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๒ 
วาระการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM)  

   ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
ครั้งที่ 7/2565 

         วันพุธ ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

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

มอบโล่และเงินรางวัลผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2565    
  ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น
ประจ าปี 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมทั้งเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของแปลงใหญ่
ให้ปรากฏแก่สาธารณชนและเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป  
          คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานของแปลง
ใหญ่ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้ 
   รางวัลชนะเลิศ  แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 แปลงใหญ่ผัก ต าบลวังแก้ว อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง   
      รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต าบลแม่กัวะ  อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

เริ่มประชุมเวลา     09.00 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 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……....... 

 
 
 
 
 



๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 2565 
           ก าหนดให้อ าเภอด าเนินการน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ และการชับ
เคลื่อนงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (DW) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยให้อ าเภอน าเสนออ าเภอละ 10 นาที 

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

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทัว่ไป   

4.1.1 งานการเงิน 
         ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖5 ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖5  

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

4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.2.1 งานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

ขอให้อ าเภอรายงานผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน ตามตัวชี้วัด ปีงบประมาน พ.ศ.2565 รอบที่ 2 
มีทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้  

1. การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปี 2565  ให้อ าเภอรายงานผลการ
เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2565  ตามที่ได้ท าการกรอกข้อมูลการเพิกถอนทะเบียน ปี 
2565 ในระบบสารสนเทศ  แจ้งถึงจังหวัดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 (โดยให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย) 

2. การประเมินศักยภาพ ขอให้อ าเภอด าเนินการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนใน
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน โดยบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  ของที่จดทะเบียน ภายในวันที่ 
20 สิงหาคม 2565 (ตรวจสอบจากระบบสารสนเทศ) 

3. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแผนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ขอให้อ าเภอรายงาน
ผลการประเมินศักยภาพและสรุปผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน(ครั้งที่2)  ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2565 

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

4.2.2 รายงานการส่งตัวชี้วัด วิสาหกิจชุมชน รอบที่ 2/2565 (เอกสารแนบ หน้า 24) 

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

 

 

 



๔ 
4.3 กลุ่มอารักขาพืช 

4.3.1 การบันทึกรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์           
ปี 2565 
             ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0009.5/ว 3865 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256๕ เรื่อง   
โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ขอให้อ าเภอด าเนินการบันทึกผลการด าเนินงานภายในวันที่ 22 
ของทุกเดือน 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 583 570.50 97.86 
4 เสริมงาม 484 499.00 103.10 
5 งาว 495 609.70 123.17 
6 แจ้ห่ม 924 862.00 93.29 
7 วังเหนือ 884 884.00 100.00 
8 เถิน 847 859.70 101.50 
9 แม่พริก 242 243.50 100.62 

10 แม่ทะ 825 825.00 100.00 
11 สบปราบ 484 487.00 100.62 
12 ห้างฉัตร 891 934.05 104.83 
13 เมืองปาน 484 486.40 100.50 

รวม 9,728 9,990.30 102.70 

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

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

4.3.2 การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง  
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง ส าหรับเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริม

การเกษตร (เอกสารแนบหน้า 18 - 22) 

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



๕ 
4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

4.4.1 การจัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 
    ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดกรอบตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 

(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2565) เพื่อให้การด าเนินการมีความต่อเน่ืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดฯ 
ภายใต้การก ากับการก ากับดูแลของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จ านวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

    1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
        วีดิทัศน์ “ผลส าเร็จในการน าระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน”  
        1) ระบุชื่อเรื่อง / หัวข้อ  

2) เนื้อหาชัดเจน สอดคล้องตรงตามหัวข้อ วัตถุประสงค์ แสดงเกี่ยวกับงานในพื้นที่ซึ่ งประสบ
ความส าเร็จ โดยมีการน าระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ไปขับเคลื่อนงานดังกล่าวอย่างไร ผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
ฯลฯ  

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

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 

3. ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

                  1) ประเดน็ที่ 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 

           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  

4. ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (R2R) ของส านักงานเกษตรจังหวัด 

        รวบรวมไฟล์ word และ pdf การด าเนินงานโครงการของอ าเภอ ประกอบด้วย 
  - Infographic 1 แผ่น  



๖ 
  - สรุปแผนการใช้ประโยชน์ R2R ของจังหวัดในปีถัดไป (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) 
           - การเขียนบทความ R2R  (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) 
    ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
5. ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 

        แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ปี 2565 ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 2565 

ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางได้จัดส่งแนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและหลักฐานประกอบการ
พิจารณาตัวชี้วัดแล้ว ตามหนังสือที่ ลป.0009.4/ว 13751 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 

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

4.4.2 น าร่องเปิดใช้งานระบบ e-Form ทะเบียนเกษตรกร 
         กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่า ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ 

(e-Form) ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการยกระดับการให้บริการกับเกษตรกรที่มีความพร้อม สามารถเข้าถึงบริการหรือมาตรการ
ภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนในการเดินทางติดต่อราชการ รวมถึงการไม่
เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการเกษตร ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กระบวนงาน "ระบบการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรและการขอรับการช่วยเหลือด้านการเกษตร” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานบริการ ๑๒ 
Agenda เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแบบ e-Service  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจัดประชุม
ชี้แจงวิธีการใช้งานและวิธีการทดสอบระบบให้เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาครับทราบ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จังหวัดล าปาง
พิจารณาแล้ว จึงขอให้อ าเภอน าร่องเปิดใช้งานระบบ e-Form ทะเบียนเกษตรกร ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ 
http://efarmer.doae go. th โดยจะเปิดให้ใช้งานเฉพาะเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
ประเภทโฉนด น.ส.๔ ซึ่งมีระบบในการเชื่อมโยงตรวจสอบข้อมูลจากกรมที่ดิน ผ่านทาง Linkage Center พร้อมทั้งขอให้
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบขั้นตอนในการเข้าใช้งานระบบดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดย
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก QR Code ด้านล่าง 

 
 
 
 
 

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

๔.4.3 แจ้งตรวจสอบขอ้มูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรที่ได้รับเงินเกินสิทธ์ิโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕ รอบที่ ๑ และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ (หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ๑๐๐๗/ว๘๘๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๕) 



๗ 
         กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รายงานผลข้อมูลการ

โอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๘/๖๕ และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิต
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 
๒๕๖๔/๖๕ รอบที่ ๑ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตามโครงการดังกล่าว ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตรได้ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินพบว่า มีรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับเงินเกินสิทธิ์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕ รอบที่ ๑ และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ
ผลิต ๒๕๖๔/๖๕ จังหวัดล าปางรวมทั้งสิ้น จ านวน ๖๙ ราย จึงขอแจ้งรายชื่อเกษตรกรดังกล่าวให้ตรวจสอบข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร การยกเลิกครัวเรือนการยกเลิกแปลงข้าว การปรับลดพื้นที่ปลูก และการยืนยันข้อมูลที่ติด Blockcode 
รายละเอียดได้ส่งเป็นหนังสือแจ้งให้ทางอ าเภอทราบแล้ว หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้
ด าเนินการแก้ไข/ยืนยัน/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ส่ง
ข้อมูลดังกล่าวให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลของเกษตรกรที่ได้รับเงินเกินสิทธิ์ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ไม่
ด าเนินการแก้ไขยืนยัน/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด อาจท าให้เกษตรกรเสียสิทธิ์ในการรับเงิน
ช่วยเหลือ และจะต้องคืนเงินโครงการที่ได้รับ  ซึ่งจังหวัดล าปางได้แจ้งอ าเภอแล้ว (หนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป
๐๐๐๙.๔/ว๑๖๔๙๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดจ านวนเกษตรกรที่มีบัญชีรายชื่อแยกตามอ าเภอ ดังนี้ 

ท่ี อ ำเภอ จ ำนวน (รำย) หมำยเหต ุ
๑ งาว 2  
๒ แจ้ห่ม 9  
๓ เถิน 2  
๔ เมืองปาน 2  
๕ เมืองล าปาง 20  
๖ แม่ทะ 13  
๗ แม่พริก 1  
๘ วังเหนือ 9  
๙ สบปราบ 2  

๑๐ เสริมงาม 8  
๑๑ ห้างฉัตร 1 เกษตรกรปลูกจริงและไดร้ับเงินโครงการฯไปแล้ว ภายหลังจึง

ยกเลิก ทบก.เพราะเลิกท าเกษตร จึงได้แจ้งยืนยนักรมฯแล้ว 
 รวมทั้งหมด ๖๙  

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

4.4.4 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 (ตัดยอดวันที่ 25 กรกฎาคม 
2565) (เอกสารแนบในวันประชุม) 

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



๘ 
4.5.8 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 (เอกสารแนบ หน้า 23) 

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

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
                4.5.1 ประกาศการก าหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสรมิการปลกูข้าวปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 

     จังหวัดล าปาง ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศการ
ก าหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 รายชนิดข้าว  
รายจังหวัด รายอ าเภอ ทั้งนี้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อใช้คาดการณ์และประเมินสถานการณ์การผลิต
ข้าวและบริหารจัดการผลผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

อ าเภอ 

ข้าวหอมมะล ิ

ข้าว 
หอม
ไทย 

ข้าวเจ้า 

ข้าว
เหนียว 

ข้าวตลาดเฉพาะ 

รวม 

ข้าวหอมมะลิ 
ในพื้นที่ 23 จังหวัด 

ข้าวหอมมะลิ 
นอกพื้นที่ 23 จังหวัด 

รวมข้าวหอมมะล ิ

ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม 

ข้าวเจ้าพื้นแข็ง 

รวมข้าวเจ้า 

ข้าว กข 43 

ข้าวอินทรีย์ 

ข้าวส ี

รวมข้าวเฉพาะตลาด 

เมือง
ล าปาง 

- 6,100 6,100 - - 500 500 47,700 - - 
- - 

54,300 

แม่เมาะ - 700 700 - 500 - 500 18,800 - - - - 20,000 
เกาะคา - 1,500 1,500 - - - - 37,000 - 100 - 100 38,600 
เสริมงาม - - - - - - - 32,400 - - - - 32,400 

งาว - 300 300 - 5,200 - 5,200 30,000 - - - - 35,500 
แจ้ห่ม - 200 200 - - 2,600 2,600 25,400 - - - - 28,200 

วังเหนือ - 200 200 - - - - 27,200 - - - - 27,400 
เถิน - 6,500 6,500 100 100 200 300 26,000 - - - - 32,900 

แม่พริก - 2,500 2,500 100 - 300 300 8,000 - 700 - 700 11,600 
แม่ทะ - 3,400 3,400 - - 300 300 39,800 - - - - 43,500 

สบปราบ - 600 600 - - - - 29,600 - - - - 30,200 
ห้างฉัตร - 1,200 1,200 - - 500 500 31,600 - - - - 33,300 
เมืองปาน - 200 200 - 400 2,400 2,800 20,900 - - - - 23,900 

รวม - 23,400 23,400 200 6,200 6,800 13,000 374,400 - 800 - 800 411,800 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

-



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1 กรกฎาคม 
65 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตร 
ปลอดภัยได้
มาตรฐานแบบครบ
วงจรมุ่งสู่เกษตร
อินทรีย์จังหวัดล าปาง  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เกษตรกรเพื่อ
ประสิทธิภาพการผลิต
ข้าว ลดต้นทุนการผลิต 
เพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ด ี
ปลอดโรค และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด  

เกษตรกรผู้
ปลกูข้าว 

ศาลา
อเนกประสงค์
หมู่ที่ 6 บ้าน
ใหม่ ต าบลวัง
เหนือ อ าเภอวัง
เหนือ 

มอบปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว ลดต้นทุน
การผลติ เพิ่มผลผลติข้าวพันธุ์ดี 

  กสผ. 

2 กรกฎาคม 
65 

งานแสดงและ
จ าหน่าย “สินค้า
เกษตรอินทรีย์
มาตรฐาน PGS 
จังหวัดล าปาง”  

เพื่อขยายตลาดสินคา้
เกษตรอินทรีย์มาตรฐาน 
PGS ให้กับผู้บริโภคที่รัก
สุขภาพโดยตรง และเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลติภัณฑ์
สินค้าเกษตรอินทรีย์
มาตรฐาน PGS สู่
ผู้บริโภค เพื่อสรา้งความ
มั่นในในคุณภาพ ตั้งแต่
กระบวนการเพาะปลูก
ตลอดจนถึงการจัด
จ าหน่าย 

คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะท างาน
ศูนย์เรียนรู้ฯ  
ตลอดจนผู้เท
นกลุ่ม
เกษตรกร/
ผู้แทนกลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชน 

ศูนย์เรียนรู้การ
บริหารจัดการ
สินค้าเกษตร 
(ตลาด
เกษตรกร) 

การแสดงและจ าหน่ายสนิค้าเกษตร
อินทรีย์มาตรฐาน PGS การเสวนา
หัวข้อ “เกษตรอินทรีย ์ PGA ดี
อย่างไร ท าไมต้องเกษตรอินทรีย์ PGS 
การเล่าเรื่องชาเชียงดาอนิทรีย์/สาธติ
การชงชาเชียงดาอินทรีย ์การประกวด
การจดั Set Organic Vegetables for 
Delivery การแสดงดนตรีโฟล์คซอง 
การแนะน าสินค้าเกษตรอินทรีย์ PGS 
ของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
ตลอดจนการตอบค าถามชิงรางวัล
สมนาคุณภายในงาน 

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

4 กรกฎาคม 
65 

โครงการวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาต้นแบบ
การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของชุมชนที่มี
ความมั่นคงดา้น
อาหาร  
 

เพื่อเตรียมความพรอ้ม
ส าหรับการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้าน
เมาะหลวง/
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้าน
นาคต  

ม.8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ /หมู่ 
3 ต.ป่าตัน อ.
แม่ทะ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ด้านความมั่นคงด้าน
อาหาร ศึกษาความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนที่มี
ความมั่นคงดา้นอาหาร และพัฒนา
ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
ชุมชนที่มีความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อ
จะได้น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
องค์กรเกษตรกร ให้มีคณุภาพชวีิตทีด่ี
ขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

  กสก. 

5 กรกฎาคม 
65 

โครงการส่งเสริมเคห
กิจเกษตรใน
ครัวเรือนเกษตรสูง 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ด้านเคหกิจเกษตรใน
ครัวเรือนเกษตรสูงวัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
และเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่สังคมเกษตร
สูงวัย ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถของเกษตร
สูงวัยในการประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ 

กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ
การเกษตรปุ๋ย
หมัก IMO 
(อินทรีย์) ทอง
ทิพย์ บ้านจ า 

ม.6 ต.ปง
ยางคก อ.ห้าง
ฉัตร 

จัดท าแผนส่งเสริมการจดัการบ้าน
เกษตรสมบูรณ์ในครวัเรอืนเกษตรสูง
วัยแบบมีส่วนร่วม จัดท าแผนด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสรา้งรายไดข้องกลุ่ม 
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลติเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมสรา้งรายได้เสริมจาก
การประกอบอาชีพในกลุม่เกษตรสูงวัย  

ให้ค าแนะน า
การบริหาร
จัดการเงินทุน
ในการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่ม
ให้หมุนเวียน
และใช้
ประโยชน์ได้
อย่างต่อเน่ือง 

 กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

6,7 และ 19 
กรกฎาคม 65 

ร่วมคัดสรรกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่น 
ระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2565  
 

เพื่อพิจารณาคดัสรร
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด่นฯ 

เกษตรกรใน
พื้นที่ 

บ้านเมาะหลวง 
ม. 8 ต.แม่เมาะ 
อ.แม่เมาะ และ 
บ้านทุ่งฮี ม.1 
ต.วังทรายค า อ.
วังเหนือ 

ผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็น
ที่ประจักษ์แก่สาธารณชนส าหรับเข้า
รับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชู
เกียรติ  

  กสก. 

8 กรกฎาคม 
65 

ติดตามกลุ่มเกษตรกร
สถานการณ์การผลติ
มะนาว และได้
ติดตามสถานการณ์
การผลติล าไย  
 

เพื่อรับทราบปัญหาราคา
มะนาวในพื้นที ่และหา
แนวทางกระจายผลผลิต
มะนาวของเกษตรกร 

เกษตรกรผู้
ปลกูมะนาว
และล าไย 

ไร่กาญจนา  
ต าบลทุง่ผ้ึง 
อ าเภอแจ้ห่ม 

กลุ่มแปลงใหญ่ มีการแปรรูปมะนาวผง 
ฟรีซดาย ซึ่งเป็นการแปรรูปจาก
มะนาวแท้สายพันธุ์ดี ตาฮีติ ที่ปลูกใน
ระบบการผลิตพืชปลอดภัย GAP และ
มีการบรรจุแพคเก็จถุงขนาด 1 
กิโลกรัมและ 2 กิโลกรัม เพื่อจ าหน่าย
ให้กับผู้บริโภค 

  กสก. 

ติดตั้งอุปกรณ์และ
ส ารวจข้อมูลแปลง
ต้นแบบระบบติดตาม
สถานการณ์ศตัรพูืช
เพื่อการเฝ้าระวังและ
พยากรณ์การระบาด
ศัตรพูืชและการใช้ปุ๋ย
แบบแม่นย าเพื่อลด
ต้นทุนการผลติ 
ประจ าปี พ.ศ.2565  

เพื่อพัฒนาระบบการ
ส ารวจตดิตาม เฝ้าระวัง
การระบาดศัตรูพชืให้
รวดเรว็และสามารถ
ป้องกันความเสียหายอัน
เน่ืองมาจากการระบาด
ศัตรพูืชได ้และเพื่อ
จัดเก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อม 

แปลง
เกษตรกร
ต้นแบบ
นางสาวธนัญ
ญา ชัยนุวงค ์

หมู่ที ่5 ต.
ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของศัตรพูืช
ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ์และ
ความเข้มแสง เพื่อการศกึษาแนวโน้ม
การเกิดศตัรพูืชระบาดควบคุมกับการ
ส ารวจจัดเก็บข้อมูลศัตรพูืชน าไปสู่การ
พัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนการ
ระบาดของศัตรพูืชตอ่ไป 

   

11 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

11 กรกฎาคม 
65 

โครงการส่งเสริมเคห
กิจเกษตรใน
ครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
ปี 2565  
 

เพื่อติดตามงาน
โครงการฯ 

กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ
การเกษตรปุ๋ย
หมัก IMO 
(อินทรีย์) ทอง
ทิพย์ สูงวัย 

บ้านจ า หมู่ที่ 6 
ต. 

สอบถามเกษตรกรสูงวัยที่เข้าร่วม
โครงการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อ
สร้างรายได้เสริมจากการประกอบ
อาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวยั พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม 
และการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้
สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

  กสก. 

12 กรกฎาคม 
65 

งานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม ่
(Field Day) ปี 
2565  
 

เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร
เริ่มต้นการผลติในปีการ
เพาะปลูกใหม่โดยใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ที่มีความเหมาะสมกับ
พื้นที่  

เกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 80 
ราย 

ศพก. อ าเภอ
ห้างฉัตร  

เกษตรกรน ามาปรับใช้ผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการ
ให้บริการด้านการเกษตร ตามภารกจิ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีที่
มาร่วมจัดงาน 

  กยศ. /กอพ. 

โครงการวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาต้นแบบ
การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของชุมชนที่มี
ความมั่นคงดา้น
อาหารให้กับจังหวดั
ล าปาง  

เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ฯ 

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้าน
เมาะหลวง 

หมู่ที่ 8 ต าบล
แม่เมาะ อ าเภอ
แม่เมาะ 

ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็น
เลิศด้านความมั่นคงด้านอาหาร และ
พัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านอาหาร 
น าไปประยุกต์ใช้ในการสง่เสริมและ
พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรให้มี
คุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้นและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

19 กรกฎาคม 
65 

ติดตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชตระกูลถั่ว  

เพื่อความมั่นคงดา้น
อาหาร มีการแลกเปลี่ยน
ความรูด้้านการผลติพืช
ตระกูลถั่ว 

เกษตรกรผู้
ปลกูพืช
ตระกูลถั่ว 

ศูนย์ผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชตระกูล
ถั่วชุมชนต าบล
แม่พริก(ถ่ัว
เหลือง) ต.แม่
พริก อ.แม่พรกิ 

สถานการณ์การผลติถั่วลสิง ให้ความรู้
การจดัการแปลงและการจัดการ
ศัตรพูืช 

  กสผ. 

โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ 

เพื่อสนับสนุนปัจจัยการ
การผลติเพื่อสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมและ
จัดท าจุดเรียนรู ้

เกษตรกรใน
พื้นที่ 

บ้านแม่ต  าอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ
ต าบลเสริมซ้าย 
อ าเภอเสริมงาม 

สร้างงานและสรา้งรายได้ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที ่

  กสผ. 

ประกวดศูนย์จดัการ
ศัตรพูืชชุมชนดีเด่น 
ระดับเขต ปี 2565 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
ยกย่องประกาศเกียรติ
คุณและเผยแพร่ผลงาน
ดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร สังคม และ
ชุมชน  

คณะกรรมการ
ศูนย์จัดการ
ศัตรพูืช 

ศูนย์จัดการ
ศัตรพูืชชุมชน
ต าบลทุ่งกวา๋ว 
อ าเภอเมืองปาน 

การน าเสนอผลงานเด่น การจดัท า
แปลงเรียนรู้ แปลงติดตามสถานการณ์
ศัตรพูืช 

  กอพ. 

20 กรกฎาคม 
65 

โครงการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในส าหรับ
สินค้าเกษตร (ตลาด
เกษตรกร  

เพื่อพัฒนาความรู้เรื่อง 
การขายและการตลาด
ออนไลน ์

เกษตรกร 20 
ราย 

ศูนย์เรียนรู้การ
บริหารจัดการ
สินค้าเกษตร 
(ตลาด
เกษตรกร) 

การสร้าง Branding เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า การโน้มน้าวและจูงใจลูกค้า 
การสร้างเครือข่าย ให้แกเ่กษตรกรที่มา
จ าหน่ายสินค้าในศูนย์เรยีนรู้การ
บริหารจัดการสินค้าเกษตร  

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

11,21 
กรกฎาคม 65 

โครงการอ่างเก็บน้ า
แม่นึงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิจังหวดั
ล าปาง ปี พ.ศ. 
2565  

ติดตามการด าเนินงาน
โครงการ 

เกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการฯ 

ในพื้นที่ ต.บ้าน
เอื้อม ต.บ้านค่า 
อ.เมืองล าปาง 
และ ต.ทุ่งกวา๋ว 
อ.เมืองปาน  

เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และปัจจัย
การผลติ 

  กสผ. 

21 กรกฎาคม
65 

เยี่ยมเยียนเกษตรกร  เพื่อสัมภาษณ์แนวคิด
การท่องเที่ยววิถีเชิง
เกษตร 

นางอ าไพ 
วิญญาภาพ  

สวนผลไม้เอก
อ าไพ ต าบล
บ้านค่า อ าเภอ
เมืองล าปาง 

ภายในสวนมีผลไม้หลายชนิด ทั้ง ส้ม
สายน้ าผึ้ง เงาะ ส้มโอ นอ้ยหน่า 
มะนาว กลว้ยมะลิอ่อง มะม่วง
น้ าดอกไม้สีทอง โดยเฉพาะ ทุเรียน
หมอนทอง ที่เริ่มให้ผลผลิตและเป็นที่
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

  กยศ. 

22 กรกฎาคม
65 

จัดประชุมเชื่อมโยง
การด าเนินงาน
คณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. และ
แปลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 3   

เพื่อขับเคลือ่น ศพก. 
และแปลงใหญ่ 

ประธาน 
ศพก. /แปลง
ใหญ่ระดับ
อ าเภอ และ
เจ้าหน้าที่ 

ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง 

คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ 
ระดับจังหวัด และสร้างความรู ้ความ
เข้าใจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ 

  กสผ./กยศ. 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 
ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน  

เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนภายใต้
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

สมาชิก
วิสาหกิจ
ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 20 
ราย 

ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ
เมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินกิจการ
วิสาหกิจชุมชน  พร้อมทัง้ได้จัดตั้ง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และก าหนด
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนร่วมกัน 

  กสก. 

14 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

22 กรกฎาคม
65 

การประเมิน
มาตรฐานตลาด
เกษตรกรล าปาง  

เพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อมของกิจกรรม 

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดล าปาง 
และจากศูนย์
อนามัยที่ 1 
เชียงใหม ่

ตลาดเกษตรกร
จังหวัดล าปาง 

ตัวชี้วดัจังหวดัมีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 

  กสก. 

โครงการวิจัย 
"การศึกษาปัจจัยแห่ง
ความส าเรจ็ของ
ชุมชนต้นแบบในการ
ประยุกต์ใช้มาตรการ
ลดการเผาในที่โล่ง  
 

เพื่อร่วมประชุมชี้แจง 
และร่วมรับฟังการ
แบ่งปันประสบการณ์
ความส าเรจ็ของชุมชน
ต้นแบบในการจัดการไฟ
ป่า  

ผู้น าและ
สมาชิกใน

ชุมชน 

ห้องประชุม
อาลัมภางค ์
ศาลากลาง
จังหวัดล าปาง 

ความส าเรจ็ของชุมชนตน้แบบในการ
ประยุกต์ใช้มาตรการลดการเผาในที่
โล่งของจังหวัดล าปาง การรว่ม
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นของผูน้ า
และสมาชิก 

  กอพ. 

23 กรกฎาคม
65 

ติดตามและเยี่ยม
เยียนตลาดเกษตรกร
และศูนย์เรียนรู้
เกษตรแม่นย า 
 

เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้
การบริหารจัดการสินค้า
เกษตร (ตลาดเกษตรกร) 

คณะ ตรวจ
ติดตามการ
ด าเนินงานฯ 

ศูนย์เรียนรู้
เกษตรแม่นย า 
(smart farm) 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

ระบบการบริหารจดัการตลาด และ
ศูนย์เรียนรู้เกษตรแม่นย า (smart 
farm) 

  กสก. 

24 กรกฎาคม 
65 

โครงการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในส าหรับ
สินค้าเกษตร (ตลาด
เกษตรกร)  

เพื่อศึกษาดูงาน ตลาด
เกษตรอินทรีย์ในเครือ
เซ็นทรัล 

เกษตรกร จริงใจมาร์เก็ต 
จังหวัดเชียงใหม ่

การบริหารจัดการตลาดจริงใจ 
กฎระเบียบ แนวทางด าเนินงาน เพื่อ
เป็นตัวอย่างในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาด
เกษตรกร) จังหวัดล าปาง 

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

27 กรกฎาคม 
65 

การประชุมเกษตร
อ าเภอ (MM) และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (PM)  
ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2565 
ครั้งที่ 7/2565 

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. 

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

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ
25 สิงหาคม 
65 

การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
จังหวัด (PM) ประจ าเดือนสิงหาคม 
2565 ครั้งที่ 8/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ 

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวดัล าปาง 

กยศ. 

31 สิงหาคม 
65 

การประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 
8/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป และเกษตรอ าเภอ
ทุกอ าเภอ 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวดัล าปาง 

กยศ. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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