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วาระก่อนการประชุม 
1. มอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล กิจกรรมการประกวดและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อน 
การด าเนินงานและถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๖๕ 
  ด้วยส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที ่๖ จังหวัดเชียงใหม่ ไดด้ ำเนินกิจกรรมกำรรระกวดและรระเมินลล
เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรถอดบทเรียนศูนย์จดักำรศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดกำรดินรุ๋ยชุมชน  
ระดับเขต รระจ ำรี ๒๕๖๕ โดยมวีัตถุรระสงค์เพื่อ ที่จะยกย่องศูนย์จัดกำรศัตรูพชืชุมชน และศูนย์จัดกำรดินรุ๋ยชุมชน ทีม่ี
ลลงำนดีเด่น ส ำหรับเร็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับศูนย์อืน่ๆ ได้รฏิบัติตำม ซึ่งลลกำรตัดสินเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไรน้ี 
 ประเภทศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
  ชนะเลิศ  ได้แก่  ศูนย์จัดกำรศตัรพูืชชุมชนต ำบลยม  อ ำเภอทำ่วังลำ จังหวัดน่ำน 
  รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  ได้แก่  ศูนย์จัดกำรศัตรพูืชชุมชนต ำบลทุ่งกวำ๋ว อ ำเภอเมืองรำน จังหวัดล ำรำง 
  รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  ได้แก่  ศูนย์จัดกำรศัตรพูืชชุมชนต ำบลสถำน  อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย 
 ประเภทศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
  ชนะเลิศ  ได้แก่ ศูนย์จดักำรดินรุ๋ยชุมชนต ำบลหนองรลำไหล  อ ำเภอวังทรำยพูน  จังหวัดพิจิตร 
  รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  ได้แก่  ศูนย์จัดกำรดินรุ๋ยชุมชนต ำบลน้ ำไคร ้อ ำเภอน้ ำรำด จังหวดัอุตรดติถ์ 
  รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  ได้แก่  ศูนย์จัดกำรดินรุ๋ยชุมชนต ำบลรงน้อย อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชยีงรำย 
ทั้งนี้ ศูนย์จัดกำรศตัรพูืชชุมชนต ำบลทุ่งกวำ๋ว อ ำเภอเมืองรำน จังหวัดล ำรำง ได้รับโล่รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ พร้อม
เงินรำงวัล จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท และกำรมอบใบรระกำศเกียรติคณุแก่เจ้ำหน้ำที่ลู้รฏิบัติงำนส่งเสริมและพัฒนำงำนศูนย์
จัดกำรศัตรูพชืชุมชนและศูนย์จัดกำรดินรุ๋ยชุมชนดีเด่น เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนเร็นตวัอย่ำงแก่เจ้ำหน้ำที่ในกำร
ขับเคลื่อนงำนให้รระสบลลส ำเร็จ ดังนี้ 
 ๑. นำยช ำนำญ เมืองลอง นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กลุ่มอำรักขำพืช รฏิบัติงำน 
ส่งเสริมและพัฒนำศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน ลูร้ับลิดชอบงำน ศจช. ระดับจังหวัด 
  ๒. นำงสำวนำถยำ คิดค ำส่วน นักวิชำกำรส่งเสรมิกำรเกษตรช ำนำญกำร ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ 
เมืองรำน รฏิบัติงำนส่งเสริมและพัฒนำ ศูนย์จดักำรศตัรพูืชชุมชน ลู้รับลดิชอบงำน ศจช. ระดับอ ำเภอ 

2. มอบรางวัลการประกวดการน าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน “ผลส าเร็จของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่/
งานประจ าสู่งานวิจัย Routine to Research: R2R”  
  จังหวัดล ำรำงได้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยงำนส่งเสริมกำรเกษตร (ระบบส่งเสริมกำรเกษตร) รระจ ำรี
งบรระมำณ 2565 กิจกรรม กำรจัดเวทีตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร (เวทีแลกเรลี่ยนเรียนรู้ระดับอ ำเภอ (DW) ล่ำนระบบ
ออนไลน์)ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2565 ณ ห้องรระชุมส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำรำง โดยก ำหนดให้ส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอน ำเสนอสรุรลลกำรด ำเนินงำน “ลลส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื้นที่/งำนรระจ ำสู่
งำนวิจัย Routine to Research: R2R”  เพื่อขับเคลื่อนงำนส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื้น และกำรเพิ่มรระสิทธิภำพกำรพัฒนำ
งำนรระจ ำสู่งำนวิจัยกับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร (Routine to Research : R2R) อ ำเภอ ๆ ละ 1 เรื่อง  จ ำนวน 13 
เรื่อง ขณะนี้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว และได้รระกำศลลกำรรระกวดกำรน ำเสนอสรุรลลกำรด ำเนินงำน “ลลส ำเร็จของกำร
ขับเคลื่อนงำนส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื้นที่/งำนรระจ ำสู่งำนวิจัย Routine to Research: R2R”  ดีเด่น รระจ ำรี 2565 ดังนี ้
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ชนะเลิศ     ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวังเหนือ 
                     น ำเสนอเรื่อง “กำรขับเคลื่อนงำนวิจัยสู่กำรเพิ่มรระสิทธิภำพกำรลลิตมันส ำระหลัง 

ต ำบลวังทอง อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำรำง” 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอแจ้ห่ม 
    น ำเสนอเรื่อง “บ้ำนไล่งำม วิถีเกษตรกรรม ท ำถั่วลิสง” 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองล ำรำง 

น ำเสนอเรื่อง “แนวทำงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีกำรใช้รุ๋ยสั่งตัด แก่เกษตรกรนำ   
แรลงใหญ่ ต ำบลบ้ำนเอื้อม อ ำเภอเมืองล ำรำง จังหวัดล ำรำง” 

เริ่มประชุมเวลา     09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่รระธำนแจ้งให้ที่รระชุมทรำบ 
 ระดับจังหวัด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………............……………………. 
 ระดับเขต 

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

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

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรำยงำนกำรรระชุมครัง้ที่ 8/2565 เมื่อวันที่พธุ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
 - ฝ่ำยเลขำนุกำร ได้น ำเลยแพร่ล่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำรำง เมื่อวันที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 
2565 

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

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจำกกำรรระชุมครั้งที่แล้ว 
      การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 2566   

ก ำหนดพื้นที่เร้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื้นที่ กำรขับเคลื่อนงำนรระจ ำสู่งำนวิจัย 
(R2R) อ ำเภอละ 1 จุด โดยบูรณำกำรกับงบรระมำณที่ได้รับรกติ    

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

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทรำบและถือรฏิบัติ 
4.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.1 แนะน ำตัวเกษตรอ ำเภอ 



๔ 
1.1.1 นำยนพรฎล  ชูสมุทร  เกษตรอ ำเภอ (นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร) 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ  รักษำรำชกำรแทน เกษตรอ ำเภอ (นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญ
กำรพิเศษ) ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภองำว จังหวัดล ำรำง  

1.1.2 นำงสำวจำรุวรรณ  ชมพูแก้ว  นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก รักษำรำชกำรแทน เกษตรอ ำเภอ (นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ) 
 1.2 ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่ง 
                     1.2.1 นำยพงศธร  ตำเขียว  นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ
เกษตรกร ส ำนักงำนเกษตร จังหวัดล ำรำง ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภองำว จังหวัดล ำรำง 
                     1.2.2 นำยช ำนำญ  เมืองลอง  นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กลุ่มอำรักขำพืช  
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำรำง ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำรำง 

4.1.2 งานการเงิน 
         ลลกำรเบิกจ่ำยเงินงบรระมำณ รี ๒๕๖5 รระจ ำเดือนกันยำยน ๒๕๖5  

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

4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
4.2.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ประจ าปี  2565 

                         ตำมบันทึกข้อควำมที่ ลร 0009.4/ว 535 ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2565 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
ล ำรำง ได้แจ้งให้กลุ่มทุกกลุ่มและส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอทุกอ ำเภอ ที่รับลิดชอบโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร จัดเก็บข้อมูล
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมแบบ กสก. ต่ำงๆ ตำมเร้ำหมำย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทุกรำย 
ลงในโรรแกรมระบบฐำนข้อมูลเกษตรกรลู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565 
เนื่องจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร จะต้องด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตรให้บรรลุเร้ำหมำยตำมตัวชี้วัดเชิงรริมำณ “จ ำนวน
เกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ” และตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ “ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำมีกำร
น ำควำมรู้ไรรฏิบัติ” จัดท ำรำยงำนลลงำนตำมตัวชี้วัดเชิงคุณภำพเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงบรระมำณ และ
ส ำนักงำนพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) ตำมก ำหนด นั้น 
 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำรำง จึงขอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรบันทึกข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล
เกษตรกรลู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร รระจ ำรีงบรระมำณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยำยน 2565 โดยมี
กลุ่มและอ ำเภอที่ด ำเนินกำรบันทึกแล้วเสร็จทุกโครงกำร ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรลลิต อ ำเภอเมืองล ำรำง  เกำะคำ 
งำว แจ้ห่ม วังเหนือ แม่พริก สบรรำบ ห้ำงฉัตร และอ ำเภอเมืองรำน ส่วนกลุ่มและอ ำเภอที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบหรือบันทึก
ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนี้ 
       1. กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยเพื่อพัฒนำงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร 
   2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรรำดเรรื่อง 
(Smart Farmer) กิจกรรม กำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 

      3. อ ำเภอแม่เมำะ จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนิน งำนอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ (โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ)  

      4. อ ำเภอเสริมงำม จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มรระสิทธิภำพกำรลลิตสินค้ำ
เกษตร และโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรรำดเรรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม กำรพัฒนำเกษตรกรรรำดเรรื่อง (Smart 
Farmer) 



๕ 
      5. อ ำเภอเถิน จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรส่งเสริมกำรลลิตสินค้ำเกษตรตำมมำตรฐำน GAP  
      6. อ ำเภอแม่ทะ จ ำนวน 6 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรพัฒนำอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน โครงกำรส่งเสริม

กำรลลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ โครงกำรเพิ่มรระสิทธิภำพกำรลลิตสินค้ำเกษตรไล่และหวำยเพื่อควำมยั่งยืน โครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำวิสำหกิจชุมชน โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มรระสิทธิภำพกำรลลิตสินค้ำเกษตร และโครงกำรพัฒนำเกษตรกร
รรำดเรรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม กำรพัฒนำเกษตรกรรรำดเรรื่อง (Smart Farmer) 

               เนื่องจำกเร็นกำรตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยำยน 2565 หำกกลุ่มหรืออ ำเภอด ำเนินกำรบันทึก
ข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ ด้วย แต่หำกยังไม่ได้ด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลยังไม่
แล้วเสร็จ ขอให้บันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565 

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

๔.2.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       
         ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำรำง ได้รับกำรจัดสรรงบรระมำณในกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแลนรฏิบัติ

รำชกำรรระจ ำรีของจังหวัดล ำรำง (งบพัฒนำจังหวัด) จ ำนวน 4 โครงกำร 5 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมย่อย งบรระมำณ
รวมทั้งสิ้น 3,004,700 บำท และโครงกำรตำมแลนรฏิบัติรำชกำรรระจ ำรีของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 (งบกลุ่ม
จังหวัดภำคเหนือตอนบน 1) จ ำนวน 1 โครงกำร 1 กิจกรรม งบรระมำณรวม 4 จังหวัด  4,878,000 บำท ดังนี้ 
                      1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดล าปาง (งบพัฒนาจังหวัด) 

                      1.1 โครงการพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและเพิ่มรระสิทธิภำพกำรลลิตสับระรดพันธุ์หอมเขลำงค์แบบครบวงจร 

  กิจกรรมย่อย ส่งเสริมกำรลลิตสับระรดพันธุ์หอมเขลำงค์ให้ได้คุณภำพตำมควำมต้องกำรของตลำด  
      วงเงินงบประมาณ 311,800 บำท เกษตรกรเร้ำหมำยจ ำนวน 100 รำย  

  ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
                      1.2 โครงการยกระดับนวัตกรรมเกษตรและเกษตรปลอดภัย จ านวน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

  กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนำศักยภำพกำรลลิตสินค้ำเกษตรรลอดภัยให้ได้มำตรฐำนแบบครบวง
จจ ำนวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

      กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรลลิตลักรลอดภัยอ ำเภอเกำะคำ 
จังหวัดล ำรำง วงเงินงบรระมำณ 442,200 บำท เกษตรกรเร้ำหมำย 480 รำย ด ำเนินกำรในพื้นที่อ ำเภอเกำะคำ จังหวัด
ล ำรำง  

      กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนำศักยภำพกำรเพำะเห็ดรลอดสำรพิษเพื่อสร้ำงรำยได้ให้วิสำหกิจชุมชน 
วงเงินงบรระมำณ 245,000 บำท เกษตรกรเร้ำหมำย 30 รำย ด ำเนินกำรในพื้นที่อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำรำง 

  กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรลลิตแมลงเศรษฐกิจจังหวัดล ำรำง จ ำนวน 1 
กิจกรรมย่อย 

  กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมกำรเลี้ยงครั่งในพื้นที่ที่เหมำะสม วงเงินงบรระมำณ 175,400 บำท
เกษตรกรเร้ำหมำย 40 รำย ด ำเนินกำรในพื้นที่อ ำเภอวังเหนือและอ ำเภอเมืองรำน จังหวัดล ำรำง 

   1.3 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

 กิจกรรมหลัก ยกระดับกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรจังหวัดล ำรำง 
                        กิจกรรมย่อย ส่งเสริมกำรแรรรูรลลลลิตทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์อำหำรแรรรูร

และวัตถุดิบอำหำรในองค์กรเกษตรกรจังหวัดล ำรำง วงเงินงบรระมำณ 1,553,500 บำท  เกษตรกรเร้ำหมำย 260 รำย 
ด ำเนินกำรในพื้นที่ 13 อ ำเภอ ของจังหวัดล ำรำง 



๖ 
1.4 โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตร

ทั้งระบบ 
กิจกรรม ส่งเสริมกำรรลูกพืชทำงเลือก ไม้ลลไม้ยืนต้นทดแทนกำรรลูกพืชเชิงเดี่ยว วงเงิน

งบรระมำณ 287,000 บำท เกษตรเร้ำหมำย 80 รำย ด ำเนินกำรในพื้นที่อ ำเภอวังเหนือจังหวัดล ำรำง 
 

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (งบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1) 

2.1 โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1  

กิจกรรมหลัก ยกระดับและพัฒนำคุณภำพสินค้ำในระบบเกษตรแรลงใหญ่ กลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 1 งบรระมำณ 4,878,000 บำท เร้ำหมำยเกษตรกรแรลงใหญ่ รี 2564 หรือ รี 2565 ด้ำนพืช ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน ล ำรำง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ ำนวน 35 แรลง/1,050 รำย ในส่วนของจังหวัดล ำรำง จ ำนวน 7 
แรลง เกษตรกรเร้ำหมำย 210 รำย 

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

๔.2.3 การเรียกคืนเงินกรณีผลการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
การด าเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

         จังหวัดล ำรำงมีหนังสือที่ ลร ๐๐๐๙.๔ /ว๑๙๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ แจ้งอ ำเภอ เรื่อง ขอให้
ด ำเนินกำรเรียกคืนเงินกรณีลลกำรจ่ำยเงินไม่ถูกต้องตำมรำยงำนกำรตรวจสอบลลสัมฤทธิ์และรระสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับลลกำระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์   ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำรำงได้รับแจ้งจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตรว่ำ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแล่นดินส่งรำยงำน
กำรตรวจสอบลลสัมฤทธิ์และรระสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับลลกระทบจำกกำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแล่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตำมข้อตรวจพบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแล่นดินกรณีกำรจ่ำยเงินไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
โครงกำรก ำหนด ตลอดจนกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของกำรขึ้นทะเบียนไว้กับหลำยหน่วยงำนรับขึ้นทะเบียน โดยเกษตรกร 
๑ รำย ได้รับสิทธิกำรช่วยเหลือเพียง ๑ สิทธิ์ แม้ว่ำเกษตรกรรำยนั้นจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้มำกกว่ำ ๑ หน่วยงำน  กรม
ส่งเสริมกำรเกษตรได้จัดท ำรำยชื่อเกษตรกรทดแทนลู้เสียชีวิตที่ได้รับเงินเกินสิทธิ์จังหวัดล ำรำง จ ำนวน ๑๒ รำย ซึ่งสำมำรถ
ตรวจสอบรำยชื่อได้จำกระบบทะเบียนเกษตรกร เมนู “เข้ำร่วมโครงกำรฯ” โดยคลิกเลือกเมนู “โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับลลกระทบ Covid – 19” และเลือกคลิกเมนู “รำยงำนกำรติดตำมกำรจ่ำยเงินเกินสิทธิ์” เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและ
ด ำเนินกำรติดตำมเกษตรกรกลุ่มดังกล่ำว ให้คืนเงินในโครงกำรฯ 

  ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำรำง จึงขอให้ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอด ำเนินกำร 
๑. ติดต่อรระสำนงำนกับเกษตรกรตำมรำยชื่อดังกล่ำว เพื่อชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกำรคืนเงินในโครงกำรฯ 

พร้อมทั้งให้ลงลำยมือชื่อรับทรำบและยินยอมกำรคืนเงิน 
๒. หำกไม่สำมำรถติดต่อรระสำนงำนกับเกษตรกรได้ ให้ท ำหนังสือแจ้งเกษตรกรรำยดังกล่ำวเพื่อคืนเงิน

ในโครงกำรฯต่อไร  
๓. รำยงำนลลกำรติดตำมเกษตรกรในระบบฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  

๔. ท ำหนังสือรำยงำนลลกำรติดตำมเกษตรกรที่ได้รับเงินไม่ถูกต้องให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำรำงทรำบ 
ภำยในวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ขอให้เก็บหลักฐำนกำรติดตำมไว้ด้วยเพื่อใช้ส ำหรับตรวจสอบในครำวต่อไร 



๗ 
ลลกำรด ำเนินงำน ณ วันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๕  รรำกฏดังตำรำง ดังนี้ 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าบล อ าเภอ ผลด าเนินการ 
๑ นำงค ำรลิว  มังแก้ว บ้ำนแหง งำว อ ำเภอส่งหนังสือรำยงำนจังหวัดแล้ว 
๒ นำยเฉลิม  ต๊ะรัญญำ บ้ำนแหง งำว อ ำเภอส่งหนังสือรำยงำนจังหวัดแล้ว 
๓ นำงแสงค ำ  มันตำ บ้ำนอ้อน งำว อ ำเภอส่งหนังสือรำยงำนจังหวัดแล้ว 
๔ นำงมัลลิกำ  ค ำสอน นำยำง สบรรำบ อ ำเภอส่งหนังสือรำยงำนจังหวัดแล้ว 
๕ นำยรระทุม  เสนำสลุง หนองหล่ม ห้ำงฉัตร อ ำเภอส่งหนังสือรำยงำนจังหวัดแล้ว 
๖ นำยสมัย  ชัยชนะ ล ำรำงหลวง เกำะคำ อ ำเภอส่งหนังสือรำยงำนจังหวัดแล้ว 
๗ นำยสมบูรณ์  อุ้มหอบ ทุ่งกว๋ำว เมืองรำน อ ำเภอส่งหนังสือรำยงำนจังหวัดแล้ว 
๘ นำงฟองจันทร ์ ก้ำนชมภู ชมพ ู เมืองล ำรำง ยังไม่ส่งรำยงำน 
๙ นำยโชติ  ทพิย์กุล ต้นธงชัย เมืองล ำรำง ยังไม่ส่งรำยงำน 

๑๐ นำงค ำนวน  ค ำน้อย ทุ่งงำม เสริมงำม อ ำเภอส่งหนังสือรำยงำนจังหวัดแล้ว 
๑๑ นำงยิ่งยงค์  มีชื่อ บ้ำนสำ แจ้ห่ม อ ำเภอส่งหนังสือรำยงำนจังหวัดแล้ว 
๑๒ นำยจันทร์  กันเอ้ย บ้ำนดง แม่เมำะ ยังไม่ส่งรำยงำน 

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

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

4.2.4 การคาดการณ์แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๖๖ 
           ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำรำงได้รับหนังสือกรมส่งเสริมกำรเกษตร ด่วนที่สุดที่ กษ ๑๐๐๕/ว๑๑๙๕ ลง

วันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๖๕ เรื่อง กำรคำดกำรณ์แลนกำรเพำะรลูกพืชฤดูแล้ง รี ๒๕๖๕/๖๖  ควำมว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ได้ก ำหนดเตรียมกำรวำงแลนกำรเพำะรลูกพืชฤดูแล้ง รี ๒๕๖๕/๖๖ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกละก ำกับติดตำม
กำรเพำะรลูกพืชฤดูแล้งในแต่ละจังหวัดให้มีกำรเพำะรลูกพืชที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์น้ ำในพื้นที่และควำมเหมำะสมของ
พืชในพื้นที่ที่รลูก  เพื่อให้กำรวำงแลนกำรเพำะรลูกมีควำมถูกต้องสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในพื้นที่ที่รลูก  จังหวัดล ำรำงจึง
มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลร ๐๐๐๙.๔/ว๒๑๖๑๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๕ เรื่อง กำรคำดกำรณ์แลนกำรเพำะรลูกพืชฤดู
แล้งรี ๒๕๖๕/๖๖ ถึงนำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ เพื่อขอให้ด ำเนินกำร   

           ๑) พิจำรณำก ำหนดแลนฯจำกรริมำณแหล่งน้ ำต้นทุนในอ่ำง (เขตชลรระทำน) ข้อมูลคำดกำรณ์รริมำณ
น้ ำอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ และพิจำรณำรริมำณน้ ำตำมแหล่งน้ ำธรรมชำติ (นอกเขต
ชลรระทำน) รวมทั้งควำมต้องกำรของเกษตรกรในพื้นที่มำรระกอบกำรคำดกำรณ์แลนฯ ระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอ และ
ระดับต ำบล รระกอบด้วย ๓ กลุ่มพืชหลัก คือ ข้ำวรอบ ๒  พืชไร่  และพืชลัก    

           ๒) รำยงำนคำดกำรณ์แลนกำรเพำะรลูกพืชฤดูแล้ง รี ๒๕๖๕/๖๖ ให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรทรำบ โดย
แยกเร็นพื้นที่ในเขตชลรระทำน และพื้นที่นอกเขตชลรระทำน รำยงำนทำงระบบสำรสนเทศกำรลลิตทำงกำรเกษตร 
(https://production.doae.go.th) โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 

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

4.2.5 การคาดการณ์แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๖๖ 
๔.๓.๓ กำรจัดท ำรฏิทินลลลลิตสินค้ำเกษตรรำยเดือนระดับจังหวัด รระจ ำรี ๒๕๖๕ 



๘ 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำรำงได้รับหนังสือส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล ำรำง  ที่ กษ ๐๒๒๔.ลร/ว๑

๑๓๘ ลงวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๖๕ แจ้งว่ำส ำนักแลนงำนและโครงกำรพิเศษ กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำน
รลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งให้ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล ำรำง รระสำนขอควำมอนุเครำะห์จัดท ำ
รฏิทินลลลลิตสินค้ำเกษตรรำยเดือนระดับจังหวัด รระจ ำรี ๒๕๖๕ กับส ำนักงำนเกษตรจังหวัด (ด้ำนพืช) ตำมกระบวนกำร
จัดท ำข้อมูลรฏิทินฯที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ และสำมำรถ
ดำวน์โหลดคู่มือได้ที่ https://www.oae.go.th/view/1/download_form/TH-TH    ในกำรนี้ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
ล ำรำงได้มีหนังสือที่ ลร ๐๐๐๙.๔ /ว๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๕ แจ้งเกษตรอ ำเภอทุกอ ำเภอ เรื่องกำรจัดท ำรฏิทิน
ลลลลิตสินค้ำเกษตรรำยเดือนระดับจังหวัด รระจ ำรี ๒๕๖๕ โดยขอให้เกษตรอ ำเภอมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ลู้รับลิดชอบ
ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลในระบบรฏิทินลลลลิตสินค้ำเกษตรรำยเดือนระดับจังหวัด รี ๒๕๖๕ ได้ที่ http://pcc.oae.go.th    
โดยบัญชีชื่อลู้ใช้และรหัสล่ำนจะแจ้งเพิ่มเติมภำยหลัง ส ำหรับกำรจัดท ำรฏิทินลลลลิตสินค้ำดังกล่ำว ก ำหนดให้มีกำร
กลั่นกรองข้อมูลรฏิทินฯ โดยใช้กลไกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ คณะท ำงำนขับเคลื่อนด้ำนกำรเกษตร
ระดับอ ำเภอ (Single Command District : SCD) กลั่นกรองข้อมูลรฏิทินระดับอ ำเภอและต ำบลให้แล้วเสร็จภำยในวันที่  ๗ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

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

๔.2.6 การจัดสรรงบประมาณการจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
         หนังสือกรมส่งเสริมกำรเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ๑๐๐๗/ว๑๑๗๑ ลงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๖๕  เรื่อง กำร

จัดสรรงบรระมำณกำรจัดหำอุรกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกรระสงค์ (Smart Card Reader)  กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้จัดสรร
งบรระมำณส ำหรับเร็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำอุรกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกรระสงค์ (Smart Card Reader) จ ำนวน ๕๗ เครื่อง 
จ ำนวน ๓๙,๙๐๐ บำท งบลงทุน แลนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ โครงกำรขึ้นทะเบียนและรรับรรุงทะเบียน
เกษตรกร กิจกรรมขึ้นทะเบียนและรรับรรุงทะเบียนเกษตรกร และได้โอนจัดสรรงบรระมำณมำตั้งจ่ำย ณ ส ำนักงำนคลัง
จังหวัดแล้ว  ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำร ได้ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อ โดยก ำหนดคุณลักษณะตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุรกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ รระกำศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวำคม 
๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 

คุณลักษณะพื้นฐำนของอุรกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกรระสงค์ (Smart Card Reader)  
-สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกรระสงค์ (Smart Card Reader) ตำมมำตรฐำน ISO/IEC7816 

ได้ 
-มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ ๔.๘ MHz 
-สำมำรถใช้งำนล่ำนช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
-สำมำรถใช้กับบัตรแบบเอนกรระสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ำขนำด ๕ Volts, ๓ Volts และ ๑.๘ 

Volts ได้เร็นอย่ำงน้อย 

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

4.2.7 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนกันยายน 2565 (ตัดยอดวันที่ 25 กันยายน 2565) 
(เอกสารแนบในวันประชุม) 

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



๙ 
4.2.8 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนกันยายน 2565 (เอกสารแนบ หน้า 19) 

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

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
                4.3.1 โครงการน าร่องการแก้ไขปัญหาล าไยอย่างยั่งยืน (ระยะแรก ปี 2566 - 2568) 
                         กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้รับมอบหมำยจำกคณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรลลไม้ภำคเหนือ
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้วำงแลนกำรด ำเนินกำร เพื่อน ำร่องกำรพัฒนำและแก้ไขรัญหำล ำไยในรระเด็นเร่งด่วน คือ 
ด ำเนินกำรรรับโครงสร้ำงกำรลลิตล ำไยในฤดู : นอกฤดู ให้เท่ำกับร้อยละ 60 : 40 ภำยในรี 2567 เพื่อให้ล ำไยมีกำร
กระจำยกำรลลิตได้ทั้งรี ลลลลิตในฤดูไม่ซ้อนทับกันมำก เร็นทำงเลือกให้แก่ตลำดได้ทุกฤดูกำล/ทุกเทศกำล ที่ต้องกำรล ำไย 
โดยในฤดูกำลรกติจะลดภำวะ over supply ลงได้ร้อยละ 10 แต่รระสิทธิภำพกำรลลิตของเกษตรกรไม่ลดลง แต่ทว่ำ
สำมำรถกระตุ้นกำรเกิดภำวะ over demand ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในฤดูกำลลลิตรี 2567 เมื่อวัดลลเทียบเคียงกับข้อมูลรี 
2566 และสำมำรถรระเมินลลกำรด ำเนินงำนได้ในต้นรีงบรระมำณ 2568 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตรในฐำนะฝ่ำยเลขำคณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรลลไม้ภำคเหนือ
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือภำยใต้คณะกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรลลไม้จึงได้รระสำนเชื่อมโยงกับลู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำย จัดท ำโครงกำรนำร่องกำรแก้ไขรัญหำลำไยอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้หลักส ำคัญ 2 รระกำร คือ 1) สอดคล้องกับแนวทำง
พัฒนำลลไม้ไทย รี 2565 - 2570 และรำยงำนกำรศึกษำวิเครำะห์เสถียรภำพกลุ่มสินค้ำลำไย 2) มีกำรบูรณำกำรกำรทำ
งำนร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นจนจบ (รายละเอียดโครงการ ฯ ตามเอกสาร แนบหน้า 20 - 28) 

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

4.3.2 เป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP จังหวัดล าปาง (รายละเอียดโครงการ ฯ ตามเอกสารแนบ
หน้า 29) 

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

4.3.3 เป้าหมายเกษตรกร (รายใหม่และรายเดิม ) ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม
พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดล าปาง (รายละเอียดโครงการ ฯ ตามเอกสาร 
แนบ 30) 

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

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.4.1 งานภัยธรรมชาติ 

                          1) การเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(อุทกภัย) ด้านพืช  

               ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอสบรรำบ และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอแจ้ห่ม ได้ส่งเอกสำรหลักฐำน
รระกอบกำรช่วยเหลือลู้รระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) เพื่อรระกอบกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรลู้รระสบ
อุทกภัยตำมแบบรระมวลรวบรวมควำมเสียหำยด้ำนพืชและกำรช่วยเหลือเกษตรกรลู้รระสบภัยอุทกภัย (แบบ กษ 02 ระดับ 



๑๐ 
หมู่บ้ำน ต ำบลและอ ำเภอ) โดยล่ำนคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือลู้รระสบภัยพิบัติอ ำเภอ( ก.ช.ภ.อ.) เห็นชอบในกำรขอ
สนับสนุนงบรระมำณจำกคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือลู้รระสบภัยพิบัติจังหวัดล ำรำง (ก.ช.ภ.จ ล ำรำง )  

 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำรำง ได้เสนอต่อที่รระชุมคณะท ำงำนพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือลู้รระสบภัยด้ำน
กำรเกษตรครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 26 กันยำยน 2565 และที่รระชุมคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือลู้รระสบภัยพิบัติ
จังหวัดล ำรำง (ก.ช.ภ.จ.ลร.) ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 27 กันยำยน 2565 วงเงินทั้งสิ้น 70,095 บำท ดังนี้ 

อ าเภอ วันที่เกิดภัย 
ข้าว 

พืชไร่และ
พืชผัก 

ไม้ผลไม้ยืนต้น 
และอื่นๆ 

รวมทุกพืช 
จ านวน

เกษตรกร 
วงเงินช่วยเหลือ 

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ราย) (บาท) 
สบรรำบ 15,16 ส.ค.65  14.25 0   0  14.25  6 19,095.00  

แจ้ห่ม 7,8 ส.ค. 65 0.75 25.25 0 26 19 51,000.00 
                รวม 15.00 25.25 0 40.25 25 70,095.00 

2) สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร (เอกสารแนบหน้า 31) 

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

4.5 กลุ่มอารักขาพืช 
                4.5.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ : BCG Model ล าปาง (ด้านครั่งและจามจุรี จังหวัดล าปาง) 
                  ขอให้ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวังเหนือ ขับเคลื่อนงำนและรระสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและ 
ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัยกำรลลิตเชื้อพันธุ์ครั่งบนต้นจำมจุรีที่รลูกระยะชิดในเชิงพำณิชย์  
ต ำบลวังทรำยค ำ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำรำง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนแมลงเศรษฐกิจ จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อรำยงำนลลกำรด ำเนินงำน รัญหำ และอุรสรรค 

๒. เตรียมกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล รูรภำพกิจกรรม เพื่อน ำมำลลิตลลงำนในรูรแบบสื่อวิดีทัศน์ 
Infographic ฯลฯ ในกำรส่งเสริม สร้ำงกำรรับรู้ และเลยแพร่รระชำสัมพันธ์กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ BCG Model ด้ำนครั่ง
และจำมจุรี จังหวัดล ำรำง ในทุกช่องทำง เช่น เวทีรระชุมก ำนันลู้ใหญ่บ้ำน Line facebook เร็นต้น 

 ๓. ใช้แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมกำรเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณำกำรเชิงพื้นที่ 

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

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา  
-



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

4 กันยำยน 
2565 

ติดตำมลลกำร
ด ำเนินกำร กิจกรรม
ภำยใต้โครงกำร
พัฒนำเกษตรกร
รรำดเรรื่อง (Smart 
Farmer)  

ติดตำมลลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

เกษตรกร
รรำดเรรื่อง 
(Smart 
Farmer) 

ศูนย์บ่มเพำะ
เกษตรกรรุ่น
ใหม่ หมู่ที่ 6 
ต ำบลรง
ยำงคก และไร่
เยำวรัตน ์หมู่
ที่ 11 ต ำบล
เวียงตำล
อ ำเภอห้ำง
ฉัตร 

รัญหำ อุรสรรคและแนวทำงในกำร
แก้ไข จำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดล ำรำง Smart Farmer และ 
Young Smart Farmer จังหวัด
ล ำรำง 

  กสก. 

7 กันยำยน 
2565 

โครงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวชุมชน 
กำรแสดงพื้นบ้ำน 
และอื่นๆ 
  
  
  

เพื่อตรวจรระเมินเพื่อ
กำรรับรองมำตรฐำน
คุณภำพแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

วิสำหกิจ
ชุมชนกลุ่ม
สมุนไพรลูก
รระคบเซรำ
มิกบ้ำนศำลำ
บัวบก 

ต ำบลท่ำลำ 
อ ำเภอเกำะคำ 

กิจกรรมลลิตลกูรระคบสมุนไพรเซรำ
มิกจำกลำ้ฝ้ำยมดัย้อม(สีจำก
ธรรมชำติ) มกีำรย้อมล้ำให้เร็น
ลวดลำย สีสันที่สวยงำม เพิ่มมูลค่ำ
บัวบก ด ำเนินให้กับลลิตภัณฑ์ มี
บริกำรเย่ียมชมฐำนเรียนรู้จ ำนวน 8 
ฐำน เช่น กระบวนกำรลลิตเซรำมิก 
กำรรั้นลูกรระคบ กำรมดัย้อมสี
ธรรมชำต ิกำรห่อลูกรระคบสมุนไพร
เซรำมิก กำรนวดรระคบสมุนไพร
เซรำมิก กำรนวดสรำเท้ำเซรำมิก 

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

7 กันยำยน 
2565 

เย่ียมเยียนและให้
ค ำแนะน ำกำร
ด ำเนินงำนกลุ่มยุว
เกษตรกร  
  

เพื่อเย่ียมเยียนและให้
ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำน
กลุ่มยุวเกษตรกร 

กลุ่มยุว
เกษตรกร
โรงเรียนบ้ำน
ศำลำสำมัคค ี

หมู่ 8 ต.ทำ่ลำ 
อ.เกำะคำ 

มีกิจกรรมกำรลลิตด้ำนกำรเกษตร 
จ ำนวน 8 ฐำนเรียนรู ้อำทิ ฐำน
เรียนรู้กำรเลี้ยงรลำดกุ ฐำนเรียนรู้
กำรเลี้ยงไก่ไข่ ฐำนเรียนรู้กำรเลี้ยงกบ 
ฐำนเรียนรู้กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ ฯลฯ 
มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 10,000 
บำท และมีรำยได้กลุ่มเฉลี่ย 30,000 
บำท/รี ในกำรนี้เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอเกำะคำ ไดใ้ห้ค ำแนะน ำ
ในกำรรลูกพืชลักตำมฤดกูำล และนัด
หมำยกำรท ำกิจกรรมกลุม่ กำร
รระชุมสภำยุวเกษตรกร ในโอกำส
ต่อไร 

  กสก. 

จัดงำนแถลงข่ำว
รระชำสัมพันธ์และ
เลยแพร่สินค้ำไม้
ลลอัตลักษณ์คุณภำพ
ดีสู่ลู้บริโภคของ
จังหวัดล ำรำง "ส้ม
เกลี้ยงล ำรำง"  

เพื่อลลักดันส้มเกลี้ยง
เร็นลลไม้ GI กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพลลลลิต 
สถำนกำรณ์กำรตลำดส้ม
เกลี้ยงล ำรำง โอกำส
ทำงด้ำนกำรตลำดของ
ส้มเกลี้ยง กระบวนกำร
ก้ำวสู่ส้มเกลี้ยง GI 
(Geographical 
Indications) 

แรลงเรียนรู้
กำรลลติไม้
ลลอัตลักษณ์
ของจังหวัด
ล ำรำง (ส้ม
เกลี้ยง) 

หมู่ที่ 1 ต ำบล
พระบำทวัง
ตวง อ ำเภอแม่
พริก 

กำรดูแลสวนส้มเกลี้ยง สนิค้ำอัต
ลักษณ์พื้นถ่ินจังหวัดล ำรำง และ
เทคโนโลยีกำรลลติส้มเกลี้ยง ที่ท ำ
ให้ลลลลิตส้มเกลี้ยงมีคุณภำพ 
ตลอดจนภำยในบริเวณกำรจดังำนยัง
มีกำรจดัจ ำหน่ำยลลลลิตส้มเกลี้ยง 
ลลิตภัณฑ์แรรรูรจำกส้มเกลี้ยง และ
สินค้ำเกษตรอื่น ๆ ในพืน้ที่จำก
เกษตรกรลู้ลลติโดยตรง 

  กสล. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ 14 - 
15 กันยำยน 
2565 

รระชุม
คณะกรรมกำรกลุ่ม
แม่บ้ำนเกษตรกร
ระดับเขต ครั้งที่ 
2/2565 และ
ร่วมงำนรำตรีแม่บ้ำน
รวมใจครั้งที ่4 
  
  
  
  

เพื่อเตรียมควำมพรอ้ม
งำนสัมมนำเพิ่ม
รระสิทธิภำพลู้น ำกลุ่ม
แม่บ้ำน 

นำงอัมพร 
ฤทธิ์ดีเร็งโต 
รระธำนกลุ่ม
แม่บ้ำน
เกษตรกร
ระดับจังหวัด 
และลู้แทน
คณะกรรมก
ำรกลุ่ม
แม่บ้ำน
เกษตรกร
ระดับจังหวัด 

โรงแรมศิรินำถ 
กำร์เด้นท ์อ.
เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม ่

- เกษตรกรเพื่อกำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน  ระหว่ำง
วันที่ 27-28 กันยำยน 2565 
- กำรจดังำนแสดงสินคำ้ มหกรรม
สินค้ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
ระดับรระเทศ ครั้งที ่1 
- รำยงำนลลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม
แม่บ้ำนเกษตรกรและเคหกิจเกษตร
ระดับจังหวัด 
- แลนกำรด ำเนินงำนกลุม่แม่บ้ำน
เกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับ
จังหวัดร ี2566 
- งำนรำตรีแม่บ้ำนรวมใจ ครั้งที ่4 
วันที่ 15 ก.ย. 2565 Theme: Tt's 
my dream ควำมฝันของฉัน 
กิจกรรมในงำนรระกอบด้วย กำร
แสดงมุฑิตำจิตรุ่นพี่เคหกิจเกษตรที่
เกษียณอำยุรำชกำรกำรแสดงของ
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรทั้ง 17 จังหวัด 
กำรรระกวดขวัญใจแม่บ้ำนเกษตรกร
กำรเดินแบบกำรกุศล 
🥳 กำรรระกวดร้องเพลงและจับ
ฉลำกของรำงวัล ฯลฯ 

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

15 กันยำยน 
2565 

จัดสัมมนำ
แลกเรลี่ยนเรียนรู้
กำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร
ระดับอ ำเภอ ครั้งที่ 
3/2565 (DW) ล่ำน
ระบบออนไลน์ 
 

เพื่อเร็นเวทีสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ตลอดจน
กำรแลกเรลี่ยนเรียนรู้ 
และเร็นช่องทำงในกำร
จัดกำรควำมรู ้พัฒนำ
บุคลำกรตำมระบบ
ส่งเสริมกำรเกษตรใน
ระดับอ ำเภอ และระดับ
จังหวัด 

หัวหน้ำกลุ่ม/
ฝ่ำย เกษตร
อ ำเภอ 
นักวิชำกำร
ส่งเสริม
กำรเกษตร 
155 คน 

ห้องรระชุม
ส ำนักงำน
เกษตรจังหวัด
ล ำรำง 

น ำเสนอลลส ำเร็จของกำรขับเคลื่อน
งำนส่งเสริมกำรเกษตรเชงิพื้นที่/งำน
รระจ ำสู่งำนวจิัย Routine to 
Research : R2R ซึ่ง 13 อ ำเภอ
น ำเสนอในรูรแบบวีดีทัศน์ พร้อมทั้งมี
กำรรระกวดรระเด็นงำนลลส ำเร็จ
ดังกล่ำว เพื่อน ำมำถอดบทเรียนเร็น
องค์ควำมรู้และแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตรต่อไร 

  กยศ. 

18 กันยำยน 
256 

ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนกลุ่ม
แม่บ้ำนเกษตรกร 
และกลุ่มเกษตรสูงวัย
  
  
  
   

เพื่อติดตำมงำนฯ กลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรบ้ำน
หม้อ และ 
กลุ่มส่งเสริม
อำชีพ
กำรเกษตร 
รุ๋ยหมัก 
IMO 
(อินทรีย์) 

บ้ำนหม้อ และ
บ้ำนจ ำ ต ำบล
รงยำงคก 
อ ำเภอห้ำง
ฉัตร 

ลลิตภัณฑ์เด่นคือ แคบหมูสูตรโบรำณ 
(ติดมัน) หมูกระจก และแคบหมูไร้มัน 
ก ำลังกำรลลิต 1,000 กก./สัรดำห์ 
เงินทุนหมุนเวียนกลุ่ม 150,000 บำท 
ลลิตภัณฑ์ได้รับมำตรฐำน อ.ย., GMP, 
OTOP 5 ดำว และ 1 ดำว รัญหำ
อุรสรรคท่ีพบคือ รำคำหนังหมูและ
น้ ำมันพืชท่ีลันลวน และลลกระทบจำก
โรคติดเชื้อโควิด-19 กิจกรรมหลักของ
กลุ่มคือ กำรลลิตรุ๋ยหมัก IMO น้ ำหมัก
ชีวภำพ รลูกพืชลักรลอดภัย และแรร
รูรลลลลิตทำงกำรเกษตร (น้ ำพริกชนิด
ต่ำงๆ ลลไม้อบแห้ง กล้วยฉำบ ข้ำวตัง
ไรซ์เบอรี่ และขนมต่ำงๆ) มีเงินทุนหมุน
กลุ่มเวียน 15,000 บำท  

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

20 กันยำยน 
2565 

จัดรระชุม
คณะกรรมกำร
เครือข่ำย ศพก. และ
แรลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด (รูรแบบ 
Online) ครั้งที่ 
4/2565 
   

เพื่อเร็นกำรรระสำน
เชื่อมโยง กำรขับเคลื่อน 
ศพก. และแรลงใหญ่ 
ของอ ำเภอต่ำง ๆ ใน
จังหวัด 

เจ้ำหน้ำที่ที่
รบัลิดชอบ 
ศพก. และ 
รระธำน
แรลงใหญ่/
ศพก. และ 
เครือข่ำย
จ ำนวน 65 
คน 

ห้องรระชุม
ส ำนักงำน
เกษตรจังหวัด
ล ำรำง 

เร็นเวทีสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ 
ตลอดจนกำรแลกเรลี่ยนเรียนรู้ และ
จัดแนวทำงกำรกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม
รระสิทธิภำพกำรลลิตสนิค้ำเกษตร 
(ศพก.) และแรลงใหญ่ 

  กยศ. กสล. 

โครงกำรพัฒนำ
เกษตรกร
รรำดเรรื่อง (Smart 
Farmer) กิจกรรม
พัฒนำ Smart 
Farmer สู่
ลู้รระกอบกำรชั้นน ำ  

ติดตำมกำรด ำเนินงำน เกษตรกรรุ่น
ใหม ่

เครือข่ำยศูนย์
บ่มเพำะ
เกษตรกรรุ่น
ใหม่ ต.บ่อแฮ้ว 
อ.เมืองล ำรำง 

กำรเพำะเห็ดและแรรรูรลลิตภัณฑ์
จำกเห็ดของเครือข่ำยศูนย์บ่มเพำะ
เกษตรกรรุ่นใหม ่

  กสก. 

โครงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีเกษตร 
 

ตรวจรระเมินเพื่อกำร
รับรองมำตรฐำนคุณภำพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

วิสำหกิจ
ชุมชนเกษตร
อินทรีย์เวียง
ดิน  

(สวนแชมร์) 
หมู่ที่ 6 ต ำบล
พระบำท 
อ ำเภอเมือง
ล ำรำง 

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS มี
จุดเรียนรู้กำรรลูกพชืลัก ไม้ลล กำร
ท ำรุ๋ยหมัก กำรท ำน้ ำส้มควันไม้ สวน
ไม้ดอกไม้รระดับ และมรี้ำนกำแฟ ซึ่ง
มีนักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจและเข้ำ
มำเยี่ยมชมกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง 

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

14, 21 
กันยำยน 
2565 

รระชำสัมพันธ ์ล่ำน
รำยกำรวทิยุ เกษตร
สัมพันธ์  
 

ร่วมออกอำกำศรำยกำร 
“เกษตรสัมพันธ์” 

ระบบ FM 
97 MHz 
/Facebook 
Live 

สวท.ล ำรำง 
กรม
รระชำสัมพันธ ์

กำรดูแลต้นไม้ช่วงฝนตกหนัก น้ ำท่วม
สวนและกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
หลักกำรเก็บตัวอยำ่งดินอย่ำงถูกต้อง 

  กยศ., กอพ. 

23 กันยำยน 
65 

กำรคดัเลือกเกษตร
และสถำบันเกษตรกร
ดีเด่น ระดับภำค 
(ภำคเหนือตอนบน) 
รระจ ำรี 2566 

ร่วมสังเกตกำรณ์และ
ร่วมแสดงควำมคดิเห็น 
ในกำรจัดกิจกรรมฯ 

เกษตรกร
ดีเด่นและ
สถำบัน
เกษตรกร
ดีเด่น 

ศพก.เครือข่ำย 
ต ำบลบ่อแฮ้ว) 
ต. บ่อแฮ้ว   
อ.เมือง 

นำงสำววรีำภรณ์ บุญเตม็ ได้รับ
คัดเลือกเร็นตัวแทนเกษตรกรดีเด่น 
สำขำอำชพีท ำนำ ของระดับจังหวัด
ล ำรำง 

  กสล. 

โครงกำรส่งเสริมกำร
ลลิตสินค้ำเกษตร
มำตรฐำน GAP 
ณ จังหวัดล ำรำง 

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
เกษตรกรลู้รลูกส้ม
เกลี้ยง 

เกษตรกรลู้
รลูกส้ม
เกลี้ยง 

หมู่ 1 ต ำบล
พระบำทวัง
ตวง อ ำเภอแม่
พริก 

ข้อเสนอแนะและรัญหำในกำรด ำเนิน
กิจกรรมโครงกำรส่งเสรมิกำรลลติ
สินค้ำเกษตรมำตรฐำน GAP 

  กสล. 

28 กันยำยน 
65 

กำรรระชุมเกษตร
อ ำเภอ (MM) และ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
เกษตรจังหวัด (PM)  
รระจ ำเดือนกันยำยน
2565 ครั้งที่ 
9/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงำนตำม
ระบบส่งเสริมกำรเกษตร
และงำนนโยบำยที่ส ำคัญ  

หัวหน้ำกลุ่ม/
ฝ่ำยบริหำร 
เกษตร
อ ำเภอ และ
เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน
เกษตร
จังหวัด 

ณ ห้องรระชุม
ส ำนักงำน
เกษตร จังหวดั
ล ำรำง 
 

ขับเคลื่อนงำนตำมระบบส่งเสริม
กำรเกษตรและงำนนโยบำยที่ส ำคัญ 
และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบรระมำณ
เน้นย้ ำให้มีกำรรระชำสมัพันธ์ลลกำร
รฏิบัติงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที ่
ให้เกษตรกรได้รับทรำบ และสำมำรถ
แก้ไขรัญหำที่เกิดขึ้นได้ทันต่อ
สถำนกำรณ ์  

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

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ
25 ตุลำคม 65 กำรรระชุมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตร

จังหวัด (PM) รระจ ำเดือนตุลำคม
2565 ครั้งที่ 10/2565 
 

เพื่อขับเคลื่อนงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร
และงำนนโยบำยที่ส ำคัญ 

หัวหน้ำกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรทั่วไร และเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 

ณ ห้องรระชุมส ำนักงำน
เกษตร จังหวดัล ำรำง 

กยศ. 

31 ตุลำคม 65 กำรรระชุมเกษตรอ ำเภอ (MM) 
รระจ ำเดือนตุลำคม2565 ครั้งที่ 
10/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร
และงำนนโยบำยที่ส ำคัญ  

หัวหน้ำกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรทั่วไร และเกษตรอ ำเภอ
ทุกอ ำเภอ 

ณ ห้องรระชุมส ำนักงำน
เกษตร จังหวดัล ำรำง 

กยศ. 
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