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๒ 
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) ประจ าเดือนมกราคม 2565 

คร้ังที่ 1/2565 
วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 

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. นายพงษ์ศักดิ์ แดงปม แทน เกษตรอ าเภอเถิน  
18. นางสาวจินตนา   สุทธวงค์ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอแม่เมาะ  
19. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
20. นางสาวสุมิตรา   บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
21. นายดนัย ใจจะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
22. นางสาวนลิน เวียงนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ         
23. นางสาวเพชรดา เพ็งตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
24. นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       เลขานุการ  
25. นางสาวรุจิรา   หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1. กิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 8 จังหวัดล าพูน  
2. นายอรรถพันธ ์ นันทกิจรัตนกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร                                                         

ผู้ไม่มาประชุม 
-     

เร่ิมประชุมเวลา     09.00 น. 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

1) การแนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
1. นายสันติ รังษิรุจ ิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
2. นายยอดชาย ผ้าเจริญ  ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนล าปาง 
3. นายโยธิน จงบุร ี  ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง 
4. นายบรรจง สมศรี  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชน มสธ.ล าปาง 

2) ให้แต่ละส่วนราชการ/หน่วยงาน รณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม
ท่ี 3 

3) ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ/หน่วยงานใส่ผ้าลายขอทุกวันพฤหัสบดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
ประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

4) หมอกควัน ไฟป่า เน้นย้ าการขับเคล่ือนตามมาตรการท่ีได้ก าหนดไว้ ได้แก่ ชิงเก็บ ลดเผา การเพิ่ม
พื้นท่ีปลอดการเผาให้มีพื้นท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ระบบป่าเปียก การผันน้ าจากจุดกักเก็บน้ าท่ีเหลือล้นเพื่อใช้ใน ฤดูแล้งและ
กระจายความชุ่มช้ืนให้ป่าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป้าหมายใน
ปี 2565 คือ การลดจ านวนจุดความร้อนในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง 

5) จังหวัดล าปางร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดล าปาง จัดท าสลากกาชาดการกุศล ประจ าปี 2565 เพื่อหา
รายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดล าปาง และกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ  ซึ่งก าหนดการออกรางวัล  ในวันจันทร์ท่ี 14 
กุมภาพันธ์  2565 เวลา 18.00 น.  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ล าปาง 

6) เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี) 
และเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ระดับเขต 

- 
 ระดับกรม 

- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 12/2564 เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2565 

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 
 
 
 
 

/การขับเคล่ือน... 
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        1. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ระยะท่ี 1 
      1.1 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 1 (จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน 
       1.2 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 2 (พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มและการเช่ือมโยงเครือข่าย 
       1.3 สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

2. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ระยะท่ี 2 
       2.1 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 1 (ก าหนดเป้าหมาย/วิเคราะห์สถานการณ์ 
       2.2 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 2 (เช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อการขับเคล่ือน) 
       2.3 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 3 (สรุปผลและถอดบทเรียน) 

3. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ระยะท่ี 3 
               3.1 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 1 ติดตามผลการด าเนินงาน ปี 2564 /ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตร

ระดับต าบล/ประเมินศักยภาพพื้นท่ี ก าหนดเป้าหมาย/วิเคราะห์สถานการณ์/ประเมินสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรกร 

              3.2 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 2 วางกลยุทธ์/จัดท าแผนธุรกิจ 
              3.3 การสรุปผลการด าเนินงานปี 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ… 
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ปีที่ 2   
    กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด าเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่

งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ปีท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ทีม R2R ปีท่ี 2 และขยายผลการ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ให้เข้ากับบริบทของพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้น าการเปล่ียนแปลงใน
งานส่งเสริมการเกษตร” ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร : Design Thinking ในงานส่งเสริม
การเกษตร    

ผู้ท่ีสนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom จ านวน 52 ราย  
ครั้งท่ี 1 การเข้าใจปัญหาของงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อออกแบบวิธีการ ด าเนินการจัด เมื่อวันท่ี 24 

มกราคม 2565 
ครั้งท่ี 2 การสร้างไอเดียและแบบจ าลองวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการจัดใน

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565   
ครั้งท่ี 3 สะท้อนผลจากการน าแบบจ าลองไปใช้ประโยชน์ ด าเนินการจัดในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4. การรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 ำเนำกำรแจ้งผลกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินกู้เพื่อแก้ไ ขปัญหำ
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/เกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ (แนบหลักฐาน) 
เกษตรอ าเภอลงนามรับรองในรายงาน ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเป็นยอดสะสมทุก ๕๐ วัน จนกว่าจะด าเนินการแล้ว
เสร็จ เพื่อรายงานให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าปางทราบต่อไป โดยรายงาน ดังนี้ 

/ครั้งท่ี 1… 



๖ 
  ครั้งท่ี 1 รายงานวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดรายงานผลฯ ให้ สตง.ล าปาง แล้วเมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ครั้งท่ี 2 รายงานวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 จังหวัดรายงานผลฯ ให้ สตง.ล าปาง แล้วเมื่อวันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

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

                     รายละเอียดตามแบบรายงานผลการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรน่า 
2019 จังหวัดล าปาง ณ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ (ครั้งท่ี ๑ และ ครั้งท่ี ๒) (เอกสารแนบ หน้า 22) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
            1. กรมฯ มีค าส่ังเล่ือน นางกีรติกร พรรณกมลกุล หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ
การพิเศษ) กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ตามค าส่ัง ท่ี 72/2565 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2565 ท้ังนี้ 
ต้ังแต่วันท่ี 29 กันยายน 2564 
     2. นางสาวเบญญา เจริญทะขิล พนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ขอ
ลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และเรียกล าดับท่ี 2 นางสาวชัญญาดา ฟองกันทา รายงานตัว 
และโยกย้ายต าแหน่งท าความสะอาดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ 
  3. กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเรื่องการโยกย้ายการด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นภายในเดือนมกราคม 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.2 งานการเงิน 
         1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖5 ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖5 ร้อยละ 61.99  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
4.2.1 ระบบส่งเสริมการเกษตร 

 การบันทึกข้อมูลในระบบส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ทุกวันท่ี 5 ของเดือน และ
อนุมัติทุกวันท่ี 10 ของเดือน กรมฯ ขยายระยะเวลาถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ หลังจาก
นั้นจะไม่สามารถบันทึกย้อนหลังได้ เพิ่มการบันทึกข้อมูล ระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลตามระบบส่งเสริมการเกษตร เปิดทดสอบให้ใช้ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ทดสอบระบบ และประเมินผลการใช้งานระบบ เพื่อกรมฯ จะน าไปปรับปรุงข้อมูลระบบการบันทึก เน้นย้ า
การบันทึกขอให้เจ้าท่ีเกษตรต าบลแต่ละต าบลบันทึกข้อมูลเอง และให้เป็นข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.2.2 ตัวชี้วัด... 



๗ 
4.2.2 ตัวชี้วัด 

        ตัวชี้วัดระบบส่งเสริมการเกษตร 
    1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับอ าเภอ 

2. มี infographic การน าระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 
(ไฟล์รูปภาพ .JPG) หารือนามสกุลอื่น 
    3. รูปภาพการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
    4. รูปภาพ หรือ Link การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชน หรือโซเชียลมีเดีย 
   รวบรวมหลักฐานส่งส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 
  ตัวชี้วัดแผนพัฒนาการเกษตร 

1. เอกสารรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอ าเภอตาม "แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ/ต าบล ปี 2562"  

รวบรวมหลักฐานส่งส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 
ตัวชี้วัด ศพก. 

    1. มีการจัดท าและส่งบัญชีพร้อมท าเนียบ ศพก. หลักท่ีเป็นปัจจุบันทุก ศพก. 
    2. มีการจัดท าและส่งบัญชีพร้อมท าเนียบศูนย์เครือข่ายท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (3 ศูนย์
เครือข่าย/อ าเภอ) 
    3. มีแผนการปฏิบัติงานการประเมินผลการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร จัดส่งแบบฟอร์มให้อ าเภอเรียบร้อยแล้ว (เกษตรกรท่ีผ่านการอบรม ปี 64 30 ราย) 

4. มีการบันทึกแผนการจัดงาน Field day ลงในระบบการรายงาน ศพก.  
5 มีการบันทึกการอบรมเกษตรกรผู้น าฯ 30 รายต่อ ศพก. อย่างน้อย 1 ครั้ง ลงในระบบการ

รายงานศพก. (http://learningpoint.doae.go.th/login) ครบถ้วนทุกช่อง 
รวบรวมหลักฐานส่งส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 

ตัวชี้วัด R2R 
    1. ค าส่ังแต่งต้ังทีมงานด าเนินการฯ 
    2. แผนการด าเนินงาน R2R 
    3. สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้และโจทย์วิจัย 
    รวบรวมหลักฐานหลักฐานส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565  
  ตัวชี้วัดเกษตรเชิงพื้นท่ี 
    1. รายงานผลการประชุมสร้างความเข้าใจฯ 

2. รายช่ือทีมงานหรือค าส่ังแต่งต้ัง ทีมปฏิบัติงาน 
   3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการเลือกพื้นท่ี เช่น ปัญหาของพื้นท่ี ข้อมูลจาก Mapping แผนชุมชน 

    4. แผนการปฏิบัติงานฯ  
    5. แผนงานการบูรณาการโครงการ/งบประมาณ (งาน - เงิน)  

รวบรวมหลักฐานส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายใน วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

/๔.2.3 งานทะเบียนเกษตรกร… 



๘ 
๔.2.3 งานทะเบียนเกษตรกร 

         ๑) ตัวชี้วัดการวาดแปลง : ส านักงานเกษตรจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องเป้าหมาย
และการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลปี ๒๕๖๕ ตามหนังสือท่ี กษ ๑๐๐๗/ว๒๑๒๐ ลง
วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  มีจ านวนเป้าหมาย ๒๕,๐๐๐ แปลง ซึ่งประกอบด้วยแปลงท่ีเป็นเอกสารสิทธิ์ประเภท นส.๔ 
จ านวน ๕,๐๐๐ แปลง และแปลงท่ีไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ นส.๔ จ านวน ๒๐,๐๐๐ แปลง  ซึ่งในเวลาต่อมาส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปางได้มีหนังสือท่ี ลป ๐๐๐๙.๔/ว๗๔ ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งเป้าหมายและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการจัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี ๒๕๖๕ ไปยังทุกอ าเภอเพื่อจัดสรรเป้าหมายรายอ าเภอให้ทราบโดยท่ัวกัน  
ขณะนี้ได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าผลงานการวาดแปลงในระบบเว็บไซต์ https://geoplots.doae.go.th  ณ วันท่ี 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม ตารางแสดงตัวช้ีวัดการวาดแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕) (เอกสารแนบ หน้า 23 ) 

 2) จัดสรรสมุดทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ครั้งท่ี 3 
          

ท่ี อ าเภอ สมุด ทบก.01 (เล่ม) ซองพลาสติก (ซอง) 
1 เมืองล าปาง                 2,000                  2,000  
2 แจ้ห่ม                 1,000                  1,000  
3 ห้างฉัตร                    500                     500  
4 เกาะคา                 1,000                  1,000  
5 แม่พริก                    200                     200  
6 แม่ทะ                 2,000                  2,000  
7 งาว                 3,000                  3,000  
8 สบปราบ                    300                     300  
9 เถิน                 2,000                  2,000  

10 วังเหนือ                    500                     500  
11 เสริมงาม                    600                     600  
12 แม่เมาะ                    500                     500  
13 เมืองปาน                    100                     100  

 
รวม               13,700                13,700  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4 การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 
2565 จังหวัดล าปาง 

 ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 ในส่วนท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ จ านวน 7 สาขา/ประเภท โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 เพื่อเป็นแนวทางใน
การคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด 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… 



๙ 
    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  

ตารางสรุปกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2565 จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 จังหวัดล าปาง 

ท่ี กิจกรรมที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร

ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 
- คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก 
- คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเอกสาร และจัดเก็บข้อมูล 

กยส. 4 ม.ค. 2565 

2 แจ้งอ าเภอคัดเลือก ส่งรูปเล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูล กยส. 17 ม.ค. 2565 
3 รวบรวมเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล  กยส. 24 ม.ค. 2565 
4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเอกสาร และจัดเก็บข้อมูล พิจารณาคัดเลือก

ขั้นต้นจากเอกสารข้อมูล จ านวน 3 อันดับ  
กสก./กสผ. 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 

2565 
5 ท าแผนการคัดเลือก  กยส. 2 ก.พ. 2564 
6 คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมกิจกรรม (ลงพื้นท่ี/

Zoom) 
คณะ

กรรมการฯ 
7 - 15 ก.พ. 2565 

7 ประชุมพิจารณาผล คณะ
กรรมการฯ 

17 ก.พ. 2565 



๑๐ 
ท่ี กิจกรรมที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

8. ปรับปรุงรูปเล่ม และขอข้อมูลเพิ่มเติมกับอ าเภอ เพื่อให้รูปเล่มสมบูรณ์เพิ่มข้ึน กสก./กสผ./
กยส. 

17 - 22 ก.พ. 2565 

9. จัดท าประกาศผลการคัดเลือก และใบประกาศนียบัตร กยส. 17 - 23 ก.พ. 2565 
10. รายงานผลการคัดเลือก พร้อมท้ังส่งเล่มผลงานและไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF 

ของผู้ชนะเลิศอันดับท่ี 1 ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กยส. 23 - 28 ก.พ.2565 

หมายเหตุ หากมีการเปล่ียนแปลงแผนฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.5 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนมกราคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.6 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนมกราคม 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต... 



๑๑ 
4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      4.3.1 รายงานสถานการณ์เก็บเก่ียวมันส าปะหลัง ปี 2564/65 

ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
ที่ อ าเภอ พื้นที่เพาะปลูก

ทั้งหมด (ไร่) 
พื้นที่เพาะปลูก 
ที่ขึ้น ทบก. (ไร่) 

พื้นที่เก็บเก่ียว 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ (กก.) 

ผลผลิตรวม
ทั้งหมด (ตัน) 

พันธุ์ที่ปลูก 

 
1 เมืองล าปาง 14,972.80 14,699.18 1880 2,900.00 34,451.98 ระยอง 5 , ระยอง 

11,ห้วยบง 
 

2 วังเหนือ 11,903.00 11,903.00 2,377 4,000.00 9,508.00 ระยอง 11  

3 แจ้ห่ม 2,475.92 2,475.92 848.95 3,000.00 2,546.85 ระยอง 9 , ระยอง 
11 ,ระยอง 72,มัน
ส าปะหลังพันธ์ุ 89 

 

4 งาว 6,952.14 6,952.14 294.52 4,000.00 1,178.08 ระยอง 5,KU50  

5 เมืองปาน 7,024.73 7,024.73 288.37 3,000.00 865.11 ระยอง 5, ห้วยบง, 
ระยอง 72 

 

6 แม่เมาะ 5,833.94 5,833.94 627 3,000.00 1,881.00 ระยอง 5  

7 แม่ทะ 7,267.95 7,267.95 363.3975 3,000.00 1,090.19 ระยอง 5 , ระยอง 9, 
ระยอง 11 

 

8 เกาะคา 7,359.00 7,359.00 538 3,500.00 1,883.00 ระยอง5 , KU 50  

9 ห้างฉัตร 4,278 4,278      

10 เสริมงาม 3,390.1 3,306.02 160 3,000.00 480.00 ระยอง 5  

11 สบปราบ 7,799.65 7,799.65 15599.3 4,000.00 6,608.00 ระยอง72,ระยอง5  

12 เถิน 6,308.53 6,308.53 362.71 3,000.00 1,088.13 พันธ์ุระยอง 5  

13 แม่พริก 4,696.66 4,696.66 83.37 2,500.00 208.43 พันธ์ุระยอง 5  

 รวมสะสม
ทั้งหมด 

90,262.42 89,904.72 23,422.62 2,992.31 61,788.77   

พื้นที่เก็บเก่ียวคิดเป็น ร้อยละ 25.95 ของพื้นที่ปลูก     
 แหล่งซ้ือขายมันส าปะหลังในพืน้ที่ รวม 26 แห่ง  

จ าหน่ายหัวมันสดราคาเฉลี่ย 2,353 บาท/ตัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
อ าเภอเมืองล าปาง       

  1) ลานรับซื้อต าบลบ้านเอื้อม (ม.1,11,12)  พันธุ์ -                  ราคา 2,450 บาท/ตัน  
 2) ลานรับซื้อต าบลบ้านค่า (บ้านสบค่อม)     พนัธุ์ -                  ราคา 2,470 บาท/ตัน  
     3) ลานรับซื้อต าบลต้นธงชัย.(บ้านฮ้วยฮี)      พันธุ์ -                  ราคา 2,450  บาท/ตัน  

อ าเภอวังเหนอื           
  1) บริษัท จิระชัย โปรดิวซ์ จ ากัด              พันธุ์ ระยอง 11       ราคา 2,400  บาท/ตัน  
             มีแป้ง 27 %   ขายแบบ  (   ) มันสด    (   ) มันเส้น   (   ) อื่นๆ ระบุ............................ 

อ าเภอแจ้ห่ม             
  1)  ลาน.ส.พืชผล ต.แม่สุก                      พันธุ์ -                    ราคา....2,200....บาท/ตัน  

อ าเภองาว                
  1) ญาณเดชกิจรุ่งเรือง                 พันธุ์ ระยอง5,ระยอง 7,KU 50 ราคา…2,500.....บาท/ตัน  
     2)  นายสมบรูณ์  ขอนกลาย           พันธุ์ ระยอง5,ระยอง 7,KU 50 ราคา…2,200.....บาท/ตัน  

/3) นายบุญศรี… 



๑๒ 
 3) นายบุญศรี อักษร                   พันธุ์ ระยอง5,ระยอง 7,KU 50 ราคา 2,200 บาท/ตัน  

อ าเภอเมืองปาน         
  1)  แหล่งรับซื้อมันส าปะหลังต าบลแจ้ซ้อน พันธุ์ -                      ราคา  2,300 บาท/ตัน  
  2) แหล่งรับซื้อมันส าปะหลังบ้านปลายนา ต.ทุ่งกว๋าว พันธุ์ -         ราคา 2,600 บาท/ตัน  

อ าเภอแม่เมาะ          
 1) มนตรีพืชผล                           พันธุ์ ระยอง 5                 ราคา 2,300 บาท/ตัน  

 2) กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเกษตรพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน ต.เหนือ พันธุ์ ระยอง 5  ราคา 2,200 บาท/ตัน  
     3) เจ้นิด                                   พนัธุ์ ระยอง 5                 ราคา 2,300 บาท/ตัน  

อ าเภอแม่ทะ            
  1) ลาน.ต แม่ทะ                         พันธุ์ -                            ราคา 2,500 บาท/ตัน  

อ าเภอเกาะคา          
1)  สหกรณ์การเกษตร                  พันธุ์. -                    ราคา 2400 บาท/ตัน  

 2) สกตเกาะคา พันธุ์ -  ราคา 2400 บาท/ตัน  
 3) ลานเอกชนในพื้นท่ี พันธุ์ -   ราคา 2400 บาท/ตัน  

  อ าเภอเสริมงาม         
 1) ลานรับซื้อนายพงษ์สิทธิ์ อุดทาค า  พันธุ์ ระยอง9,ระยอง5       ราคา 2,300 บาท/ตัน   
 2) สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม       พันธุ์  ระยอง9,ระยอง5  ราคา 2,300 บาท/ตัน  

อ าเภอสบปราบ 
 1) ลานปรีชา  พันธุ์ ระยอง72,ระยอง5 ราคา  2,300 บาท/ตัน   

 2) ลานรุ่งเรือง  พันธุ์ ระยอง72,ระยอง5  ราคา  2,300 บาท/ตัน  
 3) ลานจ าเรียงพืชผล พันธุ์ ระยอง72,ระยอง5 ราคา  2,300 บาท/ตัน  
 4) ลานดวงอุปภัมภ์ พันธุ์ ระยอง72,ระยอง5 ราคา  2,300 บาท/ตัน  
     อ าเภอเถิน              
 1) ช.เวียงมอกการเกษตร   พันธุ์ พันธุร์ะยอง 5 ราคา 2300 บาท/ตัน  

อ าเภอแม่พริก          
 1) บริษัท..ล าปางอะโกร จ ากัด    พันธุ์ พันธุร์ะยอง 5  ราคา 2600 บาท/ตัน 
             2) สหกรณ์การเกษตร  พันธุ์ ระยอง 5   ราคา 2,200  บาท/ตัน 

นางสาวิภานันท์ สุขะ เกษตรอ าเภอสบปราบ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สถานการณ์การรับซื้อมันส าปะหลัง
ของอ าเภอสบปราบ เกษตรกรถูกเอาเปรียบ พื้นท่ีใกล้เคียงรับซื้อมันส าปะหลังในราคาท่ีสูงกว่า และได้มีการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นโดยการชี้แจงท าความเข้าใจเกษตรในพื้นท่ี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.2 สถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง ในพืน้ที่ของจังหวัดล าปาง 
  1. ขออนุญาตรายใหม่ ปี 2565  ได้แก่  
  1) บริษัท เค การเกษตร สถานท่ีปลูก ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง (พื้นท่ีปลูก 
481.75 ตรม.) 
      2) บริษัท กรีน เฮลท์ ดิสทริคท์ จ ากัด สถานท่ีปลูก ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
(พื้นท่ีปลูก 587 ตรม.) 
  3) นายปกรณ์ อินต๊ะเทพ สถานท่ีปลูก หมู่ 2 ต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง (พื้นท่ีปลูก 3 
ไร่ 94 ตรว.) 

/4) มหาวิทยาลัย… 



๑๓ 
  4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ต าบลพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
(พื้นท่ีปลูก 2,671 ตรม.) 
  5) วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปลูกกล้วยไม่ใช้สารเคมี สถานท่ีปลูก หมู่ 5 ต าบสบป้าด อ าเภอ    
เเม่เมาะ จังหวัดล าปาง (พื้นท่ีปลูก 2,483.30 ตรม.) 
  6) วิสาหกิจชุมชนโกลว์ เฮิร์บ ไทยแลนด์ สถานท่ีปลูก หมู่ 11 ต าบแม่เมาะ อ าเภอเเม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง (พื้นท่ีปลูก 181 ตรม.) 
           7) บริษัท สยาม88 จ ากัด สถานท่ีปลูก หมู่ 8 ต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง (พื้นท่ีปลูก 
784.5 ตรม.)  
  8) นางสาวกันย์ลภัส สมภารเพียร สถานท่ีปลูก หมู่ 13 ต าบลปงเตา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  
(พื้นท่ีปลูก 160 ตรม.) 
 2. ขอต่ออายุใบอนุญาต ปี 2565 (ได้รับใบอนุญาตครั้งแรก เมื่อปี 2564) 
 1) บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แลนด์ แพลนเทช่ัน จ ากัด  สถานท่ีปลูก หมู่ 11 ต าบลนาโป่ง อ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง (พื้นท่ีปลูก 5 ไร่ 64.64ตรว.) 
 2) นางทัศนียวรรณ หน่อใหม่ (ไร่กัญชงบ้านครูสมุนไพร) สถานท่ีปลูก ต าบลเสริมซ้าย อ าเภอเสริม
งาม จังหวัดล าปาง (พื้นท่ีปลูก 288 ตรม.) 
 3) บริษัท สหโคเจน กรีน จ ากัด สถานท่ีปลูก หมู่ 5 ต าบลนาแส่ง และหมู่ 4 ต าบลนาแก้ว อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง (พื้นท่ีปลูก 12 ไร่) 
 4) นายปิยะพงษ์ ค าใจ (ไร่แสงฟ้า) สถานท่ีปลูก หมู่ 14 ต าบลชมพู อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง (พื้นท่ีปลูก 100 ตรม.) 
 5) บริษัท แคนนาบิซ เอ็กซ์เพิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากัด สถานท่ีปลูก หมู่ 3 ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง (พื้นท่ีปลูก 36 ไร่ 1 งาน) 
 6) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา สถานท่ีปลูก หมู่ 6 ต าบลแม่สุก อ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง (พื้นท่ีปลูก 880 ตรม.)  

ท้ังนี้ ท้ัง 7 ราย ท่ีขออนุญาตรายใหม่ และขอต่ออายุใบอนุญาต คณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาการ
ขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จะจัดประชุมพิจารณาผลอีกครั้ง เมื่อตรวจสอบพื้นท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.4.1 งานวิสาหกิจชุมชน 

1. การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ขอให้ด าเนินการเพิกถอนวิสาหกิจชุมชนท่ีค้างในระบบของปี 
64 ให้เรียบร้อย ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดรอบท่ี 1/65 และส าหรับการต่ออายุของปี 2565 
ซึ่งจะส้ินสุดในวันท่ี 30 มกราคม 2565 ขอให้ท าการตรวจสอบ วสช.ท่ีไม่มาต่ออายุ และด าเนินการตามขั้นตอนเพิกถอน
ต่อไป ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดรอบท่ี 2/65 

2. แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จากกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทางอ าเภอได้จัดเวที
ครั้งท่ี 1 ไปแล้ว ขอให้อ าเภอรายงานจังหวัดภายในวันท่ี 25 มกราคม 2565 เพื่อน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด 

3. การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ขอให้อ าเภอประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในระบบ
สารสนเทศ ให้ได้จ านวนวิสาหกิจชุมชน 85 % ของท่ีจดทะเบียน ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 

 
/4. การประกวด... 



๑๔ 
4. การประกวดวิสาหกิจชุมชน ขอให้อ าเภอเตรียมข้อมูล การประกวด เตรียมรูปเล่มไว้ ตอนนี้รอ

หนังสือแจ้งจากทางกรมฯ เนื่องจากได้มีการเปล่ียนคณะกรรมการประกวด เลยท าให้ปีนี้กรมฯ แจ้งล่าช้ากว่าปกติ แต่เกรงว่า 
จะมีระยะเวลาการประกวดท่ีส้ันลง จึงขอให้ทางอ าเภอ เตรียมความพร้อมไว้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 การเปิดใช้งานระบบ SF/YSF/3ก ( https://ffgdev.doae.go.th ) 
1. ระบบ YSF เจ้าหน้าท่ีจังหวัดจะเป็นผู้ประสานงานให้ YSF เข้าไปปรับปรุงข้อมูลของตนเองในระบบ

ได้ตลอดป ี
2. ระบบ SF/3ก เจ้าหน้าท่ีอ าเภอสามารถเข้าไปบันทึก/ปรับปรุงข้อมูล ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. – 28 

ก.พ. ของทุกปี โดยใช้ Username ท่ีทางจังหวัดได้แจ้งไว้ในกลุ่มไลน์ SF/3ก โดย Password คือ หมายเลขประจ าตัว
ประชาชน 5 ตัวหลัง ของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ 

3. การยกเลิกกลุ่ม 3ก ต้องมีมติที่ประชุมเพื่อขอยกเลิกกลุ่ม โดยกลุ่มต้องท าหนังสือขอยกเลิกกลุ่ม ถึง
เกษตรอ าเภอ พร้อมแนบวาระการประชุมท่ีมีมติขอยกเลิก เพื่อให้ส านักงานเกษตรอ าเภอเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3 วิธีปฏิบัติการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 1) 

1. มีการติดตาม เยี่ยมเยียน ให้ค าแนะน า/ปรึกษา ในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (3ก) 
2. พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 

1) พิจารณาคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 คน โดยต้องไม่ซ้ ากับตัวช้ีวัดปี 
2564 (รอบ 1 และ รอบ 2) 

2) Smart Farmer ต้นแบบ ต้องมีคุณสมบัติครบท้ัง 6 ด้าน โดยแต่ละด้านต้องผ่านครบท้ัง 15 ตัวบ่งช้ี 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ Smart Farmer ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น 

3. พัฒนา Young Smart Farmer ต้นแบบ 
1) พิจารณาคัดเลือก Young Smart Farmer ต้นแบบ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 คน โดยต้องไม่ซ้ ากับ

ตัวชี้วัดปี 2564 (รอบ 1 และ รอบ 2) 
2) Young Smart Farmer ต้นแบบ ต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกรม

ส่งเสริมการเกษตร ต้ังแต่ปี 2557 - 2565 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ Young Smart Farmer ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น 

4. พัฒนากลุ่ม 3ก 
1) พิจารณาคัดเลือกกลุ่ม 3ก ประเภทละ 1 กลุ่ม และด าเนินการประเมินศักยภาพตามแบบ

ประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) 
2) ด าเนินการพัฒนากลุ่ม 3ก ให้เกิดการยกระดับ เพิ่มข้ึน 1 ระดับ 
3) ด าเนินการประเมินศักยภาพตามแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) (หลังจากท่ีอ าเภอ

เข้าไปด าเนินการส่งเสริมฯ) 
4) หมายเหตุ : การเพิ่มขึ้น 1 ระดับ หมายถึง 
o กลุ่มท่ีอยู่ในระดับปรับปรุง ได้รับการพัฒนายกระดับเป็น ระดับปานกลาง 
o กลุ่มท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้รับการพัฒนายกระดับเป็น ระดับดี 
o กลุ่มท่ีอยู่ในระดับดี ได้รับการพัฒนายกระดับเป็น กลุ่มต้นแบบ 

/***กลุ่มต้นแบบ... 



๑๕ 
***กลุ่มต้นแบบ หมายถึง กลุ่มท่ีผ่านการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) อยู่ในระดับ

ดี ท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานได้*** 
5. บันทึกข้อมูลในระบบรายงานตัวชี้วัดฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าระบบฯ ขอให้ส านักงานเกษตร

อ าเภอจัดเก็บข้อมูลไว้พลางก่อน 

4.4.4 มอบเมล็ดพันธุ์ถ่ัวลิสงไทยนาน 9  
         รับมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไทยนาน 9 โดยให้มอบเกษตรกรผู้ประสพภัยพิบัติตามรายช่ือ (รับท่ีนาย

พงศธร ตาเขียว) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 กลุ่มอารักขาพืช 
       4.5.1 การติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)  

ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ท่ี ลป 0009.5/ว 1563 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2564 เรื่อง ติดตามรายงาน
ผลการด าเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จึงขอให้เกษตรอ าเภอก ากับติดตาม และ
ตรวจสอบ แบบรายงาน แบบ ศดปช.01 - ศดปช.04 และ แบบรายงาน แบบ บช.01 – บช.04 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ท้ังนี้ ในส่วนพัสดุ (เครื่องผสมปุ๋ย) ให้บันทึกข้อมูล การใช้งาน การดูแล และซ่อมบ ารุง การ
รับจ่ายพัสดุ นับต้ังแต่มีการท าสัญญายืมพัสดุ โดยขอให้ส่งแบบรายงานให้จังหวัด ภายในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 การเปิดให้บริการคลินิกพืช  
   ขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอเปิดให้บริการคลินิกพืชท่ีส านักงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน และให้บริการตาม

สถานีให้บริการอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี และสถานท่ีอื่น  ๆตามความเหมาะสมของงาน    ต้ังป้ายคลินิกพืช พร้อมท้ังรายงานภาพถ่ายผลการเปิด
คลินิกทาง Line : หมอพืชล าปาง และรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประจ าทุกเดือน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.3 การเก็บข้อมูลจิ้งหรีด  
 ขอความร่วมมือทุกอ าเภอเก็บข้อมูลผู้เพาะเล้ียงจ้ิงหรีดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG ในประเทศไทย 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามแจ้งว่า ได้อบรมออนไลน์เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานแมลงเศรษฐกิจ การใช้ระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ฟาร์มเพาะเล้ียงจ้ิงหรีดในประเทศไทย ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
2564  เรื่อง การพัฒนาแพลทฟอร์ม loT และกระบวนการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้เพาะเล้ียงจ้ิงหรีดแมลงเศรษฐกิจเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG ในประเทศไทย เพื่อให้การจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ฟาร์มเล้ียงจ้ิงหรีดในประเทศไทย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส่งรายช่ือผู้รับผิดชอบงานแมลงเศรษฐกิจอ าเภอละ 1 คน 
ผ่าน QR-Code เพื่อเก็บข้อมูลเชิงพื้นท่ีด้วยระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลฟาร์มเพาะเล้ียงจ้ิงหรีด เข้าในระบบฐานข้อมูลให้แล้ว
เสร็จภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการเก็บข้อมูลต่อชุด 
จ านวนชุดละ 50 บาท 
 
 
 
 

/QR-Code… 



๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.3 การเปิดให้บริการคลินิกพืช  
 ขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอเปิดให้บริการคลินิกพืชท่ีส านักงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน และ

ให้บริการตามสถานีให้บริการอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี และสถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสมของงาน    ต้ังป้ายคลินิกพืช พร้อมท้ัง
รายงานภาพถ่ายผลการเปิดคลินิกทาง Line : หมอพืชล าปาง และรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย เป็นประจ าทุกเดือน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.4 การรายงานข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช  
         โดยการคาดการณ์และประกาศแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมค าแนะน าแนวทางการควบคุมและ

ป้องกันก าจัดแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง สมาชิก ศจช. เกษตรกร และผู้สนใจ เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ ก่อนเกิดการระบาด
และได้รับความเสียหายผ่านทางช่องทางต่าง ๆ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร/นิตยสาร หอกระจายข่าว จดหมายข่าว 
เว็บไซต์หน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก ส่ือสังคมออนไลน์) ให้เข้าถึงเกษตรกรมากท่ีสุด จ านวน 4 ประกาศต่อเดือน . 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.5 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการหยุดเผา  
         ขอความร่วมมืออ าเภอใหม้ีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ โดยให้เข้าถึงเกษตรกรให้มากท่ีสุด เช่น 

หอกระจายข่าว เวทีประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การตรวจติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรรายแปลง 
หรือช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน กลุ่ม Line  facebook เป็นต้น  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6    
6.1   ผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือน มกราคม 2565 

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
11,14 มกราคม 
2565 

นิเทศงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
อ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตร
อ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร 
เกษตรกร 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองปาน 
แจ้ห่ม และวังเหนือ 

แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และ
ให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
1. นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
3. งานรับผิดชอบกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ระบบส่งเสริมการเกษตร ศพก. แผนพัฒนาการเกษตร 
r2r เกษตรเชิงพื้นที่ ทบก. การประกวดกิจกรรม 
ตัวชี้วัด ฯลฯ 
4. งานรับผิดชอบกลุ่มอารักขาพืช ศดปช. ศจช. การ
เผาในพื้นที่ ตัวชี้วัด การรายงานในระบบฯลฯ 
5. งานรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ตัวชี้วัด นโยบายการพัฒนา 3 ก SF YSF การต่อ
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  ฯลฯ 
6. งานรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
การด าเนินงานตามโครงการ คง ฯลฯ 

อ.เมืองปาน การสนับสนุน
เอกสารการขึ้น ทะเบียน 
ทบก. 
อ.แจ้ห่ม งบประมาณ
สนับสนุนของส านักงาน
น้อยลง ท าให้มีปัญหาการ
บริหารจัดการวัสดุใน
ส านักงาน สนับสนุน วัสดุ
ของระบบสื่อสารให้อ าเภอ
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ 
New normal Next 
Normal และปัญหาพื้นที่ไม่
มีเอกสารสิทธ์ของเกษตรกร
ผู้ปลุกกาแฟบ้านเลาส ู

- น าเอกสารต้นฉบับให้ร้าน
ถ่ายเอาสาร ให้เกษตรกร 
- เสนอของบประมาณเพิ่มเติม 
และให้ข้อเสนอในการ
ประสานงานป้าไม้ระดับจังหวัด
เพื่อขอใช้พื้นที่ เพื่อให้
เกษตรกรได้รับใบรับรอง GAP 

ทีมนิเทศ 1 

13 มกราคม 
2565 

นิเทศงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
อ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตร
อ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร 
เกษตรกร 

ส านักงานเกษตร
เถิน สบปราบ และ
แม่พริก 

แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และ
ให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

การท าความรู้จักกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่แต่ละคน และท า
ความเข้าใจในพื้นที ่โดยการ
น าเสนของแต่ละอ าเภอ ถึง
การแบ่งงาน ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการเกษตร ผลการ
ปฏิบัติงาน การเบิกจ่าย
งบประมาณ ซึ่งทัง้ 3 อ าเภอ 
น าเสนอได้ดีเป็นอย่างกมาก 
มีการน าเสนอที่ตรงประเด็น 
ชัดเจน ซึ่งอ าเภอได้รายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โดยสามารถด าเนินการได้
ตามแผนการปฏิบัติงาน 

1. อ าเภอเสนอแนะการจัดสรร
อุปกรณ์ที่สามารถจัดประชุม
ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 
เพราะอ าเภอได้ใช้อุปกรณ์
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในการจัด
ประชุมออนไลน์ ซึ่งอาจท าให้
ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน 
2. การประชุมออนไลน์แบบน้ี
ท าให้ทุกอ าเภอได้แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นระหว่างกัน ท าให้
สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์
จากอ าเภออ่ืนๆ มาปรับใช้
ประโยชน์ได้ด้วย 

ทีมนิเทศ 3 

17 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
12,14 มกราคม 
2565 

นิเทศงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
อ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตร
อ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร 
เกษตรกร 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองล าปาง 
ห้างฉัตร เสริมงาม 

แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และ
ให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
1. นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
3. งานรับผิดชอบกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ระบบส่งเสริมการเกษตร ศพก. แผนพัฒนาการเกษตร 
r2r เกษตรเชิงพื้นที่ ทบก. การประกวดกิจกรรม 
ตัวชี้วัด ฯลฯ 
4. งานรับผิดชอบกลุ่มอารักขาพืช ศดปช. ศจช. การ
เผาในพื้นที่ ตัวชี้วัด การรายงานในระบบฯลฯ 
5. งานรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ตัวชี้วัด นโยบายการพัฒนา 3 ก SF YSF การต่อ
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  ฯลฯ 
6. งานรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
การด าเนินงานตามโครงการ คง ฯลฯ 

การต้ังเป้าหมายการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
ระดับจังหวัด/อ าเภอ และ
เกษตรกรให้เป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ก าหนดแผนปฏิบัติ 
พร้อมทั้งติดตาม และ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

ใช้เวทีการประชุมติดตามงาน 
และเวทีนิเทศงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร 

ทีมนิเทศ 2 

18 มกราคม 
2565 

โครงการส่งเสริมการ
หยุดเผาในพื้นที่
การเกษตร 

เพื่อติดตามการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการหยุด
เผาในพื้นที่การเกษตร   

เกษตรกร
เป้าหมาย 
จ านวน 80 ราย 

ศูนย์เรียนรู้เกษตร
สนุกสนาน หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่พริก 

ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้
สามารถเป็นวิทยากรด้านการท าการเกษตรปลอดการ
เผา 

  กอพ. 

12,19 มกราคม 
2565 

ถ่ายทอดความรู้ตาม
กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร หลักสูตร 
การจัดการศัตรูพืชผัก  

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิต การบริหารจัดการ 
และการตลาด 

ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนผัก
ปลอดสารเคมี 
(อินทรีย์) เวียง
ตาล 

หมู่ที่ 4 ต าบลเวียง
ตาล อ าเภอห้าง
ฉัตร  

การให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในพื้นที่เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการ
ท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ต่อไป 

  กอพ. 

19 มกราคม 
2565 

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป 

เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าเกษตร
แปรรูป 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 ราย 

อ าเภอเกาะคาและ
อ าเภอแม่ทะ 

แผนความต้องการการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนให้
กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ต่อไป 

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
18 มกราคม 
2565 

นิเทศงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
อ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตร
อ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร  

ส านักงานเกษตร
อ าเภองาว แม่เมาะ 
และแม่ทะ 

สายนิเทศ สาย 3 น าทีมโดย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร ตรวจนิเทศ อ าเภองาว แม่เมาะ และ
แม่ทะ ผ่านระบบ zoom meeting ทั้ง 3 อ าเภอ 
น าเสนอการด าเนินโครงการกิจกรรม คง 65  การ
เบิกจ่าย 
งบประมาณ และ ปัญหาอุปสรรคในการท างาน 
ส าหรับทีมนิเทศงานได้น าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และให้ค าแนะน า
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ได้แก่ 
1. นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
3. งานรับผิดชอบกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ระบบส่งเสริมการเกษตร ศพก. แผนพัฒนาการเกษตร 
r2r เกษตรเชิงพื้นที่ ทบก. การประกวดกิจกรรม 
ตัวชี้วัด ฯลฯ 
4. งานรับผิดชอบกลุ่มอารักขาพืช ศดปช. ศจช. การ
เผาในพื้นที่ ตัวชี้วัด การรายงานในระบบฯลฯ 
5. งานรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ตัวชี้วัด นโยบายการพัฒนา 3 ก SF YSF การต่อ
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  ฯลฯ 
6. งานรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
การด าเนินงานตามโครงการ คง ฯลฯ 
ปัญหา 
1.ระบบการติดตามผ่านระบบ zoom   
สัญญาณการเชื่อมต่อมีการขัดข้องเป็นบางช่วง 
2.การบริหารงบประมาณของอ าเภอ 

อ าเภองาว เสนอขอรถยนต์
ส่วนราชการในการลงพื้นที่ 
เน่ืองจากรถมีสภาพเก่า  
อ าเภอแม่ทะ เสนอขอ
งบประมาณ ในการจ้างเหมา
คนท าความสะอาด 

 ทีมนิเทศ 4 

12,14,19,26 
มกราคม 65 

ร่วมกับ
คณะกรรมการจังหวัด 
เพื่อพิจารณาการขอ
อนุญาตผลิตกัญชง 
(Hemp) 

เพื่อพิจารณาการขอ
อนุญาตผลิตกัญชง 
(Hemp) ลงพื้นที่ตรวจ
สถานที่ต่ออายุใบขอ
อนุญาตการปลูกกัญชง 
 

วิสาหกิจชุมชน พื้นที่ปลูกอ าเภอ
งาว เถินเสริมงาม 
เมืองล าปาง เกาะ
คา แจ้ห่ม  

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสถานที่การผลิตกัญชง 
กระบวนการด าเนินงานในด้านต่างๆ และให้ค าแนะน า
เพิ่มเติมในการเพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วนย่ิงขึ้น 

  กสผ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
26 มกราคม 
65 

การประชุมเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตร
จังหวัด (PM) 
ประจ าเดือนมกราคม 
2565 คร้ังที่ 
1/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่มทุก
กลุ่ม/หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
เกษตรอ าเภอทุก
อ าเภอ และ
เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
เน้นย้ าให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้เกษตรกรได้รับทราบ 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์   

  กยศ. 

31 มกราคม 
65 

การประชุมเกษตร
อ าเภอ (MM) 
ประจ าเดือนมกราคม 
2565 คร้ังที่ 
1/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่มทุก
กลุ่ม/หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
เกษตรอ าเภอทุก
อ าเภอ และ
เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
เน้นย้ าให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้เกษตรกรได้รับทราบ 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์   

  กยศ. 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
6.2 ด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

24 กุมภาพันธ์ 65 การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM) 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คร้ังที่ 2/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงานนโยบายที่
ส าคัญ 

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

กยศ. 

28 กุมภาพันธ์ 65 การประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 คร้ังที่ 2/2565 

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 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 8 จังหวัดล าพูน แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ด าเนินจัดส่งพืชผักโครงการพืชส ารอง อ าเภอละ 5,000 ต้น อ าเภอท่ีเหลือจ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอสบปราบ และอ าเภอแม่ทะ 

 7.2  เกษตรอ าเภองาว ขอเพิ่ม พริกขี้หนู มะเขือเปราะมณีจันทรา เกษตรอ าเภอวังเหนือ ขอ
เพิ่มจิงจูฉ่าย ไม้ผล (มะนาว ฝรั่งหงเปาสือ) 

7.3 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการจัดสัมมนา
การเงินพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีธุรการส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ระหว่างวันท่ี 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน
ระบบออนไลน์ Zoom เน้นย้ าในการก าชับเจ้าหน้าท่ีธุรการให้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว 

7.4 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับสินค้า
เกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ก าหนดจัดอบรม ระหว่างวันท่ีท 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์เซรามิก อ าเภอเกาะคา 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรท่ัวไป และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 50 ราย เน้นย้ า
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมฯ ในพื้นท่ี 

7.5 ปรับตัวหนังสือวาระท่ี 6 แบบสรุปรายงานและสรุปข่าว ให้ใหญ่ขึ้น  
7.6 ติดตามงบประมาณความคืบหน้า เบิกค่าหมึก กระดาษท่ีเสนอขอไปยังกรมส่งเสริม

การเกษตร การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

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

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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แบบรายงานผลการตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร 
กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดล าปาง  ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ (คร้ังที่ ๑ และ คร้ังที่ ๒)  

ที ่ อ ำเภอ จ ำนวน
ครัวเรือน

เกษตรกรที่
ข้ึนทะเบียน/

ปรับปรุง
ทะเบียน
เกษตรกร 

ยอดสะสม  จ ำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ/ปรับปรงุ ยอดคงเหลือ 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

แบบ 
ทบก.๐๑ 

(๑) 

ใบรำยงำน
ผลกำรข้ึน
ทะเบียน
เกษตรกร 

(๒) 

รวมยอด
สะสม 

(๑)+(๒) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แบบ 
ทบก.๐๑ 

(๑) 

ใบรำยงำน
ผลกำรข้ึน
ทะเบียน
เกษตรกร 

(๒) 

รวมยอด
สะสม 

(๑)+(๒) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑ เมืองล าปาง  13,695   661   1,029   1,690  12.34%  661   1,546   2,207  16.12%  11,488  
๒ แม่เมาะ  4,457   -     1,013   1,013  22.73%  -     2,284   2,284  51.25%  2,173  
๓ เกาะคา  6,281   134   1,275   1,409  22.43%  201   2,492   2,693  42.88%  3,588  
๔ เสริมงาม  5,823   -     560   560  9.62%  -     1,499   1,499  25.74%  4,324  
๕ งาว  7,999   -     2,254   2,254  28.18%  -     4,975   4,975  62.20%  3,024  
๖ แจ้ห่ม  6,582   -     659   659  10.01%  53   2,869   2,922  44.39%  3,660  
๗ วังเหนือ  8,127   -     1,254   1,254  15.43%  11   2,138   2,149  26.44%  5,978  
๘ เถิน  9,144   104   473   577  6.31%  128   618   746  8.16%  8,398  
๙ แม่พริก  2,909   -     566   566  19.46%  -     1,105   1,105  37.99%  1,804  

๑๐ แม่ทะ  10,176   -     1,013   1,013  9.95%  -     3,175   3,175  31.20%  7,001  
๑๑ สบปราบ  5,327   -     154   154  2.89%  -     4,918   4,918  92.32%  409  
๑๒ ห้างฉัตร  6,244   -     1,164   1,164  18.64%  -     5,780   5,780  92.57%  464  
๑๓ เมืองปาน  6,156   -     571   571  9.28%  302   1,473   1,775  28.83%  4,381  

 รวมทั้งหมด  92,920   899   11,985   12,884  13.87%  1,356   34,872   36,228  38.99%  56,692  
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