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๒ 
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

คร้ังที่ 7/2564 
วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
..................... 

ผู้มาประชุม 
  1. นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดล าปาง ประธาน 

2. นายสมศิลป์ ลาวพันธ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
3. นางสาวจิตติมา  กาบเย็น รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   
4. นางกีรติกร พรรณกมลกุล รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  
5. นางสุนาน เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
6. นายไพโรจน ์ จินากุล เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง  
7. นางเบญจวรรณ   สิทธิตุ่น เกษตรอ าเภอแม่เมาะ  
8. นายยุทธการณ์ ไทยลา รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอเกาะคา  
9. นางสาวจงจิตร มาลีเดช เกษตรอ าเภอเสริมงาม  

10. นางสาวธัญญ์รวี  ธนศิริพูลภัทร์ เกษตรอ าเภองาว  
11. นายพัฒนะ วาสนา เกษตรอ าเภอแจ้ห่ม  
12. นางกราบทอง พุ่มอยู่ เกษตรอ าเภอวังเหนือ  
13. นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอ าเภอแม่พริก  
14. นางสาววิภานันท์ สุขะ เกษตรอ าเภอสบปราบ  
15. นายจ ารัส เตชะสาย เกษตรอ าเภอแม่ทะ  
16. นางสิริพร  จันทน์เกษร เกษตรอ าเภอเมืองปาน  
17. นายวิศิษฐ์ เพียรอุตส่าห์ เกษตรอ าเภอห้างฉัตร  
18. นางสาวประไพศรี  บุรีค า เกษตรอ าเภอเถิน  
19. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
20. นางสาวสุมิตรา บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
21. นางสาวเมธวรรณ ธรรมนญู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       
22 นางสาวสุบิน  แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       เลขานุการ  
23. นางสาวรุจิรา    หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
-     

มอบรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดล าปาง 
 ตามท่ี ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางได้ด าเนินการจัดประชุมพิจารณาผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานกระทรวงเกษตร      
ท่ีเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยมีแปลงใหญ่ท่ีผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมการ
พิจารณา จ านวน 3 แปลงใหญ่ ประกอบด้วย 
 1) แปลงใหญ่สับปะรด ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
 2) แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ 7 ต าบลวังทรายค า อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
 3) แปลงใหญ่ข้าว ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 

/โดยผลการพิจารณาตัดสิน... 



๓ 
 โดยผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการฯ  ได้ตัดสินผลการประกวดเรียบร้อยแล้ว จึงขอมอบเงินรางวัล พร้อม
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ท่านเกษตรอ าเภอเพื่อมอบให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ ต่อไป โดยมีผลการประกวด ดังนี้ 
 - แปลงใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ แปลงใหญ่ข้าว ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
 - แปลงใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ 7 ต าบลวังทรายค า อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 
 - แปลงใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 คือ แปลงใหญ่สับปะรด ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
ท้ังนี้ แปลงใหญ่ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มเอกสารและวีทีอาร์น าเสนอให้สมบูรณ์ และจัดส่ง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

เร่ิมประชุมเวลา     09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 
  1. ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับ
จังหวัด เป็นการประชุมเวียน 
  2. เน้นย้ าให้ปฏิบัติ ตามประกาศจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันท่ี  2 สิงหาคม 2564 ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน     ในเขตท้องท่ีจังหวัดล าปาง ประกาศห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 ท่ีมีจ านวนรวมกันครั้งหนึ่งมากกว่า 20 คน ยกเว้นแต่เป็นกิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ โดย
ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และต้องด าเนินการตามาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง 
  3. โครงการรับคนล าปางกลับบ้าน ติดต่อสอบถามได้ ท่ี สายด่วนศูนย์โควิด-19 จังหวัดล าปาง โทร. 
093-1408023 ได้ทุกวันระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. 
 
 ระดับเขต 
 - 
 ระดับกรม 

- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 6/2564 วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 

 ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 
2564  
             1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
(Routine to Research : R2R) 
       ตัวช้ีวัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตร R2R 
 

/ตัวชี้วัด... 
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1.2 โครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2564  
      บูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ด าเนินการระหว่างวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 – 7 
กันยายน 2564 จ านวน 13 อ าเภอ ๆ ละ 1 จุดน าร่อง รายละเอียดตามแผน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

2. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชมุชน (One Stop Service) 
2.1 รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน   

(One Stop Service)  ดังนี้ 
- เครื่องผสมปุ๋ย วงเงิน ๓,๐๖๐,๒๐๐ บาท จัดซื้อโดยวิธีการคัดเลือกจากผู้ประกอบการ SMEs 

ได้ผู้ชนะการคัดเลือก คือ บริษัทเพิ่มทรัพย์ ๒๐๐๙ จ ากัด อยู่ในขั้นตอนการท าสัญญา ในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
การส่งมอบภายใน ๓๐ วัน 

- ขอให้อ าเภอเร่งรัดผู้รับผิดชอบการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา 
ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยส่งข้อมูลทางไลน์: กลุ่มดินปุ๋ยล าปาง ทุกวันพุธของสัปดาห์ ท้ังนี้ 
ขอให้ขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง ได้แก่ การให้บริการตรวจวิ เคราะห์ดิน บริการผสมปุ๋ย และการจ าหน่ายปุ๋ย   
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการฯ  

/รายงานความก้าวหน้า… 

ล ำดบั วนัที่ด ำเนิน อ ำเภอ เรื่อง พ้ืนทีด่ ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมอำชีพเกษตรกรผลิตสินค้ำปลอดภยัจงัหวัดล ำปำง ปี 2564

ที่ กำรอบรม องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดล ำปำง,สนง.เกษตรจงัหวัดล ำปำง, และหน่วยภำคีเครือข่ำยฯ

1 17-ส.ค.-64 เมือง สับประรด กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านทรายมูล หมู่ 1 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองล าปาง 35
2 19-ส.ค.-64 เกาะคา ขา้ว บ้านกองหาญ หมู่ที่ 8 ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา 35
3 20-ส.ค.-64 เมืองปาน ขา้ว กลุ่มเกษตรกรขา้ว ม.5 ต.แจซ้้อน อ.เมืองปาน 35
4 23-ส.ค.-64 เถนิ ขา้ว บ้านแม่ปะหลวง ม.1 ต.แม่ปะ อ าเภอเถนิ 35
5 24-ส.ค.-64 แม่เมาะ ขา้ว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสบจาง หมู่6 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ 35
6 26-ส.ค.-64 ห้างฉตัร พชืผัก วสิาหกจิชมุชนกลุ่มเกษตรผักปลอดสารพษิบ้านจ า ม .6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉตัร 35
7 27-ส.ค.-64 เสริมงาม พชืผัก บ้านปงแล้ง ม.9 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม 35
8 30-ส.ค.-64 แม่ทะ พชืผัก กลุ่มเกษตรอนิทรีย ์บ้านนาคตหลวง หมู่ 3 ต าบลป่าตัน อ.แม่ทะ 35
9 31-ส.ค.-64 งาว กระเทียม กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม หมู่ 7 ต าบลบ้านแหง อ.งาว 35

10 2-ก.ย.-64 วงัเหนอื พชืผัก วสิาหกจิชมุชนศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนวงัซ้าย หมู่ 2 ต.วงัซ้าย อ.วงัเหนอื 35
11 3-ก.ย.-64 แจห้่ม มะนาว กลุ่มผู้ปลูกมะนาวแปลงใหญ่ ต.ทุ่งผ้ึง อ.แจห้่ม 35
12 6-ก.ย.-64 สบปราบ พชืผัก วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแปรรูปผักเชยีงดาบ้านหนองววัแดง เลขที่ 2  หมู่ที่ 4 ต.นายาง อ.

สบปราบ
35

13 7-ก.ย.-64 แม่พริก ส้มเกล้ียง บ้านเกาะหัวชา้ง ม.1 ต.พระบาทวงัตวง อ.แม่พริก 35
455

จ ำนวน
กลุ่มเป้ำหมำย(คน)

รวม



๕ 
รายงานความก้าวหน้าการบริการตรวจวิเคราะห์ดิน 

  ท่ี อ าเภอ ศดปช. จ านวนผู้ใช้บริการ (ราย) ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
      เป้าหมายข้ันต่ า ผู้มาใช้บริการ   
1 เมืองล าปาง ทุ่งฝาย 272 272 ๑๐๐.00 
2 เกาะคา ใหม่พัฒนา 272 272 ๑๐๐.00 
3 แจ้ห่ม ปงดอน 272 272 ๑๐๐.00 
4 เถิน ล้อมแรด 272 272 ๑๐๐.00 
5 ห้างฉัตร ปงยางคก 272 272 ๑๐๐.00 
6 แม่ทะ สันดอนแก้ว 272 272 ๑๐๐.00 
7 งาว บ้านแหง 272 272 ๑๐๐.00 
8 วังเหนือ วังซ้าย 272 1๙๖ ๗๒.๐๖ 
9 สบปราบ แม่กัวะ 272 ๘๙ ๓๒.๗๒ 

10 แม่พริก ผาปัง 272 ๘๔ ๓๐.๘๘ 
11 เสริมงาม เสริมงาม 272 ๑๒๐ ๔๔.๑๒ 
12 แม่เมาะ นาสัก 272 ๑๖๑ ๕๙.๑๙ 
13 เมืองปาน เมืองปาน 272 ๒๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

รวม 3,536 ๒,๘๒๖ ๗๙.๙๒ 
หมายเหตุ : ตัดยอดข้อมูล ณ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

 

 
 

การให้บริการจ าหน่ายปุ๋ย 
    

  
     

       
  

     
ที ่ อ าเภอ ศดปช. 

ปริมาณปุ๋ยที่สนับสนุน  
(กิโลกรัม) 

ปริมาณปุ๋ยที่จ าหน่าย  
(กิโลกรัม) 

รวม 
(กิโลกรัม) 

 
ร้อยละ 

 
    46-0-0 18-46-0 0-0-60 46-0-0 18-46-0 0-0-60 

1 เมืองล าปาง ทุ่งฝาย 3,000 1,500 1,500 ๒,๒๐๒ ๑,๐๖๒ ๙๑๘ ๔,๑๘๒ ๖๙.๗๐ 

2 เกาะคา ใหม่พัฒนา 3,000 1,500 1,500 ๑,๖๐๙ ๑,๒๐๘ ๗๐๘ ๓,๕๒๕ ๕๘.๗๕ 

3 แจ้ห่ม ปงดอน 3,000 1,500 1,500 ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ ๑๖.๖๗ 

4 เถิน ล้อมแรด 3,000 1,500 1,500 - - - -  

5 ห้างฉัตร ปงยางคก 3,000 1,500 1,500 ๘๘๐ ๒๙๕ ๒๖๕ ๑,๔๔๐ ๒๔.๐๐ 

6 แม่ทะ สันดอนแก้ว 3,000 1,500 1,500 ๒,๐๕๐ ๑,๕๐๐ ๑,๓๕๐ ๔,๙๐๐ ๘๑.๖๗ 

7 งาว บ้านแหง 3,000 1,500 1,500 - - - - - 

8 วังเหนือ วังซ้าย 3,000 1,500 1,500 ๘๐๐ ๕๕๐ ๕๕๐ ๑,๙๐๐ ๓๑.๖๗ 

9 สบปราบ แม่กัวะ 3,000 1,500 1,500 - - - - - 

10 แม่พริก ผาปัง 3,000 1,500 1,500 ๖๖ ๑๙๖ ๑๒๖ ๓๘๘ ๖.๔๗ 

11 เสริมงาม เสริมงาม 3,000 1,500 1,500 ๑๒๐ ๓๐๐ ๒๕๐ ๖๗๐ ๑๑.๑๗ 

12 แม่เมาะ นาสัก 3,000 1,500 1,500 ๗๕๐ ๑๐๐ ๒๕๐ ๑,๑๐๐ ๑๘.๓๓ 

13 เมืองปาน เมืองปาน 3,000 1,500 1,500 ๑,๑๗๑ ๑,๒๕๙ ๙๒๐ ๓,๓๕๐ ๕๕.๘๓ 
รวม 39,000 19,500 19,500 ๑๐,๖๔๘ ๖,๔๗๐ ๕,๓๓๗ ๒๒,๔๕๕ ๒๘.๗๙ 

 



๖ 
การให้บริการผสมปุ๋ย 
ท่ี อ าเภอ ศดปช. การให้บริการผสมปุ๋ย (กิโลกรัม) รวม  
      46-0-0 18-46-0 0-0-60 (กิโลกรัม) 
1 เมืองล าปาง ทุ่งฝาย ๙๕๒ ๖๑๒ ๙๑๘ ๒,๔๘๒ 
2 เกาะคา ใหม่พัฒนา ๑,๓๕๙ ๙๕๘ ๔๕๘ ๒,๗๗๕ 
3 แจ้ห่ม ปงดอน ๘๐๐ ๑,๕๐๐ ๓๕๐ ๒,๖๕๐ 
4 เถิน ล้อมแรด    - 
5 ห้างฉัตร ปงยางคก ๒๓๐ ๒๙๕ ๒๖๕ ๗๙๐ 
6 แม่ทะ สันดอนแก้ว ๒,๐๕๐ ๑,๕๐๐ ๑,๓๕๐ ๔,๙๐๐ 
7 งาว บ้านแหง    - 
8 วังเหนือ วังซ้าย ๑,๓๕๐ ๑,๐๕๐ ๑,๒๕๐ ๓,๖๕๐ 
9 สบปราบ แม่กัวะ    - 

10 แม่พริก ผาปัง    - 
11 เสริมงาม เสริมงาม ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๔๐ 
12 แม่เมาะ นาสัก    - 
13 เมืองปาน เมืองปาน    - 

รวม ๕,๘๘๙ ๕,๔๒๓ ๓,๗๙๓ ๑๕,๑๐๕ 
หมายเหตุ : ตัดยอดข้อมูล ณ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
          1) กรมฯ มีค าส่ังให้ นางอุไรวรรณ แก้วหล้า ต าแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรช านาญงาน ส านักงาน
เกษตรอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ช่วยราชการส านักงานเกษตรอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  

 2) การรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
มีผู้สมัคร จ านวน 11 คน และ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มีผู้สมัครสอบจ านวน 94 คน รวมท้ังหมด จ านวน 
105 คน สอบในวันท่ี 8 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป) และ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) ซึ่งผู้เข้าสอบมาจากพื้นท่ีควบคุมเข้มงวดสูงสุด ต้องผ่านการตรวจ 
Covid – 19 และผ่านการฉีดวัคซีน จ านวน 2 เข็ม หากเดินทางมาจากต่างจังหวัดต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด ประกาศผู้มีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 19 สิงหาคม 
2564 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 รายงานตัวในวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 เริ่มท างานในวันท่ี  
1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ท าสัญญาจ้างวันท่ี 1 กันยายน 2564 ต าแหน่งบริหาร 1 นักวิชากรส่งเสริม
การเกษตร 5 ต าแหน่ง (ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ 2 ต าแหน่ง ส านักงานเกษตรอ าเภองาว 3 ต าแหน่ง) เป็นการ
พิจารณาตามความเหมาะสม และสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
 

/3) นางสาวพัชราภรณ์ … 



๗ 
3) นางสาวพัชราภรณ์ สมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภองาว 

ย้ายไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดแพร่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.2 งานการเงิน 
         1) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๔ ตัดยอดวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2564 ร้อยละ 81.09 ตัดยอดการยืมเงินและการเบิกจ่ายภายในวันท่ี 10 กันยายน 2564 ส่วนค่า
สาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ให้เบิกส้ินเดือนตามรอบบิล 

 2) การเบิกค่าของสมนาคุณวิทยากร กรณีศึกษาดูงาน และการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร กรณีบรรยาย
ถ่ายทอดความรู้ในสถานท่ีฝึกอบรม ดูงานให้เบิกเป็นค่าสมนาคุณ ให้มอบเป็นของท่ีระลึก ไม่เกิน 1500 บาท ส่วน
ค่าตอบแทนวิทยากร ต้องมีเอกสารในการจัดอบรม 

นายไพโรจน์ จินากุล เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอหารือแนวทางการ
ด าเนินงานตามรายละเอียด กค (กวจ) 0405.2/ว 89 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563  

นางสุนาน เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ต้องตรวจสอบวัสดุท่ีซื้อเป็น
สินค้าท่ีผลิตในประเทศ หาร้านค้าท่ีขึ้นทะเบียนเป็น SME 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.2.1 การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร 

               เพื่อรวบรวมและปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
ต่อไป จึงขอให้อ าเภอด าเนินการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรทุกกลุ่มท่ีมีอยู่ ในระบบ และบันทึกข้อมูลลงใน 
https://1pt.co/yuwa ภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

- กรณีกลุ่มยุวเกษตรกรท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอได้ด าเนินการส่งเสริมไปแล้ว  แต่ไม่มีช่ือในระบบ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมใน https://1pt.co/yuwa 

- กรณีกลุ่มยุวเกษตรกรท่ีไม่ด าเนินกิจกรรม หรือ สถานศึกษาถูกยุบ ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอท า
หนังสือขอยกเลิกกลุ่มฯ มายังส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อด าเนินการแจ้งยกเลิกในระบบต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2 วิธีปฏิบัติและตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 

 ขอให้อ าเภอด าเนินการตามวิธีปฏิบัติและตัวช้ีวัดการขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร (3ก) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 2 และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนด เพื่อบันทึกลงในระบบ (ระบบอยู่ระหว่างการจัดท า) จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

               *** บุคคล และกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ต้องไม่ซ้ ากับตัวชี้วัด ฯ (รอบท่ี 1)*** 
  

การพัฒนา เป้าหมายอ าเภอละ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. Smart Farmer ต้นแบบ 1 คน 1) แบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Smart 

Farmer ต้นแบบ 
2) แบบจัดเก็บข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ 
3)  

https://1pt.co/yuwa


๘ 
การพัฒนา เป้าหมายอ าเภอละ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2. Young Smart Farmer 
ต้นแบบ 

1 คน 1) แบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Young 
Smart Farmer ต้นแบบ 

2) แบบจัดเก็บข้อมูล Young Smart Farmer ต้นแบบ 

3. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
ต้นแบบ 

1 กลุ่ม 1) แบบประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก)  
(กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร) 

2) แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร ต้นแบบ 

4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต้นแบบ 1 กลุ่ม 1) แบบประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก)  
(กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) 

2) แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต้นแบบ 

5. กลุ่มยุวเกษตรกร ต้นแบบ 1 กลุ่ม 1) แบบประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก)  
(กลุ่มยุวเกษตรกร) 

2) แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร ต้นแบบ 

 
 นางเบญจวรรณ สิทธิตุ่น เกษตรอ าเภอแม่เมาะ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอให้จังหวัดพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมยุวเกษตรกรในพื้นท่ีแต่ละต าบล ๆ ละ 1 กลุ่มเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีได้พัฒนา
งานกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรไปท างานร่วมกับครูในโรงเรียน 

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดล าปาง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ระดมความคิดเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร งบพัฒนาจังหวัด งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบอื่น ๆ ในการส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อยกระดับและต่อยอดในการพัฒนากลุ่มต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 กลุ่มอารักขาพืช 
4.3.1 โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 

ผลการเบิกจ่าย โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร  ณ 23 ก.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 
 
 

  
/1) กิจกรรม การส ารวจ… 



๙ 
1) กิจกรรม การส ารวจติดตามการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง 

              ส านักงานเกษตรอ าเภอ และคณะท างานขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลัง ส ารวจ
ติดตามสถานการณ์ของโรคใบด่างมันส าปะหลัง และศัตรูมันส าปะหลังชนิดอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้ทันกับสถานการณ์การระบาดของศัตรูมันส าปะหลังทุกชนิด ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเฝ้าระวัง และ
หมั่นส ารวจแปลงมันส าปะหลังอย่างสม่ าเสมอ หากพบต้นมันส าปะหลังแสดงอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตร
อ าเภอในพื้นท่ีทราบ เพื่อด าเนินการป้องกันก าจัดทันที และรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทุกวันพุธก่อนเวลา 12.00 น. 
ทางระบบรายงานแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช และรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ( forecast-
ppsf.doae.go.th) และหากพบพื้นท่ีการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง การจัดการต้นมันส าปะหลังและการชดเชยการ
ท าลาย คุณสมบัติและเงื่อนไขของเกษตรกร 

1. เป็นเกษตรกรท่ีปลูกมันส าปะหลังต้ังแต่ 1 ต.ค.63 และได้ขึ้นหรือปรับปรุง ทบก. แล้วภายใน 15 ก.ค. 64 
           2. เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงท่ีพบโรคใบด่างมันส าปะหลัง      

3. เป็นเกษตรกรที่ท าลายต้นมันส าปะหลังเป็นโรค ต้ังแต่ 1 ธ.ค. 63 
4. เป็นเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะท างานท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะอนุกรรมการ

บริหารจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง ระดับจังหวัด  
5. เป็นเกษตรกรที่เปิดบัญชีเงินฝากกับ ธกส.เกษตรกรได้ค่าชดเชยการท าลาย ไร่ละ 2,160 บาท ท้ังนี้

เกษตรกรต้องช้ีเป้าแปลงท าลายภายในวันท่ี 15 ก.ค. 64  
งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจติดตามการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง เช่นค่าเบี้ยเล้ียง  

ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม 
2) กิจกรรม การตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด 

         ส านักงานเกษตรอ าเภอประชาสัมพันธ์รับสมัครแปลงพันธุ์สะอาดและตรวจประเมินแปลงพร้อม
บันทึกลงระบบ cmd2s.doae.go.th รับสมัครถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

        เงื่อนไขแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ 
1. แปลงปลูกมันส าปะหลัง ในพื้นท่ีท่ีไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังและห่างจากพื้นท่ี

ท่ีพบการระบาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร 
 2. เป็นแปลงท่ีปลูกมันส าปะหลังพันธ์ทนทาน ได้แก่ ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50  ห้วยบง 60 ระยอง 90 
และนอกจากนี้ให้สามารถใช้พันธุ์อื่น ๆ ท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ 
 3. เป็นแปลงท่ีไม่ปลูกพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันส าปะหลัง ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89  
           4. กรณีการปลูกมันส าปะหลังหลายพันธุ์ในแปลง ห้ามมีพันธ์อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันส าปะหลัง
ปะปนในแปลง 

          5. เป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
          6. เป็นเกษตรกรท่ีผ่านการพิจารณารับรองจากคณะท างานตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันส าปะหลัง

สะอาด ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง ระดับจังหวัด 
          7. เป็นเกษตรกรที่เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่า

วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม 
3) กิจกรรม การติดตามการด าเนินงานโครงการ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่าง 
มันส าปะหลังในพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลังท่ัวไป และพื้นท่ีปลูกท่ีเคยพบการระบาดและด าเนินการท าลายแล้ว และรายงานกรม
ส่งเสริมการเกษตรทุกวันพุธก่อน 12.00 น. ทางระบบรายงานแปลงติดตามสถานการณ์ การระบาดศัตรูพืช และรายงาน
สถานการณ์ระบาดศัตรูพืช (forecast-ppsf.doae.go.th) 

/งบประมาณ... 



๑๐ 
งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการด าเนินงานโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ี

จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

4) พื้นที่ด าเนินงาน  
           พื้นท่ีท่ีมีการปลูกมันส าปะหลังท้ังหมด จ านวน 13 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองล าปาง แม่เมาะ    
เกาะคา เสริมงาม งาว แจ้ห่ม วังเหนือ เถิน แม่พริก แม่ทะ สบปราบ ห้างฉัตร และเมืองปาน          

  ผลการเบิกจ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 
ณ 23 ก.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดล าปาง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอให้กลุ่มอารักขาพืชช้ีแจง สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นท่ี ท้ัง 3 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรม การส ารวจติดตามการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง  กิจกรรม การตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันส าปะหลัง
สะอาด และกิจกรรม การติดตามการด าเนินงานโครงการ ให้เจ้าหน้าท่ีอ าเภอไปช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานให้เกษตรกรใน
พื้นท่ีรับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
4.4.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และข้อก าหนดของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่าง
เคร่งครัด หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ปรับเปล่ียนกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) เป็นกิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  การ
สนับสนุนการให้บริการและข้อมูลข่าวสาร และ/หรือ กิจกรรมติดตามการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ ดังนี้ 

/รายละเอียดการด าเนินงาน… 



๑๑ 
รายละเอียดการด าเนินงาน  
1) กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. การสนับสนุนการใหบ้ริการและข้อมูลข่าวสาร  

1. ส่ิงพิมพ์ เช่น เอกสารวิชาการ/แผ่นพับ/โปสเตอร์/วารสาร องค์ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย  

2. วีดิทัศน์ องค์ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย 
3. ป้ายไวนิล องค์ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย  
4. วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษฟาง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
6. ส่ือรูปแบบต่าง  ๆส าหรับการให้บริการและข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับ ศพก. และศูนย์เครือข่าย เป็นต้น  

2) กิจกรรมติดตามการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้  
     ใช้เป็นค่าติดตามการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การ

ผลิตสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าท่ี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 แจ้งประกาศส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เร่ือง ก าหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. 2564 
  ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ข้อ 5 และข้อ 6 ก าหนดให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เป็นนายทะเบียน ท าหน้าท่ีจัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นรายสินค้า 
หรือรายครัวเรือนตามความจ าเป็นและเหมาะสม ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ออกประกาศส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เรื่อง ก าหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. 2564 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรต่อไป และขอให้ใช้คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. 2564 
นับต้ังแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 (เอกสารแนบ หน้า 22 - 25) ท้ังนี้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้จัดส่งหนังสือแจ้ง
อ าเภอ ท่ี ลป 0009.4/ว 17116 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนกรกฎาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.4.4 ระบบการรายงาน… 



๑๒ 
4.4.4 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนกรกฎาคม 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.5 การตรวจสอบการเงินอื่น ปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าปาง ได้ตรวจสอบการเงินอื่น ปีงบประมาณ 2564 ของ

ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางจากการตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
กลาง กรมส่งเสริมการเกษตร และเงื่อนไขการเยียวยาตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดล าปาง มีข้อตรวจพบให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางช้ีแจงเพิ่มเติม จ านวน 8 ข้อ 

ในส่วนข้อ 5 ทะเบียนเกษตรกรในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ
หัวหน้าครัวเรือนตามรายงาน มีการโอนเงินให้นายเจริญ วังใน เกษตรกรอ าเภอแม่พริก ขอให้ทางส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าปางประสานงานกับธนาคารเพื่อยืนยันยอดการโอนเงินดังกล่าวว่าได้มีการโอนเงินให้นายเจริญ วังใน ตามรายงานท่ีปรากฏ 
ได้แจ้งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ  

ในส่วนข้อ 6 ทะเบียนเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ
หัวหน้าครัวเรือนตามรายงาน มีการโอนเงินให้ นางสาวลัดดาศรี ดวงดีวงศ์ และนางสาวนุตจิรา อินมะโน เกษตรกรอ าเภอ 
สบปราบ ขอให้ทางส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางประสานงานกับธนาคารเพื่อยืนยันยอดการโอนเงินดังกล่าวว่าได้มีการโอน
เงินให้ ตามรายงานท่ีปรากฏ ได้แจ้งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ 

เน้นย้ า ในส่วนข้อ 7 (7.3) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ในการกรอก
แบบฟอร์มใหค้รบถ้วน พบว่า ไม่มีการลงนามตรวจสอบแบบรับข้ึนทะเบียน 

คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 หน้า 42 ข้อ 6 การลงลายมือช่ือใน
ส่วนท้ายของแบบค าร้อง ให้เกษตรกรลงรายมือช่ือรับรองข้อมูลท่ีแจ้งขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียน พยาน (ผู้น าชุมชน) 
ลงลายมือเป็นพยานในการแจ้งข้อมูล เจ้าหน้าท่ีผู้รับข้ึนทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบต าบลลงลายมือ
ช่ือ และเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจแบบข้ึนทะเบียน หมายถึง เกษตรอ าเภอหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือช่ือเพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ (เจ้าหน้าท่ีรับข้ึนทะเบียนต้องไม่ใช่คนคนเดียวกับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแบบรับข้ึนทะเบียน) (เอกสารแนบหน้า 26 
- 29) 

 



๑๓ 
4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

 4.5.1 โครงการสับปะรดล าปาง  กิจกรรมยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สับปะรด
จังหวัดล าปาง (งบพัฒนาจังหวัด) 
            พื้นท่ีเป้าหมาย : ด าเนินการในพื้นท่ี ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
           กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นท่ีต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  จ านวน 50 ราย 
               การด าเนินงาน : 1) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 2 วัน หลักสูตร   
               - การผลิตสับปะรดมาตรฐานปลอดภัย (GAP) 
              - การใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพผลผลิต 
              - ระบบมาตรฐานและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า 
              - แนวทางพัฒนาคุณภาพผลผลิตไปสู่การขอรับรอง GI 
 2) สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการแปรรูปสับปะรด และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ผลผลิตสับปะรด 
            แผนด าเนินการ : เดือนสิงหาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัด
ล าปาง 
  1) แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
       - ขณะนี้ด าเนินการประสานร้านผู้จัดจ าหน่าย และกลุ่มแปลงใหญ่ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่
ระหว่างจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดท ารายละเอียด TOR รถแทรกเตอร์ และรายละเอียดวัสดุต่างๆ 
  2) แปลงใหญ่ผัก  ต าบลเถินบุรี  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 
       - ด าเนินการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า รถพรวนดินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการติดต้ังเครื่องสูบน้ า
ระบบโซล่าเซลล์ และจัดท าเอกสารทางบัญชีต่างๆ ให้เรียบร้อย 
   3) แปลงใหญ่ผัก ต าบลวังแก้ว อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
  - ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประสานร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งร้านค้าอยู่
ระหว่างจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อส่งให้ทางกลุ่มแปลงใหญ่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- 



 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6    
6.1   ผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือน กรกฎาคม 2564 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
1 กรกฎาคม 64 โครงการยกระดับ

แปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด 
 

เพื่อท าพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
ระหว่างหน่วยงานเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่ ได้แก่ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ล าปาง กับคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 
จ านวน 5 แปลง 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง ต าบล
ปงแสนทอง อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง 

เกษตรกรมีการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีความหลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ 
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อยอดด้าน
คุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาด เป็นการ
สร้างโอกาสให้เกษตรกรยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการ สร้างรายได้อย่างย่ังยืน 

  กสผ. 

5 กรกฎาคม 64 การพัฒนาเกษตรกร 
การอบรมประธาน
ศูนย์เครือข่าย ศพก. 
คร้ังที่ 2 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ใน
ประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรใน
พื้นที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ใน
ประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจน
การเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม
การเกษตร 

ประธานศูนย์เครือข่าย 
ศพก. จ านวน  50 ราย  

ศูนย์เครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 7 ต าบลพระ
บาท อ าเภอเมือง
ล าปาง 

ประธานศูนย์เครือข่าย มีความรู้ความ
เข้าใจ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ การ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ ตลอดจน
การเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้/
เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร 

  กยศ. 

6 กรกฎาคม 64 การพัฒนาเกษตรกร 
การอบรมประธาน
ศูนย์เครือข่าย ศพก. 
คร้ังที่ 2 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ใน
ประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรใน
พื้นที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ใน
ประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจน
การเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม
การเกษตร 

ประธานศูนย์เครือข่าย 
ศพก. จ านวน  40 ราย  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) อ าเภอวัง
เหนือ จังหวัดล าปาง 

ประธานศูนย์เครือข่าย มีความรู้ความ
เข้าใจ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ การ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ ตลอดจน
การเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้/
เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร 

  กยศ. 

7 กรกฎาคม 64 
 

การพัฒนาเกษตรกร 
การอบรมประธาน
ศูนย์เครือข่าย ศพก. 
คร้ังที่ 2 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ใน
ประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรใน
พื้นที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ใน
ประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจน
การเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม
การเกษตร 

ประธานศูนย์เครือข่าย 
ศพก. จ านวน  40 ราย  

ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่กัวะ อ าเภอ
สบปราบ จังหวัด
ล าปาง 

ประธานศูนย์เครือข่าย มีความรู้ความ
เข้าใจ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ การ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ ตลอดจน
การเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้/
เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร 

  กยศ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
7 กรกฎาคม 64 โครงการอาสาสมัคร

เกษตร ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ 
zoom meeting  
 

เพื่อสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัคร
เกษตร ระดับเขต 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
อาสาสมัครเกษตรระดับ
จังหวัด และระดับอ าเภอ 
จ านวน 3 ราย พร้อมด้วย
คณะกรรมการอาสาสมัคร
เกษตรอ าเภอ (อกษอ.) 
หรือ อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) จ านวน 
10 ราย 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

สร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายข่าว
ประชาชน (กอ.รมน.), การเกษตร
ผสมผสานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(โครงการศูนย์ศึกษาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ห้วยฮ่องไคร้), การก าจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (ศทอ.
เชียงใหม่), การขยายพันธุ์พืช (ศสอ.
เชียงใหม่) และศึกษาดูงาน ณ ที่ท าการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ า  

  กสก. 

โครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และ
เชื่อมโยง  

เพื่ออบรมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การท าบัญชี 
การเสียภาษี และการควบคุมพัสดุ ของกลุ่มแปลงใหญ ่

เจ้าหน้าที่ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ  ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว และตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ 5 
กลุ่มแปลงใหญ ่

ห้องประชุมข้าวแต๋น 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ล าปาง 

เจ้าหน้าที่และกลุ่มสามารถปฏิบัติการท า
บัญชี การท าเอกสารภาษี และศึกษา
ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการด าเนินงานที่ถูกต้อง 

  กสผ. 

8 กรกฎาคม 64 
 

ตรวจรับรองเคร่ืองคัด
ขนาดล าไยสดตัดขั้ว
จังหวัดล าปาง 
ของผู้ประกอบการใน
พื้นที่  

เพื่อตรวจรับรองเคร่ืองคัดขนาดล าไยสดตัดขั้ว กลุ่มเกษตรกร แปลงส้มเกลี้ยง บ้าน
เกาะหัวช้าง ต าบล
พระบาทวังตวง 
อ าเภอแม่พริก และ
เสริมงาม จังหวัด
ล าปาง 

แก้ไขปัญหาการซื้อขายล าไยสด ปี 
2564 ให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อ
ขาย ลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย นอกจากน้ี ได้ลงพื้นที่ติดตามการ
ด าเนินงานแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่
มีอัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ 
ของเกษตรกร ณ  

  กสผ. 

โครงการ 1 ต าบล 1 
กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่  

เพื่อตรวจเย่ียมการด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
แปลง นายเกรียงไกร 
จ าปา (เกาะคา) 
แปลงนางอนงค์ อินปัน
บุตร (สบปราบ) 

หมู่ 4 ต าบลไหลห่ิน 
อ าเภอเกาะคา และ 
หมู่ 2 ต าบลสบปราบ 
อ าเภอสบปราบ 

ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้
จ่ายงบประมาณ ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
ประชาสัมพันธ์ แนะน า และแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  กสผ. 

โครงการพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
การเกษตร ป ี2564 
หลักสูตร การผลิตตัว
ห้ าเพื่อควบคุม
ศัตรูพืช  

เพื่อติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  ต าบลวอแก้ว อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม ่ทราบผล 
การผลิตตัวห้ าเพื่อควบคุมศัตรูพืช 

  กอพ. 

15 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
9 กรกฎาคม 64 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
แบบครบวงจรมุ่งสู่
เกษตรอินทรีย์จังหวัด
ล าปาง งบพัฒนา
จังหวัดล าปาง ป ี
2564 

ติดตามการส่งมอบตู้เลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
จิ้งหรีด 

บ้านทุ่งฮี หมู่ 1  
ต าบลวังทรายค า 
อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 

กลุ่มเกษตรกรได้รับตู้เลี้ยงจิ้งหรีด   กอพ. กสผ. 

12 กรกฎาคม 
64 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร 
(Routine to 
Research : R2R) 
ออนไลน์ 

เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการพัฒนางานประจ า
สู่งานวิจัย สามารถออกแบบงานวิจัย R2R  

เจ้าหน้าที่จังหวัดและ
อ าเภอ 

ผ่านระบบ Zoom 
ประชุม ณ ที่ต้ัง 

เจ้าหน้าที่ให้มคีวามรู้ในการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย สามารถออกแบบ
งานวิจัย R2R เจ้าหน้าที่น าผลงานตาม
นโยบายที่ท าเป็นประจ ามาพัฒนาสู่
งานวิจัย เพื่อให้เข้ากับบริบทของพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสม 

  กยศ. 

การอบรมและมอบ
ปัจจัยการผลิต 
หลักสูตร การส่งเสริม
การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อ
บริโภคและแปรรูป  

เพื่อเป็นทางเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดบริโภค
และแปรรูปเป็นจิ้งหรีดแป้งผงโปรตีนเพื่อการส่งออก 
และเพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถเลี้ยง
จิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมรายได้ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัด
ล าปาง งบพัฒนาจังหวัดล าปาง 2564   

กลุ่มเกษตรกร ต าบลวังทรายค า 
อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการเลี้ยง
จิ้งหรีด ชีววิทยา โรคและแมลงศัตรู
จิ้งหรีด การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด (GAP) การฝึก
ปฏิบัติการเลี้ยง การแปรรูป การทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ณ  

  กอพ. 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
แบบครบวงจรมุ่งสู่
เกษตรอินทรีย์จังหวัด
ล าปาง งบพัฒนา
จังหวัดล าปาง ป ี
2564 
 

ติดตามการส่งมอบตู้เลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มเกษตรกร จ านวน 3 อ าเภอ 
ได้แก่ เมืองล าปาง 
แม่เมาะ แม่พริก   

กลุ่มเกษตรกรได้รับตู้เลี้ยงจิ้งหรีดจ านวน 
39 ตู้ 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
13 กรกฎาคม 

64 
จัดประชุม
คณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก./
แปลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด คร้ังที่ 2  

เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. ของ
อ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัด 

ประธาน ศพก/แปลงใหญ่ 
จ านวน 26 ราย 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน 
จ านวน 26 ราย 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

เชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. ของ
อ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัด 

  กยศ. 

14 - 16 
กรกฎาคม 64 

โครงการพัฒนานัก
ส่งเสริมการเกษตรมือ
อาชีพ ปีงบประมาณ 
2564 แบบออนไลน ์

เพื่อพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตร (ผู้เข้ารับการอบรม) 
จ านวน 6 ราย และทีมพี่
เลี้ยงจ านวน 4 ราย 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มคีวามรู้ความเข้าใจ
ในงานส่งเสริมการเกษตร 

  กยศ. 

14 กรกฎาคม 
64 

โครงการสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มการ
ผลิตด้านการเกษตร 
กิจกรรมขยายผล
ความมั่นคงทางด้าน
อาหารระดับชุมชน  

เพื่อมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
เมาะหลวง 

ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้รับปัจจัยการ
ผลิตในการพัฒนากลุ่มฯ 

  กสก. 

การอบรมและมอบ
ปัจจัยการผลิต 
หลักสูตร การส่งเสริม
การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อ
บริโภคและแปรรูป 
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
แบบครบวงจรมุ่งสู่
เกษตรอินทรีย์จังหวัด
ล าปาง งบพัฒนา
จังหวัดล าปาง 2564  

เพื่อเป็นทางเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดบริโภค
และแปรรูปเป็นจิ้งหรีดแป้งผงโปรตีนเพื่อการส่งออก 
และเพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถเลี้ยง
จิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมรายได้  

กลุ่มเกษตรกร ต าบลพระบาทวังตวง 
อ าเภอแม่พริก 
จังหวัดล าปาง 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการเลี้ยง
จิ้งหรีด ชีววิทยา โรคและแมลงศัตรู
จิ้งหรีด การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด (GAP) การฝึก
ปฏิบัติการเลี้ยง การแปรรูป การทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ณ  

  กอพ. 

ร่วมงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) ปีการ
ผลิต 2564  

เพื่อสนับสนุนการให้บริการและข้อมูลข่าวสาร เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง(ศพก.)
เครือข่าย หมู่ที่ 3 
ต าบลนายาง อ าเภอ
สบปราบ จังหวัด
ล าปาง 

เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในด้าน
วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถน าไป
ปรับใช้ในพื้นทีไ่ด้ 

  กยศ. 

17 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
16 กรกฎาคม 

64 
การอบรมและมอบ
ปัจจัยการผลิต 
หลักสูตร การส่งเสริม
การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อ
บริโภคและแปรรูป  

เพื่อเป็นทางเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดบริโภค
และแปรรูปเป็นจิ้งหรีดแป้งผงโปรตีนเพื่อการส่งออก 
และเพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถเลี้ยง
จิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมรายได้  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัด
ล าปาง งบพัฒนาจังหวัดล าปาง 2564 

กลุ่มเกษตรกร ต าบลบ้านแลง 
อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการเลี้ยง
จิ้งหรีด ชีววิทยา โรคและแมลงศัตรู
จิ้งหรีด การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด (GAP) การฝึก
ปฏิบัติการเลี้ยง การแปรรูป การทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ณ  

  กอพ. 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
แบบครบวงจรมุ่งสู่
เกษตรอินทรีย์จังหวัด
ล าปาง กิจกรรม 
ส่งเสริมการท าเกษตร
แบบอินทรีย์เพื่อ
พัฒนาอาชีพแก่
เกษตรกรอย่างย่ังยืน   

ติดตามการตรวจรับ ระบบ IOT sensor ส าหรับตรวจวัด
ค่าปริมาณความชื้นในโรงเรือน การควบคุมการจ่ายน้ า
ในโรงเรือนแบบแม่นย า สั่งงานผ่านแอปพลิเคชั่น 
ส าหรับระบบ Smart Farm โรงเรือนปลูกผักอินทรีย์ 
และระบบบันทึกกระบวนการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยี 
NFC tag ผ่านแอปพลิเคชั่นส าหรับการตรวจสอบ
ย้อนกลับผลผลิตทางการเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร ณ บ้านห้วยป้าย  หมู่
ที่ 6 และบ้านวัง
เจริญ หมู่ที่ 7  ต าบล
วังแก้ว อ าเภอวัง
เหนือ จังหวัดล าปาง  

เกษตรกรสามารถใช้ระบบ IOT sensor 
ส าหรับตรวจวัดค่าปริมาณความชื้นใน
โรงเรือน การควบคุมการจ่ายน้ าใน
โรงเรือนแบบแม่นย า สั่งงานผ่าน
แอปพลิเคชั่น ส าหรับระบบ Smart 
Farm โรงเรือนปลูกผักอินทรีย์ และ
ระบบบันทึกกระบวนการเพาะปลูกด้วย
เทคโนโลยี NFC tag ผ่านแอปพลิเคชั่น
ส าหรับการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิต
ทางการเกษตร 

  กอพ. กสก. 
กสผ. 

20 กรกฎาคม 
64 

ตรวจติดตามการ
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของ
เกษตรกร  

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้จิ้งหรีดที่ได้จัดสรร
ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง 

กลุ่มเกษตรกร ต าบลวังทรายค า 
อ าเภอวังเหนือ ต าบล
บ้านแลง อ าเภอเมือง
ล าปาง  อ าเภอแม่
พริก และต าบล
สบป๊าด อ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง 

เกษตรกรเร่ิมเพาะเลี้ยง และท าการ
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดได้เป็นอย่างดี มี
ประสิทธิภาพ หลังจากได้รับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ 

  กสผ. 

20 – 21 
กรกฎาคม 64 

จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับอ าเภอ 
(DW) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมการเกษตร ใน
ระดับอ าเภอ คร้ังที่ 3  

เกษตรจังหวัด หัวหน้า
กลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป เกษตร
อ าเภอทุกอ าเภอ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี เจ้า
พนักงานธุรการ และ
พนักงานราชการทุกคน 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร (Routine to 
Research : R2R) และการน าเสนอผล
การขับเคลื่อนงานฯ 

  ทุกกลุ่ม 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
27 กรกฎาคม 

64 
การประชุมเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตร
จังหวัด (PM) 
ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2564 
คร้ังที่ 7/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เจ้าหน้าที่ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่ส าคัญ 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเน้น
ย้ าให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้
เกษตรกรได้รับทราบ และสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์   

  กยศ. 

30 กรกฎาคม 
64 

การประชุมเกษตร
อ าเภอ ประจ าเดือน 
(MM) ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2564 
คร้ังที่ 7/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่ส าคัญ 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเน้น
ย้ าให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้
เกษตรกรได้รับทราบ และสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์   

  กยศ. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

6.2 ด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือนสิงหาคม 2564 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

17 สิงหาคม 64 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านทรายมูล หมู่ 1 ต.บ้านเสด็จ 
อ.เมืองล าปาง  

กยศ. 

19 สิงหาคม 64 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย บ้านกองหาญ หมู่ที่ 8 ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา  กยศ. 

20 สิงหาคม 64 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย กลุ่มเกษตรกรข้าว ม.5 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กยศ. 

23 สิงหาคม 64 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย บ้านแม่ปะหลวง ม.1 ต.แม่ปะ อ าเภอเถิน  กยศ. 

24 สิงหาคม 64 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสบจาง หมู่6 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ  กยศ. 

26 สิงหาคม 64 
  

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผักปลอดสารพิษบ้านจ า ม.6 ต.ปง
ยางคก อ.ห้างฉัตร  

กยศ. 

การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจ าเดือนสิงหาคม
2564 คร้ังที่ 8/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ  

เจ้าหน้าที่ 
ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง 

ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัดล าปาง กยศ. 
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วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

27 สิงหาคม 64 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย บ้านปงแลง้ ม.9 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม กยศ. 

30 สิงหาคม 64 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านนาคตหลวง หมู่ 3 ต าบลป่าตัน อ.แม่
ทะ 

กยศ. 

31 สิงหาคม 64 
  

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม หมู่ 7 ต าบลบ้านแหง อ.งาว กยศ. 

การประชุมเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือน (MM) ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 
คร้ังที่ 8/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัดล าปาง กยศ. 

2 กันยายน 64 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนวังซ้าย หมู่ 2 ต.วังซ้าย 
อ.วังเหนือ  

กยศ. 

3 กันยายน 64 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย กลุ่มผู้ปลูกมะนาวแปลงใหญ่ ต.ทุ่งผึง้ อ.แจ้ห่ม กยศ. 

6 กันยายน 64 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผักเชียงดาบ้านหนองวัวแดง เลขที่ 
2  หมู่ที่ 4 ต.นายาง อ.สบปราบ  

กยศ. 

7 กันยายน 64 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยจังหวัดล าปาง ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เกษตรกร 30 ราย บ้านเกาะหัวช้าง ม.1 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก  กยศ. 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   
   7.1 ความก้าวหน้าโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ กิจกรรม ส่งเสริมองค์ความรู้
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการท าเกษตรทฤษฏีใหม่ ด้านพืช พืชผัก จ านวน 6 ชนิด ได้แก่  เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวพันธุ์
เนื้อ เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งต้น เมล็ดพันธุ์คะน้ายอด เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะเจ้าพระยา เมล็ดพันธุ์ และ
กะหล่ าปลี ไม้ผล จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ กล้าพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้น กล้าพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม กล้าพันธุ์เงาะโรงเรียน กล้า
พันธุ์มะยงชิด กล้าพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง และกล้าพันธุ์มะนาวไร้เมล็ด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
ลงชื่อ                             ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวรุจิรา หล้าวงศา) 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 
 
ลงชื่อ                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวสุบิน แก้วเต็ม) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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