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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM)  

   ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 
ครั้งที่ 8/2565 

         วันพุธ ท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

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

ผู้มาประชุม 
  1. นายธีระพงศ ์ ฤทธิโชติ  เกษตรจังหวัดล าปาง  
  2. นายสมศิลป ์ ลาวพันธ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

3. นางสาวจติติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต           
4. นางกีรตกิร พรรณกมลกุล หัวหน้ากลุ่มอารกัขาพืช  
5. นางสุนาน   เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป                             
6. นายไพโรจน์        จินากุล เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง  
7. นายยุทธการณ ์ ไทยลา เกษตรอ าเภอเกาะคา  
8. นายพัฒนะ วาสนา เกษตรอ าเภอแจ้ห่ม  
9. นางกราบทอง พุ่มอยู ่ เกษตรอ าเภอวังเหนือ  

10. นางสาวสธุีรา สถาปัตย์ เกษตรอ าเภอแม่พรกิ  
11. นางสาววิภานันท ์ สขุะ เกษตรอ าเภอสบปราบ  
12. นายจ ารัส เตชะสาย เกษตรอ าเภอแม่ทะ  
13. นางสิริพร   จันทน์เกษร เกษตรอ าเภอเมืองปาน  
14. นางสาวธัญญร์ว ี ธนศิริพูลภทัร ์ เกษตรอ าเภอห้างฉัตร  
15. นายพงษ์ศักดิ ์ แดงปง รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอเถิน  
16. นางจุฑาทพิย ์ ศิริสืบ เกษตรอ าเภอแม่เมาะ  
17. นางสาวจงจิตร   มาลีเดช เกษตรอ าเภอเสริมงาม   
18. นางสาวจันทริา  กันทะ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภองาว               
19. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
20. นายดนัย ใจจะด ี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
21. นางสาวเพชรดา   เพ็งตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
22. นางปัณฑิกา ย   ยะหัวฝาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
23. นางขวัญเรือน     เตชะสาย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
24. นายพงศธร   ตาเขียว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ            

  25. นางสาวจรีาย ุ  ไวสิทธิ ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       
  26. นางสาววชัราภรณ ์ มะโนค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
 27. นายช านาญ    เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
 28. นางสาวกันยาวีร ์   สิทธิวีระกุล เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัตงิาน                    
29. นางสาวมัลลิกา   บุญภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญ   
30. นางแน่งน้อย     แก้วมาลัย แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                             
31. นางสุปรียา   พิอทุัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน       
32. นางสาวสาลินี   ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธรุการ  

 
/33. นายดนัย... 
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 33. นายดนัย   ใจจะด ี แทน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       เลขานุการ  
 34. นางสาวรุจิรา    หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ           ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวสุบิน    แกว้เต็ม   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       ตดิราชการ         

  2. ว่าที่ ร.ต.หญิงวรมนต ์   แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
3. นางสาวสุมติรา   บุญเกิด   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ตดิราชการ       

  4. นางสาวนลิน เวียงนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ         ติดราชการ  
5. นางเรณู  โรมา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ             

  6. นายพิเชษธ  รักชาติโชติกูล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ         
 
มอบโล่และเงินรางวัลผลการประกวดวิสาหกิจชมุชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ประจ าปี 2565    
  ด้วยจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ปี ๒๕๖5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพ การประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของ
วิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน  
 จังหวัดล าปาง โดยคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นจังหวัดล าปาง ปี ๒๕๖5 เสร็จเรียบร้อย ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ปี ๒๕๖5 มดีังนี้ 
  1. รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล จ านวน 9 แห่ง ได้แก่  
 1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลสันดอนแก้ว ต าบลสันดอน
แก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
 1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยแปลงใหญ่อ าเภอวังเหนือ   ต าบลวังใต้ อ าเภอ
วังเหนือ จังหวัดล าปาง 
 1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ ต าบลเสริม
ซ้าย อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง  
 1.4 รางวัลชมเชย จ านวน 6 รางวัล ได้แก่   
  1.4.1 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง  
           ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
  1.4.2 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร  
           ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
  1.4.3 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง  
           ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
  1.4.4 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านเวียงใต ้ 
           ต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
   1.4.5 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดคุณภาพบ้านศาลาไชย  
           ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง  
 1.4.6 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพยร์่มโพธิ์  
           ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา     09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 
 - 
 ระดับเขต 

- 
 ระดับกรม 

- 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวันที่พธุ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 
2565 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 2565 
           ก าหนดให้อ าเภอด าเนินการน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ และการชับ
เคลื่อนงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (DW) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยให้อ าเภอน าเสนออ าเภอละ 10 นาที 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทัว่ไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
         1) การย้ายสับเปลี่ยนระหว่าง เกษตรอ าเภอแจ้ห่มและเกษตรอ าเภอแม่ทะ 
         2) ช่วยราชการส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ของนางสาวเกษรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการอ าเภอเมืองปาน 

ระหว่างรอต าแหน่งคืนของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

มติที่ประชุม  ทราบ 

4.1.2 งานการเงิน 
         1) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖5 ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖5 ร้อยละ 92.23 (ตัดยอด 

วันที่ 29 สิงหาคม 2565) ก าหนดให้ส่งเบิกภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 
  2) งบประมาณจ้างเหมาบริการ ตามกรอบที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรรให้ส านักงานเกษตรจังหวัด

ลดลงจากเดิม ท าให้ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดสรรให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ เดือนละ 5,500 บาท (สามารถปรับได้ตาม
งบประมาณที่ได้รับ 

มติที่ประชุม  ทราบ 

/4.2 กลุ่มอารักขาพืช... 
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4.2 กลุ่มอารักขาพืช 

                4.2.1 งานวิจัย โครงการผลิตเช้ือพันธ์ุครั่งบนต้นจามจุรีที่ปลูกระยะชิดในเชิงพาณิชย์  
         จัดท าแปลงศึกษาทดสอบ 2 แปลง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัด
เชียงใหม่ 1 แปลง และแปลงเกษตรกรในจังหวัดล าปาง 1 แปลง เป็นเวลา 3 ปี ปี 2564 - ปี 2566 แบบเก็บข้อมูลต่อเนื่อง 
             ผลการด าเนินงาน วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ด าเนินการปลูกต้นจามจุรีจ านวน 564 ต้น  แปลง
เกษตรกรพื้นที่ต าบลวังทรายค า อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง และได้ตัดยอดต้นจามจุรีที่ระดับ 2 เมตร เพื่อให้แตกกิ่ง เมื่อ
ต้นจามจุรีอายุ 11 เดือน และล่าสุด ต้นจามจุรีอายุ 12 เดือน (วันที่ 9 สิงหาคม 2565) วัดความยาวของยอดที่แตกออกมา
จากตาข้าง เฉลี่ยประมาณ 4 เซนติเมตร ซึ่งจะด าเนินการปล่อยพันธุ์ครั่งบนต้นจามจุรีทุกต้น ช่วงเดือนธันวาคม 2565 เพื่อ
เก็บเกี่ยวผลผลิตในปี 2566 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  ทราบ 

4.2.2 การพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดล าปาง 
และประกาศส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดล าปาง ที่เก่ียวกับการควบคุมการ
ขนย้าย และหลักเกณฑ์ วิธีการในการขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธ์ุมันส าปะหลัง 
                วันที่ 17 สิงหาคม 2565  ที่ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) 
จังหวัดล าปาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดล าปาง โดยมี นายจ าลักษ์ กันเพ็ชร์     
รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง เป็นประธาน เพื่อการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการจังหวัดล าปาง และประกาศส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดล าปาง ที่
เกี่ยวกับการควบคุมการขนย้าย และหลักเกณฑ์ วิธีการในการขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดล าปาง) โดยมติที่ประชุมอนุมัติให้ต่อประกาศฉบับนี้ และอนุมัติมอบหมายให้นายอ าเภอเป็นผู้แทนประธาน
คณะกรรมการ และพาณิชย์จังหวัดในการออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธ์และท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ซึ่งจะได้ท า
หนังสือแจ้งเวียนให้อ าเภอทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

มติที่ประชุม  ทราบ 

/4.2.3 การบันทึก... 



๖ 
4.2.3 การบันทึกรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรยี ์ปี 2565 

  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0009.5/ว 3865 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256๕ เรื่อง โครงการส่งเสริม
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 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 605 648.00 107.11 
3 เกาะคา 583 601.10 103.10 
4 เสริมงาม 484 499.00 103.10 
5 งาว 495 609.70 123.17 
6 แจ้ห่ม 924 928.50 100.49 
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 10,123.40 104.06 
 

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

มติที่ประชุม  ทราบ 

4.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
4.3.1 การตรวจสอบเบ้ืองต้น วันที่คาดว่าจะเก็บเก่ียวข้าวนาปี 2565/66 

           เหตุผล/ที่มา : ปีการผลิต 2564/65 การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี พบปัญหาการติด 
Block Code จาก ธกส. ซึ่งถูกตีกลับมาให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบซ้ าก่อนเข้าร่วมโครงการ/มาตรการต่างๆของรัฐ 
สาเหตุส่วนหน่ึงอันเนื่องมาจากการที่เกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ “ขาวดอกมะลิ 105” แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวส าหรับ
ข้าวนาปีไวแสง ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม  ดังนั้น ในปีการผลิตปัจจุบันนี้จึงมีความจ าเป็นที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบประจ าต าบลจะได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นถึงสาเหตุดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดซ้ าอีก และจะส่งผลให้ลดความ
ผิดพลาดในการท างานลงได้ส่วนหนึ่ง 

 
          /1. วธิีการตรวจสอบ... 



๗ 
          1. วิธีการตรวจสอบ 
              เจ้าหน้าที่ท าการ Log in ในระบบทะเบียนเกษตรกร  ไปที่เมนู “รายงาน” เลือกหัวข้อตามภาพที่   

1-3 

 
 
ภาพที ่1 การเลือกเมนูเพื่อเข้าตรวจสอบวันที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปี 2565/66 
 

 
ภาพที ่2 แสดงข้อมูลคาดวันที่มีการเก็บเกี่ยวจ าแนกตามเดือน 
 

 
ภาพที ่3 แสดงข้อมูลวันเก็บเกี่ยวที่ผิดปกติของข้าวนาป ี
 

/2. อายุเก็บเกี่ยว... 



๘ 
2. อายุเก็บเกี่ยวข้าวนาปี และผลผลิตเฉลี่ย 

             ข้าวนาปี จ าแนกการเก็บเกี่ยวตามประเภทของข้าวไวแสง และข้าวไม่ไวแสง ดังตาราง 
ตารางที่ 1 อายุเก็บเกี่ยวของข้าวเหนียวไวแสงและผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 
 

 
 
ตารางที่ 2 อายุเก็บเกี่ยวของข้าวเหนียวไม่ไวแสงและผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 
 

 
 
มติที่ประชุม  ทราบ 

๔.๓.2 ค าแนะน าเบ้ืองต้นในการกรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 
         กรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ัดท าคลิปวิดีโอน าเสนอวิธีการกรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 ไว้เบ้ืองต้น ตาม Link 

นี้   http://farmer.doae.go.th/images/form_farmer_clip1.mp4  หรือ QR Code ด้านลา่ง 
 

 
มติที่ประชุม  ทราบ 

/4.3.3 สรุปข่าวทางไลน์... 

http://farmer.doae.go.th/images/form_farmer_clip1.mp4%20%20หรือ


๙ 
4.3.3 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนสิงหาคม 2565 (ตัดยอดวันที่ 25 สิงหาคม 2565) 

(เอกสารแนบ หน้า 23) 

มติที่ประชุม  ทราบ 

4.3.4 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนสิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ หน้า 24) 

มติที่ประชุม  ทราบ 

4.4 กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต 
                4.4.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้จังหวัดและอ าเภอส ารวจข้อมูลความต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566  โดยมีผลการขอเปิดแปลงใหญ่ ปี 2566 จ านวน 7 แปลง ดังนี้ 
 

ท่ี สินค้า  ต าบล อ าเภอ 
เกษตรกร 

(ราย) 
พืน้ที่ (ไร่) 

กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน 
พัฒนา

ศักยภาพกลุ่ม 
GAP อินทรีย์ 

อื่นๆ 
(ระบุ) 

1 ครั่ง วังทรายค า วังเหนือ 38 35.50      
2 ล าไย ใหม่พัฒนา เกาะคา 54 202.00      
3 ล าไย ไหล่หิน เกาะคา 32 180.00      

4 พืชผัก เสริมกลาง เสริมงาม 32 15.75   
การแปร

รูป 

5 พืชผัก เสริมขวา เสริมงาม 30 21.75   
โรคแมลง
ศัตรูผัก 

6 มันส าปะหลัง หัวเสือ แม่ทะ 33 333.5      
7 มันส าปะหลัง สมัย สบปราบ 44 473        
8 พืชผัก เวียงตาล ห้างฉัตร 39 34.25      

รวม 302 1,295.75         
  
ทั้งนี้ หากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้พิจารณาและจัดสรรงบประมาณให้แล้ว จะแจ้งให้อ าเภอทราบอีกครั้ง โดยขอให้อ าเภอ
ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล ประกอบด้วย  

1.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2.  
1.2 รายชื่อสมาชิกกลุ่มโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เอกสาร ปญ.1) 
1.3 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานแปลงที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 

จัดส่งให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน
การเกษตรระดับจังหวัด (SCP) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปิดแปลงใหญ่ต่อไป 

มติที่ประชุม  ทราบ 

 

/4.4.2 ตรวจสอบข้อมูล 



๑๐ 
4.4.2 ตรวจสอบข้อมูลแปลงใหญ่ ในระบบ co-farm.doae.go.th   

                 ขอให้อ าเภอตรวจสอบข้อมูล แปลงใหญ่ ปี 2564 และ ปี 2565 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 
2565 และบันทึกข้อมูลสมาชิกแปลงใหญ่ในระบบ ฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตร แจ้งว่าจะใช้ข้อมูลในระบบ co-farm.doae.go.th เท่านั้น เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณในปี 2566 ต่อไป  
แปลงใหญ่ ปี 2564 และแปลงใหญ่ ปี 2565  ประกอบด้วย 

มติที่ประชุม  ทราบ 

 
/4.5 กลุ่มส่งเสริม... 

 
ท่ี 

ปีที่เริ่ม
ด าเนินการ 
แปลงใหญ่ 

(พ.ศ.) 

 
ชื่อแปลงใหญ ่

จ านวน
สมาชิก 
(ราย) 

พื้นท่ี 
(ไร่) 

ขนาด
แปลง
ใหญ่ 

1 2564 แปลงใหญ่ยางพารา ต าบลวังเหนือ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 38 330.75 S 

2 2564 แปลงใหญ่พืชผัก ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 31 13.25 S 

3 2564 แปลงใหญ่กระเทียม ต าบลบ้านอ้อน อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 31 71 S 

4 2564 
แปลงใหญ่ส้มเกลี้ยง ต าบลพระบาทวังตวง อ าเภอแม่พริก จังหวัด
ล าปาง 

35 63.50 S 

5 2564 แปลงใหญ่พืชผัก ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 31 30 S 

6 2564 แปลงใหญ่พืชผัก ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม  จงัหวัดล าปาง 32 47.25 S 

7 2565 แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลวังทอง อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 30 330.50 S 

8 2565 แปลงใหญ่ล าไยแม่สัน-เมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จงัหวัดล าปาง 32 93 S 

9 2565 แปลงใหญ่มะนาว ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวัดล าปาง 55 144.50 M 

10 2565 
แปลงใหญ่สมุนไพรแม่มอก ต าบลแม่มอก อ าเภอเถิน  จังหวัด
ล าปาง 

44 100.75 S 

11 2565 แปลงใหญส่้มโอ ต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 30 73 S 

12 2565 แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 6 ต าบลสมัย อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 30 14 S 

13 2565 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

47 303.25  S 

14 2565 แปลงใหญ่กระเทียม ต าบลหลวงใต้ อ าเภองาว จงัหวัดล าปาง 30 47.25  S 

15 2565 แปลงใหญ่ผัก ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 31 7.75  S 

16 2565 แปลงใหญ่สมุนไพร ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 32 14.00  S 



๑๑ 
4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

4.5.1 รายงานสรุปสถานการณ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช จังหวัดล าปาง (เอกสาร
แนบ หน้า 25) 

เกษตรอ าเภอแจ้ห่ม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สอบถามการปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ภัย 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีดินโคลนถล่ม พื้นที่เสียหาย ไม่
เกินไร่ละ 7,000 บาท โดยต้องมีประกาศภัย และน าเข้าที่ประชุม กชภอ. ก่อน หากไม่สามารถช่วยเหลือได้ ให้มีการจ้าง
เหมา (มีเจ้าภาพ) ในเงินช่วยเหลือราชการ 
          เกษตรอ าเภอสบปราบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การส ารวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย เป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ หน่วยงานในพื้นที่เข้าใจว่า ต้องใช้งบประมาณการช่วยเหลือจากหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องของข้ันตอนการช่วยเหลือ ที่จะต้องมีการพิจารณาของ
คณะกรรมการ และพิจารณาเบ้ืองต้นจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา  
-



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

2 สิงหาคม 
2565 

โครงการส่งเสริมการ
อารักขาพืชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม บริหาร
จัดการถ่ายทอด
ความรูก้ารป้องกัน
และก าจัดศตัรพูืชโดย
วิธีผสมผสานและการ
ใช้สารเคมีอยา่ง
ถูกต้องและปลอดภัย 
เกษตรกร  

เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่าง
ผลผลิตข้าวโพดหวาน
ของเกษตรกรก่อนการ
เก็บเกี่ยวจ าหน่ายสู่
ผู้บริโภค 

เกษตรกร 
เป้าหมาย 
จ านวน 25 
ราย 

แปลง
เกษตรกร 
บ้านแป้นใต้ 
หมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านสา อ าเภอ
แจ้ห่ม 

เกษตรกรจัดการศตัรพูืชแบบ
ผสมผสาน ซึ่งในบางสถานการณ์ที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้สารเคมี เกษตรกร
ก็สามารถใช้สารป้องกันก าจัดศัตรพูืช
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้
ผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารเคมี
ทางการเกษตรตกคา้ง และไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การ
ยกระดับความปลอดภัยของสินค้า
เกษตรให้สูงข้ึน เพิ่มโอกาสการแข่งขัน 
ท าให้มูลค่าของผลิตเพิ่มขึ้นได้ใน
อนาคต 

  กอพ. 

3 สิงหาคม 
2565 

โครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
70 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เกษตรกร
มาร่วมงาน
และเข้ารับ
บริการคลินิก
เกษตรกวา่ 
200 คน 

เทศบาลต าบล
เมืองยาว 
อ าเภอห้าง
ฉัตร 

เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร 
ได้รับบริการทางการเกษตรอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็วด าเนินงานใน
ลักษณะความร่วมมือกันระหว่าง
นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทั้งด้านพชื สัตว์ ประมง ดิน น้ า 
ส่งเสริมการเกษตร และด้านอื่นๆ โดย
เปิดให้บริการ จ านวน 16 คลินิก  

  กสผ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

3 สิงหาคม 
2565 

ติดตามการ
ด าเนินงาน ศพก. 

เพื่อติดตามและเยี่ยม
เยียน 

ประธาน 
ศพก.  

ศพก. อ าเภอ
แม่ทะ 

ติดตามการด าเนินงาน ศพก. และการ
ปลูกมะเขือพวง 

  กยศ. 

4 - 5 
สิงหาคม 
2565 

การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเครือข่าย
ผู้น าการพัฒนา
คุณภาพชวีิตและการ
สร้างรายได้เสริมจาก
การประกอบอาชีพ
ของกลุ่มเกษตรสูงวัย
ระดับประเทศ ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
Zoom Meeting  
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
และการสรา้งรายได้เสรมิ
จากการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มเกษตรสูงวัย 

เจ้าหน้าที่
และกลุ่ม
เกษตรกรสูง
วัย จ านวน 
10 ราย 

ที่ท าการกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร ปุ๋ย
หมัก IMO 
(อินทรีย์) ทอง
ทิพย์ สูงวัย 
บ้านจ า หมู่ที่ 
6 ต.ปงยางคก 
อ.ห้างฉ ั

- แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรสูงวัย 
 - การส่งเสริมสวัสดกิารและคุ้มครอง
พทิักษ์สิทธผิู้สูงอาย ุ
- กิจกรรมแสดงนิทรรศการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่นของกลุ่ม
เกษตรสูงวัยเพื่อสร้างอาชีพในรูปแบบ
ออนไลน ์
- การเสริมสร้างแบะพัฒนาศักยภาพ
และการจัดการสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมส าหรับเกษตรกรสูงวัย 
- การบรรยายหัวข้อ อาชีพทางเลือก
เพื่อสร้างรายได้ของเกษตรกรสูงวัย 
- การบรรยายหัวข้อ การสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรสูงวัยเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติและสร้างรายได ้
- เสวนาหัวข้อ การส่งเสริมและพัฒนา
เคหกิจเกษตรในครวัเรือนเกษตรสูงวัย
เพื่อพัฒนาคัณภาพชีวติและสร้าง
รายได้เสริม 

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

5 สิงหาคม 
2565 

ตรวจสอบและ
วินิจฉัยการเกดิ
อาการผิดปกตใิน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
 

เพื่อตรวจสอบและ
วินิจฉัยการเกดิอาการ
ผิดปกติในข้าวโพดเลี้ยง
สัตว ์

เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวโพด 

หมูท่ี่ 4 ต าบล
บ้านหวด 
อ าเภองาว 

จากการตรวจสอบ เกิดจากการใช้ปุ๋ย
ในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งการใส่ปุ๋ย
มากเกินไป ท าให้ต้นไม้เกิดอาการ
น็อคปุ๋ย ท าให้ต้นไม้มีใบเหลืองและท า
ให้ต้นไม้ตาย จึงแนะน าให้เกษตรกรใช้
ปุ๋ยเคมี ให้ใส่ครั้งละน้อยๆ แต่ให้
บ่อยๆ และต้องให้น้ าหลังจากให้ปุ๋ย
ทุกครั้ง การใส่ปุ๋ยวิธีนี้จะท าไห้ต้นไม้
ได้รับปุ๋ยอย่างต่อเน่ือง สง่ผลให้ต้นไม้
โตไว สมบูรณ ์หรือให้ใชปุ้๋ยเคมีผสม
กับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก  

  กอพ. 

8 สิงหาคม 
2565 

โครงการส่งเสริมการ
อารักขาพืชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร  

เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่าง
ผลผลิตพืชผกัของ
เกษตรกรเพื่อยกระดับ
ความปลอดภัยของสินคา้ 

เกษตรกร
เป้าหมาย 
จ านวน 25 
รา 

แปลง
เกษตรกร 
บ้านหนอง หมู่
ที่ 4 ต าบลน้ า
โจ้ อ าเภอแม่
ทะ 

เกษตรกรจัดการศตัรพูืชแบบ
ผสมผสาน บางสถานการณ์
จ าเป็นต้องใช้สารเคม ีเกษตรกร
สามารถใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย จาก
สารเคมีทางการเกษตรตกค้าง และไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม น าไปสู่
การยกระดับความปลอดภัยของสินค้า
เกษตรให้สูงข้ึน เพิ่มโอกาสการแข่งขัน 
ท าให้มูลค่าของผลิตเพิ่มขึ้นได้ใน
อนาคต 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

9 สิงหาคม 
2565 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ประจ าสู่งานวจิัยกับ
เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมการเกษตร 
(Routine to 
Research : R2R) 
และการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่  

ติดตามการด าเนินงาน
การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ศพก. 
งานวิจัยครั่ง ตาม BCG 
Model 

เกษตรกรใน
พื้นที่ 

ศพก. อ.วัง
เหนือ และ 
วสช.แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 
(ถ่ัวลิสง) หมู่ 
4 บ้านไผ่งาม 
ต.เมืองมาย อ.
แจ้ห่ม 

ความกา้วหน้าการด าเนินงาน ศพก. 
การส่งเสริมการเกษตรเชงิพื้นที่ และ
งานวิจัยครั่ง ตาม BCG Model 

  กยศ. 

11 สิงหาคม 
2565 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาต้นแบบเกษตร
อัจฉริยะ  
 

เพื่อสุ่มเก็บข้อมูล
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

หมู่ที่ ๑๒ 
ต าบลทุ่งกวา๋ว  
อ าเภอเมือง
ปาน 

แปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นย า
เพื่อสร้างความแข็งแรงและทนทาน
ต่อศัตรูพืช 

  กอพ. 

13 สิงหาคม 
2565 

ศึกษาดูงาน ศูนย์
เรียนรู้การบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร 
(ตลาดเกษตรกร)
จังหวัดล าปาง  

เพื่อเย่ียมชมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

คณะศึกษาดู
งาน 20 ราย 

ศูนย์เรียนรู้
เกษตรแม่นย า 
(Smart Farm 
LPRU) ม.ราช
ภัฏล าปาง 

การบริหารจัดการศูนย์เรยีนรู้การ
บริหารจัดการสินค้าเกษตร(ตลาด
เกษตรกร) 

  กสก. 

16 สิงหาคม 
2565 

อบรม หลักสูตร การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตแมลงเศรษฐกิจ 
(ครั่ง)  

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
เกษตรกรผู้ผลติครั่งให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

เกษตรกรผู้
เลี้ยงครั่ง 

หมู่ที่ 4 ต าบล
วังทรายค า 
อ าเภอวังเหนือ 

การผลติเชื้อพันธุ์ครั่งบนต้นจามจรุีที่
ปลูกระยะชิดในเชิงพาณชิย์ การตดั
แต่งทรงพุ่มต้นจามจรุีเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และศึกษาดู
งาน  

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

16 สิงหาคม 
2565 

โครงการส่งเสริมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตกาแฟอยา่งยั่งยืน  

ติดตามการส่งมอบวัสด ุ เกษตรกรผู้
ปลูกกาแฟ 

อ าเภอเมือง
ปานและ
อ าเภอแจ้ห่ม 

ท าแปลงสาธิตการป้องกนัก าจัดมอด
เจาะผลกาแฟและการใชปุ้๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ 

  กสผ. 

18 สิงหาคม 
2565 

พัฒนาเกษตรผู้ปลูก
ส้มเกลี้ยง  
 

เพื่อติดตามและเยี่ยม
เยียน 

เกษตรกร
แปลงใหญ่ 

ที่ท าการกลุ่ม
เกษตรกรผู้
ปลูกส้มเกลี้ยง 
ต.พระบาทวัง
ตวง อ.แมพ่ริก 

แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัต
ลักษณ์สู่มาตรฐาน (ส้มเกลี้ยง) และ
การแปรรูปผลผลิตส้มเกลี้ยง การ
จัดท าแยมส้มเกลี้ยง สบู่เหลวส้ม
เกลี้ยง 

  กสผ. 

ติดตามและนิเทศงาน
ตามระบบส่งเสริม
การเกษตร เขต 6 
ปีงบประมาณ 
2565  
 

ติดตามนิเทศงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร
ของส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง 

เจ้าหน้าที่
จังหวัดและ
อ าเภอ 

ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง และ
แปลงใหญ่ผัก
ต าบลวังแก้ว 
อ าเภอวังเหนือ 

ติดตามนิเทศงานจ านวน 4 ประเด็น 
คือ                     
1. การด าเนินงานตามนโยบายของ
กรมส่งเสริมการเกษตร (การ
ขับเคลื่อนองค์กรและระบบการ
ท างาน, การด าเนินงานภารกิจส าคัญ)          
2. การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ของจังหวัด กลุ่มจังหวดั           
3. การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร 
Next Step "Model การท างานโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงาน"            
4. การบริหารส านักงานและการ
บริหารงบประมาณโครงการ  

  ทุกลุ่ม 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

18, 23, 24 
สิงหาคม 
2565 

โครงการส่งเสริมการ
อารักขาพืชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ปี 
2565  

เพื่อเปรียบเทียบผลก่อน
และหลังเข้าร่วมจัด
กระบวนการเรียนรู้การ
ใช้สารเคมีอยา่งถูกต้อง
และปลอดภัยตาม
กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร 

เกษตรกร 
จ านวน 25 
ราย 

ณ ศาลา
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านสา อ าเภอ
แจ้ห่ม  
ศาลา
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 4 ต าบล
น้ าโจ้ อ าเภอ
แม่ทะ 
ศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชนทุ่ง
ฝาย  หมู่ที ่2 
ต าบลทุ่งฝาย 
อ าเภอเมือง
ล าปาง 

อ าเภอแจ้ห่ม ผลการตรวจพบว่า 
ระดับเลือดปกติ = 0 ราย, ระดับ
เลือดปลอดภัย = 6 ราย, ระดับเลือด
มีความเสี่ยง = 12 ราย และระดับ
เลือดไม่ปลอดภัย = 7 ราย อ าเภอแม่
ทะ ผลการตรวจพบว่า ระดับเลือด
ปกติ = 0 ราย, ระดับเลือดปลอดภัย 
= 4 ราย, ระดับเลือดมีความเสี่ยง = 
13 ราย และระดับเลือดไม่ปลอดภัย 
= 8 ราย 
อ าเภอเมือง ผลการตรวจพบว่า ระดับ
เลือดปกติ = 3 ราย, ระดับเลือด
ปลอดภัย = 5 ราย, ระดบัเลือดมี
ความเสี่ยง = 5 ราย และระดับเลือด
ไม่ปลอดภัย = 12 ราย 
ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้เรือ่งการจัดการศตัรูพชืด้วยวิธี
ผสมผสานจึงมีความจ าเป็น เพื่อให้
เกษตรกรสามารถจัดการศัตรพูืชได้
โดยไม่ต้องพึ่งพาแต่สารเคมีเพียงอย่าง
เดียว 
 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

3, 10, 17, 
24 สิงหาคม 
2565 

ร่วม ออกอากาศ ทาง
สถานี
วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย 
จงัหวัดล าปาง ระบบ 
FM 97 MHz และ 
Facebook Live : 
เพจ สวท.ล าปาง  

เพื่อประชาสัมพันธ ์ 
“ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์"  ผ่านรายการ
วิทยุ เกษตรสัมพันธ ์ 
 

เจ้าหน้าที่
ส านักงาน
เกษตร
จังหวัด
ล าปาง 

สวท.ล าปาง 1. ไขข้อข้องใจ ทะเบียนเกษตรกร 
2. ส้มเกลี้ยง ไม้ผลอัตลกัษณ์จังหวัด
ล าปาง 
3. ตลาดเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน  
4. ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 
ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง 
ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อม
ส่ง 

  ทุกกลุ่ม 

22 - 24 
สิงหาคม 
2565 

ร่วมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับเขต  
ครั้งที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2565  

เพื่อส่งเสริมการเกษตร
โดยใช้เทคโนโลยีดจิิทัล
มาสนับสนุนการ
ปฎิบัติงาน 

หัวหน้ากลุ่ม
และ
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
งาน 

ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง 

น าเสนอผลการด าเนินงานส่งเสริม
การเกษตร Next Step “Model การ
ท างานโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลมา
สนับสนุนการปฎิบัติงาน”พชืผัก” 
แปลงใหญ่ผัก ต าบลวังแก้ว อ.วังเหนือ 

  ทุกกลุ่ม 

24 สิงหาคม 
2565 

ประชุมสัญจรกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร 
ระดับจังหวัด จังหวัด
ล าปาง ครั้งที่ 
1/2565  

เพื่อพิจารณาโครงการฯ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
ระดับอ าเภอ 
จังหวัด
ล าปาง รวม
ทั้งสิ้น 13 
อ าเภอ 

ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง 

1. โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กัญชา กัญชง และกระทอ่ม ส าหรับ
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัด
ล าปาง ณ อบจ.ล าปาง 
2. กิจกรรมราตรีแม่บ้านรวมใจ ครั้งที่ 
4 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้น จ.
เชียงใหม ่
3. การจดัหารายได้เข้ากองทุนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด จังหวดั
ล าปาง 

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

24 สิงหาคม 
2565 

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป 
ประจ าปี 2565 

เพื่อติดตามการ
ด าเนินงาน 

สมาชิก วสช. วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูป
กล้วยและ
ผลิตภัณฑ์
การเกษตร 
ต าบลหัวเสือ 
อ าเภอแม่ทะ 

กลุ่มมีผลิตภัณฑ ์กล้วยฉาบ กล้วย
ตากพลังงานแสงอาทติย ์ข้าวแคบ ซึ่ง
การท ากล้วยหนึบของกลุ่ม เป็นการ
แปรรูปกล้วยจากธรรมชาติ 100 % 
ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล หรือ
ส่วนผสมอื่นๆ ในการแปรรูป รสชาติ
อร่อย ตอบโจทย์ลูกคา้ทีต่้องการ 

  กสก. 

25 - 26 
สิงหาคม 
2565 

โครงการพัฒนานัก
ส่งเสริมการเกษตร
มืออาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
เวทีครั้งที่ 3/2565 
ผ่านระบบ Zoom  
 

เพื่อพัฒนานักส่งเสริม
การเกษตรที่มีอายุ
ราชการ 2-7 ปี ให้มี
ความรู ้ความสามารถ 
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตรได้อยา่งเป็น
ระบบ 

เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
การเกษตร
และพี่เลี้ยง 

ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง 

การน าเสนอการพัฒนาตนเองตลอด
หลักสูตรการฝึกอบรมของน้องๆ นวส.
มืออาชีพ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมระหว่างน้องๆ 
นวส.มืออาชพีและทีมพี่เลี้ยง เพื่อหา
แนวทางในการสรา้งเครอืข่าย และ
ความรูท้ี่ต้องการเพิ่มเติมในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนี ้

  กยศ. 

31 สิงหาคม 
65 

การประชุมเกษตร
อ าเภอ (MM) และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (PM)  
ประจ าเดือนสิงหาคม 
2565 ครั้งที่ 
8/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่ม/
ฝ่ายบริหาร 
เกษตร
อ าเภอ และ
เจ้าหน้าที่
ส านักงาน
เกษตร
จังหวัด 

ณ ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตร จังหวดั
ล าปาง 
 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่ส าคัญ 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
เน้นย้ าให้มีการประชาสมัพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที ่
ให้เกษตรกรได้รับทราบ และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อ
สถานการณ ์  

  กยศ. 
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6.2 ด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือนกันยายน 2565 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ
12 กันยายน 
65 

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
งาว และแม่พรกิ 

ทุกกลุ่ม 

13 กันยายน 
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 

14 กันยายน 
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 

15 กันยายน 
65 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ 
(DW) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้ง
ที่ 3 ผา่นระบบ Zoom Meeting 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรูค้วามเข้าใจ ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นช่องทางในการ
จัดการความรู ้เพื่อพัฒนาบุคลากร7  

เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ 
ฝ่าย/ เกษตรอ าเภอ/นวส./ธุรการ 
และพนักงานราชการทุกคน 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

กยศ. 

16 กันยายน 
65 

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
วังเหนือ เกาะคา และ
เสริมงาม 

ทุกกลุ่ม 

20 กันยายน 
65 

จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 
ศพก./แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  

เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน 
ศพก. ของอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัด 

ประธาน ศพก/แปลงใหญ่ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจ านวน 
65 ราย  

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

กยศ./กสผ. 

26 กันยายน 
65 

การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
จังหวัด (PM) ประจ าเดือนกันยายน 
2565 ครั้งที่ 9/2565 
 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ 

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวดัล าปาง 

กยศ. 
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วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ
30 กันยายน
65 

การประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) 
ประจ าเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 
9/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป และเกษตรอ าเภอ
ทุกอ าเภอ 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวดัล าปาง 

กยศ. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   
   7.1 การน าเสนอผลการด าเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Dw) ครั้งที่ 3 ให้น าเสนอเป็น
วิดีทัศน์ (vtr) และให้มีการประกวดการน าเสนอ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

 7.2  ฌาปณกิจสงเคราะห์ จังหวัดล าปาง แยกการเก็บเงินของข้าราชการบ านาญ และ
ข้าราชการปัจจุบัน รวบรวมให้เจ้าหน้าที่การเงิน ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

ลงชื่อ                             ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวรุจิรา หล้าวงศา) 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 
 
ลงชื่อ                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวสุมิตรา บุญเกิด) 

                                                      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

23 



 

 
 
 

 

24 



 

 
 
 25 



 
 
 

 


