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๒ 
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM)  

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 
คร้ังที่ 11/2564 

         วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

..................... 
 
ผู้มาประชุม 
  1. นายสมศิลป์ ลาวพันธ์  รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดล าปาง ประธาน 

2. นางสาวจิตติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   
3. นางกีรติกร พรรณกมลกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  
4. นางแน่งน้อย แก้วมาลัย แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
5. นางวาสนา        สุยะหมุด แทน เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง  
6. นางสาวจินตนา   สุทธวงค์ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอแม่เมาะ  
7. นายยุทธการณ์ ไทยลา เกษตรอ าเภอเกาะคา  
8. นางสาวจงจิตร   มาลีเดช เกษตรอ าเภอเสริมงาม  
9. นางสาวธัญญ์รวี  ธนศิริพูลภัทร์ เกษตรอ าเภองาว  

10. นายพัฒนะ วาสนา เกษตรอ าเภอแจ้ห่ม  
11. นางกราบทอง พุ่มอยู่ เกษตรอ าเภอวังเหนือ  
12. นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอ าเภอแม่พริก  
13. นางสาววิภานันท์ สุขะ เกษตรอ าเภอสบปราบ  
14. นายจ ารัส เตชะสาย เกษตรอ าเภอแม่ทะ  
15. นางสิริพร  จันทน์เกษร เกษตรอ าเภอเมืองปาน  
16. นางจุฬาวรรณ สิงห์ไชย แทน รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอห้างฉัตร  
17. นางสาวประไพศรี  บุรีค า เกษตรอ าเภอเถิน  
18. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
19. นางสาวสุมิตรา   บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
20. นายดนัย ใจจะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
21. นางสาวธัญลักษณ์ มณีวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
22. นางปัณฑิกา ยะหัวฝาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
23. นายพงศธร  ตาเขียว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
24. นางขวัญเรือน  เตชะสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
25. นางสาวมัลลิกา บุญภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
26. นางสาวนันท์นภัส วงศ์ภักดีสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
27. นางสาวสาลินี ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธุรการ  
28. นางสาวสุบิน  แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       เลขานุการ  
29 นางสาวรุจิรา    หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางสุนาน เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                         ติดราชการ  

   2. ว่าท่ี ร.ต.หญิงวรมนต์ แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ 
                                                       /3.นางสาววัชราภรณ์ 
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   3. นางสาววัชราภรณ์  มะโนค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   ติดราชการ  

4. นายช านาญ   เมืองลอง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   ติดราชการ      
5. นางเรณู โรมา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    ติดราชการ    
6. นางสุปรียา พิอุทัย   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   ติดราชการ    

 
เร่ิมประชุมเวลา     09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 
  1. แนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
  1) นายเทียนชัย วงศ์ษา  ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
                    2) ว่าท่ี ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและ 
                                             บรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล าปาง 
  3) นายจรัสพันธ์ อรุณคง  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง 
                               4) นายสมชาย เป่ียมสุข  สรรพสามิตพื้นท่ีล าปาง 
                   5) นายวรพงษ ์ น้อยสุขเสริม ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง 
  6) นายณรงค์ อรุณภาคมงคล รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการท่าอากาศยานล าปาง 
  7) นางสาวอธิภัทร ก้อวงค์ หัวหน้าส านักงานกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาการเกษตรกร 
  8) นายทศพล ตันกูล  ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาล าปาง 
  9) นายสัมพันธ์ พิริยธ ารงกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง  
 2. นโยบายเปิดประเทศ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 เปิดอย่างเป็น
ทางการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นย้ าการปฏิบัติตนตามมาตรการที่สาธารณะสุขก าหนด 
 3. นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง รณรงค์แต่งชุดผ้าไทย/พื้นเมือง ทุกวัน อังคาร – ศุกร์ และทุกวัน
พฤหัสบดี ใส่เส้ือผ้าลายขอ 
  4. เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี) 
และเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดล าปาง ล าดับท่ี 71 ของประเทศ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางงบลงทุนยังไม่ได้เบิก (ร้อยละ 0) 
 5. การประชาสัมพันธ์ผู้ท่ีไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ
ลงทะเบียนแจ้งเหตุผลท่ีไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านเว็ปไซด์ ส านักงาน กกต. หรือผ่านแอพริเคช่ัน 
 การติดตามการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของผู้ตรวจ
ราชการ เขต 15 นายชาตรี บุญนาค ดังนี้  
  1. การบริหารจัดการแหล่งน้ าท้ังระบบ 
 2. การป้องกันโรคระบาด ท้ังในพืชและสัตว์ 
 3. การพัฒนาช่องทางการตลาด 
 4. คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร 
 5. การลดต้นทุนการผลิต 
 6. การส่งเสริมอาชีพด้านประมงและปศุสัตว์ 
 7. การผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 8. ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร (Big Data Data) 
 9. การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer 
 10. การขับเคล่ือนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 

/11.ปรับปรุงแผน... 
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 11. ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
 12. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ก าหนดให้จังหวัดคัดเลือกสินค้าเด่น 10 ชนิด (พืช ประมง สัตว์) จังหวัดล าปางคัดเลือกพืช 5 ชนิด 
(ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด และยางพารา)   ปศุสัตว์ 4 ชนิด และประมง 1 ชนิด โดยมีรายละเอียดของ
กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยีเด่น การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ตลอดจนนโยบาย 12 ข้อดังกล่าว และ
เน้นย้ าให้แต่ละอ าเภอด าเนินการคัดเลือกพืชตามนโยบายผู้ตรวจราชการ และให้เป็นแนวทางในการติดตามนิเทศงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร 

ระดับเขต 
- 

 ระดับกรม 
- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 10/2564 วันศุกร์ ท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

มติที่ประชุม  รับรอง 

 ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 2565 

 แผนการขับเคล่ือนเกษตรเชิงพื้นท่ี ปี 2565 
          ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ปี 2565 อ าเภอละ 1 จุด โดย
น ารูปแบบหรือโมเดลของจังหวัดไปปรับใช้ในพื้นท่ี โดยบูรณาการกับงบประมาณท่ีได้รับปกติ ก าหนดส่งพื้นท่ีเป้าหมาย ดังนี้ 
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. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

2. การแจ้งผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     การแจ้งผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าปาง  ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม โครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบแผนการปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตามส าเนาการแจ้งผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องและควบคุมหรือก ากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก และเพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่าง
เคร่งครัด  ๓ ข้อบกพร่อง ดังนี้ 

/๑. ส านักงานเกษตร… 



๖ 
  ๑. ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางไม่มีแบบค าร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ส าหรับครัวเรือนเกษตรกร) (ทบก.๐๑) ท่ีเกษตรกรขอขึ้นทะเบียนครั้งแรกให้ตรวจสอบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
     ๒. การด าเนินการรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก าหนด 
     ๓. เจ้าหน้าท่ีผู้รับข้ึนทะเบียนและเกษตรกรไม่ได้ลงนามตรวจสอบแบบรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามคู่มือ
การปฏิบัติงานท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
     ส านักงานเกษตรจังหวัดจึงให้เกษตรอ าเภอเร่งด าเนินการตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวโดย
รายงานผลการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามแบบรายงานและด าเนินการเพิ่มเติมโดยให้รายงานความก้าวหน้าท้ัง 
3 ข้อบกพร่อง ทีละข้อบกพร่อง อธิบายตามข้อกฎหมาย/เกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ (แนบหลักฐาน) 
เกษตรอ าเภอลงนามรับรองในรายงาน ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเป็นยอดสะสมทุก ๕๐ วัน จนกว่าจะด าเนินการแล้ว
เสร็จ เพื่อรายงานให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าปางทราบต่อไป โดยรายงาน ดังนี้ 
   ครั้งท่ี 1 รายงานวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 ด าเนินการรายงานเรียบร้อยแล้วทุกอ าเภอ 

ครั้งท่ี 2 รายงานวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
ครั้งท่ี 3 รายงานวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 
ครั้งท่ี 4 รายงานวันท่ี 8 เมษายน 2565 
ครั้งท่ี 5 รายงานวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
จังหวัดล าปางด าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุส านักงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกร ตามหนังสือท่ี ลป 0009.4/1083 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 แล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
                          1) นางสาวนลิน เวียงนาค ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
งาว จังหวัดล าปาง ย้ายมากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
                2) การมอบหมายภารกิจในฝ่ายบริหารทั่วไป ดังนี้ 

ท่ี ภารกิจงาน ผู้รับผิดชอบเดิม ผู้รับผิดชอบใหม่ 
1. การควบคุมวันลา  

นางแน่งน้อย แก้วมาลัย 
นางสาวสาลินี  ณ ล าปาง 

2. งานควบคุมภายใน นางสุปรียา  พิอุทัย 
3. กา ร ต ร ว จนั บ พั ส ดุ ค รุ ภัณฑ์ ป ร ะ จ า ปี          

ณ วันส้ินงวด 30 กันยายนของทุกปี 
นางสุปรียา  พิอุทัย 
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4.1.2 งานการเงิน 
          1) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖5 ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ตัดยอด 29 

พฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 14.86 
                          2) แนวทางการเบิกจ่ายตาม ว 845 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี             
1 กันยายน 2564 (เอกสารแนบหน้า 21 - 24) 

 3) การใช้ใบส าคัญรับเงิน และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111.)  
     /ใบส าคัญ… 



๗ 
     ใบส าคัญรับเงิน คือ ส่วนราชการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินเท่านั้น 
     ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111.) คือข้าราชการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงิน ซึ่งถือว่าข้าราชการ

รับรองตัวเอง และน าแบบ (บก.111) นี้มาเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะออกใบส าคัญรับเงินให้ ท้ังนี้ให้จัดท า
ใบส าคัญรับเงินมาพร้อมแนบ (บก.111) ด้วยทุกครั้ง 

4) การออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทเป็นหน้าท่ีของจังหวัด เมื่ออ าเภอมีภารกิจท่ีต้องออกใบเสร็จ เช่น 
เงินประกันสัญญาให้น าเงินพร้อมสัญญาจ้างส่งให้จังหวัดภายในวันท่ีท าสัญญาจ้าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 4.2.1 งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

1) การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงานการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินได้สรุปรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงานการส่งเสริมการจ าหน่ายข้าวและ
การแปรรูปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 - 2562 มีค าแนะน าให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑. ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน โดย
ทบทวนสถานการประกอบการและประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามจริง ตามแนวทางการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน และคู่มือการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน โดยด าเนินการให้เป็น
ปัจจุบันภายใน ๑ ปี ท้ังนี้ โดยให้รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสถานภาพและประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตาม
มาตรการท่ีก าหนดส่งกรมฯ ทุก 6 เดือน  ครั้งท่ี ๑ ให้ส่งภายในวันท่ี ๑3 ธันวาคม ๒๕๖๔ และครั้งท่ี ๒ ภายในวันท่ี 13 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
   ๒. ให้ล าดับความส าคัญวิสาหกิจชุมชนในแต่ละต าบล เพื่อจัดท าแผนความต้องการระดับอ าเภอ 
ในแต่ละอ าเภอให้จ าแนกแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนท่ีต้องการขอรับ
การสนับสนุนเพิ่มเติม พร้อมท้ังข้อมูลปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการประกอบการของวิสาหกิจชุมชน เสนอต่อส านักงาน
เกษตรจังหวัด เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางนโยบายพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  
  3. ให้จัดท านโยบายเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนรวมท้ังก าหนดมาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาการประกอบวิสาหกิจชุมชนตามระดับการพัฒนาท้ังระดับปฐมภูมิและระดับท่ีสูงขึ้น รวมถึงก าหนด
กรอบแผนพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา อุปสรรคการประกอบกิจการ ลักษณะความจ าเป็น
และความต้องการของวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
  4. ให้ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติการรายงาน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาของวิสาหกิจ
ชุมชนต่างๆ ในอ าเภอ เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือวัดผลการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง และครบถ้วน ตลอดจนประสานงาน
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลในระดับพื้นท่ีร่วมกัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลสถิติ เพื่อการวัดผล
และประเมินผลการส่งเสริมสนับสนุนของแต่ละวิสาหกิจชุมชนในการรายงานผลการด าเนินงานของอ าเภอ ตามแผนการ
พัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังด าเนินการให้มีการน าข้อมูลไปแก้ไขปัญหาต่อไป  
(เอกสารแนบหน้า 25 - 27)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

/4.3 กลุ่มอารักขาพืช... 



๘ 
 4.3 กลุ่มอารักขาพืช 

           ๔.3.๑ การรายงานระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดิน  
          ระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย http://report-ppsf.doae.go.th”   

ได้เปิดใช้งานแล้วจึงให้เกษตรอ าเภอแจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลด้านการอารักขาพืชระดับอ าเภอ ให้เข้าใช้
งานระบบรายงานฯ จ านวน 7 ระบบ ดังนี้ 
    1. ระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก รายงานภายในวันพุธ 
ก่อนเวลา 12.00 น. ของทุกสัปดาห์ 
    2. ระบบรายงานการด าเนินกิจกรรมแปลงติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชรายแปลง รายงาน
ภายในวันเสาร์ ก่อนเวลา 24.00 น. ของทุกสัปดาห ์
   3. ระบบรายงานข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รายงานข้อมูลได้ตลอดเวลา 
   4. ระบบรายงานข้อมูลการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช รายงานข้อมูลได้ตลอดเวลา 
    5. ระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์แมลงวันผลไม้ รายงานข้อมูลได้ตลอดเวลา 
   6. ระบบรายงานข้อมูลคลินิกพืช รายงานได้ตลอดเวลา 
   7. ระบบรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช รายงานข้อมูลได้ตลอดเวลา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3.2 การข้ึนทะเบียนด้านแมลงเศรษฐกิจ 
   กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับข้ึนทะเบียน 5 แมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ผ้ึงพันธุ์ ผ้ึงโพรง ชันโรง ครั่ง  

และจ้ิงหรีด ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพทางเลือกท่ีมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ โดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือ
ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการก าหนดโครงการหรือมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้าน
ต่าง ๆ  
            กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เล้ียงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิดดังกล่าว มาขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรที่ส านักงานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีท าการเพาะเล้ียงได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเนื้อท่ีเพาะเล้ียงขั้นต่ าในการ
ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร จ าแนกตามประเภท คือ  
            - ผ้ึงพันธุ์และผ้ึงโพรง อย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวนชนิดละ 10 รังขึ้นไป  
            - ชันโรง จ านวน 20 รังขึ้นไป  
           - ครั่ง ซึ่งเล้ียงบนไม้ยืนต้น จ านวน 5 ต้นขึ้นไป  
             - จ้ิงหรีด พื้นท่ีการเล้ียง 30 ตารางเมตรขึ้นไป  
           ท้ังนี้ เกษตรกรรายเดิมท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจแล้ว เมื่อเริ่มฤดูกาล
เพาะเล้ียงรอบใหม่ในปริมาณเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอหรือผ่านแอปพลิเคชัน 
DOAE Farmbook ส่วนเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มจ านวนการเพาะเล้ียงในรอบฤดูกาลใหม่และเกษตรกรรายใหม่ สามารถแจ้ง
ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีเพาะเล้ียงเท่านั้น 
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4.3.3 การอบรมแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยและ Data Base 
แอปพลิเคช่ัน “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” 
 ด้วยส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการพัฒนา
แพลตฟอร์มและแอปพลิเคช่ัน ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยและ Data Base โดยใช้ช่ือแอปพลิเคช่ัน “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนให้แก่
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  

/ในการนี…้ 

http://report-ppsf.doae.go.th/


๙ 
 ในการนี้ จึงขอความร่วมมือเกษตรอ าเภอ แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  และ
กรรมการและ/หรือสมาชิก ศดปช. อย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบแอปพลิเคช่ัน “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” โดยแบ่งการ
อบรมเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ 
   หลักสูตรที่ 1 อบรมการใช้งานระบบรู้ดิน รู้ปุ๋ยของเจ้าหน้าท่ีระดับเขต จังหวัด และอ าเภอ 
   - วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หลักสูตรที่ 2 อบรมการใช้งานระบบรู้
ดิน รู้ปุ๋ยของกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  
   - วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ส าหรับหลักสูตรท่ี 2 ต้องมีเจ้าหน้าท่ี
ระดับอ าเภอท่ีอบรมหลักสูตรท่ี 1 เป็นพี่เล้ียงในการอบรมให้แก่ กรรมการ ศดปช. ณ สถานท่ีอบรมอ าเภอนั้นๆ โดยได้จัด
อบรมผ่านระบบออนไลน์ระบบ Zoom meeting  

ข้อมูลที่จะต้องเตรียมในวันอบรม มีดังนี้ 
1) การอบรมเจ้าหน้าท่ี 

           1. ขอให้ลงทะเบียนภายในเวลาท่ีก าหนด เพื่อทางบริษัทได้ไปเตรียมจัดการข้อมูล 
           2. จะเป็นการอบรมเว็บแอป และโมบายแอป อย่างละ ครึ่งวัน 
     3. ขอให้เตรียมมือถือท่ีจะฝึกและแจ้งในการลงทะเบียนว่าเป็นยี่ห้อ รุ่น อะไร ตามท่ีสอบถาม 
            4. ขอให้เจ้าหน้าท่ีเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ (แบบรายงาน 1- 6) 
            4.1 เลขท่ีบัตร ปชช. ของเกษตรกรไว้ด้วยจ านวนหนึ่ง 
            4.2 ผลวิเคราะห์ดินของเกษตรกร จ านวนหนึ่ง 
            4.3 สต๊อกปุ๋ย ของ ศดปช. จ านวนหนึ่ง 

2) การอบรมเกษตรกร ให้กรรมการ ศดปช. และสมาชิก ศดปช. มาฝึกปฏิบัติไปด้วยกั น            
ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือท่ีท าการ ศดปช. แล้วแต่สะดวก โดยเจ้าหน้าท่ีอ าเภอเป็นพี่เล้ียง  แต่ต้องเป็นสถานท่ีมี
สัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีดีพอ โดยให้เกษตรกรน ามือถือมาด้วย และให้เกษตรกรลงทะเบียนเข้าอบรมด้วย ท้ังนี้ เพื่อให้การ
อบรมเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
4.4.1 ระบบส่งเสริมการเกษตร  

                 1) ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2565 (แก้ไขวันหยุด และการ
นิเทศงาน จ านวน 6 ครั้ง/ปี) และตารางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2565 (แก้ไข) เนื่องจาก
กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าคู่มือโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนระบบส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด
ล าปาง ประจ าปี 2565 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เจ้าหน้าท่ีใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอทราบ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 
2565 (เอกสารแนบหน้า 28 - 30)  

2) การรายงานแผนและผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร บันทึกแผนและผลการด าเนินงาน (รายบุคคล) ตามระบบส่งเสริมการเกษตรทุกเดือน ผ่านระบบจัดเก็บและ
น า เสนอข้อมู ลศูนย์บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยี การ เกษตรประจ าต าบลตามระบบส่ง เสริ มการ เกษตร 
(https://tandv.doae.go.th) ทุกวันท่ี 5 ของเดือน และบันทึกผลการด าเนินงาน (รายบุคคล) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 5 
ของเดือนถัดไป และอนุมัติทุกวันท่ี 10 ของเดือน 

 
/3) กรมส่งเสริมการเกษตร… 



๑๐ 
 3) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลและน าเสนอข้อมูลศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล กรมส่งเสริมการเกษตร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ระบบส่งเสริมการเกษตร 
ซึ่ ง ไ ด้มีการ เปิดระบบให้มีการบัน ทึกข้อมูลแล้ว และส่วน ท่ี 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ยังไม่ได้มีการบันทึกข้อมูล ขณะนี้ ได้ด าเนินการจัดท าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะท า
การทดสอบการบันทึกข้อมูลของระบบ ระหว่างวันท่ี   1 – 30 พฤศจิกายน 2564 ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบใน
การบันทึกข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เข้าทดสอบการบันทึกในช่วงระหว่างวันท่ี 1 – 
30 พฤศจิกายน 2564 พร้อมประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
การจัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 ธันวาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3 การจัดสรร Sim card ส าหรับเคร่ือง Tablet PC 
        ปีงบประมาณ 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 1007/ว1731 ลงวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2564 อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จ านวน 130 ,500 บาท ส าหรับครึ่งปีแรก 
(ส้ินสุดเดือนเมษายน 2565)  ในโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางได้ด าเนินการติดต่อผู้ให้บริการเพื่อเปิดหมายเลข Internet sim 
card ใหม่ส าหรับใช้งานในโครงการดังกล่าว   
        ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดซื้อบริการ
อินเตอร์เน็ตบนเครือข่ายไร้สาย (Internet sim card) เป็นเงิน 105,600 บาท และได้ด าเนินการติดต่อขอจดทะเบียนกับ 
บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) จ านวน 84 เลขหมาย มีการจัดสรร ดังนี้ 
 

ล าดับ อ าเภอ จ านวนเลขหมาย หมายเหตุ 
1 เมืองล าปาง 13  
2 แม่เมาะ 5  
3 เกาะคา 7  
4 เสริมงาม 4  
5 งาว 7  
6 แจ้ห่ม 7  
7 วังเหนือ 8  
8 เถิน 7  
9 แม่พริก 4  

10 แม่ทะ 7  
11 สบปราบ 4  
12 ห้างฉัตร 7  
13 เมืองปาน 4  

 รวม 84  
/เงื่อนไข... 



๑๑ 
เง่ือนไข/คุณลักษณะ 
1. เหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 300 บาท 
2. ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุด 5 GB หลังจากนั้นความเร็วท่ี 384 kbps 
3. สามารถใช้ AIS WiFi ได้ไม่จ ากัด นาน 12 เดือน ฟร ี
4. ไม่สามารถโทร. ออกได้  ยกเว้นการโทร.ผ่านโปรแกรม Line 
 5. ระยะเวลาการใช้งานเบ้ืองต้น 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 หลังจากนั้นรอกรมฯ 

แจ้งมาภายหลังอีกรอบ 
ท้ังนี้ หลังเลิกประชุมขอให้รับซิมการ์ดท่ีได้รับจัดสรร ตามหนังสือ ท่ี ลป 0009.4/ว 757 ลงวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอแจ้งส่งมอบ Internet sim card ส าหรับใช้ปรับปรุง ทบก.และวาดแปลง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.4 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.5 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต... 



๑๒ 
4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

4.5.1 แผนอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร กิจกรรม สร้างช่างเกษตรท้องถ่ิน
หลักสูตรพื้นฐาน  

ส านักงานเกษตรจังหวัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จะด าเนินการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคท่ีถูกต้องในด้านการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ต้นก าลังเกษตร และ
เครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer หรือ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือเกษตรกรในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
หรือเป็นผู้ท่ีมีความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีความสามารถด้านการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรและ
เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นท่ีต าบลบ้านเอื้อมและต าบลบ้านค่า อ าเภอเมืองล าปาง โดยจะจัดเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 25 ราย 
รายละเอียดตามตาราง 

รุ่นที ่ วันที่ฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม เป้าหมาย (จ านวนคน/รุ่น) วิทยากร 
1 21 ธ.ค. 64 ศาลาอเนกประสงค์บ้านปง หมู่ 

11ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองล าปาง 
25 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

2 22 ธ.ค. 64 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งฝาง 
หมู่ 6 ต.บ้านค่า อ.เมืองล าปาง 

25 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 การรับรองแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 คณะกรรมการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief 

of Operation : CoO) ได้รับรองเป็นแปลงใหญ่ ปี 2565 จ านวน 6 แปลง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 
ดังนี้ 

1) แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลวังทอง อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
ท่ีต้ังกลุ่ม : เลขท่ี 66/1 หมู่ 2 ต าบลวังทอง อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 
จ านวนสมาชิก : 30 ราย  พื้นท่ี 330 ไร่ 2 งาน 
ประธานกลุ่ม : นางสาวปริยาภัทร  แสวงผล 
ผู้จัดการแปลง : นางกราบทอง  พุ่มอยู่ เกษตรอ าเภอวังเหนือ 

2) แปลงใหญ่ล าไยแม่สัน-เมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
ท่ีต้ังกลุ่ม : เลขท่ี 14/4 หมู่ 5 ต าบลแม่สัน อ าเภอห้างฉัตร 

         จังหวัดล าปาง 
จ านวนสมาชิก : 32 ราย  พื้นท่ี  93 ไร่ 
ประธานกลุ่ม : นายฐานันดร ใจนันตา 
ผู้จัดการแปลง : นางสาวปรานอม  แสงจันทร์  

                                                               นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
                        รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอห้างฉัตร 
3) แปลงใหญ่มะนาว ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 

ท่ีต้ังกลุ่ม : เลขท่ี 81/1 หมู่ 3 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
/จ านวนสมาชิก… 



๑๓ 
จ านวนสมาชิก : 55 ราย  พื้นท่ี 144 ไร่ 3 งาน 
ประธานกลุ่ม : นางสาวรัชนี แก้วแสนตอ 
ผู้จัดการแปลง : นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอ าเภอแม่พริก 

4) แปลงใหญ่สมุนไพรแม่มอก ต าบลแม่มอก อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 
ท่ีต้ังกลุ่ม : เลขท่ี 25 หมู่ 1 ต าบลแม่มอก อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 
จ านวนสมาชิก : 44 ราย  พื้นท่ี 100 ไร่ 3 งาน 
ประธานกลุ่ม : นายสมบัติ วงศ์ใจจา 
ผู้จัดการแปลง : นางสาวประไพศรี บุรีค า เกษตรอ าเภอเถิน 

5) แปลงใหญ่ส้มโอ ต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
ท่ีต้ังกลุ่ม : เลขท่ี96/3 หมู่ 4 ต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
จ านวนสมาชิก : 30 ราย  พื้นท่ี  73 ไร่ 
ประธานกลุ่ม : นางจิดาภา  ขัดเรือน 
ผู้จัดการแปลง : นายยุทธการณ์ ไทยลา เกษตรอ าเภอเกาะคา 

6) แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 6 ต าบลสมัย อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
ท่ีต้ังกลุ่ม : เลขท่ี 76 หมู่ 6 ต าบลสมัย อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
จ านวนสมาชิก : 30 ราย  พื้นท่ี  14 ไร่ 
ประธานกลุ่ม : นางนิภา  เมืองมา 

       ผู้จัดการแปลง : นางสาววิภานันท์  สุขะ เกษตรอ าเภอสบปราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.3 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2 
  จังหวัดล าปาง มีแปลงใหญ่ ปี 2559 – 2564 รวมท้ังส้ิน จ านวน 55 แปลง โดยมีแปลงใหญ่ท่ี
เสนอแผนความต้องการพัฒนาและผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไข
ปัญหาภาคการเกษตรระดับอ าเภอ (Operation Team) แล้ว จ านวน 2 แปลง งบประมาณรวมท้ังส้ิน 5,817,850 บาท 
(แปลงใหญ่ข้าว จ านวน 2 แปลง) ดังนี้ 

 1. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
  รหัสแปลง 8918  สินค้า  ข้าว ,ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป    
  ผลการจัดช้ันคุณภาพ  A   
  สมาชิก  31 ราย พื้นท่ี  339.25  ไร่ 
  ช่ือผู้จัดการแปลง  นายไพโรจน์  จินากุล เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง    
  ช่ือประธานแปลง  นางกัญจ์วิภา  ปิงวัง  
  ท่ีอยู่  ต าบล บ้านเป้า  อ าเภอ เมืองล าปาง  จังหวัด  ล าปาง  
  วงเงินท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  2,903,850  บาท 
  อยู่ระหว่างการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมในด้านการผลิต 
 รายการที่ขอรับสนับสนุน 
  1. รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เสริม เป็นเงิน 1,298,900 บาท 
   1.1 รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 แรงม้า เป็นเงิน 700,000 บาท 
   1.2 ใบมีดดันดินหน้า ยาวไม่เกิน 1.65 เมตร  เป็นเงิน 70,000 บาท 
   1.3 ผาน 6 ขนาด 22 นิ้ว เป็นเงิน 33,900 บาท 

/1.4 จอบหมุน… 



๑๔ 
   1.4 จอบหมุน ยาวไม่เกิน 2.00 ม. กว้างไม่เกิน 1.73 เมตร เป็นเงิน 60,000 บาท  
   1.5 เครื่องอัดฟาง เป็นเงิน 315,000 บาท 
   1.6 บุ้งกี๋ เป็นเงิน 120,000 บาท 
  2. จัดท าโกดังส าหรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ขนาด 12x18x6 เมตร พร้อมลานรับซื้อข้าว เพื่อการ

จ าหน่าย ขนาด 200 ตร.ม. เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
  3. จัดซื้อสายพานล าเลียง เมล็ดพันธุ์ข้าว ขนาด 0.80x11.00x10.00 เมตร พร้อมกรวยรับข้าว 
เป็นเงิน 304,950 บาท 
  4. จัดซื้อกระสอบบรรจุข้าว ส าหรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ขนาด  1.20x1.20x1.00 เมตร และ
พาเลสเหล็ก ขนาด 1.00x6.00x0.15 เมตร รวมเป็นเงิน 300,000 บาท  

2. แปลงใหญ่ข้าว ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
  รหัสแปลง 867 สินค้า  ข้าว ,ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป    
  ผลการจัดช้ันคุณภาพ    A 
  สมาชิก 229 ราย พื้นท่ี  1,356  ไร่ 
  ช่ือผู้จัดการแปลง  นายบัณฑิตย์ สวรรค์บรรพต    
  ช่ือประธานแปลง  นายบัณฑิตย์ สวรรค์บรรพต   
  ท่ีอยู่  ต าบล แม่พริก  อ าเภอ แม่พริก  จังหวัด  ล าปาง  
  วงเงินท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  2,914,000  บาท 
  อยู่ระหว่างการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน 

รายการที่ขอรับสนับสนุน 
  1. รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า เป็นเงิน 628,000 บาท 
  2. ใบมีดดันดินหน้า ยาวไม่เกิน 1.83 เมตร กว้างไม่เกิน 0.52 เมตร เป็นเงิน 59,500บาท 
  3. ผาน 6 ขนาด 24 นิ้ว เป็นเงิน 49,000 บาท 
  4. จอบหมุน ยาวไม่เกิน 0.815 เมตร กว้างไม่เกิน 1.73 เมตร เป็นเงิน 66,500 บาท 
  5. รถเกี่ยวนวดข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า เป็นเงิน 1,110,000 บาท 

  6. เครื่องอัดฟาง ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 2.4 เมตร ยาว 4.15 เมตร สูง 1.45 เมตร เป็นเงิน
395,000 บาท 

  7. โดรนการเกษตร 4 หัวฉีด เป็นเงิน 280,000 บาท 
  8. รถเทรลเลอร์บรรทุกรถเกี่ยวข้าว 4 ล้อ 2 เพลา เป็นเงิน 95,000 บาท 
  9. เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ เป็นเงิน 129,000 บาท 
  10. ถาดเพาะกล้า เป็นเงิน 102,000 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- 



 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6    
6.1   ผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือน พฤศจิกายน 2564 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
3 พฤศจิกายน 64 ช่วยเหลือเกษตรกรและแนะน า

ช่องทางการจ าหน่ายและการ
คัดคุณภาพผลผลิต
ส้มเขียวหวาน  

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ
แนะน าช่องทางการจ าหน่าย
และการคัดคุณภาพผลผลิต
ส้มเขียวหวาน 

เกษตรกรผู้ปลูก
ส้มเขียวหวาน 

พื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยม 
ต าบลปงเตา อ าเภอ
งาว จังหวัดล าปาง 

แนะน าช่องทางการจ าหน่ายและการคัดคุณภาพผลผลิต
ส้มเขียวหวานและให้เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตในราคา
คุ้มค่ากับต้นทุนรวมถึงการจ าหน่ายทางออนไลน์ 

  กสผ. 

5-6 พฤศจิกายน 
64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางยกระดับความรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากไผ่ แบบครบ
วงจรตามโมเดล BCG  

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองแนวทางยกระดับ
ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไผ่ 
แบบครบวงจรตามโมเดล 

เกษตรกรผู้ปลูก
ไผ ่

ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

เผยแพร่ความรู้การเลือกชนิดพันธุ์เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรและ
เทคนิคต่างๆ ในด้านการแปรรูปไม้ไผ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ และ
เคร่ืองใช้ในรูปแบบต่างๆให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
, เพื่อทราบถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไผ่และพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากไผท่ี่สอดคล้องกับความต้องการตลาด 
, เพื่อทราบถึงแนวทางการพัฒนาไม้ไผแ่บบครบวงจรตาม
โมเดล BCG และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน และแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้งเกิดเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มแปร
รูปเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ไม้ไผ่เพื่อการยกระดับความรู้ 
เทคโนโลยีการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ือง 

  กสผ. 

7 พฤศจิกายน 64 ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมราชการ ของ 
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ ากระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
 

เพี่อร่วมต้อนรับการลงพื้นที่
ตรวจเย่ียมราชการ ของ 
นายนราพัฒน์ แก้วทอง 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Young Smart 
Farmer 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
ครบวงจร ต าบลพิชัย 
อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

น าเสนอผลงานและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน รวมทั้งให้
ก าลังใจ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 

  กสก. 

9 พฤศจิกายน 64 ติดตามและเย่ียมเยียนศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 

เพื่อเย่ียมเยียนศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

นายศรีบุตร ราม
จักร 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 
เครือข่ายต าบลบ้านก่ิ 

เกษตรกรต้นแบบ  มีกิจกรรมด้านการเกษตร เช่น การ
เพาะปลูกพืชผัก  สมุนไพร  การเลี้ยงแหนแดง  การเลี้ยงไก่
ไข่  การผลิตปุ๋ยหมัก  ท าสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
โดยคณะผู้เย่ียมเยียนได้ให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ซึ่งเน้นในเร่ืองการหมั่น
ส ารวจแปลงเป็นประจ าเพื่อที่จะได้ทราบสถานการณ์และ
ด าเนินการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

  กยศ. 

11 พฤศจิกายน 64 ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิ 

เพื่อติดตามและเย่ียมชม 
พัฒนาและยกระดับเป็นศูนย์
การเรียนรู้ด้านการเกษตร 

หัวหน้าส่วน
ราชการและ
เกษตรกร 

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิ
ณัฐภูมิ 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Lampang 
Model) 

  กยศ. 

15 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
12 พฤศจิกายน 64 โครงการการใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนสังคม (Research and 
innovation Utilization for 
Community) 
  

เพื่อส่งมอบผลงานนวัตกรรม
ทางการเกษตร "เคร่ือง
อบแห้งอินฟาเรดแบบถงั
หมุน" 

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตข้าว
อินทรีย์ครบวงจร 
อ าเภอเมือง
ล าปาง 
วิสาหกิจชุมชน
ข้าวทิพย์ช้าง 
อ าเภอห้างฉัตร 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
ครบวงจร ต าบลพิชัย 
อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

ผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร "เคร่ืองอบแห้งอินฟาเรด
แบบถงัหมุน" ภายใต้โครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม (Research and 
innovation Utilization for Community) จ านวน 2 
เคร่ือง 

  กสผ. 

16 พฤศจิกายน 64 เตรียมพื้นที่ส าหรับสาธิตการ
จัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรทดแทนการเผา 
  

เพื่อส ารวจและเตรียมพื้นที่
ส าหรับการสาธิตการจัดการ
เศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรทดแทนการเผา 

เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ล าปาง บริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย
ล าปาง บริษัท
สยามคูโบต้า
ล าปาง 

บ้านทุ่งฝาย หมู่ 2 
ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง 

น าเคร่ืองอัดฟางมาไว้ให้ชุมชน พร้อมทั้งใหค้ าแนะน าทีม
ชุมชน สาธิตวิธีการ ขั้นตอน การอัดฟางข้าว 

  กอพ. 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตแมลงเศรษฐกิจ 

เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการ
ผลิตประเด็นปัญหา และ
ความต้องการต้องการของ
เกษตรกรในการพัฒนา
ความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ 
(ผึ้งโพรง) 

เกษตรกรเข้าร่วม
อบรม จ านวน 
20 ราย 

ศาลาอเนกประสงค์
บ้านไฮ หมู่ที ่3  
ต าบลปงดอน อ าเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

ประเด็นปัญหา และความต้องการต้องการของเกษตรกรใน
การพัฒนาความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งโพรง) เพื่อ
ก าหนดเป็นประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ ในส่วนที่
เก่ียวข้องให้แก่เกษตรกร และร่วมกันก าหนดแผนการ
พัฒนาความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจตามความต้องการของ
เกษตรกรต่อไป 

  กอพ. 

17 พฤศจิกายน 64  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตแมลงเศรษฐกิจ 

เพื่อจัดกระบวนการการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านแมลง
เศรษฐกิจ(ผึ้งโพรง) 

เกษตรกรเข้าร่วม
อบรม จ านวน 
20 ราย 

ศาลาอเนกประสงค์
บ้านไฮ หมู่ที ่3  
ต าบลปงดอน อ าเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

เกษตรกรมีความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ(ผึ้งโพรง) เน้ือหา
หลักสูตร ประกอบด้วย ความส าคัญและประโยชน์ของการ
เลี้ยงผึ้งโพรง ชีววิทยาของผึ้งโพรง การเลี้ยงและการจัดการ
ผึ้งโพรง การรวมกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรง การจัดการผลผลิตและ
การตลาด 

  กอพ. 

19 พฤศจิกายน 64 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
อ าเภอ (DW) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 คร้ังที่ 1 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้
ความเข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็น
ช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร  

เกษตรจังหวัด 
หัวหน้ากลุ่ม/ 
ฝ่าย/ เกษตร
อ าเภอ/นวส./
ธุรการ และ
พนักงานราชการ
ทุกคน 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดล าปาง/สรุปผล
การด าเนินงาน การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร 

  กยศ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
18 พฤศจิกายน 64 ติดตามและรายงาน

ความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิ 
 

เพื่อติดตามและเย่ียมชม 
พัฒนาและยกระดับเป็นศูนย์
การเรียนรู้ด้านการเกษตร 

หัวหน้าส่วน
ราชการและ
เกษตรกร 

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิ
ณัฐภูมิ 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Lampang 
Model) 

  กยศ. 

20 พฤศจิกายน 64 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตแมลงเศรษฐกิจ  

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ของเกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตแมลง
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและ
สามารถแข่งขันได้ พัฒนาให้
เกิดเครือข่ายส าหรับ
เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด 

กลุ่มเกษตรกรผู้
อบรมจ านวน 
20 ราย 

ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร
ด้านแมลงเศรษฐกิจ 
จังหวัดเชียงใหม่ และ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
เลี้ยงผึ้งโพรงและ
ชันโรงบ้านป่าเป้า 
อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม ่

ศึกษาดูงานด้านแมลงเศรษฐกิจ หลักสูตร การเลี้ยงผึ้งโพรง   กอพ. 

24 พฤศจิกายน 64 จัดกระบวนการเรียนรู้โครงการ
ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร  

เพื่อป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
และการใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

เกษตรกร 25 
ราย 

ศาลาอเนกประสงค์
บ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านสา อ าเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

เกษตรกรสามารถป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสานและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  กอพ. 

โครงการฯ สร้างการรับรู้ และ
ติดตามการด าเนินงานส่งเสริม
ความมั่นคงทางด้านอาหารใน
ระดับชุมชน ภายใต้โครงการ
สร้างความเข้มแขง็กลุ่มการผลิต
ด้านการเกษตร  
 

เพื่อสร้างการรับรู้ วิเคราะห์
ศักยภาพตนเอง/พื้นที่จัดท า
แผนสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารระดับชุมชน และ
ค้นหาองคค์วามรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นในการสร้างแหล่ง
อาหารระดับชุมชน พร้อมทั้ง
คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ
บ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูน
สุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบการ
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
ในครัวเรือนเกษตรกร 

เกษตรกร 3 
ครัวเรือน 

ศาลาเอนกประสงค์
บ้านนาคต หมู่ที่ 3 
ต าบลป่าตัน อ าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล าปาง 

ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ 
และอาหารน้ันต้องมีความปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ
ที่เหมาะสมในแต่ละวัย เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของครัวเรือน
เกษตรกร โดยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ของครัวเรือนและชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก 
และมีการส ารองอาหารไว้ยามขาดแคลน 

  กสก. 

การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรทดแทนการเผา 
  

เพื่อจัดเตรียมงานวันรณรงค์
สาธิตการจัดการเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร
ทดแทนการเผา 

หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดล าปาง  

ศดปช.ทุ่งฝาย หมู่ที่ 
2 ต าบลทุ่งฝาย 
อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

สถานที่การจัดงานวันรณรงค์สาธิตการจัดการเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
30 พฤศจิกายน 64 การประชุมเกษตรอ าเภอ (MM)  

และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
จังหวัด (PM) ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2564 คร้ังที่ 
11/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเน้นย้ า
ให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นที่ ให้เกษตรกรได้รับทราบ และสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์   

  กยศ. 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

6.2 ด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือนธันวาคม 2564 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

9 ธันวาคม 64 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ 
ระดับจังหวัด คร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. ของอ าเภอ
ต่าง ๆ ในจังหวัด 

ประธาน ศพก/แปลงใหญ่ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานจ านวน 55 ราย  

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าปาง 

กสผ./กยศ. 

อบรมการใช้งานระบบรู้ดิน รู้ปุ๋ยของเจ้าหน้าที่ระดับเขต 
จังหวัด และอ าเภอ 

เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย
และ Data Base โดยใช้ชื่อแอปพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน
ให้แกศู่นย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 

เจ้าหน้าที่ และกรรมการ ศดปช. ณ สถานที่อบรมอ าเภอน้ันๆ โดยได้
จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ระบบ 
Zoom meeting 

กอพ. 

14 ธันวาคม 64 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปาน 
แจ้ห่ม เถิน และอ าเภอสบปราบ 

ทุกกลุ่ม 

15 ธันวาคม 64 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง 
ห้างฉัตร แม่เมาะ และแม่ทะ 

ทุกกลุ่ม 

16 ธันวาคม 64 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภองาว และแม่
พริก 

ทุกกลุ่ม 

อบรมการใช้งานระบบรู้ดิน รู้ปุ๋ยของกรรมการศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย
และ Data Base โดยใช้ชื่อแอปพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน
ให้แกศู่นย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 

เจ้าหน้าที่ และกรรมการ ศดปช. ณ สถานที่อบรมอ าเภอน้ันๆ โดยได้
จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ระบบ 
Zoom meeting 

กอพ. 

17 ธันวาคม 64 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ วังเหนือ 
เกาะคา และเสริมงาม 

ทุกกลุ่ม 
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วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

21 ธันวาคม 64 โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
กิจกรรม สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน 

เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะ
และเทคนิคที่ถูกต้องในด้านการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ต้น
ก าลังเกษตร และเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

เกษตรกรแปลงใหญ่ จ านวน 25 ราย ศาลาอเนกประสงค์บ้านปง หมู่ 11 
ต.บ้านเอ้ือม อ.เมืองล าปาง 

กสผ. 

22 ธันวาคม 64 โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
กิจกรรม สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน 

เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะ
และเทคนิคที่ถูกต้องในด้านการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ต้น
ก าลังเกษตร และเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

เกษตรกรแปลงใหญ่ จ านวน 25 ราย ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งฝาง หมู่ 
6 
ต.บ้านค่า อ.เมืองล าปาง 

กสผ. 

30 ธันวาคม 64 การประชุมเกษตรอ าเภอ (MM)  และเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2564 คร้ังที่ 12/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงานนโยบายที่
ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

กยศ. 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

19 



 
 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   
   7.1 การส่งข่าว ตัดยอด 17.00 น. หลังจากนั้น นับจ านวนข่าว แต่ไม่ส่งผู้บริหาร และอ าเภอ
ท่ีส่งข่าวย้อนหลัง จะไม่นับข่าว 

 7.2 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดูและเครื่องผสมปุ๋ย 
 7.3 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ ฝากติดตามกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ลูกจ้างประจ า

เกษียณอายุราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

ลงชื่อ                             ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวรุจิรา หล้าวงศา) 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 
 
ลงชื่อ                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวสุบิน แก้วเต็ม) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 



 

 
 
 

แนวทางการเบิกจ่าย ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
มีผลบังคับใช้ 1 กันยายน 2564 

 
1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือบริการท่ีมีรายช่ือตามท่ี

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้ขึ้นบัญชีไว้ โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการ 
SMEs  

2. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ  
2.1 การจัดซื้อให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
2.2 การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการก่อสร้างว่า ให้ใช้พัสดุ

ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง  โดยใช้เหล็กท่ีผลิต
ภายในประเทศก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็ก 

2.3 การจ้าง ท่ีมิ ใช่งานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างว่า “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ในงานจ้าง” 

3. การค านวณงบประมาณร้อยละ 30 ของงบประมาณ 
3.1 ให้หน่วยงาน น ารายการของพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ้าง ไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com  รายการพัสดุท่ีจะ

จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ตรงกับรายการสินค้าหรือบริการที่ สสว. ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่  
3.2 มีรายการพัสดุท่ีตรงกับการขึ้นทะเบียนนั้นมีจ านวนกี่รายการ เป็นมูลค่าเท่าใด  
3.3 น าข้อมูลดังกล่าวไปจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs และน าข้อมูลไปก าหนดไว้ในตาราง 

เพื่อค านวณหาร้อยละ 30 
4. การจัดซื้อ การก าหนด spec 

4.1  ให้หน่วยงานก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งานและ “เป็นพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ” 

4.2  ไม่มีพัสดุท่ีผลิตในประเทศ ไม่ต้องก าหนดว่า “เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ “และไม่ต้องขออนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานหรือเหนือช้ันขึ้นไป  เช่น หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  อะไหล่รถยนต์บางชนิด  

5. การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs 
5.1 หลังจากก าหนด Spec  เรียบร้อยแล้ว  
5.2 น าพัสดุท่ีจะซื้อไปตรวจสอบใน  www.thaismegp.com 
5.3 พัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อนั้น มีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนสินค้าไว้ตรงตาม Spec ท่ี

หน่วยงานก าหนดไว้หรือไม่ แล้วด าเนินการ ดังนี้  
- ตรวจสอบแล้วไม่พบสินค้าตาม Spec ท่ีต้องการ กรณีนี้ไม่ต้องซื้อจาก SMEs 
- ตรวจสอบแล้ว มี Spec ตรง ให้ซื้อจาก SMEs ก่อน   

6. การตรวจรับ  
6.1 การตรวจสอบว่าพัสดุ made in Thailand  

- ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม ให้ตรวจสอบจากสภาอุตสาหกรรม 
- ถ้าไม่ใช่ตามข้อ 1 ให้ตรวจสอบข้อมูลท่ีปรากฏจากฉลากสินค้า  
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7. การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งท่ีมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท  หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) แต่การด าเนินการยังต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงฯ หมวด 2 ข้อ 6 (6) และ 
หมวด 7/1 

- ข้อ 6 (6) ผลิตผล ช้ินงาน หรือบริการท่ีผลิต จัดท าขึ้น จ าหน่าย หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการ 
SMEs ท่ีได้ขึ้นทะเบียนรายการพัสดุและบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs ไว้กับส านักงาน SMEs 

- หมวด 7/1 พัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศ 
8. ถ้าหน่วยงานจัดซื้อจาก SMEs ยังไม่ครบ 30%  ของงบประมาณตามแผน หน่วยงานจะต้องซื้อจาก SMEs ให้

ครบ30% ตามแผนแล้ว ท่ีเหลือจะซื้อจาก SMEs หรือไม่ก็ได้  
9. การค านวณงบประมาณร้อยละ 30 ของงบประมาณ 

ให้หน่วยงานของรัฐค านวณจากงบประมาณของรายการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ณ วันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกครั้ง โดยให้หน่วยงานของรัฐน ารายการพัสดุท่ีจะจัดซื้อจ้างไป
ตรวจสอบท่ี www.thaimegp.com ว่ารายการพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ตรงกับรายการสินค้าหรือบริการ
ท่ี สสว. ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่ และรายการพัสดุท่ีตรงกับการขึ้นทะเบียนนั้นมีจ านวนกี่รายการ เป็นมูลค่า
เท่าใด เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs และน าข้อมูลไปก าหนดไว้ใน
ตาราง เพื่อค านวณหาร้อยละ 30 

10. การจัดซื้อ 
10.1 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

พัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุท่ีผลิตายในประเทศ 
10.2 กรณีพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการใช้เป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถ

ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็น
พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ  

11. การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs 
เมื่อด าเนินการก าหนดรายละเอียดตามข้อ 4 แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐน า 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีประสงค์จะจัดซื้อ ไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่าพัสดุท่ี
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อนั้น มีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนสินค้าไว้ตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้หรือไม่ โดยการค้นหารายช่ือผู้ประกอบการ SMEs .ให้ดู
ว่ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ท่ีผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. นั้นตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการซื้อหรือไม่ จากนั้นให้ด าเนินการ 
11.1 หากตรวจสอบแล้วไม่พบ ว่ามีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับความต้องการของ

หน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซื้อ กรณีนี้ก็ไม่ต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs 
11.2 หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับ 

ความต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซื้อ กรณีนี้ก็จัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs  
12. การจัดซื้อ 

12.1 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุท่ีผลิตายในประเทศ 

12.2 กรณีพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการใช้เป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็น
พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ  
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13. การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs 
เมื่อด าเนินการก าหนดรายละเอียดตามข้อ 4 แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐน า 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีประสงค์จะจัดซื้อ ไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่าพัสดุท่ี
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อนั้น มีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนสินค้าไว้ตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้หรือไม่ โดยการค้นหารายช่ือผู้ประกอบการ SMEs .ให้ดู
ว่ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ท่ีผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. นั้นตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการซื้อหรือไม่ จากนั้นให้ด าเนินการ 
13.1 หากตรวจสอบแล้วไม่พบ ว่ามีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับความต้องการของ

หน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซื้อ กรณีนี้ก็ไม่ต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs 
13.2 หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับความต้องการของ

หน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซื้อ กรณีนี้ก็จัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs  
14. การจัดซื้อ 

14.1 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุท่ีผลิตายในประเทศ 

14.2 กรณีพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการใช้เป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็น
พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ  

15. การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs 
เมื่อด าเนินการก าหนดรายละเอียดตามข้อ 4 แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐน า 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีประสงค์จะจัดซื้อ ไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่าพัสดุท่ี
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อนั้น มีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนสินค้าไว้ตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้หรือไม่ โดยการค้นหารายช่ือผู้ประกอบการ SMEs .ให้ดู
ว่ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ท่ีผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. นั้นตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการซื้อหรือไม่ จากนั้นให้ด าเนินการ 
15.1 หากตรวจสอบแล้วไม่พบ ว่ามีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับความต้องการของ

หน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซื้อ กรณีนี้ก็ไม่ต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs 
15.2 หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับความต้องการของ

หน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซื้อ กรณีนี้ก็จัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs  
16. การจัดซื้อ 

16.1 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุท่ีผลิตายในประเทศ 

16.2 กรณีพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการใช้เป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็น
พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ  

17. การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs 
เมื่อด าเนินการก าหนดรายละเอียดตามข้อ 4 แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐน า 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีประสงค์จะจัดซื้อ ไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่าพัสดุท่ี
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อนั้น มีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนสินค้าไว้ตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้หรือไม่ โดยการค้นหารายช่ือผู้ประกอบการ SMEs .ให้ดู
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ว่ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ท่ีผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. นั้นตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการซื้อหรือไม่ จากนั้นให้ด าเนินการ 
17.1 หากตรวจสอบแล้วไม่พบ ว่ามีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรง 

กับความต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซื้อ กรณีนี้ก็ไม่ ต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับ
ผู้ประกอบการ SMEs 

17.2 หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับความต้องการของ
หน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซื้อ กรณีนี้ก็จัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs  

18. การจัดซื้อ 
18.1 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

พัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุท่ีผลิตายในประเทศ 
18.2 กรณีพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการใช้เป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถ

ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็น
พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ  

19. การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs 
เมื่อด าเนินการก าหนดรายละเอียดตามข้อ 4 แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐน า 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีประสงค์จะจัดซื้อ ไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่าพัสดุท่ี
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อนั้น มีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนสินค้าไว้ตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้หรือไม่ โดยการค้นหารายช่ือผู้ประกอบการ SMEs .ให้ดู
ว่ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ท่ีผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. นั้นตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการซื้อหรือไม่ จากนั้นให้ด าเนินการ 
19.1 หากตรวจสอบแล้วไม่พบ ว่ามีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับความต้องการของ

หน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซื้อ กรณีนี้ก็ไม่ต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs 
19.2 หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับความต้องการของ

หน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซื้อ กรณีนี้ก็จัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs  
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