
๑ 

 
 

วาระการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM)  
และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM)  

   ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 
 
 

 
 
 
 
 

        ครั้งที่ 6/2565 
         วันพฤหัสบด ีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

         ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

โทร. ๐๕๔-๓๕๖๖๗๗-๙ โทรสาร  ๐๕๔-๘๒๙๗๙๕ 
E-mail :lampang@doae.go.th lampang_agri@hotmail.com 

mailto:lampang@doae.go.th
mailto:lampang_agri@hotmail.com


๒ 
วาระการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM)  

   ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 
ครั้งที่ 6/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

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

เริ่มประชุมเวลา     13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………..…………………………………………………..……………………………………………………..……....... 

ระดับเขต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………………..……………………………………………………..……....... 
 ระดับกรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………..……………………………………………………..……....... 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 
2565 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 2565 
           ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้บูรณาการร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เพื่อ
ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดล าปาง โดยจัดอบรมให้เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้ง 13 อ าเภอ ๆ ละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 455 คน ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอห้างฉัตร และอ าเภอเสริมงาม อ าเภอที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 11 อ าเภอ  ก าหนดจัดอบรมในเดือน กรกฎาคม 
2565 เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึง ขอให้อ าเภอจัดเตรียมสถานที่จัดอบรม เกษตรกร
เป้าหมาย และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อจัดท า
แผนการเกษตรปลอดภัยสู่วิถีอินทรีย์” ทั้งนี้จังหวัดจะแจ้งก าหนดการที่ชัดเจนอีกครั้ง 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทัว่ไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร มีค าสั่งเลื่อนข้าราชการ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 



๓ 
1) นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ เลื่อนเป็นระดับช านาญการ

พิเศษส านักงานเกษตรอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
2) นางสาวจารุวรรณ เทพวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลื่อนเป็นระดับช านาญงาน ส านักงาน

เกษตรอ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
3) นางสาวนภาดา อภิโชคสุขสกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลื่อนเป็นระดับช านาญงาน

ส านักงานเกษตรอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
4) นางสาวเกษศิรินทร์ วงค์จักร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลื่อนเป็นระดับช านาญงาน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
      1.2 จังหวัดล าปาง ได้มีค าสั่งย้ายสับเปลี่ยน นางสาวนันท์นภัส วงค์ภักดีสุข ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป กับ นางสาวกันยาวีร์ สิทธิวีระกูล ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตร
อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง และอ าเภอเสริมงาม มีหนังสือขอเลื่อนรายงานตัวเป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
  1.3 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีค าสั่งให้ นางสาวมะลิวัลย์ วงศ์สุรินทร์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง โอนไปรับราชการสังกัดเทศบาลต าบลเวียงมอก อ าเภอเถิน จังหวัด
ล าปาง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

4.1.2 งานการเงิน 
      1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖5 ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖5  

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

4.2 กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต 
                4.2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
       ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอห้างฉัตร ด าเนินจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 โดยมีพิธีเปิด เวลา 10.00 น. ณ สถานที่เทศบาล
ต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

4.2.2 แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 
2565 

     ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้รับแจ้งจากกรมการข้าว เรื่องการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 
ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2565 โดยแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคล 
แก่ผู้ได้รับ โดยขอให้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานรายละ 2 ซอง หรือตามความเหมาะสม ให้แก่เกษตรกรทั่วไป  
และผู้ลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ตามหนังสือส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0009.3/ 
ว417 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565  ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางได้จัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อน าไป
แจกจ่ายแก่เกษตรกร ดังนี้ 



๔ 
 

ล าดับ 
 

อ าเภอ 
เกษตรที่ลงทะเบียน แจกจ่ายแก่ 

เกษตรกรทั่วไป 
(ซอง) 

 
รวม (ซอง) 

 
หมายเหต ุ

ราย ซอง 

1 เมืองล าปาง 24 48 54 102  
2 แม่เมาะ - - 54 54  
3 เกาะคา 4 8 54 62  
4 เสริมงาม 4 8 54 62  
5 งาว 2 4 54 58  
6 แจ้ห่ม - - 54 54  
7 วังเหนือ 8 16 54 70  
8 เถิน - - 54 54  
9 แม่พริก - - 54 54  

10 แม่ทะ 3 6 54 60  
11 สบปราบ - - 54 54  
12 ห้างฉัตร 1 2 54 56  
13 เมืองปาน 3 6 54 60  

รวม 49 98 702 800  
 
มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.3.1 ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ด้านพืช (ระดับอ าเภอ) (เอกสารแนบหน้า 

20) 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

4.4 กลุ่มอารักขาพืช 
4.4.1 การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง  

               ขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
                1.1 ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันส าปะหลังในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังทั้งหมดของอ าเภอแบบ
ครอบคลุมพื้นที่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
      1.2 ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านมาตรการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2566 – 2570) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                  1.3 รายงานผลการส ารวจตลอดจนการด าเนินการตามมาตรการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง โดยรายงาน
ผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (https://report-ppsf.doae.go.th)  เป็นประจ าทุกสัปดาห ์ 
                  1.4 รายงานตามแบบติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังและการด าเนินงาน
ตามมาตรการการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง ทาง Line: เฝ้าระวังใบด่างมันส าปะหลังล าปาง ภายในวันที่ 15 ของทุก
เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถึง 15 มีนาคม 2566 



๕ 
                   1.5 ประชาสัมพันธ์เน้นย้ าให้เกษตรกรทราบ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสว่นจังหวัดวา่ด้วยราคาสินค้าและ
บริการ จังหวัดล าปาง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่องการควบคุมการขนย้ายตน้พันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ซึ่งประกาศนี้ มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 (เอกสารแนบ 1)                                                 
                  ๑.๖ แนวทางบริหารจดัการโรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที ่๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom meeting และขั้นตอนอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจดัท าสรุปรายงานผลการประชุมเพื่อให้จังหวัดได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(เอกสารแนบหน้า 21 - 30) 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

4.4.2 การบันทึกรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรยี ์ปี 2565 
       ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0009.5/ว 3865 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256๕ เรื่อง โครงการ
ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ขอให้อ าเภอด าเนินการบันทึกผลการด าเนินงานภายในวันที่ 22 ของทุก
เดือน โดยจังหวัดจะตัดยอดทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน 

สรุปผลการบันทึกข้อมูลการด าเนินการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2565 

ท่ี อ าเภอ 
เป้าหมายการผลิตและใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 

(ตัน) 

ผลการผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และวัสดุอินทรยี ์

คิดเป็นร้อยละ 

(ตัน)  (%) 

1 เมืองล าปาง 1,980 2,117.45 106.94 
2 แม่เมาะ 605 612.00 101.16 
3 เกาะคา 583 559.00  95.88 
4 เสริมงาม 484 499.00 103.10 



๖ 

ท่ี อ าเภอ 
เป้าหมายการผลิตและใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 

(ตัน) 

ผลการผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และวัสดุอินทรยี ์

คิดเป็นร้อยละ 

(ตัน)  (%) 

5 งาว 495 572.70 115.70 
6 แจ้ห่ม 924 644.00 69.70 
7 วังเหนือ 884 884.00 100.00 
8 เถิน 847 357.50 42.21 
9 แม่พริก 242 243.5 100.62 

10 แม่ทะ 825 825.00 100.00 
11 สบปราบ 484 487.00 100.62 
12 ห้างฉัตร 891 934.05 104.83 
13 เมืองปาน 484 237.00 49.97 

รวม 9,728 8,972.20 91.52 
 

หมายเหตุ : ตัดยอด ณ วนัที่ 22 มิถุนายน 2565 
               ที่มา https://report-ppsf.doae.go.th/fertilizer/report/index 

 
มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

4.5 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 
4.5.1 การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) ระดับอ าเภอ และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ปี 2565 
          ขอให้อ าเภอด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ และคณะกรรมการ

เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ปี 2565 โดยให้ส านักงานเกษตรอ าเภอประชุมหารือร่วมกันกับเกษตรกรต้นแบบ (เจ้าของ
แปลงที่ตั้ง ศพก.) เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ โดยให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกจะปรับเปลี่ยนตัวคณะกรรมการต่าง ๆ ได้ ทุก
ต าแหน่ง ยกเว้นเฉพาะต าแหน่งประธานกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ จะต้องเป็นคนเดิม เนื่องจากยังคงมีฐานะ เป็น
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลง ซึ่งตามระเบียบ ศพก. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้
เกษตรกรต้นแบบ เป็นประธานคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ โดยต าแหน่ง และในกรณีที่จะเปลี่ยนตัวประธานกรรมการ 
ศพก. ระดับอ าเภอ จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ศพก. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 8 (1) ก่อน 
ส่งจังหวัดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

 
 
 



๗ 
4.5.2 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) 

           ดว้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา เมือ่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ที่ก าหนดให้กัญชาและกัญชงพ้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 
๕ และมีผลใช้บังคับหลังวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น 

           กญัชา กัญชง  ปรับเปลี่ยนให้รับข้ึนได้เหมือนพืชอื่นๆตามเงื่อนไข(พื้นที่ขั้นต่ า)  ขณะนี้ ศูนย์สารสนเทศ 
ก าลังท าบันทึกขึ้นกรมฯจัดท าใบแทรกเปลี่ยนเนื้อหาในคู่มือปี  ๒๕๖๕ ใหม่ ดังนั้น กัญชาไม่ใช่สารเสพติดประเภทที่ ๕ อีก
ต่อไป  แต่ทั้งนี้ควรแนะน าให้เกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ไว้เป็นเบื้องต้นด้วย  การจดแจ้งมี ๓ ขั้นตอน ได้แก่  ๑.ลงทะเบียน ๒.จดแจ้งตามวัตถุประสงค์  ๓.รับเอกสารจดแจ้ง
อิเล็กทรอนิกส์   รายละเอียดตามภาพ 

 

 
 
มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

๔.5.3 โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๕ 
           ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี (วงเงิน ๑,๙๖๓,๑๘๑,๒๘๗ บาท) และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (วงเงิน 
๒๒๘,๘๘๖,๕๖๓.๔๘ บาท) ปีการผลิต ๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

           กรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาแล้วเพื่อให้การด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการ
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต ๒๕๖๕ ไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ
ดังนี้  

๑. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๖๕ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อ
รองรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต ๒๕๖๕ 

          ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ในความส าคัญของการประกันภัย  

๓. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ด าเนินการส ารวจความ
เสียหายและบันทึกข้อมูลความเสียหายในระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืชและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเสนอ



๘ 
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ(ก.ช.ภ.อ.) เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามแบบประมวล
รวบรวมความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (แบบ กษ.๐๒) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริง
ของเกษตรกร (แบบ ก.ษ.๐๒ เพื่อการประกันภัย) เมื่อคณะกรรมการ (ก.ช.ภ.อ.) มีมติให้ความช่วยเหลือแล้วให้บันทึกวันที่
คณะกรรมการ (ก.ช.ภ.อ.) มีมติในระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลความเสียหายจริงของ
เกษตรกรกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาคมประกันวินาศภัยไทยในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีและประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

๔.5.4 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ปีการผลิต ๒๕๖๕  
           คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม

น้ ามัน ปีการผลิต ๒๕๖๕ ระยะเวลาการจ่ายเงิน เดือนกันยายน ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๗,๖๖๐ ล้านบาท 
ก าหนดการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุก ๓๐ วัน โดยเริ่มจ่ายเงิน
ชดเชยประกันรายได้งวดที่ ๑ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันที่ขึ้น
ทะเบียน ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๕ ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า ๓ ปี เกณฑ์ผลผลิต
ปาล์มใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี (กันยายน ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๔) ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เฉลี่ยทั้งประเทศ 
เท่ากับ ๒,๗๗๔ กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็นฐานการค านวณเงินชดเชยส่วนต่างที่จ่ายให้เกษตรกรเท่ากันส าหรับทุกจังหวัดที่เป็น
แหล่งผลิต  ก าหนดราคาเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมจากการขายผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ ามัน ๑๘%) ที่
กิโลกรัมละ ๔.๐๐ บาท  ก าหนดราคาตลาดอ้างอิงเท่ากันส าหรับทุกจังหวัดแหล่งผลิตและใช้ราคาซื้อขายผลปาล์มทะลาย 
(คุณภาพน้ ามัน ๑๘%) รายวันเฉลี่ยย้อนหลัง ๓๐ วัน ณ ลานเทและโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มในพื้นที่จังหวัดสุราษรร์ธานี 
กระบ่ี ชุมพร ปัตตานี และชลบุรี ที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดส ารวจ และจัดส่งให้กรมการค้าภายในประมวล  

การจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้  ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาด
อ้างอิง ให้แก่เกษตรกรทุก ๓๐ วัน รวม ๑๒ งวด ตลอดโครงการฯ โดยให้จ่ายเงินตามก าหนดเวลา ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน 
ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้เลื่อนก าหนดจ่ายเงินเร็วขึ้น (วันท าการก่อนวันหยุด) 

ขั้นตอนด าเนินการในส่วนของทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ประมวลผลข้อมูลเกษตรกร 
ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๔ รวมทั้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปี ๒๕๖๕ ตามกรอบการ
ช่วยเหลือของโครงการฯ และจัดส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ก่อนก าหนดวันจ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน (วันศุกร์ที่ ๒๙ 
กรกราคม ๒๕๖๕ จะเป็นวันสุดท้ายที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะตัดยอดข้อมูลส่งให้กับ ธ.ก.ส.)  

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

4.5.5 โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ด าเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อ  

ในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดล าปางที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ซึ่งได้ก าหนดการเผยแพร่รายการวิทยุ “เกษตรสัมพันธ์” 
จ านวน 6 ตอน โดยออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 13.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
ล าปาง ระบบ FM 97 MHz และ Facebook Live : เพจ สวท.ล าปาง กรมประชาสัมพันธ์ 



๙ 
 

ตอนที ่ วันที่ออกอากาศ ผู้รับผิดชอบ 
1 6 กรกฎาคม 2565 กลุ่มอารกัขาพืช 
2 20 กรกฎาคม 2565 กลุ่มอารกัขาพืช 
3 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
4 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
5 10 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
6 17 สิงหาคม 2565 กลุ่มพัฒนาเกษตรกร 

 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

4.5.6 การจัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 

    ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดกรอบตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 
(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2565) เพื่อให้การด าเนินการมีความต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดฯ 
ภายใต้การก ากับการก ากับดูแลของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จ านวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

    1. ตัวชี้วัดที่ 1.1 งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
        วีดิทัศน์ “ผลส าเร็จในการน าระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน”  
        1) ระบุชื่อเรื่อง / หัวข้อ  

2) เนื้อหาชัดเจน สอดคล้องตรงตามหัวข้อ วัตถุประสงค์ แสดงเกี่ยวกับงานในพื้นที่ซึ่งประสบ
ความส าเร็จ โดยมีการน าระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ไปขับเคลื่อนงานดังกล่าวอย่างไร ผลผลิต ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น ฯลฯ  

3) ความน่าสนใจ / ความคิดสร้างสรรค์/ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง   
        4) ความยาววีดิทัศน์ไม่เกิน 5 นาที และมีโลโก้กรมส่งเสริมการเกษตร (10 คะแนน) 
        ส่งส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565   

1.2 ตัวชี้วัด 1.1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ  ปี 2566 - 
2570 รวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอในรูปแบบที่เป็นเล่มเอกสารและไฟล์ดิจิตอล 

1) แบบสรุปการจัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ  
          2) เอกสารเล่มแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอปี 2566 – 2570 ของอ าเภอทุกอ าเภอ  

มีเน้ือหาบทที่ 1-3  ตามแบบฟอร์มของแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ ปี 2566 – 2570  (รูปเล่ม) 
            3) ไฟล์ แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอและระดับต าบล ปี 2566 – 2570 ของอ าเภอทุก
อ าเภอ  

การตรวจผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอ าเภอ ดูจากความถูกต้องครบถ้วนตาม
แบบฟอร์ม เนื้อหามีข้อมูลสมบูรณ์ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ตาราง และตารางประกอบแล้วควรแสดงกราฟ/แผนภูมิ เป็นไปตาม
แบบฟอร์ม และประกอบด้วยที่มาของแหล่งข้อมูล ในแต่ละหัวข้อ และแต่ละตารางหรือรูปภาพ ฯลฯ 
การจัดส่งหลักฐานถึงส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 

2. ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

              1) ประเด็นที ่1 – 2 จังหวัด ตรวจสอบจากการบันทึกผลในระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae. 
go.th/login) ภายในวันที ่25 สิงหาคม 2565 
      2) ประเด็นที่ 3 อ าเภอจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 



๑๐ 
        1. ข้อมูลสรุปผลความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน Field Day ตาม “แบบสรุปความพึงพอใจ

ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน Field Day ปี 2565” (ภาคผนวก 12 ในคู่มือ) ในรูปแบบไฟล์ pdf 1 ไฟล์ และ ไฟล์ word 1 ไฟล์  
         2. ข้อมูลสรุปผลการจัดงาน Field Day  ตาม “แบบสรุปผลการจัดงาน Field Day ปี 2565” 

(ภาคผนวก 13 ในคู่มือ) ในรูปแบบไฟล์ pdf 1 ไฟล์ และ ไฟล์ word 1 ไฟล์  
       3) ประเด็นที่ 4 อ าเภอจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
          1. ข้อมูลเกษตรกรผู้น าที่เข้ารับการอบรมโครงการ ศพก. ปี 2565 ตามไฟล์ “แบบบันทึกผลการ
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้น าที่เข้ารับการอบรม” ในรูปแบบไฟล์ excel 1 ไฟล์  

 
3. ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (R2R) ของส านักงานเกษตรจังหวัด 
    รวบรวมไฟล์ word และ pdf การด าเนินงานโครงการของอ าเภอ ประกอบด้วย 
  - Infographic 1 แผ่น  
  - สรุปแผนการใช้ประโยชน์ R2R ของจังหวัดในปีถัดไป (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) 
           - การเขียนบทความ R2R  (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) 
    ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
4. ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 

        แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ปี 2565 ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 2565 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

4.5.7 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนมิถุนายน 2565 (เอกสารแนบ หน้า 31) 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

4.5.8 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนมิถุนายน 2565 (เอกสารแนบ หน้า 32) 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

- 

 



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1 มิถุนายน 
2565 

ติดตามงานโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน  

เพื่อติดตามงาน
โครงการฯ 

เกษตรกร
ต้นแบบ 

บ้านโทกหัวช้าง 
ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง
ล าปาง 

ในสวนได้มีจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรคือ มีการปลูกผัก
หลากหลายชนิดและไม้ผลที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน PGS และก าลังอยู่ใน
ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์เป็นจุดเรียนรู้การท าปุ๋ยหมัก 
และมีร้านกาแฟจ าหน่ายสินค้าของ
วิสาหกิจชุมชน  สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และศึกษาดูงาน 

  กสก. 

6 มิถุนายน 
2565 

โครงการส่งเสริมเคห
กิจเกษตรใน
ครัวเรือนเกษตรสูงวัย  
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ด้านเคหกิจเกษตรใน
ครัวเรือนเกษตรสูงวัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
และเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่สังคมเกษตร
สูงวัย และเพิ่มขีด
ความสามารถของเกษตร
สูงวัยในการประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
 
 

เกษตรกรสูง
วัย อาย ุ60 
ปี ข้ึนไป 
จังหวัดละ 1 
กลุ่ม กลุ่มละ 
10 ราย 

กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ
การเกษตร ปุ๋ย
หมัก IMO 
(อินทรีย์) สูงวัย 
ทองทิพย์ บ้าน
จ า เลขที่ 
190/1 ม.6 ต.
ปงยางคก อ.
ห้างฉัตร 

ได้ให้ค าแนะน ากลุ่มดา้นการ
บริหารงานกลุ่ม การก าหนดระเบียบ
ข้อบังคับกลุ่ม และการบริหารจดัการ
ทุน เพื่อใช้เป็นทรัพยากรหลัดในการ
ด าเนินงานกลุ่มต่อไป 

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

6 มิถุนายน 
2565 

การประกวดและถ่าย
ท าวีดทีัศน์ในการ
ประกวดศูนย์จดัการ
ดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น 
ระดับเขต ประจ าปี 
2565 

เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินกิจกรรม เตรียม
ความพร้อมและเก็บ
ข้อมูลการจดัท ารูปเล่ม 

คณะกรรมการ
และสมาชิก 

ศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชนวังซ้าย 
อ าเภอวังเหนือ 

ข้อมูลการจดัท ารูปเล่มการประกวด
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น 

  กอพ. 

7  มิถุนายน 
2565 

ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
น้ าในระดับไร่นา  

เพื่อติดตาม
ความกา้วหน้าการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

แปลงเรียนรู้
การใช้น้ าอย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 
นายสอน 
กลิ่นพิมาย 

บ้านยางอ้อย 
หมู่ที่ 4 ต าบล
เวียงตาล 
อ าเภอห้างฉัตร 

การจดัการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร 
กลุ่มเกษตรชลประทาน 

  กอพ. 

9 มิถุนายน 
2565 

จัดงานคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
ครั้งที่ 3/2565  
 

เพื่อให้เกษตรกรที่มี
ปัญหาด้านการเกษตรใน
พื้นที่ห่างไกล สามารถ
เข้าถึงการบริการทาง
วิชาการ ไดร้ับการแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตร
อย่างครบวงจรบูรณา
การความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานให้บริการและ
แก้ไขปัญหาทางการ
เกษตรร่วมกัน 

เกษตรกรใน
พื้นที่อ าเภอ
เมืองปาน 
จ านวนกวา่ 
150 ราย 

โรงเรียนเมือง
ปานพัฒนวิทย์ 
หมู่ที่ 2 บ้าน
กล้วย ต าบลหัว
เมือง อ าเภอ
เมืองปาน 

ให้บริการคลินิกเกษตร ได้แก่ คลินิก
ดิน คลินิกพชื คลินิกปศสุัตว์ คลินกิ
ประมง คลินิกชลประทาน คลินิก
สหกรณ์ คลินิกบัญชี คลนิิกกฎหมาย 
คลินิกข้าว และคลินิกอื่นๆ เช่น คลินิก
เกษตรและสหกรณ์  คลนิิกสาธารณสุข 
คลินิกสภาเกษตรกร เป็นต้น 

  กสผ. 

12 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

9-10 
มิถุนายน 
2565 

โครงการนักส่งเสริม
การเกษตรมืออาชีพ 
ประจ าปี 2565 
 

เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์และหาแนว
ทางการพัฒนาของกลุ่ม 
โดยใช้เครื่องมือต่างๆ 

นวส.มืออาชพี 
ทีมพี่เลี้ยง
จังหวัด 
เกษตรกร
เป้าหมาย 10 
ราย 

ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง ที่ท า 
การวิสาหกิจ
ชุมชนน้ าพรกิข่า
ชุมชนบ้านสบ
ทะ ต าบลป่าตัน 
อ าเภอแม่ทะ 

สร้างและพัฒนานักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ที่มีอายุราชการ 2-7 ปี ให้
มีความรู ้ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรได้
อย่างเป็นระบบ และสามารถ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจุบันได้ ซึ่งในการจดัการฝึกอบรม
จะมีทีมพี่เลี้ยงของจังหวัดล าปาง 
จ านวน 5 คน คอยเติมเต็มให้แก่ นวส. 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  กยศ. 

10 – 12 
มิถุนายน 
2565 

ประกวดสับปะรด
ของดีนครล าปาง 
2565 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิใน
จังหวัดล าปาง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การบริโภคสับปะรด
จังหวัดล าปาง และสร้าง
รายไดใ้ห้เกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรด 
 

เกษตรกรผู้
ปลกูสับปะรด 
และเกษตรกร
ทั่วไป 

บริเวณชั้น 3 
ศูนย์การคา้
เซ็นทรัลพลาซา 
ล าปาง 

กิจกรรมการประกวดธดิาสับปะรด 
Miss Lampang Pineapple 2022 
การประกวดสับปะรด การประกอบ
อาหารจากสับปะรด การจ าหน่าย
สับปะรด และสินค้า OTOP สับปะรด
จังหวัดล าปาง กิจกรรมรว่มสนุกแจก
ของรางวัลผู้รว่มงาน งานประมูล
สับปะรด บุพเฟ่ต์สับปะรด เป็นต้น 

  กสผ. 

14 มิถุนายน 
65 

โครงการอ่างเก็บน้ า
แม่นึงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ 

ติดตามกิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกร 

เกษตรกร
ต าบลทุ่งกวา๋ว 

วัดปลายนา 
ต าบลทุ่งกวา๋ว 
อ าเภอเมืองปาน 

เกษตรกรได้รับความรูด้้านการท า
เกษตรปลอดภัย การปรบัปรุงบ ารุงดิน 
และการด าเนินกิจกรรมการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  
 

  กสผ. 

13 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

14 มิถุนายน 
65 

ติดตามให้ค าแนะน า
แปลงใหญ่ข้าว 
อ าเภอเมืองปาน  

เพื่อติดตามให้ค าแนะน า
แปลงใหญ่ข้าว 

เกษตรกร
สมาชิกแปลง
ใหญ่ข้าว 
อ าเภอเมือง
ปาน 

ที่ท าการนา
แปลงใหญ่ข้าว 
หมู่ 2 ต าบล
เมืองปาน 
อ าเภอเมืองปาน 

การปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ 
ข้อมูลความก้าวหน้าการบริหารจัดการ
แปลงใหญ่ การพัฒนาคณุภาพผลผลติ 
การบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยง
ตลาด ปัญหา อุปสรรค์ และแนวทาง
การพัฒนาแปลงใหญ่ของจังหวัด 

  กสผ. 

15 มิถุนายน 
65 

ร่วมส่งมอบผลผลิต
สับปะรด ในการ
เชื่อมโยงกระจาย
ผลผลิตสับปะรด 

เพื่อส่งมอบผลผลิต
สับปะรด ในการ
เชื่อมโยงกระจายผลผลติ
สับปะรด 

เกษตรกรผู้
ปลูกสับปะรด 

ท าการองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้านเสด็จ 
อ าเภอเมือง 

จ าหน่ายสับปะรดผ่าน Tops Market  
ล าปาง 

  กสผ. 

เก็บข้อมูลโครงการ
การผลติเชื้อพันธุ์ครั่ง
บนต้นจามจุรีที่ปลูก
ระยะชิด  

เพื่อศึกษาระยะปลูกชดิ
ของต้นจามจุรีที่
เหมาะสมในการเลี้ยง
ครั่งเชิงพาณิชย ์เพื่อ
ศึกษาวธิีการจัดการที่ดี
และเหมาะสมในการ
เลี้ยงครั่งบนต้นจามจุรี
แบบระยะปลูกชิด 

เกษตรกรผู้
เลี้ยงครั่ง 

พื้นที่แปลง
เรียนรู้ ต าบลวัง
ทรายค า อ าเภอ
วังเหนือ 

ได้ผลการทดสอบในกจิกรรมที ่1 ในปี
ที่ 1,ปีที่ 2  ไดผ้ลการทดสอบใน
กิจกรรมที่ 2 ในรอบปีที่ 2, ปีที่ 3  
ได้ผลการทดสอบในกจิกรรมที ่2 รอบ
ปีที่ 3 และสรุปผลการทดสอบเป็น
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ซึ่งรวมถึง
กระบวนการผลิตครั่งในเชิงพาณิชย ์
ระยะในการวิจัย ปี 2564 -2566 

  กอพ. 

16 มิถุนายน 
65 

ผลักดันส้มเกลี้ยงเป็น
พืชอัตลักษณ์ของ
จังหวัดล าปาง  

เพื่อแนะน าเกษตรกร
และสร้างความเข้าใจใน
แนวทางการขอพืชอัต
ลักษณ์ (GI) ส้มเกลี้ยง
จังหวัดล าปาง 

เกษตรกรผู้
ปลูกส้มเกลี้ยง 
ต าบลพระ
บาทวังตวง 
อ าเภอแม่พริก 

ที่ท าการกลุ่ม
ผู้ผลิตส้มเกลี้ยง
ต าบลพระบาท
วังตวง อ าเภอ
แม่พริก 

การขอสินค้า GI  และปรับปรุงข้อมูล
ตามข้อเสนอกรมทรพัย์สนิทางปัญญา  
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

  กสผ. 

14 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

17, 22 
มิถุนายน 65 

งานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม ่
(Field Day) ปี 
2565 

เพื่อเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ  ตลอดจนเป็นการ
ให้บริการด้านการเกษตร  

เกษตรกร
เป้าหมาย 70 
ราย 

ศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน ต.สัน
ดอนแก้ว อ.แม่
ทะ /วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูป
สับปะรดบ้านสา 
หมู่ 5 บ้านสา 
อ าเภอแจ้ห่ม 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรน ามา
ปรับใช้ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และน าไปใช้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลติ
ใหม ่

  กยศ. 

16 มิถุนายน 
65 

โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตาม
พระราชด าร ิ
 

เพื่อวางแผนการ
สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ใน
ศูนย์ฯ 

บ้านแม่ต  า 
ต าบลเสริมซ้าย 
อ าเภอเสริมงาม 

แผนการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
โครงการฟาร์มตัวอยา่งตาม
พระราชด าร ิ

  กสผ. 

17 มิถุนายน 
65 

โครงการผลิตเชื้อ
พันธุ์ครั่งบนต้น
จามจุรทีี่ปลูกระยะ
ชิดในเชิงพาณชิย์  

เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินกิจกรรมการจดั
เวทีถอดบทเรียนศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) 

สมาชิกกลุ่ม 
ศดปช. 

อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 

ผลการด าเนินกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและเก็บข้อมูลการจัดท ารูปเล่ม
การประกวดและถ่ายท าวีดีทัศน์ในการ
ประกวดศูนย์จดัการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น 
เพื่อจัดส่งในระดับเขต 

  กอพ. 

ติดตามการจดัท าปุ๋ย
หมักและน้ าหมัก
ชีวภาพ ที ่ 

เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ จุด
ถ่ายทอดความรู้และ
ขยายผลการใช้ปุ๋ย 

คณะกรรมการ
และสมาชิก 

ศูนย์จัดการ
ศัตรพูืชชุมชน
ต าบลทุ่งกวา๋ว 
อ าเภอเมืองล า
ปาน 

น าสับปะรดมาสับให้ละเอียดและใส่ถัง
น้ าหมัก พร้อมเติมกากน้ าตาลและ
จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย (พด.2) 
และน าไปหมักไว้ในที่ร่ม ส่วนสับปะรด
ที่เหลือจะได้ท าเป็นปุ๋ยหมักแบบไม่
พลิกกลับกองต่อไป 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

18 มิถุนายน 
65 

โครงการเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer)  

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้กับ
เจ้าของศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่  

เครือข่าย 
Young 
Smart 
Farmer 
ระดับจังหวัด 

บุญประเสริฐ
ฟาร์ม หมู่ที่ 7 
ต าบลวังพร้าว 
อ าเภอเกาะคา 

เชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ และคณะท างานผู้
ประสานงาน 

  กสก. 

21 มิถุนายน 
65 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีเกษตร  

พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรด้านการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรให้ได้
มาตรฐานและความ
ปลอดภัย  
 

เกษตรกร
เป้าหมาย 
จ านวน  10 
ราย 

ที่ท าการ
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์
เวียงดิน ต าบล
พระบาท 
อ าเภอเมือง 

เกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องแนว
ทางการปรับภูมิทัศน์ การเชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ การสรา้ง
เครือข่ายในชุมชน รวมถึงการส่งเสริม
ด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มี
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนอีกช่องทางหน่ึง 

  กสก. 

21, 22 
มิถุนายน 65 

ติดตามโครงการ
ส่งเสริมการหยุดเผา
ในพื้นที่การเกษตร 
 

ติดตามการจดัเวทีชุมชน 
วิเคราะห์ปัญหา ถอด
บทเรียน จัดท าแผน
ชุมชนและแผนการ
เรียนรู้ฯระยะยาว วิธีการ
แก้ไขปัญหาการเผาใน
พื้นที่การเกษตร 

เกษตรกร
สมาชิก 
ศดปช. 

หมู่ 4 บ้านจ๋ง 
ต.ทุ่งกวา๋ว อ.
เมืองปาน 
ศดปช.บ้านแหง 
หมู่ 3 ต.บ้าน
แหง อ.งาว จ.
ล าปาง 
 

ทราบปัญหา และแนวทางในการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรในพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ 2566 
ต่อไป 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

21 - 22 
มิถุนายน 65 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชพีเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินท า
กินของเกษตรกร  

เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่
เหมาะสมตามศักยภาพ
พื้นที่  
 

เกษตรกร
เป้าหมายเข้า
ร่วมจ านวน 
50 คน 

วัดต้นมื่น บ้าน
ปันใต้ ต าบลปง
เตา อ าเภองาว 
จังหวัดล าปาง 

เกษตรกรมีความรู้เรื่องการท าบัญชี
ครัวเรือน การจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน และการจัดการธาตุอาหาร
ในดินเพื่อการเพาะปลูกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  กสผ. 

23 มิถุนายน 
65 

โครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 
และการด าเนิน
โครงการส าคัญ/
นโยบายส าคัญของ
รัฐบาล (Hot 
Issues)" 

ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ 

คณะติดตาม
งาน จาก
ส านัก
งบประมาณ 
กองแผนงาน 
กองวิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตร 
เกษตรกร 

ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง/ศพก.
อ าเภอแจ้ห่ม 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 
พร้อมทั้งได้สัมภาษณ์/สอบถาม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 

  กยศ. กสก. 
กอพ. 

30 มิถุนายน 
65 

การประชุมเกษตร
อ าเภอ (MM) และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (PM)  
ประจ าเดือนมิถุนายน 
2565 ครั้งที่ 
6/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่ม
ทุกกลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป 
เกษตรอ าเภอ
ทุกอ าเภอ 
และเจ้าหน้าที่
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

ณ ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตร จังหวดั
ล าปาง 
 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่ส าคัญ 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเน้น
ย้ าให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที ่
ให้เกษตรกรได้รับทราบ และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อ
สถานการณ ์  

  กยศ. 

17 



 

 
 
 

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

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ
19 กรกฎาคม 
65 

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองปาน แจ้ห่ม เถิน 
และอ าเภอสบปราบ 

ทุกกลุ่ม 

20 กรกฎาคม 
65 

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองล าปาง ห้างฉัตร แม่
เมาะ และแม่ทะ 

ทุกกลุ่ม 

21 กรกฎาคม 
65 

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
งาว และแม่พรกิ 

ทุกกลุ่ม 

22 กรกฎาคม 
65 

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
วังเหนือ เกาะคา และ
เสริมงาม 

ทุกกลุ่ม 

25 กรกฎาคม 
65 

การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
จังหวัด (PM) ประจ าเดือนมิถุนายน
2565 ครั้งที่ 6/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ 

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวดัล าปาง 

กยศ. 

29 กรกฎาคม 
65 

การประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 
6/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป และเกษตรอ าเภอ
ทุกอ าเภอ 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวดัล าปาง 

กยศ. 
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