการตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ดังนี้ 

 วิธีปฏิบัติ : 1. เตรียมจุดดูงานการตรวจราชการ 
 วิธีปฏิบัติ : 2. การดูงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 วิธีปฏิบัติ : 3. การประชุมเตรียมการ 
 วิธีปฏิบัติ : 4. การตรวจราชการนายกรัฐมนตรี 
 วิธีปฏิบัติ : 5. การประชุมร่วมภาคเอกชน 
 วิธีปฏิบัติ : 6. การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 
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สรุปแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการตรวจราชการและการประชุม ครม.สัญจร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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    วิธีปฏิบัติ : 1. เตรียมจุดดูงานการตรวจราชการ 

กิจกรรม หน่วยปฏิบัติ รายละเอียดวิธีปฏิบัติ 

1.1 ร่างก าหนดการตรวจ
ราชการและ ครม.สัญจร 

สร.กษ. (ครม.มีมติเห็นชอบให้จัดประชุม ครม.สัญจร 
และสศช. มีหนังสือเชิญ รมว.กษ./รมช.กษ.   
ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุม ครม.) 
1. ประสาน สลน. เพ่ือทราบร่างก าหนดการฯ 
นรม. หรือแผนการตรวจราชการ(ล่วงหน้า) 
2. แจ้งผู้บริหาร กษ. /สป.กษ. /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

1.2  ก าหนดจุดดูงาน 
รมว.กษ./รมช. กษ./นรม. 

สป.กษ.  1. แจ้งหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด กษ.  
   1) พิจารณาเสนอจุดดูงานในพ้ืนที่ กลุ่มจังหวัด 
โดยเป็นจุดที่แสดงผลงานสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
นโยบายกระทรวง (จังหวัดละ 2-3 จุด) เพ่ือให้ 
รมช.กษ. และ รมว.กษ. แต่ละท่านคัดเลือกตรวจ
ราชการไม่เกินท่านละ 3 โครงการ ตลอดจนมี 
สั่ งการ ใน พ้ืนที่ ต ามความ เหมาะสม  ( ตาม
แบบฟอร์มภาคผนวก 3 และ 4) 
    2) มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักตั้งแต่รอง
อธิบดีหรือรองหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง 
ผู้ประสานงานเข้ากลุ่มไลน์ ครม.สัญจร (กษ.) 
2563 (ตามแบบฟอร์มภาคผนวก 9) 
    3) แจ้งร่างก าหนดการฯ นรม. ให้หน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัด กษ. ทราบ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมการตรวจราชการ (ถ้ามี) 
2.  สนง. กษ.จ. แจ้ง สป.กษ. เกี่ยวกับร่าง 
จุดตรวจราชการที่จังหวัดเสนอให้ นรม. พิจารณา 

1.3 การเสนอจุดดูงาน ทุกหน่วยงาน 1. หน่วยงานที่มีภารกิจในพ้ืนที่ พิจารณาเสนอจุด
ดูงาน (อาจจะเป็นจุดที่ประสบความส าเร็จเพ่ือ
ข ย า ย ผ ล  ห รื อ จุ ด ที่ มี ปั ญ ห า ต้ อ ง ไ ด้ รั บ 
การแก้ไข โดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/นโยบายกระทรวง)  
  1) ส่วนราชการในก ากับ รมว. กษ.ได้แก่ ชป. 
กสก. มม. กป.  สศก. เสนอให้เป็นจุดตรวจ
ราชการของ รมว.กษ. (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) 
  2) ส่วนราชการในก ากับ รมช. กษ. ได้แก่ พด. 
ฝล. ส.ป.ก. เสนอให้เป็นจุดตรวจราชการของ 
รมช.กษ. (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) 
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  3) ส่วนราชการในก ากับ รมช. กษ.ได้แก่ วก. 
กสส. เสนอให้เป็นจุดตรวจราชการของรมช.กษ. 
(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) 
  4) ส่วนราชการในก ากับ รมช. กษ.ได้แก่ ปศ. 
กข. เสนอให้เป็นจุดตรวจราชการของรมช.กษ. 
(นายประภัตร โพธสุธน) 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักตั้งแต่รองอธิบดีหรือ
รองหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับผิดชอบและ
น าเสนอข้อมูลแต่ละจุด 

สป.กษ. 1. รวบรวมและประมวลจุดดูงานจากหน่วยงาน
เพ่ือแจ้ง สร.กษ. 
2. แจ้งก าหนดการลงพ้ืนที่ของ รมว.กษ. และ 
รมช.กษ. ให้ สศก. ทราบภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

สร.กษ. เสนอจุดดูงานให้  รมว.กษ. และ รมช.กษ. 
พิจารณาคัดเลือกตามที่ สป.กษ. ได้รวบรวมและ
ประมวลจุดดูงานจากหน่วยงานในสังกัด กษ. 

สศก. แจ้งจุดดูงาน รมว.กษ. และ รมช.กษ. ให้ สศช. 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.4 สรุปผลงานส าคัญโดดเด่น
ในพื้นที่ 
 
 
 
 

สป.กษ.  
 

(สศช. มีหนังสือขอให้ กษ. รายงานข้อมูลผลงาน
ส าคัญที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัด) 
1. แจ้งหน่วยงานในสังกัด กษ. ให้จัดท าผลงาน
ส า คัญ โ ดด เ ด่ น ใน พ้ื นที่  (ตามแบบฟอร์ ม
ภาคผนวก 5) 
2. รวบรวมผลงานส าคัญโดดเด่นในพ้ืนที่ส่งให้ 
สศก. 

สศก. ประมวลจัดท าสรุปผลงานส าคัญโดดเด่นในพ้ืนที่ 
ส่งให้ สศช. 

1.5 เตรียมจุดดูงาน รมช.กษ./
รมว.กษ. 

สป.กษ. 1. ประสาน สนง.กษ.จ.  ด าเนินการ 
   - ประสานหน่วยงานในพ้ืนที่  เพ่ือสนับสนุน 
การจัดเตรียมจุดดูงานแต่ละจุด     
   - ประสานอ านวยการให้ผู้บริหาร กษ. ในพื้นที่ 
2. ประสานหน่วยงานเจ้าภาพจุดดูงาน ให้มี 
การจัดท าข้อมูล/ประเด็น/ รูปแบบการน าเสนอ/
ผู้น าเสนอ และติดตามความพร้อมของสถานที่ 
ดูงาน  
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3. ประสาน รวบรวม ข้อมูลจุดดูงาน ให้ผู้บริหาร 
กษ. 

ทุกหน่วยงาน หน่วยงานเจ้าภาพจุดดูงาน จัดเตรียมความพร้อม
ของจุดดูงาน  จัดท าข้อมูล รูปแบบการน าเสนอ 
ผู้น าเสนอ และความพร้อมของสถานที่ดูงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานอ านวยการ
ให้กับผู้บริหาร กษ. ในพ้ืนที่ 

1.6 การเตรียมการตรวจ
ราชการ นรม. 

สป.กษ. 1. ประสานก าหนดการ/ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
กษ. 
2. ประสานการมอบหมายผู้บริหาร กษ. ที่เข้าร่วม
ตรวจราชการ 
3. ประสานแจ้งยืนยันรายชื่อผู้บริหาร กษ. ที่ร่วม
ตรวจราชการให้ สลน. และ สนง.กษ.จ. เพ่ือจัดท า
ผังที่นั่ง (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) 
4. ประสาน สนง.กษ.จ.  ด าเนินการ 
   1) ประสานหน่วยงานในพ้ืนที่สนับสนุน 
การตรวจราชการ 
   2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าข้อมูล
ด้านการเกษตรระดับพ้ืนที่ ข้อมูลพ้ืนฐานของ 
จุดดูงาน รวมทั้งประเด็นข้อร้องเรียน ปัญหาของ
จุดดูงาน และประเด็นปัญหาส าคัญที่คาดว่าจะมี
การน ามาพิจารณาหรือสอบถามในการตรวจ
ราชการ ส่ง สป.กษ. 
    3) ประสานอ านวยการให้กับผู้บริหาร กษ. 
ในพ้ืนที่ 
    4) ส ารวจเส้นทางการเข้า-ออก จุดตรวจ
ราชการ เพ่ือแจ้ง สป.กษ. น าข้อมูลไปวางแผนใน
การเสนอให้ผู้บริหาร กษ. อยู่ประจ าในแต่ละจุด
ดูงานที่เก่ียวข้องกับด้านการเกษตร 
    5) ตรวจสอบจุดดูงานของ นรม. กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร(จุดตรวจราชการ/
นิทรรศการ/จุดพบปะประชาชน/การมอบ
ที่ดิน/ . . . )  และประสานข้อมูลในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง กษ. เพื่อแจ้ง สผง.  
    6)  อ านวยความสะดวกการเดินทางของ
ผู้บริหาร กษ. ในพื้นที่และประสานจังหวัดในการ
จัดที่นั่งของผู้บริหาร  กษ. 
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    7) ประสาน สนง.จ. /กองทัพภาค/ เจ้าของ
สถานที่ดูงาน เพ่ือขอบัตรผ่าน เข้า - ออก  (จุดคัด
กรอง) และบัตรจอดรถ (ถ้ามี) 
5. ประสานหน่วยงานงานที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กั บภ าคก า ร เ กษ ตร  ( จุ ด ต ร ว จ ร าชก า ร /
นิทรรศการ/จุดพบปะประชาชน/การมอบ
ที่ดิน/. . . ) จัดเตรียมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ ใน 
การสนับสนุนข้อมูลผู้บริหาร กษ. 
6.ประสาน สนง.กษ.จ. ร่วมลงพ้ืนที่จุดดูงาน
ล่วงหน้า (ตรวจสอบความพร้อมจุดดูงาน) 
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดผังที่นั่ง (ล าดับ
การจัดที่นั่งของผู้บริหาร กษ.) 
8. มอบหมาย ผอ. สกร.  เป็นผู้แทน กษ. ประจ า
ศูนย์ด ารงธรรม(เคลื่อนที่) หากมีเรื่องร้องเรียนด้าน
การเกษตร ขอให้แจ้งประสานโดยตรงกับผู้แทน
หน่วยงานตั้งแต่ระดับระดับรองอธิบดีขึ้นไปที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกหน่วยงาน 1. หน่วยงานเจ้าภาพจุดดูงาน จัดเตรียมความ
พร้อมของจุดดูงาน  จัดท าข้อมูล รูปแบบการ
น าเสนอ ผู้น าเสนอ และความพร้อมของสถานที่
ดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการการประสาน
อ านวยการให้ผู้บริหาร กษ. ในพื้นที่ 
2. ทุกหน่วยงานที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาค
การเกษตร(จุดตรวจราชการ/นิทรรศการ/จุด
พบปะประชาชน/มอบที่ดิน/...) จัดเตรียมข้อมูล
และเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลผู้บริหาร 
กษ. 
3. แจ้งรายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมตรวจราชการให้ 
สป.กษ. เพ่ือแจ้งยืนยันรายชื่อผู้บริหาร กษ. ที่ร่วม
ตรวจราชการให้ สลน. และ สนง.กษ.จ. เพ่ือจัดท า
ผังที่นั่ง 
4. มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการระดับรอง
อธิบดีขึ้นไปเป็นผู้แทนประจ าศูนย์ด ารงธรรม
(เคลื่อนที่) 
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    วิธีปฏิบัติ : 2. การดูงานของ รมว.กษ./รมช.กษ. 

กิจกรรม หน่วยปฏิบัติ รายละเอียดวิธีปฏิบัติ 

2.1 จุดดูงาน รมว.กษ./
รมช.กษ. 

สร. กษ. จัดท าร่างก าหนดการของ รมว.กษ./รมช.กษ. 
และแจ้งทุกหน่วยงานทราบ 

2.2 ก าหนดการดูงานในพื้นที่ 
รมว.กษ./รมช.กษ. 
 

สป.กษ.  
 

1. ประสานหน่วยงานเจ้าของจุดดูงานเพื่อ
จัดท าข้อมูลและพิจารณารูปแบบการน าเสนอ 
ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
2. ก าหนดผู้บริหาร ประจ าจุดดูงานของ 
รมว.กษ./รมช.กษ.เพ่ือเตรียมให้ข้อมูล  
3. แจ้ง สนง.กษ.จ.  สนับสนุนการดูงานในพื้นที่ 
รมว.กษ./รมช.กษ. 

สศก. 
 

1. จัดท าเล่มประกอบการตรวจราชการของ 
รมว.กษ./รมช.กษ. 
2. ร่วมลงพ้ืนที่และจัดท าสรุปผลการลงพ้ืนที่
ของ รมช. กษ ส่งให้ สศช. รวบรวมเสนอ 
ครม. 

2.3 การสนับสนุนการดูงาน สร.กษ. 
 

ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการลง
พ้ืนที่ของ รมว.กษ./รมช.กษ. 

สป.กษ. 
 

1. ผู้บริหารระดับสูงของ กษ. สนับสนุนการ
ตรวจราชการของ รมว.กษ./รมช.กษ. 
    - รองปลัด กษ. ที่ก ากับส่วนราชการที่ไม่ได้
อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจ และผู้ตรวจราชการ กษ. 
เขตพ้ืนที่จัด ครม.สัญจร สนับสนุนการตรวจ
ราชการของ รมว.กษ. (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) 
   -  รองปลัด กษ. ที่ก ากับกลุ่มภารกิจด้าน
บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
สนับสนุนการตรวจราชการของ รมช.กษ. 
(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) 
   -  รองปลัด กษ. ที่ก ากับกลุ่มภารกิจด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรและระบบสหกรณ์ 
สนับสนุนการตรวจราชการของ รมช.กษ. 
(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) 
   -  รองปลัด กษ. ที่ก ากับกลุ่มภารกิจด้าน
พัฒนาการผลิต สนับสนุนการตรวจราชการ
ของ รมช.กษ. (นายประภัตร โพธสุธน) 
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กิจกรรม หน่วยปฏิบัติ รายละเอียดวิธีปฏิบัติ 

2. กกส. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์และ
สื่อมวลชน 

 ทุกหน่วยงาน 1. หน่วยงานเจ้าของจุดดูงาน ท าหน้าที่เป็น
เจ้าภาพ  อ านวยความสะดวกข้อมูลต่างๆ 
จัดท าประเด็น รูปแบบการน าเสนอ ผู้น าเสนอ 
และความพร้อมของสถานที่ดูงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการการประสานอ านวยการ
ให้ผู้บริหาร กษ. ในพ้ืนที่ 
2. หน่วยงานเจ้าของจุดดูงานในพ้ืนที่ สรุป
ประเด็นข้อสั่งการของ  รมว.กษ.และ รมช.กษ. 
ส่งให้ สนง.กษ.จ. รวบรวมส่ง สศก.เขต  
ก่อนเวลา 16.00 น. เพ่ือให้ สศก. เขต ส่ง สศก. 
ภายใน 18.00 น. หรือภายในวันที่ดูงาน (ตาม
แบบฟอร์มภาคผนวก 6) 
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    วิธีปฏิบัติ : 3. การประชุมเตรียมการ 

กิจกรรม หน่วยปฏิบัติ รายละเอียดวิธีปฏิบัติ 

3.1 ประชุมเตรียมการบูรณา
การประเด็นด้านสารัตถะ เพื่อ
เตรียมจัดการประชุม ครม.
(สศช.) 

สป.กษ. ( สศช. มีหนังสือเชิญประชุมฯ) 
ปลัด กษ. มอบรองปลัด กษ. ที่ได้รับ
มอบหมาย และ สศก. เข้าร่วมประชุม 

สศก.  เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูล 
  - กรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 
  - ทิศทางการพัฒนาภาคและยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
  - แนวทางการจัดเตรียมแผนงานโครงการ
ส าคัญ 

3.2 ประชุมเพื่อจัดท าร่าง
ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกลุ่มจังหวัด (มท.) 

สป.กษ. (มท. มีหนังสือเชิญประชุมฯ) 
ปลัด กษ. มอบหมาย  
1. ในพื้นที่ มอบ กษ.จว. และ สศก. เพื่อมอบ 
สศก.เขต เข้าร่วมประชุมฯกลุ่มจังหวัดรับทราบ
ข้อมูลการประชุมหารือ/เตรียมข้อเสนอที่จะเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีรองปลัด มท.เป็นประธาน 
2. ในส่วนกลาง รอบแรกมอบ สศก. รับทราบ
ข้อมูลในการประชุม โดย มท. ก าหนดประชุม
ร่างข้อเสนอ โดยมี รองปลัด มท. เป็น
ประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอในเบื้องต้น  
3. ในส่วนกลาง รอบที่สอง มอบ สศก. รับทราบ
ข้อมูลในการประชุม โดย มท. ก าหนดประชุมสรุป
ประเด็นข้อเสนอ โดย รมว.มท. เป็นประธาน 
และแจ้งสรุปข้อเสนอในส่วนของ กษ. และให้
ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอ เพื่อวิเคราะห์/
ประมวลผลส่งให้ สศช.รวบรวม 

3.3 ประชุมเตรียมการของ กษ. 
(สป.กษ. เป็นฝ่ายเลขานุการ) 
 

สป.กษ. 1. จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมโดยเชิญ
หน่วยงานในสังกัด กษ. และ กษ.จว. เข้าร่วม
ประชุมโดยมีวาระการประชุม ประกอบด้วย 

     เรื่องเพื่อทราบ 
     ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
     เรื่องเพื่อพิจารณา 

1)  ข้อมูลจุดดูงาน ของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ของ 
รมว.กษ. และ รมช.กษ. ทั้ง 3 ท่าน 
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กิจกรรม หน่วยปฏิบัติ รายละเอียดวิธีปฏิบัติ 

2) สรุปข้อมูลส าคัญจุดดูงานของ
นายกรัฐมนตรี 

3) ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัด  

4) ประเด็นปัญหาส าคัญท่ีคาดว่าจะมีการ
น ามาพิจารณาหรือสอบถามในการตรวจ
ราชการ 

5) เรื่องที่จะน าเข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจร 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการ
ประชุมสรุปการเตรียมการเสนอ รมว.กษ. 

6) การมอบหมายภารกิจหน้าที่เพ่ือ
สนับสนุนการตรวจราชการของ รมว.กษ. 
รมช.กษ. และการประชุม ครม.สัญจร 
2. สรุปประเด็นแจ้งเวียน/มอบหมายส่วนราชการ
ให้ด าเนินการตามมติที่ประชุม 

สศก. น าเสนอทิศทางการพัฒนาภาค/ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด/ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกลุ่มจังหวัด 

สร.กษ. แจ้งเรื่องที่ก าหนดให้เสนอเข้า ครม. ในการ
ประชุม ครม.สัญจร 

ทุกหน่วยงาน 1.น าเสนอข้อมูลส าคัญของจุดดูงาน นรม./
รมว.กษ./รมช.กษ. ที่รับผิดชอบ 
2.น าเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการชี้แจงเรื่องเข้า 
ครม. ของหน่วยงานรับผิดชอบ 

สนง.กษ.จ. น าเสนอข้อมูล 
1. ภาพรวมการเตรียมงานของจังหวัดเกี่ยวกับ
การตรวจราชการของ นรม. 
2. ประเด็นปัญหาส าคัญที่คาดว่าจะมีการ
น ามาพิจารณาหรือสอบถามในการตรวจ
ราชการของกลุ่มจังหวัด 
3. ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มจังหวัด(ถ้ามี) 

3.4 ประชุมชี้แจงสรุปข้อมูล
น าเสนอ รมว.กษ./รมช.กษ. 

สร.กษ. จัดประชุมชี้แจงสรุปข้อมูล (Brief) รมว. กษ. 
/รมช. กษ. โดยเชิญผู้บริหาร ระดับอธิบดี/
รองอธิบดี ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 
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กิจกรรม หน่วยปฏิบัติ รายละเอียดวิธีปฏิบัติ 

สศก. น าเสนอภาพรวมและทิศทางการพัฒนาภาค/
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/ข้อเสนอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด 

ทุกหน่วยงาน น าเสนอข้อมูลส าคัญของจุดดูงาน นรม./
รมว.กษ./รมช.กษ. ที่รับผิดชอบ 

3.5 ประชุมเสนอแผนงาน/
โครงการกลุ่มจังหวัด 

สป.กษ. สนง.กษ.จ. 
1. เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนงานและ
โครงการกลุ่มจังหวัด 
2. สรุปผลการประชุมแจ้ง  สป.กษ.  สศก.เขต 
ทราบ 

สศก.  สศก.เขต เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนงานและ
โครงการกลุ่มจังหวัดและประสาน สรุปผลการ
ประชุมจาก สนง.กษ.จ. เพ่ือแจ้ง  สศก. ทราบ 

3.6 ประชุมสรุปความพร้อม
ก่อนตรวจราชการ 

สป.กษ. สนง.กษ.จ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่/ส่วนกลาง จัดประชุมชี้แจงให้ผู้บริหาร 
กษ. ทราบ โดยก าหนดให้   
   1) จังหวัดที่เป็นสถานที่จัดประชุม ครม.
สัญจร จัดประชุมชี้แจงเรื่องการเตรียมการจัด
ประชุม  ครม.สัญจร ในวันเสาร์   
   2) จังหวัดที่เป็นสถานที่ตรวจราชการจัด
ประชุมชี้แจงเรื่องการเตรียมการตรวจราชการ 
ในวันอาทิตย์ 
   (ตามความเหมาะสมของจัดประชุมแต่ละครั้ง)     
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วิธีปฏิบัติ : 4. การตรวจราชการ นรม. 

กิจกรรม หน่วยปฏิบัติ รายละเอียดวิธีปฏิบัติ 

4.1 นรม. ลงตรวจราชการก่อน-
หลัง วันประชุม ครม. 

สร.กษ. (สลน. ตรวจความพร้อมก่อนตรวจราชการ)  
ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการลง
พ้ืนที่ของ รมว.กษ. 

4.2 สรุปข้อมูลเสนอ รมว. กษ. 
และผู้บริหาร 

สป.กษ.  
 

1. เสนอผู้บริหาร ประจ าจุดดูงานของ นรม. 
เพ่ือเตรียมให้ข้อมูล 
2. รวบรวมรายชื่อผู้บริหารประจ าจุดตรวจราชการ 
นรม. และแจ้งให้แก่ สลน. ทราบ เพ่ือจัดท าผังที่นั่ง 
(ส่งรายชื่อตั้งแต่ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) 

สศก. 1. จัดท าเล่มข้อมูลประกอบการตรวจราชการ 
ให้แก่ รมว.กษ./รมช.กษ./ผู้บริหาร กษ. 
2. สรุปข้อสั่งการของ นรม. ในส่วนของ กษ. 
เสนอ รมว.กษ./รมช. กษ./ผู้บริหาร กษ. 

ทุกหน่วยงาน 1. จัดท าเอกสารข้อมูลจุดดูงานส่งให้ สศก. 
และส าเนาให้ สป.กษ.  
2. แจ้งรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ หัวหน้า
ส่วนราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่จุดดูงาน 
แต่ละจุดส่งให้ สป.กษ. 

4.3 สนับสนุนการตรวจราชการ สร.กษ. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการลง
พ้ืนที่ของ รมว.กษ. 

สป.กษ.  1. กกส. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์และ
สื่อมวลชน 
2. สนง.กษ.จ. ประสานจังหวัด หรือ กองทัพ
ภาค เพ่ือน าผู้บริหาร กษ. เข้าพ้ืนที่ หรือ
ประสานหน่วยงานเจ้าของสถานที่ดูงาน/จ. เพ่ือ
ขอบัตรผ่าน เข้า – ออก (จุดคัดกรอง) และบัตร
จอดรถ (ถ้ามี) ให้หน่วยงานในสังกัด กษ. เพ่ือน า
ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย 
3. ตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดผังที่นั่ง 
(ล าดับการจัดที่นั่งของผู้บริหาร กษ.) 
4.ตรวจสอบจุดดูงานของ นรม. กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร(จุดตรวจราชการ/
นิทรรศการ/จุดพบปะประชาชน/มอบที่ดิน/...) 
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ประสานหน่วยงานงานที่มีกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับภาคการเกษตร(จุดตรวจราชการ/
นิทรรศการ/จุดพบปะประชาชน/มอบที่ดิน/..) 
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กิจกรรม หน่วยปฏิบัติ รายละเอียดวิธีปฏิบัติ 

จัดเตรียมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุน
ข้อมูลผู้บริหาร กษ. 

ทุกหน่วยงาน 1. หน่วยงานเจ้าภาพของจุดดูงาน ท าหน้าที่เป็น
เจ้าภาพและอ านวยความสะดวก ข้อมูลต่างๆ 
จัดท าประเด็น รูปแบบการน าเสนอ ผู้น าเสนอ 
และความพร้อมของสถานที่ดูงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการการประสานอ านวยการ
ให้ผู้บริหาร กษ. ในพ้ืนที่ 
2. ทุกหน่วยงานที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคการเกษตร(จุดตรวจราชการ/นิทรรศการ/
จุดพบปะประชาชน/มอบที่ดิน/...) จัดเตรียม
ข้อมูลและเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูล
ผู้บริหาร กษ. 
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    วิธีปฏิบัติ : 5. การประชุมร่วมภาคเอกชน 

กิจกรรม หน่วยปฏิบัติ รายละเอียดวิธีปฏิบัติ 

5.1 พิจารณาแผนงาน/โครงการ
พัฒนา กลุ่มจังหวัด 

สป.กษ. (มท. มีหนังสือเชิญ ปลัด กษ. เข้าร่วมประชุม
เพ่ือพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด) 
1. ปลัด กษ. เข้าร่วมประชุมหรือมอบหมาย
รองปลัด กษ.  
2. มอบหมาย สศก. จัดเตรียมข้อมูลและเข้า
ร่วมประชุม 
3. ประสานแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แก่ 
มท. 
(ผู้บริหาร กษ. ที่เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ปลัด 
กษ., เลขา สศก., อธ.ชป., รอง อธ.ชป., ผอ.
กองแผน ชป. และหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลในบริเวณใกล้ห้อง
ประชุมที่จัดเตรียมไว้) 
4. ประสานผังที่นั่งกับ มท. และแจ้งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

5.2  ความเห็นประกอบการ
พิจารณาแผนงาน/โครงการกลุ่ม 
จว. (สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ) 

สร.กษ. 1.ประสานการประชุมสรุปข้อมูล (Brief) 
ก่อนประชุมช่วงเช้า ในบริเวณใกล้เคียง
สถานที่ประชุม พร้อมทั้งแจ้งเชิญผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามวาระ
การประชุม กรอ. 
2. ประสาน บัตรผ่าน เข้า - ออก ที่ประชุม  

สศก. วิเคราะห์/ประมวลประเด็น/ความเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องของ กษ. ประกอบการ
พิจารณาแผนงาน/โครงการกลุ่มจังหวัด 

ทุกหน่วยงาน จัดท าข้อมูลประกอบการประชุม ข้อคิดเห็น
และการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ส่ง 
สศก. 

5.3 ข้อเท็จจริง ที่มาของ
แผนงาน/โครงการและความ
เป็นไปได้ในการด าเนินงาน 

สป.กษ. กษ.จว. รวบรวมข้อมูล ข้อมูลข้อเท็จจริง 
ที่มา ของแผนงาน/โครงการและความเป็นไป
ได้ในการด าเนินงาน 
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    วิธีปฏิบัติ : 6. การประชุมครม.สัญจร 

กิจกรรม หน่วยปฏิบัติ รายละเอียดวิธีปฏิบัติ 

6.1 ประชุม ครม. ทุกหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับประเด็นตาม
วาระการประชุม ครม. เข้าร่วมประชุม 

6.2 เตรียมการชี้แจงข้อมูล 
กรณีมีเรื่องของ กษ. เข้าที่
ประชุม ครม. 

สร.กษ. 1.ประสานวาระการประชุมและจัดเตรียม
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   
2. ประสานการประชุมสรุปข้อมูล (Brief) 
ก่อนประชุมช่วงเช้า ในบริ เวณใกล้ เคียง
สถานที่ประชุม พร้อมทั้งแจ้งเชิญผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามวาระ
การประชุม กรอ. และ ครม. เข้าร่วมประชุม 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ รมว.กษ. และ รมช. กษ. 
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเรื่องที่
จะเข้าประชุม ครม.สัญจร 

ทุกหน่วยงาน เตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) กรณีมีเรื่องที่
หน่วยงานรับผิดชอบเข้า ครม. 

6.3 เตรียมจุดพักคอยส่วน
ราชการสนับสนุนการประชุม 
ครม. เรื่องของพ้ืนที่ 

สป.กษ. 1. สนง.กษ.จ. ด าเนินการเตรียมจุดพักคอย
เพ่ือสนับสนุนการประชุม ครม.สัญจร (ห้อง
ประชุมขนาด 20-30 ที่นั่ง) ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับห้องประชุม ครม. (ระยะทางไม่
เกิน 500 เมตร) 
2. เตรียมสถานที่อ านวยความสะดวก ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของกรมในสังกัด กษ. โดยอ านวย
ความสะดวกในเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ้นเอกสาร อินเตอร์เน็ต อาหารว่างและน้ าดื่ม 
เพ่ือสนับสนุนผู้บริหารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรณีต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กลุ่มภารกิจ/หน่วยงาน รมว.กษ. 
รมช.กษ. 

(ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า) 

รมช.กษ. 
(นางสาวมนัญญา 

ไทยเศรษฐ์) 

รมช.กษ. 
(นายประภัตร 

โพธสุธน) 
ส่วนราชการไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายส าราญ สาราบรรณ์)  

1. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สป.กษ.    
2. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก.    
3. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ    มกอช. 

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางอุมาพร พิมลบุตร) 

1. กรมการข้าว    กข. 
2. กรมประมง กป.    
3. กรมปศุสัตว์    ปศ. 
4. กรมวิชาการเกษตร   กวก.  
5. กรมหม่อนไหม มม.    

กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพิศาล พงศาพิชณ์) 

1. กรมชลประทาน ชป.    
2. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  ฝล.   
3. กรมพัฒนาที่ดิน  พด.   
4. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ส.ป.ก.   

กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราวุธ ชูธรรมธัช) 

1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   กตส.  
2. กรมส่งเสริมการเกษตร กสก.    
3. กรมส่งเสริมสหกรณ์   กสส.  

รัฐวิสาหกิจ 
1. การยางแห่งประเทศไทย กยท.    
2. องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  อตก.   
3. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   อสค.  
4. องค์การสะพานปลา    อสป. 

องค์การมหาชน 
1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.    
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส.    
3. ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
    พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

พกฉ.    

 

ภาคผนวกท่ี 1 
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ข้อมูลจุดดูงานของ รมช.กษ. 3 ท่าน ในการตรวจราชการภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) 

ประเด็น รายละเอียด 

1. กรม/หน่วยงาน/จังหวัดผู้รับผิดชอบ  
 
 

2. ชื่อจุดดูงาน/ที่ตั้ง  
 
 

3. ประวัติความเป็นมาของจุดดูงานโดยสังเขป  
 
 

4. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง.. 

 
 
 

5. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค /
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์... 

 
 
 

6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของจุดดูงาน  
 
 

7. ความส าเร็จของจุดดูงาน (จ านวนสมาชิก, 
รายได้ของสมาชิก, ปริมาณผลผลิต, ปริมาณ
การส่งออก, คู่ค้า ฯลฯ) 
 

 
 
 

8. การสนับสนุน โดย กรม/ส านักงาน จาก กษ. 
(งบประมาณ/ปัจจัยการผลิต/ฝึกอบรม/
การตลาด/ฯลฯ) 
 

 

9. แผนการด าเนินงานในอนาคต  
 
 

10. ภาพกิจกรรมประกอบ  
 
 

 
(ลงช่ือ)...............................................................................ผู้ประสานงาน 

                                                                            (.....................................................................) 
                                                                ต าแหน่ง................................................................................................. 
          โทร......................................................................................................... 

ภาคผนวก 3 
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ข้อมูลประกอบจุดดูงานของนายกรัฐมนตรีจุดที่.............. 

สถานที่........................................................................................................................ 

ต าบล.......................................อ าเภอ.............................................จังหวัด........................... 

 

ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดพอสังเขป ของจุดดูงาน 

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

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

นายก / ครม. ร่วมกิจกรรมอะไรบ้าง (ให้รายละเอียด ใครท าอะไร-ที่ไหน-อย่างไร-เท่าไร) 

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

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก / หน่วยงานบูรณาการ 

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

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

ประเด็นปัญหาด้านการเกษตร / การแก้ไข (ถ้ามี) 

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

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

สรุปกิจกรรมสนับสนุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

สรุปกิจกรรมสนับสนุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในครั้งนี้ (ถ้ามี) 

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

.......................................................................................................................................................................... 
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แบบฟอร์ม ผลงานส าคัญของกระทรวง (ใช ้font TH SarabunIT๙) 

หมายเหต ุ (๑)  * ผลงานส าคัญของกระทรวง หมายถึง โครงการหรือการด าเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่พิจารณารวมกัน แล้วคัดเลือกน าเสนอที่ส าคัญ ๑ - ๒ โครงการ ๑ 
 (๒) สรุปข้อมูลลงตารางพอสังเขป ถ้าผลงานมีพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมมากกว่า ๑ จังหวัดสามารถรวมช่องตารางเป็นช่องเดียว (merge cell) ได ้

(๓) จัดส่งไฟล์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มาที ่น.ส.บุญเล้ียง หน่ายโคกสูง  มอืถือ ๐๘๖-๖๐๙-๖๓๔๙ Email : boonliang@nesdc.go.th 

ผล ง าน ส า คัญ ของก ร ะท รว ง * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
พัฒนาตามนโยบายรัฐบาล/ภารกิจกระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)  
ที่ด าเนินการเสร็จแล้ว/อยู่ระหว่างด าเนินการ และจะด าเนินการ จ านวน ๑ - ๒ โครงการ (ถ้ามี) 

๑.  โครงการของกระทรวงที่ด า เนินการแล้วเสร็จ /อยู่ ระหว่างด าเ นินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  

กาญจนบุร ี ราชบรุ ี สุพรรณบรุ ี

โครงการ :  

ปีงบประมาณ : 

วงเงิน(บาท) : 

หน่วยรับผิดชอบ : 

สาระส าคัญ :  
 

ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและผู้ได้รับผลประโยชน์ :  
 
 
 

โครงการ :  

ปีงบประมาณ : 

วงเงิน(บาท) : 

หน่วยรับผิดชอบ : 

สาระส าคัญ :  
 

ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและผู้ได้รับผลประโยชน์ :  
 

โครงการ :  

ปีงบประมาณ : 

วงเงิน(บาท) : 

หน่วยรับผิดชอบ : 

สาระส าคัญ :  
 

ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและผู้ได้รับผลประโยชน์ :  
 

โครงการ :  

ปีงบประมาณ : 

วงเงิน(บาท) : 

หน่วยรับผิดชอบ : 

สาระส าคัญ :  
 

ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและผู้ได้รับผลประโยชน์ :  
 
 

โครงการ :  

ปีงบประมาณ : 

วงเงิน(บาท) : 

หน่วยรับผิดชอบ : 

สาระส าคัญ :  
 

ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและผู้ได้รับผลประโยชน์ :  
 

โครงการ :  

ปีงบประมาณ : 

วงเงิน(บาท) : 

หน่วยรับผิดชอบ : 

สาระส าคัญ :  
 

ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและผู้ได้รับผลประโยชน์ :  
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หมายเหต ุ (๑)  * ผลงานส าคัญของกระทรวง หมายถึง โครงการหรือการด าเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่พิจารณาร่วมกัน แล้วคัดเลือกน าเสนอที่ส าคัญ ๑ - ๒ โครงการ ๒ 
 (๒) สรุปข้อมูลลงตารางพอสังเขป ถ้าผลงานมีพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมมากกว่า ๑ จังหวัดสามารถรวมช่องตารางเป็นช่องเดียว (merge cell) ได้ 

(๓) จัดส่งไฟล์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มาที ่น.ส.บุญเลี้ยง หน่ายโคกสูง  มอืถือ ๐๘๖-๖๐๙-๖๓๔๙ Email : boonliang@nesdc.go.th 

๒.  โครงการของกระทรวงที่ จะด า เนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  

กาญจนบุร ี ราชบรุ ี สุพรรณบรุ ี

โครงการ :  

วงเงิน(บาท) : 

หน่วยรับผิดชอบ : 

สาระส าคัญ : 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับและกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลประโยชน์ :  
 
 
 
 
 

โครงการ :  

วงเงิน(บาท) : 

หน่วยรับผิดชอบ : 

สาระส าคัญ : 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับและกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลประโยชน์ :  
 

โครงการ :  

วงเงิน(บาท) : 

หน่วยรับผิดชอบ : 

สาระส าคัญ : 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับและกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลประโยชน์ :  
 

โครงการ :  

วงเงิน(บาท) : 

หน่วยรับผิดชอบ : 

สาระส าคัญ : 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับและกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลประโยชน์ :  
 
 
 
 
 

โครงการ :  

วงเงิน(บาท) : 

หน่วยรับผิดชอบ : 

สาระส าคัญ : 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับและกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลประโยชน์ :  
 

โครงการ :  

วงเงิน(บาท) : 

หน่วยรับผิดชอบ : 

สาระส าคัญ : 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับและกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลประโยชน์ :  
 

ผู้ประสานข้อมูล 

ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง-หน่วยงาน  มือถือ  Email  

 



 

 

 

Download แบบฟอร์ม (PDF และ MSword) 
 

URL https://qrgo.page.link/hQTFR 

QRcode 
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แบบฟอร์มสรุปผลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี (สรุปไม่เกิน ๑ หน้า // ใช้ font TH SarabunIT๙) 

๑-๑ 

ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ใ น พื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค ก ล า ง ต อ น ล่ า ง  1  

กระทรวง.......................... 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง.......................... 

ตรวจราชการ ในวันที่ ......(ว/ด/ป)................   ณ ...(ส านักงาน/หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด) ...... 

เรื่อง/โครงการ ............................................ 
 

1. สรุปสาระส าคัญการตรวจราชการ 

  

  

  

  
 

2. ความเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการของรฐัมนตร ี

2.1 ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

(1)  

(2)  

(3)  

2.2 ข้อสั่งการของรัฐมนตร ี

(1)  

(2)  

(3)  

 
 
ผู้สรุปข้อมูล ๑. (ระบุชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หนว่ยงาน เบอร์มือถือ Email) 

๒. (ระบุชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หนว่ยงาน เบอร์มือถือ Email) 
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ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมเตรียมการ 

 1. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนมำก ที่ นร 1125/ว6125  
ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2562 เรื่อง ผลงำนส ำคัญของกระทรวงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
ภำคกลำงตอนล่ำง 1 

 2. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1125/ว6097  
ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุม 

 3. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วยที่สุด ที่ มท 0212.3/ว6423 ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2562 เรื่อง 
กำรจัดเตรียมข้อเสนอกำรประชุมระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้แทนภำคเอกชน และ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1 
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ระบบการสื่อสารเพ่ือประกอบการประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ 

นำยธิติ  โลหะปิยะพรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักแผนงำนและ 
โครงกำรพิเศษ 

0-2281-0648 ภำยใน 141 
081-932-2366  
 

ประสานการด าเนินงานภารกิจในส่วนกลาง 
1. นำงสำวกัณฐชำ  วิญญูวิรยิวงศ์ หัวหน้ำกลุ่มติดตำมและประเมินผล 0-2629-9057 ภำยใน 403 

 
2. นำงสำวกัลยำ  เมืองพระฝำง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 0-2629-9057 ภำยใน 343 

 
ประสานการด าเนินงานภารกิจในส่วนภูมิภาค 
1. นำงสำวนฤมล  อดิเรกโชติกุล หัวหน้ำกลุ่มโครงกำรพิเศษ 0-2282-7207 ภำยใน 402 

063-269-1108 
2. นำงสำวกฤษยำ  บริบูรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 0-2282-7207 ภำยใน 243 

085-165-6329 
3. นำงสำวกันยำรัตน์  นำคกูล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 0-2282-7207 ภำยใน 243 

097-061-0950 
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ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทร. ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทร.
1 กรมปศุสัตว์ นายสุรเดช  สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 081-992-5595 นายอวยชัย  ชัยยุทโธ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 081-887-4329

2 กรมประมง ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง 093-789-4445
062-880-8101

นายมนูญ  ตันติกุล ผู้อ านวยการกองแผนงาน 065-504-3966
095-365-3635

นางสาวภารดี  ไวยคะณี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กองแผนงานและวิชาการ

081-801-2729

นายเทวรัตน์  บูรณ์สวัสด์ิพงษ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 081-622-4215

นางสาวปฏิมา  ประภาสะวัต ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 
กองแผนงานและวิชาการ

084-700-8318

นางสาวกนกรส  ทองสุขดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-658-0652

นายนาถ  บ ารุงพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 085-998-8383

นางสารินี  สุพรรณวรรษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 082-296-2277

นางอัญชลี  สุวจิตตานนท์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 081-833-4920

นางสาวอาภาภรณ์  มีนาพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 
กองแผนงาน

081-429-8505

นางสาวจิตรลดา  บุ่งวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กลุ่มติดตามและประเมินผลกองแผนงาน

085-046-1803

6 กรมชลประทาน นายทวีศักด์ิ  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา 081-872-8476 นายวิชัย  ไตรสุรัตน์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 092-395-6535

7 ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

นายครรชิต  สุขเสถียร รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

087-807-6688 นายกิตติเกษม  น่ิมสะอาด ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 063-242-8954
02-561-2277 ต่อ 5340

8 กรมการข้าว นายขจร  เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว 081-932-9327 นายรัชนัย  ประสงค์ใด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 089-751-9024

9 กรมพัฒนาท่ีดิน นายถวิล  ม่ังนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ด้านปฏิบัติการ 081-978-4874 นายธีรทรัพย์  ดุสิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 092-2529161

นางสาวณิฐชานันท์  อภิวัฒน์ธนิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส.ป.ก. 089-225-3733

นางสาวอุบลวรรณ  พุฒนาค นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ ส.ป.ก. 084-155-9954

11 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายปนิธิ  เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 095-474-4272 นายภักดี  จันทร์เกษ ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง 090-907-1715

12 กรมหม่อนไหม นายสันติ  กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหม่อนไหม 061-420-6999 นางสาวอุษากร  ข าวิไล นักวิชาการเกษตรช านาญการ 061-551-5161

13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์  เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 085-660-9825 นางรพีพร  กล่ันเนียม ผู้อ านวยการส านักแผนงานและโครงการพิเศษ 089-929-2571

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสำนงำน
ท่ี หน่วยงำน

รำยช่ือผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสำนงำนของหน่วยงำน

ในกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรและกำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนท่ี (ครม.สัญจร)

กรมส่งเสริมการเกษตร5 นางกุลฤดี  พัฒนะอ่ิม

085-485-5499

089-684-7443รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ 4

089-927-6369รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายสุรเดช  ปัจฉิมกุลกรมวิชาการเกษตร3

10 081-804-5203รองเลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม

พันจ่าเอก ประเสริฐ  มาลัยส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม






