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การประพฤติปฏิบัติตน  

1. การครองงาน 
 ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเกษตรอ าเภอแม่เมาะ  จะยึดหลักในการปฏิบัติงาน 
ดังนี้   
 1.๑ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ที่มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอมีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความส าเร็จสนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบโดยการก าหนด
นโยบาย การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.๒ ความรู้ ความสามารถ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับมติ กฎหมาย และ นโยบายอย่างถ่องแท้ และมีทักษะความสามารถในการน าความรู้
ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีสามารถแก้ปัญหา ด้วยมีปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นอย่างดี รักและชอบงาน
ที่ท าอย่างเต็มใจจริงใจและทุ่มเททั้งแรงกายและแรงทรัพย์เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพตลอดจนมีความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้าน Internet ค้นหาความรู้ แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี  
 1.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปรับปรุงพัฒนางานเป็นผู้มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ
แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถท างานที่ยาก หรือ
งานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดีเน้นการตลาด น าการผลิต เช่น ส่งเสริมการปลูกพืชครบวงจร (กรอ.) 
 1.๔ ความพากเพียรในการท างานมีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและ
ประชาชน เป็นผู้มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จขยันหมั่นเพียร เสียสละ 
และอุทิศเวลาให้งาน จนได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงานอยู่เป็นประจ าจะสังเกตจากการ 
  1.4.1. ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่กวัก ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕  
  1.4.2 ได้รับรางวัลเกษตรอ าเภอดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕  
  1.4.3 ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยบาบิคิวบ้านแม่กวักได้รับรางวัลที่ ๒ ระดับจังหวัด  
ปี ๒๕๕๖     
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  1.4.4 จัดสภากาแฟ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภองาว จังหวัดล าปาง    
โดยมีเกษตรจังหวัดล าปาง และเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอของจังหวัดล าปาง พร้อมคณะร่วมงานนอกจากนี้ยัง
สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการปรับปรุงส านักงานเกษตร
อ าเภองาวให้สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อการท างานของบุคลากร การปรับปรุงพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าเป็นแปลงเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชปลอดสารพิษ เป็นต้น  
  1.4.5 ได้รับรางวัลเกษตรอ าเภอดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2556 
  1.4.6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ GIS เพ่ือการจัดการข้อมูลเกษตรเชิงพ้ืนที่    
เมื่อวันที่ 13 – 17 มกราคม 2557  
 1.๕ การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนการปฏิบัติงานได้ยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวม
และประชาชนเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวมและประชาชน โดยค านึงถึงการใช้วัสดุ
อุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม ตลอดจนร่วมมือ ช่วยเหลือและประสานงานระหว่าง
ราชการกับประชาชนเช่น การซ่อมแซมอาคารส านักงานเกษตรอ าเภอและห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอ   โดยไม่ใช้
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร   

2. การครองคน 
 ในฐานะที่เป็นเกษตรอ าเภอ ต้องปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาและให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรทั่วไป  
จึงจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
 ๒.๑ ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มาติดต่องานข้าพเจ้าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนกล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท ามีน้ าใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานซึ่งเห็นได้จาก
การได้รับความไว้วางใจจากส านักงานจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ ๓ (ล าปาง)ให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ หมายเลขท่ี   
ลป.๑๐ (๔๗๒๖) จ านวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา ด าเนินการจัดท าแปลงสาธิตการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่สนใจและเป็นแหล่งเรียนรู้กับบุคคลทั่วไปรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอ
งาวและใกล้เคียง   
 ๒.๒ ความสามารถในการร่วมท างานเป็นทีม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ 
เป็นผู้มีความสามารถในด้านองค์ความรู้และทักษะในการในการคิดและเสนอเหตุผลให้ความเห็ น ปรึกษา และ
เสนอแนะในงานที่รับผิดชอบและมีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบและเปิดโอกาสยอมรับและ
ฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาดังเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงาน ซึ่งจากเดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
ให้เป็นสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่นใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้รับความร่วมมือจากเพ่ือน
ร่วมงานทุกคน 
 ๒.๓ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาคแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคน เป็นผู้มี
ความส านึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ ช่วยเหลือแนะน าในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูล ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ให้การบริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเองและสุภาพต่อทุกคนถือ
คต ิ“มาประทับจิต กลับประทับใจ”  
 ๒.๔ การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนเป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ 
กฎ ระเบียบที่ก าหนดถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมตัดสิน วินิจฉัยหรือแก้ปัญหาให้แก่ผู้ร่วมงานโดยใช้
เหตุผล   
 ๒.๕ การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน เป็นผู้ให้   
ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานจะเห็นได้จากการได้รับ
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มอบหมายจากนายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดให้จัดงานเพ่ือสังคมอยู่เสมอให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานของทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีและให้ความส าคัญ ยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน
อย่างดียิ่ง 

 3. การครองตน  
 ด าเนินชีวิตประจ าวันโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
แนวปฏิบัติ โดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งข้าพเจ้ายึดหลักการด าเนินชีวิต ดังนี้  
 3.๑ การรู้จักพ่ึงพาตนเอง ข้าพเจ้าและครอบครัวใช้หลักความพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้  
  ๑) การปลูกผักปลอดสารพิษ  บริเวณบ้านจะปลูกพืชผักสวนครัว  รั้วกินได้ เช่น แตงกวาแคเตี้ย  
มะนาว ฟักทอง มะเขือ โหระพา ตะไคร้ เป็นต้น ในการดูแลข้าพเจ้าจะใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารไล่
แมลงจากสมุนไพรแทนการใช้ยาฆ่าแมลงท าให้มีผักส าหรับรับประทานตลอดปี 
  2) การท าปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ  เป็นการน าเศษวัสดุเช่นใบไม้ ใบหญ้ามาท าเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือ
น าไปผสมกับดินส าหรับเพาะกล้าไม้ ส่วนผลไม้สุก เศษผัก เศษอาหาร จะน ามาหมักเป็นน้ าหมักชีวภาพ  เพ่ือ
น าไปใช้รดต้นไม้แทนปุ๋ยเคม ี  
 3.๒ ความขยันหมั่นเพียร ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความวิริยะ อุตสาหะในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความ
ตั้งใจที่จะท างานในหน้าที่ให้ได้รับความส าเร็จด้วยตนเอง ข้าพเจ้าจะไปปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น. และใช้เวลา
ว่างจากการปฏิบัติงานดูแลเอาใจใส่พืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านให้เจริญเติบโตพร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับ
เกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษเป็นประจ าไม่เว้นวันหยุดราชการถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนร่วมงาน
และบุคคลในชุมชน  
 3.๓ มีความรับผิดชอบ เมื่อข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเป็นเกษตรอ าเภอแม่เมาะ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการอ านวยการควบคุมก ากับติดตามงานทั้งในรูปแบบการประชุม และก ากับติดตามใน
พ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอและมีความตั้งใจที่จะท างานในหน้าที่ให้ได้รับความส าเร็จด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคไม่เคยแสดงออกถึงความย่อท้อ
หรือเบื่อหน่ายมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและผู้อ่ืนอย่างจริงใจ  
 3.๔ รักษาระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ข้าพเจ้าเป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
ก าหนดไว้ได้ก าชับและมุ่งเน้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการน าระบบควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายในมาใช้ในหน่วยงานพร้อมทั้งได้ประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
บุคคลโดยทั่วไปอย่างสม่ าเสมอและน าแนวทาง นโยบายหรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชามาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
อย่างทุ่มเท    
 3.๕ การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง วันเสาร์ - อาทิตย์จะปลูกผักอยู่ที่บ้านและจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเช่น
การปลูกผักปลอดสารพิษ การท าน้ าหมักชีวภาพ ปลูกผักสวนครัว เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก ๆ และชุมชนโดยสอนให้
รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและช่วยพ่อแม่ท างานรู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด 
ปิดไฟ ปิดพัดลมปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลิกใช้งานรู้จักเก็บออมข้าพเจ้าเป็นผู้รู้จั กใช้จ่ายและด ารงตนอยู่บน
รากฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงท าให้ไม่ขัดสนทางด้านการเงินและไม่มีหนี้สินสร้างครอบครัวสร้างบ้านได้พอ
อยู่ตามฐานะรู้จักดูแลบ ารุงและรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม  
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แนวคิดในการท างาน 
“การที่จะพัฒนาใครเขา ให้พัฒนาที่ตัวเราก่อน” 

ผลงานดีเด่น 
1. ด้านการบริหารจัดการภายในส านักงาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์

สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกรวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีม  
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการกระจายงานให้บุคลากรภายในส านักงาน รับผิดชอบตามความรู้  
ความสามารถ ความถนัด แบ่งงานบริหารงาน เป็น ๕ งาน 

 ๑) ด้านการบริหารจัดการภายในส านักงาน 
 2) งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 3) งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 4) งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 5). งานอารักขาพืช 
 1.1 ด้านการบริหารจัดการ 
 1.1.1 การบริหารบุคคล บริหารด้วยระบบคุณธรรม ให้ความยุติธรรม มอบหมายงาน ให้

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจ 
 1.1.2 การบริหารงาน มีกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และการควบคุมที่

ชัดเจน ยึดวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมาย ให้การปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จและต้องมีประสิทธิภาพ 
 1.1.3 การบริหารเงิน มีการวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นไปตามท่ีก าหนด โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

รายละเอียดการเบิก – จ่ายงบประมาณปี 2558 

ที ่ งาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการลดความเสีย่งเกษตรกรจากการระบาด
ศัตรูพืชชุมชน 

17,000.- 17,000.- -  

2 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 43,000.- 43,000.- -  
3 โครงการอาสาสมัครเกษตร 3,000.- 3,000.- -  
4 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

(Zoning) 
20,000.- 20,000.- -  

5 โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง 7,200.- 7,200.- -  
6 โครงการสายใยแห่งครอบครัว 10,000.- 10,000.- -  
7 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 20,000.- 20,000.- -  
8 โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้า (พชืผักสมุนไพร) 10,000.- 10,000.- -  
9 โครงการปรับปรุงข้อมลูทะเบียนเกษตรกร 50,435.- 50,435.- -  

10 โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ ่ 24,000.- 24,000.- -  
11 โครงการจดังานวันถ่ายทอดเทคโนโลย ี

(Field Day) 
18,000.- 18,000.- -  

รวม  11 โครงการ 222,635.- 222,635.- -  
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  1.1.4 การบริหารวัสดุอุปกรณ์ มีการบริหารจัดการวัสดุตามความต้องการใช้ประโยชน์ให้สูงสุด 
มีการจัดเก็บควบคุม ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ค้นหาได้ง่าย ตลอดจนการท าลายหรือจ าหน่ายออก มีการเตรียม
ความพร้อมของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดเวลาพร้อมใช้งานได้ทันท่วงที 
 1.2 การประสานกับหน่วยงาน 
  อ าเภอแม่เมาะเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดล าปางที่มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพไม่ว่า
ด้านเกษตรกรรม หรืออาชีพอ่ืน เพราะว่าเกษตรกรในอ าเภอแม่เมาะได้ย้ายถิ่นฐานมาจากทุกภาค จังหวัด ของ
ประเทศไทย ไม่ว่าด้านเทคนิค แรงงานทั่วไป ฉะนั้น จึงมีความหลายกหลายในการประกอบอาชีพ  ความต้องการ
จึงต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น นายทองดี หาญใจ เกษตรอ าเภอแม่เมาะ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์ในการประสานงานในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรใน
อ าเภอแม่เมาะต้องการ แต่ทางราชการ (กรมส่งเสริมการเกษตร) ไม่มีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอกับความ
ต้องการของเกษตรกรอ าเภอแม่เมาะ จึงเป็นผลให้ในปี 2557 ได้ประสานงานได้งบประมาณโครงการจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง จ านวน 2 โครงการ 10 กิจกรรม งบประมาณ 2,200,000.-บาท 
 และในปีงบประมาณ  2559  ได้ประสานงานและให้ค าแนะน าในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
ของต าบล/หมู่บ้านต่าง ๆ ในอ าเภอแม่เมาะ จ านวน 44 หมู่บ้าน 5 ต าบล  จ านวน 169 โครงการ   งบประมาณ 
54,368,110.-บาท ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการระดับอ าเภอส่งให้ส่วนกลางอนุมัติต่อไป ซึ่งจะท าให้เกษตรกรใน
อ าเภอแม่เมาะมีความม่ันคง ยั่งยืนในการประกอบอาชีพตลอดไป 
 
 

 
 
 

 
 
          

 1.3 การจัดส านักงาน 
  1.3.1 ใช้กิจกรรม 5ส มีการออกค าสั่งแบ่งภาระหน้าที่ พ้ืนที่ความรับผิดชอบมีการประเมินผล 

โดยร่วมท าทุกวันจันทร์หลังจากการประชุมประจ าสัปดาห์ จัดส านักงานฯ เป็นสัดส่วน ให้น่าอยู่ น่าท างาน สบายใจ
ส าหรับผู้มาติดต่อ  
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  1.3.2 บริเวณโดยรอบส านักงานและอาคาร ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น 
ตลอดจนการปลูกพืชผักสวนครัว ไว้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรผู้มาติดต่อและใช้บริโภค  
 

 
 

 
 
 
 

 
 1.4 การจัดท าระบบข้อมูล/สารสนเทศ 
  มีการจัดหมวดหมู่ของวัสดุอุปกรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ โทรสาร      ให้
พร้อมใช้งานเสมอและมีการจัดเก็บระบบข้อมูลอย่างเป็นระบบตลอดจนถึงการรายงานแบบครบถ้วนถูกต้องและ
ตรงเวลา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 1.5 การให้บริการ 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่เมาะให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้ใช้บริการอย่างเป็นมิตร  คอย
ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง เช่น การให้ความรู้ การผลิตสารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ แก่เกษตรกร การให้บริการด้านการรับขึ้น
ทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก การให้ความช่วยเหลือในด้านภัยพิบัติด้านการเกษตร การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
จ านวน 3,857 ราย และได้ปรับปรุงอาคารส านักงานเป็น Smart Office โดยไม่ใช้งบประมาณของกรมส่งเสริม
การเกษตร 
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 1.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  สร้างให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานฯ เป็นนักประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร มีการ
บริหารข่าวสารถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนอย่างสม่ าเสมอ มี Website, E-mail, Facebook และ 
Line เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและติดต่อกันได้หลากหลายช่องทาง 
 

 
       แผนผังการบริหารจัดการภายในส านักงาน 

 

 

 
 
 

 2. ด้านการตอบสนองนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร 
  2.1 โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว) 
   1) หลักการและเหตุผล 
    อ าเภอแม่เมาะได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตสินค้าการเกษตร 
เช่น ข้าว ซึ่งจะต้องด าเนินการผลิตในพ้ืนที่เหมาะสม โดยยึดหลักการคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น ลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อพ้ืนที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดมีการผลิตรวมกัน
เป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดเพ่ือบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า 
แก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าตกต่ า 
    การด าเนินการแปลงใหญ่ ให้เหตุผลโดยให้มีการก าหนดพ้ืนที่ คือ ต าบลสบป้าด ชนิดพืชคือ 
ข้าว และให้เกษตรอ าเภอท าหน้าที่ในการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply) โดยมีการจัดท าแผนการผลิต 
แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนการตลาด เกษตรกรผลิตตามแผน ยึดหลักตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
วิธีการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนผังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง   
ส านักงาน 
 

    การด าเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่อ าเภอแม่เมาะให้คณะอนุกรรมการการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของอ าเภอเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 
   2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    -  คัดเลือกพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 
    -  จัดท าข้อมูลเกษตรพื้นที่โครงการและการผลิต 
    -  ก าหนดเป้าหมายผลผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 
    -  การแผนการผลิตร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
    -  วางแผนการตลาด การจัดปัจจัยการผลิตและจัดการแหล่งผลิตและควบคุมการผลิต 
    -  การผลิต ผลิตภัณฑ์อย่างง่าย 
   3) ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2557 – 2558 
   4) ผลส าเร็จของงาน 
    -  มีข้อมูลอยู่ตามฐานอย่างถูกต้อง เช่น พ้ืนที่ 1,000 ไร่ เกษตรกร 200 ราย 
    -  มีขอบเขตการท างานและเป้าหมายชัดเจน 
   5) การน าไปใช้ประโยชน์ / ประโยชน์ที่ได้รับ 
    -  เป็นต้นแบบในการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 
    -  เกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น เช่น เพ่ิมมูลค่าของผลผลิตใน
การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ จ านวน 75 ไร่ เกษตรกร 21 ราย (ภาคผนวกท่ี 3) 
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ด้านส่งเสริม/สถาบันเกษตรกร 
ชื่อผลงาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่นาแขม 
 1. หลักการและเหตุผล 
  ต าบลแม่เมาะเป็นต าบลที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรค่อนข้างน้อย เกษตรกรมักประสบปัญหาด้านการ
ผลิตและราคาผลผลิตต่ า สมาชิกส่วนมากประกอบอาชีพท าการเกษตรแบบสวนหลังบ้าน ดังนั้นจึงรวมตัวกันเป็น
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตและแก้ปัญหาผลผลิตราคาต่ าปีที่ผ่านมา
ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดีระดับหนึ่ง ปัญหาคือเกษตรกรขาดความรู้ความช านาญในการผลิตสินค้า การท าบัญชี 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่เมาะจึงวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคและสร้างความเชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. การด าเนินงาน 

        ส่งเสริมการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ส่งเสริมการจัดท าบัญชีในครัวเรือน และออกแสดง  
งานนิทรรศการตามโอกาส ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ผลิตน้ าหมักชีวภาพเพ่ือแจกจ่ายให้เกษตรกรในชุมชน
ใช้เพื่อผลิตพืชปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต มีการส่งเสริมการทอผ้าเป็นรายได้เสริมและเป็นจุดเรียนรู้ของกลุ่ม
แม่บ้าน ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเป็นผักปลอดภัย มีโรงเพาะเห็ดและเลี้ยงไก่ไข่  มีวิทยากรพิเศษจาก มช. มา
บรรยายให้ความรู้ในศจช. ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโพนิค ซึ่งส่งขายทั้งระดับบนและระดับทั่วไป และมี 
Homestay ท่องเที่ยงเชิงเกษตร ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ท าให้กลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการพัฒนากลุ่ม/
องค์กรวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ โดยที่ประธานและสมาชิกมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ สรุปแนวทาง 
การด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) จัดท าเวทีชุมชน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนากลุ่ม โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ 
  2) ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จ ตลอดจนท าบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย 
  3) สนับสนุนให้มีการตรวจบัญชี โดยประสานงานกับตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 
  4) ด้านการตลาดให้มีความเชื่อมโยงการตลาด ออกแสดงนิทรรศการตามงานต่าง ๆ  และมี
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
 3. ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2556 – 2558 
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แผนผังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง   
ส านักงาน 
 

 4. ผลส าเร็จของงาน 
  1) กลุ่มมีแผนการผลิตและเชื่อมโยงตลาดอย่างชัดเจน 
  2) มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นที่สะดุดตาของผู้บริโภค 
  3) ในปี 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศท่ี 1  ระดับจังหวัด 
 5. ประโยชน์ที่น าไปใช้ / ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1) เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของการพัฒนากลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ 
  2) กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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