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๒ 
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM)  

ประจ าเดือนธันวาคม 2564 
คร้ังที่ 12/2564 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

..................... 
ผู้มาประชุม 
  1. นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ  เกษตรจังหวัดล าปาง  
  2. นายสมศิลป์ ลาวพันธ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

3. นางสาวจิตติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   
4. นางกีรติกร พรรณกมลกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  
5. นางสุนาน   เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
6. นายไพโรจน์        จินากุล เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง  
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. นางสาวปรานอม แสงจันทร์ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอห้างฉัตร  
17. นางสาวประไพศรี  บุรีค า เกษตรอ าเภอเถิน  
18. นางสาวจินตนา   สุทธวงค์ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอแม่เมาะ  
19. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
20. นางสาวสุมิตรา   บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
21. นายดนัย ใจจะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
22. นางปัณฑิกา ยยะหัวฝาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
23. นางขวัญเรือน  แตชะสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
24. นายพิเชษธ รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
25. นางสาวนลิน เวียงนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ         
26. นางสาวเพชรดา เพ็งตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
29. นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       เลขานุการ  
30. นางสาวรุจิรา   หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1. นายทศพล ตันกูล ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาล าปาง        
2. นายธนวัฒน ์ พูลวงษ์ นักวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย สาขาล าปาง     

                                                              /ผู้ไม่มาประชุม… 

 



๓ 
ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นางสาวธัญลักษณ์ มณีวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ  
   2. ว่าท่ี ร.ต.หญิงวรมนต์ แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ                                                  
   3. นางสาววัชราภรณ์  มะโนค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   ติดราชการ  
  4. นายพงศธร ตาเขียว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   ติดราชการ      
5. นายช านาญ   เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   ลาป่วย      
6. นางเรณู โรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    ติดราชการ    

  7. นางสาวมัลลิกา บุญภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   ติดราชการ  
8. นางแน่งน้อย     แก้วมาลัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                ติดราชการ   

  9. นางสาวนันท์นภัส วงศ์ภักดีสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                ติดราชการ  
 10. นางสาวสาลินี ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธุรการติดราชการ                 ติดราชการ  
11. นางสุปรียา  พิอุทัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน    ติดราชการ    

เร่ิมประชุมเวลา     09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดล าปาง เป็นประธานการประชุมและแจ้งท่ีประชุมทราบ โครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 3 

โดย นายทศพล ตันกูล ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาล าปาง ได้ช้ีแจงว่า ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 3 ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายาง
ตกต่ า ท้ังนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินโครงการฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 3  

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดโครงการ  
       1. เกษตรกรชาวสวนยางท่ีขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นท่ีปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ภายใน
วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 โดยเป็นสวนยางอายุ 7 ปีข้ึนไปท่ีเปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ 

2. ก าหนดปริมาณผลผลิตยางท่ีจะประกันรายได้ ผลผลิตยางแห้ง (DRC100%) จ านวน 20 กิโลกรัม
(ผลผลิตยางแห้ง/ไร่/เดือน) x จ านวนไร่(รายละไม่เกิน 25 ไร่) และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC50%) จ านวน 40 กิโลกรัม
(ผลผลิตยาง/ไร่/เดือน) x จ านวนไร่(รายละไม่เกิน 25 ไร่) 

3. ก าหนดระยะเวลาประกันรายได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 
4. ก าหนดเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน ดังนี้ 
    เงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน = (ราคายางท่ีประกันรายได้(1) – ราคากลางอ้างอิงการขาย(2) x 

ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง(3) 
 (1) ราคายางท่ีประกันรายได้ ก าหนดให้ : 
   ราคายางท่ีใช้ประกันรายได้แต่ละชนิด (บาท/กิโลกรัม) 
   - ยางแผ่นดิบคุณภาพดี  60.00  บาท/กิโลกรัม 
   - น้ ายางสด (DRC100%)  57.00  บาท/กิโลกรัม 
   - ยางก้อนถ้วย (DRC50%) 23.00  บาท/กิโลกรัม 

/(2) ราคากลาง... 



๔ 
 (2) ราคากลางอ้างอิงการขาย หมายถึง ราคาท่ีคณะท างานก าหนดราคากลางอ้างอิง ประกาศทุก 

1 เดือน (บาท/กิโลกรัม) พิจารณาจาก ราคาตลาดกลางยางพารา, SGX, TOCOM, เซี่ยงไฮ้ และปัจจัยอื่นๆ โดยใช้ข้อมูลใน
รอบเดือนท่ีชดเชยส่วนต่าง ประกอบการพิจารณา 

 (3) ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อท่ีกรีดยาง หมายถึง ผลผลิตยางแห้ง (DRC100%) จ านวน 20 
กิโลกรัม(ผลผลิตยางแห้ง/ไร่/เดือน) x จ านวนไร่(รายละไม่เกิน 25 ไร่) และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC50%) จ านวน 40 
กิโลกรัม(ผลผลิตยาง/ไร่/เดือน) x จ านวนไร่(รายละไม่เกิน 25 ไร่) 

5. แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีด ร้อยละ 40 ของรายได้ท้ังหมด 
    การด าเนินโครงการในขั้นตอนการรับรองสิทธิให้เกษตรกรชาวสวนยาง ของคณะท างานโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 3 ระดับต าบล เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ่ายเงินชดเชยประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 

 1) คณะท างานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 3 ระดับต าบล แจ้งให้
เกษตรกรชาวสวนยางให้ข้อมูลสวนยางท่ีเป็นปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้การยางแห่งประเทศไทยสาขาล าปาง 

 2) การยางแห่งประเทศไทยสาขาล าปางจัดท าแผนด าเนินการรับรองสิทธิให้เกษตรกรชาวสวนยาง 
ในแต่ละอ าเภอ และแจ้งคณะท างานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 3 ระดับต าบล เพื่อทราบ 

 3) คณะท างานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 3 ระดับต าบล ด าเนินการ
รับรองสิทธิให้เกษตรกรชาวสวนยาง 

 4) การยางแห่งประเทศไทยสาขาล าปาง สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน แจ้งส านักงาน
เกษตรกรจังหวัดล าปางและคณะท างานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 3 ระดับต าบล เพื่อทราบ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดล าปาง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดล าปาง ครั้งท่ี 12/2564 

     1. การแนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
         1) นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดล าปาง 
 2) นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ  เกษตรจังหวัดล าปาง 

3) นางสาวภาคินี พวงพนมรัตน ์ ประกันสังคมจังหวัดล าปาง 
4) นางสุรีย์ ภู่เพชร  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดล าปาง 

 5) นายกิตติศักด์ิ พิมสาร  ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดล าปาง 
/2. เร่งรัดการเบิก... 

อ ำเภอ ทัง้หมด รอกำรรับรองสิทธิ %ผลกำรด ำเนินกำร

แปลง แปลง ไร่ แปลง

เมอืงล ำปำง 551             388             2,652.77       163             70.42                

แมเ่มำะ 85               45               327.81         40               52.94                

เกำะคำ 89               26               176.77         63               29.21                

เสริมงำม 117             69               395.25         48               58.97                

งำว 544             348             3,316.00       196             63.97                

แจ้ห่ม 224             112             860.45         112             50.00                

วงัเหนือ 760             502             3,325.68       258             66.05                

เถิน 90               37               273.03         53               41.11                

แมพ่ริก 21               14               146.00         7                66.67                

แมท่ะ 130             89               571.46         41               68.46                

สบปรำบ 3                -              -              3                -                  

ห้ำงฉัตร 211             106             773.45         105             50.24                

เมอืงปำน 494             249             1,453.37       245             50.40                

รวม 3,319           1,985           14,272.04     1,334           59.81               

สรุปรายอ าเภอ โครงการประกันรายไดเ้กษตรกรชาวสวนยาง ระยะที ่3

จงัหวัดล าปาง

ผ่ำนกำรรับรองสิทธิ(ส่ังจ่ำยแล้ว)
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2. เร่งรัดการเบิกงบประมาณเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(กรณีกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี) และเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดล าปาง 
3. วันท่ี 24 มกราคม 2565 เปิดค่ายสุรศักด์ิมนตรี และโครงการต ารวจพันธุ์ดี 

 ระดับเขต 
- 

 ระดับกรม 
- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 11/2564 เมื่อวันอังคาร ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กระบวนการวิจัยและพัฒนา... 



๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

2. การรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
    ส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล ำปำง  ได้ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหำเยียวยำและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกร กรณีท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ มีข้อบกพร่องเนื่องจำกเจ้ำหน้ำท่ีไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ คู่มือกำรปฏิบัติงำน และแบบแผนกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมำยวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ ตำมส ำเนำกำรแจ้งผลกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหำ
เยียวยำและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกร กรณีท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ ๒๐๑๙ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแจ้งให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด/ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอด ำเนินกำร
แก้ไขข้อบกพร่องและควบคุมหรือก ำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก และเพื่อเป็นกำรรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐอย่ำง
เคร่งครัด  ๓ ข้อบกพร่อง ดังนี้ 
  ๑. ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำปำงไม่มีแบบค ำร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ส ำหรับครัวเรือนเกษตรกร) (ทบก.๐๑) ท่ีเกษตรกรขอขึ้นทะเบียนครั้งแรกให้ตรวจสอบตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
     ๒. การด าเนินการรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก าหนด 
     ๓. เจ้าหน้าท่ีผู้รับข้ึนทะเบียนและเกษตรกรไม่ได้ลงนามตรวจสอบแบบรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามคู่มือ
การปฏิบัติงานท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
     ส านักงานเกษตรจังหวัดจึงให้เกษตรอ าเภอเร่งด าเนินการตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวโดย
รายงานผลการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามแบบรายงานและด าเนินการเพิ่มเติมโดยให้รายงานความก้าวหน้าท้ัง 
3 ข้อบกพร่อง ทีละข้อบกพร่อง อธิบายตามข้อกฎหมาย/เกณฑ์ท่ี ใช้ในการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ (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… 



๗ 
ครั้งท่ี 3 รายงานวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 
ครั้งท่ี 4 รายงานวันท่ี 8 เมษายน 2565 
ครั้งท่ี 5 รายงานวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
                  1) กรมฯ มีค าส่ังย้ายข้าราชการมาต าแหน่งว่าง จ านวน 6 ต าแหน่ง และย้ายทดแทนต่อเนื่อง 2 
ต าแหน่ง โดยให้รายงานตัวภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 
   2) การลาออกของพนักงานราชการเฉพาะกิจ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
    1. นางสาวณัจฉรียา จีระจริยาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อ.แม่ทะ 
   2. นางสาวศิริพร ใจยา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อ.งาว 
   3. นางสาวนฤมล  กันทวัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อ.งาว 
   4. นางสาวทรงหงษ์ สุยะหมุด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อ.งาว 
 3) จังหวัดล าปางมีหนังสือเรียกรายงานตัวพนักงานราชการเฉพาะกิจ จากผู้ขึ้นบัญชีของจังหวัดล าปาง 
6 ราย จากจังหวัดพะเยา 4 ราย โดยได้ท าสัญญาจ้างวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 และเริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 4 มกราคม 2565 
 4) ในกรณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช่วยราชการส านักงานเกษตรอ าเภอห้างฉัตร ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 หากมีความต้องการช่วยราชการต่อ ให้ท าหนังสือขอช่วยราชการ ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
 5) การเบิกเบี้ยเล้ียงของอ าเภอวังเหนือ ให้ใช้เงินท่ีเหลือของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท่ีย้ายออก 
จ านวน 2 ราย ส่วนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อีก 6 คน จังหวัดได้ขอเบี้ยเล้ียงจากกรมส่งเสริมการเกษตร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.2 งานการเงิน 
          1) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖5 ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔ เบิกจ่าย ร้อยละ 42.98 

(เป้าหมาย ร้อยละ 32) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มอารักขาพืช 
        4.2.1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศูนย์เครือข่าย)  

        ตามหนังสือส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ท่ี ลป 0009.5/ว 778 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง 
ขอส่งหนังสือรับรองการจัดต้ังศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศูนย์เครือข่าย)  
       ด้วยส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ให้มีการรับรองการจัดต้ังศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) 
เพื่อให้การด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) เป็นเครือข่ายสนับสนุนการท างานของกรมส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นท่ี และเป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการเป็นกลไกขับเคล่ือนองค์
ความรู้การจัดการดินและปุ๋ยท่ีถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง 

       ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองการจัดต้ังศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศูนย์เครือข่าย) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้อ าเภอแจ้งประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/4.2.2 การป้องกัน… 



๘ 
 4.2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพืน้ที่เกษตรกรรม ปี 2564/65 
       1) ตามหนังสือท่ี ลป 0009.๕/ จังหวัดให้อ าเภอรายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช
หรือวัชพืชและเศษวัสดุการเกษตรในพื้นท่ีการเกษตร เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน โดยร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นท่ี พร้อมท้ังรายให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มรายงานครั้งแรก ใน
วันท่ี 6 มกราคม 2565 และส้ินสุดในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 รายงานตามแบบ google form  
   2) ขอให้ทุกอ าเภอติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตรหน้าส านักงาน โดย
ใช้ป้ายเดิมของปีท่ีแล้ว ขอให้ส่งภาพการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ทาง Line หยุดเผาล าปาง เพื่อรายงาน war room จังหวัด
ทราบต่อไป (เนื่องจากปีนี้ไม่มีงบด้านป้ายประชาสัมพันธ์) ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 3) มติท่ีประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและส่ังการ (War Room) ระดับจังหวัด โดยมี นายสุรพล             
บุรินทราพันธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง เป็นประธาน ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าปาง ให้มีการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ  
ช่วงเวลาบริหารจัดการเช้ือเพลิงอยู่ในห้วงวันท่ี 15 ธ.ค. 64 - 15 ก.พ. 65  
      กรณีชิงเผาให้อยู่ระหว่างเวลา 15.30 น.- 19.00 น. หากเกษตรกรต้องการเผาก าจัดเศษวัสดุทาง
การเกษตรต้องแจ้งขออนุญาตกับผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายอ าเภอ และเจ้าของพื้นท่ีต้องควบคุมเช้ือเพลิงไม่ให้ลุกลาม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

4.3.1 งานทะเบียนเกษตรกร  
 1) การปิดระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2564 

        ส านักงานเกษตรจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่า ขอปิดระบบบันทึกข้อมูล
และผลการตรวจสอบข้อมูลข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ โดยข้าวท่ีปลูกในช่วงวันท่ี ๑ พฤษภาคม – ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ และข้าวท่ีปลูกในช่วงวันท่ี ๑ เมษายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ปิดระบบบันทึกข้อมูลและระบบบันทึกผลการ
ตรวจสอบข้อมูล ในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อ าเภอ
เร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาด้วย 

 2) แจ้งเรียกเงินคืนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ รอบท่ี ๑ และโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ 

         ส านักงานเกษตรจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้น าข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ ของเกษตรกรที่ ได้รับเงิน เกินสิทธิ์  
ผ่านการตรวจสอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ รอบท่ี ๑ และโครงการสนับสนุนค่าบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ จาก กรมส่งเสริมการเกษตร เข้า
ระบบและประมวลผลใหม่ซึ่งยังคงเหลือเกษตรกรที่ได้รับเงินเกินสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ส านักงาน เกษตร
อ าเภอท าความเข้าใจกับเกษตรกรท่ีต้องคืนเงินเกินสิทธิ์ น าเงินฝากและคงไว้ในบัญชี (ห้ามถอน) และแจ้งเป็น หนังสือให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป  ส าหรับบัญชีรายช่ือเกษตรกรนั้น ส านักงานเกษตร
จังหวัดได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังอ าเภอต่างๆแล้ว ประกอบด้วย 

 



๙ 
ท่ี อ าเภอ จ านวนราย 

1 เกาะคา 2 
2 แจ้ห่ม 6 
3 เมืองล าปาง 5 
4 แม่ทะ 4 
5 แม่พริก 1 
6 วังเหนือ 15 
7 ห้างฉัตร 2 
 รวม ๓๕ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.2 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนธันวาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนธันวาคม 2564  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.3.3 การคัดเลือกเกษตรกร… 



๑๐ 
4.3.3 การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าป ี2565 
        ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร

ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าป ี2565 ในส่วนท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ จ านวน 7 สาขา/ประเภท โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการ
คัดเลือกเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับเขตและระดับกรม จึงให้อ าเภอ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นระดับอ าเภอ ตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
      1.1 ประเภทเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ 
    1.1.1 สาขาอาชีพท าสวน 
    1.1.2 สาขาอาชีพท าไร่ 
    1.1.3 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 
 1.2 ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก่ 
    1.2.1 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
    1.2.2 ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 
 1.3 ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ 
        1.3.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
    1.3.2 กลุ่มยุวเกษตรกร 

2. รายงานผลการคัดเลือกฯ ระดับอ าเภอ ตามข้อ 1 ทุกกิจกรรม พร้อมเล่มผลงานของเกษตรกร สาขา/
ประเภทละ 6 เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูล ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ภายในวันท่ี 17 มกราคม 2565  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      4.4.1  ก าหนดแผนปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจ าปีงบประมาณ 2565 จังหวัดล าปาง 
        ตามท่ีประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 1/2565 แจ้งให้หน่วยงานพิจารณาพื้นท่ีการจัดงานโครงการคลินิก
เกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในพื้นท่ีท่ีห่างไกล เกษตรกรมาติดต่อราชการในอ าเภอไม่สะดวก 

คลินิกเกษตร ปี 2565 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 

ไตรมาสท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2564 
ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านบ้านท่าสี  
หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  
เกษตรกรเป้าหมาย 100 ราย 

ไตรมาสท่ี 2 ครั้งท่ี 2 
(เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 
(สถานท่ีอยู่ระหว่างการคัดเลือก) 
เกษตรกรเป้าหมาย 100 ราย 

ไตรมาสท่ี 3 ครั้งท่ี 3 
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) 

ณ อ าเภอเมืองปาน  
(วัน เวลา และ สถานท่ีอยู่ระหว่างการคัดเลือก)เกษตรกร
เป้าหมาย 100 ราย 



๑๑ 

 

หมายเหตุ ก าหนดการจัดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งท่ี 1 – 3 สามารถปรับได้ตามสถานการณ์
และความเหมาะสม แต่ในครั้งท่ี 4 ต้องอยู่ในช่วงเวลาท่ีก าหนดเท่านั้น  
 

ท้ังนี้ ขอให้อ าเภอพิจารณาสถานท่ีการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ 
และแจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางทราบภายใน วันท่ี 10 มกราคม 2565 เพื่อให้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัดครั้งท่ี 
2/2565 ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 พื้นที่เปา้หมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 2 
อ าเภอ ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน รวม 

ข้าวหอม
ไทย 

ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว รวม ข้าวหอม
ไทย 

ข้าว
เจ้า 

ข้าว
เหนียว 

รวม ข้าวหอม
ไทย 

ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว รวม 

เมืองล าปาง  3,670 33,040 36,710   500 500  3,670 33,540 37,210 
แม่เมาะ             
เกาะคา   6,549 6,549   320 320   6,869 6,869 
เสริมงาม             

งาว             
แจ้ห่ม   1,382 1,382   2,235 2,235   3,617 3,617 

วังเหนือ       42 42   42 42 
เถิน   3,693 3,693       3,693 3,693 

แม่พริก       76 76   76 76 
แม่ทะ   518 518  50 60 110  50 578 628 

สบปราบ             
ห้างฉัตร   6,072 6,072   218 218   6,290 6,290 
เมืองปาน       2,565 2,565   2,565 2,565 

รวม  3,670 51,254 54,924  50 6,016 6,066  3,720 57,270 60,990 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3 โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อส ารองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของ
กรมส่งเสริมการเกษตร 

 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชล าพูนท่ี 8 จังหวัดล าพูน แจ้งว่าได้ด าเนินการโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อส ารองใช้ใน
กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยการผลิตต้นพันธุ์พืชผัก/พืชอาหาร 
ส าหรับจังหวัดล าปาง จ านวน 65,000 ต้น และ ต้นพันธุ์ไม้ผล/ไม้ยืนต้นและพืชเศรษฐกิจ จ านวน 2,600 ต้น ซึ่งส าหรับต้น
พันธุ์พืชผัก/พืชอาหาร อ าเภอสามารถขอรับได้ด้วยตนเองท่ีศูนย์ขยายพันธุ์พืชล าพูนท่ี 8 จังหวัดล าพูน แต่ละอ าเภอจะได้รับ 
ต้นพันธุ์พริกท่ีเพาะในถาดหลุม 104 หลุม จ านวน 28 ถาด และต้นพันธุ์มะเขือท่ีเพาะในถาดหลุม 104 หลุม จ านวน 20 
ถาด 

/4.5 กลุ่มส่งเสริม… 

คลินิกเกษตร ปี 2565 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 
ไตรมาสท่ี 4 ครั้งท่ี 4 
คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) 
ระหว่างวนัท่ี 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 

ณ อ าเภอห้างฉัตร  
(วัน เวลา และ สถานท่ีอยู่ระหว่างการคัดเลือก) 
เกษตรกรเป้าหมาย 100 ราย 



๑๒ 
4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
      4.5.1 การเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุดใหม่ 

           *** คณะกรรมการเลือกต้ังประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับต าบล และระดับอ าเภอ
ประกอบด้วย 

1) เกษตรอ าเภอ      ประธานกรรมการ 
2) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร     กรรมการ 

ระดับช านาญการพิเศษหรือช านาญการหรือปฏิบัติการ 
ท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 1 คน 

3) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร       กรรมการและเลขานุการ 
ระดับช านาญการหรือปฏิบัติการ 
หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท่ีได้รับมอบหมาย 

สรุปข้ันตอนการเลือกต้ังประธานกรรมการ และประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ชุดใหม ่

1.1 คณะกรรมการระดับต าบล 
  1) ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการระดับต าบลภายในอ าเภอ โดยประธานกรรมการมาจากการ
เลือกตั้งของประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มาประชุม แล้วให้ประธานท่ีได้รับเลือกตั้งพิจารณาคัดเลือกประธานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรเข้าด ารงต าแหน่ง 
  2) กรณีประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภายในต าบล มีจ านวนไม่ครบองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการท่ีได้รับเลือกตั้งพิจารณาคัดเลือก รองประธานกรรมการ หรือ เลขานุการ หรือ เหรัญญิก 
หรือ ประชาสัมพันธ์ หรือ กรรมการ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภายในต าบล เข้าด ารงต าแหน่งท่ีว่าง 
  3) กรณีต าบลใดมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพียงกลุ่มเดียว ให้ถือว่าคณะกรรมการของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรนั้น เป็นคณะกรรมการระดับต าบล 
  4) ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบลรวบรวมรายช่ือคณะกรรมการระดับต าบล พร้อม
ท้ังจัดท าประกาศส านักงานเกษตรอ าเภอ เพื่อให้เกษตรอ าเภอลงนาม แล้วรายงานอ าเภอและส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ
ต่อไป 

1.2 คณะกรรมการระดับอ าเภอ 
  1) ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการระดับต าบลภายในอ าเภอ โดยประธานกรรมการมาจากการ
เลือกต้ังของประธานกรรมการระดับต าบลท่ีมาประชุม แล้วให้ประธานกรรมการท่ีได้รับเลือกต้ังพิจารณาคัดเลือกประธาน
กรรมการระดับต าบลเข้าด ารงต าแหน่ง 
  2) กรณีประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับต าบลภายในอ าเภอ มีจ านวนไม่ครบองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการท่ีได้รับเลือกต้ังพิจารณาคัดเลือก ประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ 
เลขานุการ หรือ เหรัญญิก หรือ ประชาสัมพันธ์ หรือ กรรมการ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานเกษตรอ าเภอ เข้าด ารงต าแหน่งท่ีว่าง 
  3) ให้เกษตรอ าเภอรวบรวมรายช่ือคณะกรรมการระดับอ าเภอ พร้อมท้ังจัดท าประกาศอ าเภอ
เพื่อให้นายอ าเภอลงนามแล้วรายงานจังหวัดทราบต่อไป 
หมายเหตุ : การเลือกต้ัง ให้เป็นไปตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พ.ศ. 
2557 หมวดท่ี 2 การเลือกตั้ง 

เอกสารที่อ าเภอ ต้องส่งถึงส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในเดือนมกราคม 2565 ประกอบด้วย 
1. รายช่ือคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอ พร้อมรายละเอียด (ช่ือสกุล, ช่ือกลุ่ม, ท่ีอยู่, 

เลขประจ าตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ) 
               /2. ส าเนาค าส่ัง..  



๑๓ 
2. ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอ จ านวน 1 ชุด 

มติที่ประชุม  มีมติให้จังหวัดจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง  

4.5.2 การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
       ขอให้อ าเภอด าเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจ าปี 2565 โดยให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนด ซึ่งมีขั้นตอนการต่อทะเบียนตาม เอกสารแนบ หน้า 19 - 21 และตามหนังสือ  เลขท่ี ลป 
009.2/ว30630 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.3 ตัวชี้วัด 3ก 
 ให้อ าเภอก าหนดตัวชี้วัดระดับต าบล ไม่ซ้ ากับปีท่ีผ่านมา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- 



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
1,8,15,22 
ธันวาคม 64 

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้
ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร กิจกรรม พัฒนา 
ศจช.ต้นแบบ ด้านการ
จัดการศัตรูพืชโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
กิจกรรม พัฒนา ศจช.ต้นแบบด้าน
การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ปี 2565 

เกษตรกร เข้าร่วม
อบรม จ านวน 10 
คน 

ศจช.ผักปลอดภัย
(อินทรีย์)เวียงตาล 
ต าบลเวียงตาล 
อ าเภอห้างฉัตร 

เกษตรกรสามารถส ารวจระบบนิเวศน์ การส ารวจโรคแมลง
ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด การผลิตและการใช้เชื้อ
แบคทีเรียบาซิลลัสซับทีลีสในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช การ
สรุปผลการอบรม และนัดหมายคร้ังต่อไป 

  กอพ. 

3 ธันวาคม 64 เตรียมความพร้อมในการ
ฝึกในการตรวจประเมิน
แปลง GAP เบื้องต้น ใน
การน้ีได้ 

เพื่อเย่ียมเยียนเกษตร ให้ความรู้ 
และเตรียมความพร้อมในการฝึกใน
การตรวจประเมินแปลง GAP 
เบื้องต้น 

กลุ่มผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

หมู่ 6 บ้านทุ่งขาม 
ต าบลใหม่พัฒนา 
อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง 

เย่ียมเยียนเกษตร พร้อมที่ได้ให้ค าปรึกษา เลือกเปลี่ยน
ความรู้ ด้านการจัดการแปลงผัก และวิธีการจัดการศัตรูพืช  
ในการผลิตผักปลอดสารพิษ 

  กสผ. 

9 ธันวาคม 64 สาธิตการใช้ขวดน้ าหยด
รักษาความชื้นในดินเพื่อ
ลดความเสียหายแก่ไม้ผล
ในช่วงฤดูแล้ง 

เพื่อสาธิตการใช้ขวดน้ าหยดรักษา
ความชื้นในดินเพื่อลดความเสียหาย
แก่ไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง 

เกษตรกรในพื้นที่ ต าบลเวียงตาล 
อ าเภอห้างฉัตร  

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการใช้ขวดน้ าหยดรักษา
ความชื้นในดินเพื่อลดความเสียหายแก่ไม้ผลในช่วงฤดูแลง้ 

  กสผ. 

11 ธันวาคม 64 โครงการฟาร์มตัวอย่าง
บ้านแม่ต  าอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อเย่ียมเยียนโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างบ้านแม่ต  าอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เกษตรกรในพื้นที่ ฟาร์มตัวอย่างบ้าน
แม่ต  า อ าเภอเสริม
งาม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางในการลงพื้นที่เย่ียมเยียน
โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต  าอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

  กสผ. 

13 ธันวาคม 64 งานวันรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น
ควัน ขับเคลื่อน "ชุมชน
ต้นแบบลดการเผา" 

เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่
เกษตรกรให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากการเผา และส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการจัดการเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการ
เผา ชิงเก็บลดเผา ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟปา่และฝุ่นควันในพื้นที ่

เกษตรกรต าบลทุ่ง
ฝาย 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนต าบลทุ่งฝาย 
บ้านทุ่งฝาย ม.2 ต.
ทุ่งฝาย อ.เมืองล าปาง   

การสาธิตกิจกรรมการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ประกอบด้วย การไถกลบตอซัง การหว่านเมล็ด
ปอเทือง และการอัดท่อนฟาง เป็นต้น 

  กอพ. 

14 ธันวาคม 64 โครงการวิจัยการผลิตเชื้อ
พันธุ์คร่ังบนต้นจามจุรีที่
ปลูกระยะชิดในเชิง
พาณิชย์ และส ารวจ ณ  

เพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัยการผลิต
เชื้อพันธุ์คร่ังบนต้นจามจุรีที่ปลูก
ระยะชิดในเชิงพาณิชย์ และส ารวจ
พื้นที่เกษตรกรที่เก็บผลผลิตคร่ัง
และปล่อยคร่ัง 

เกษตรกรผู้ปลูก
คร่ัง 

พื้นที่ ต าบลวังทราย
ค า อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 

พื้นที่เกษตรกรที่เก็บผลผลิตคร่ังและปล่อยคร่ังเพื่อท าวิจัย
เก่ียวกับสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นที่มีผลกับการ
เจริญเติบโตของคร่ัง 

  กอพ. 

14 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
16 ธันวาคม 64 โครงการคลินิกเกษตร

เคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร คร้ังที่ 1  

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในรูปกิจกรรม
การ ให้บริการเคลื่อนที่ ท าให้การ
ผลิตทางการเกษตรเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

เกษตรกร 150 
ราย 

ศาลาอเนกประสงค์
บ้านท่าสี  ต าบลบ้าน
ดง อ าเภอแม่เมาะ 

กิจกรรมให้บริการประชาชน อาทิ คลินิกข้าว คลินิกพืช 
คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกกฎหมาย ส.
ป.ก. คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกชลประทาน คลินิก
เกษตรและสหกรณ์ คลินิกเคร่ืองจักรกล และการมอบ 
พันธุ์พืช และการบริการจากหน่วยงานต่างๆ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย มีการจ าหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร  

  กสผ. 

17 ธันวาคม 64 โครงการส่งเสริมการหยุด
เผาในพื้นที่การเกษตร 
พื้นที่น าร่องกลุ่มใหม ่

เพื่อติดตามงานโครงการส่งเสริม
การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 
สร้างเครือข่าย  

พื้นที่น าร่องกลุ่ม
ใหม ่

ศดปช.บ้านแหง หมู3่ 
ต.บ้านแหง อ.งาว 

เกษตรกรปลอดการเผา ถ่ายทอดความรู้และพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรให้เป็นวิทยากรด้านการท าการเกษตร
ปลอดการเผา 

  กอพ. 

เย่ียมเยียนและให้
ค าปรึกษาเกษตรกรผู้ปลูก
ล าไยและมะพร้าว 

เพื่อเย่ียมเยียนและให้ค าปรึกษา
เกษตรกรผู้ปลูกล าไยและมะพร้าว 

แปลงล าไย นาย
เสาร์ กองประถม/
แปลงมะพร้าว นาย
นพดล ปงปิงกา 

หมู่ 2 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมืองล าปาง/
หมู่ 4 ต าบลต้นธงชัย 
อ าเภอเมืองล าปาง 

เตรียมความพร้อมในการฝึกในการตรวจประเมินแปลง 
GAP เบื้องต้น ในการน้ีได้เย่ียมเยียนเกษตร พร้อมที่ได้ให้
ค าปรึกษา เลือกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดการแปลง และ
วิธีการจัดการศัตรูพืช 

  กสผ. 

21 ธันวาคม 64 ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลังโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลังสะอาด 

เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร 

กลุ่มเกษตรผู้ปลูก
มันส าปะหลัง 
ต าบลวังทอง 

ศาลาอเนกประสงค์
บ้านเมืองตึงเหนือ 
หมู่ที่ 2 ต าบลวังทอง 
อ าเภอวังเหนือ 

จัดท าแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลัง แก่เกษตรที่มีความสนใจ ได้แนะน าการท าแปลง
มันส าปะหลังสะอาดและการจัดการแปลงเพื่อการลด
ต้นทุนการผลิต การผลิตมันส าปะหลังคุณภาพ แก่เกษตร 

  กสผ. 

21 - 22 ธันวาคม 
64 

โครงการส่งเสริมการใช้
เคร่ืองจักรกลทาง
การเกษตร 
  

เพื่อจัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น
ประจ าแปลงใหญ่ หลักสูตรพื้นฐาน  

เกษตรกรจ านวน 2 
รุ่น รุ่นละ 25 ราย  

ศาลาอเนกประสงค์
บ้านปง หมู่ 11 ต.
บ้านเอ้ือม และ ศาลา
อเนกประสงค์บ้านทุ่ง
ฝาง หมู่ 6 ต.บ้านค่า 
อ.เมืองล าปาง จ.
ล าปาง 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการใช้เคร่ืองจักรกลทาง
การเกษตร ใได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก
วิทยาลัยเทคนิคล าปาง  

  กสผ. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการเครือข่าย
แปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
คร้ังที่ 1/2565 

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของแปลงใหญ่และ ศพก. ให้มี
ความเชื่อมโยงกัน โดยให้ ศพก. 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
แปลงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประธาน ศพก./
แปลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงาน  
ศพก./แปลงใหญ่ 

โรงแรมน้ าทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
น่าน 

สร้างความร่วมมือขับเคลื่อนภาคการเกษตรของเครือข่าย
แปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) โดยให้มีการวางแผนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็ง 
มีการพัฒนาอย่างมั่นคง และย่ังยืนต่อไป 

  กยศ./กสผ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
22 ธันวาคม 64 เย่ียมเยียนการด าเนิน

กิจกรรม ของเกษตรกร
ปราดเปรื่อง  (Smart 
Farmer)  

เย่ียมเยียนการด าเนินกิจกรรม ของ 
นายสามารถ พุทธา  เกษตรกร
ปราดเปรื่อง  (Smart Farmer)  

เกษตรกร
ปราดเปรื่อง  
(Smart Farmer) 

สวนใจมา หมู่ 8 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมืองล าปาง 

เกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer) ท าการผลิตผัก
อินทรีย์ โดยใช้ระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) 

  กสก. 

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

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรและงานนโยบาย
ที่ส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่มทุก
กลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป 
เกษตรอ าเภอทุก
อ าเภอ และ
เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเน้นย้ า
ให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ ให้เกษตรกรได้รับทราบ และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์   

  กยศ. 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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6.2 ด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือนมกราคม 2565 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

6 มกราคม 65 ติดตามงานเกษตรเชิงพื้นที่ และโครงการหยุดเผา เพื่อติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ และอ าเภอ
เมืองล าปาง 

บ้านสบจาง ต าบลนาสัก อ าเภอแม่
เมาะ และชุมชนอิวเมี่ยน ต าบล
พระบาท อ าเภอเมืองล าปาง 

กยศ./กอพ. 

11 มกราคม 65 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปาน 
แจ้ห่ม เถิน และอ าเภอสบปราบ 

ทุกกลุ่ม 

12 มกราคม 65 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง 
ห้างฉัตร แม่เมาะ และแม่ทะ 

ทุกกลุ่ม 

13 มกราคม 65 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภองาว และแม่
พริก 

ทุกกลุ่ม 

14 มกราคม 65 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ วังเหนือ 
เกาะคา และเสริมงาม 

ทุกกลุ่ม 

25 มกราคม 65 การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM) 
ประจ าเดือนมกราคม 2565 คร้ังที่ 1/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงานนโยบายที่
ส าคัญ 

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

กยศ. 

31 มกราคม 65 การประชุมเกษตรอ าเภอ (MM)  ประจ าเดือนมกราคม 
2565 คร้ังที่ 1/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงานนโยบายที่
ส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป และเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

กยศ. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   
   7.1 วันท่ี 15 มกราคม 2565 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะจัดผ้าป่าสามัคคี 

 7.2  ส านักงานเกษตรอ าเภอสบปราบ ด าเนินการโครงการหยุดเผาในพื้นท่ีเกษตร โดยบูรณา
การร่วมกับภาคเอกชน และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน และการประชุมอื่น ๆ และเพิ่ม
กิจกรรมการไถกลบตอซัง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นท่ีตระหนักถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

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

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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