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๒ 
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) ประจ าเดือนตุลาคม 2564 

คร้ังที่ 10/2564 
วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

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

ผู้มาประชุม 
  1. นายสมศิลป์ ลาวพันธ์  รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดล าปาง ประธาน 

2. นางสาวจิตติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   
3. นางกีรติกร พรรณกมลกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  
4. นางสุนาน เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
5. นางวาสนา        สุยะหมุด แทน เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง  
6. นางสาวจินตนา   สุทธวงค์ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอแม่เมาะ  
7. นายยุทธการณ์ ไทยลา เกษตรอ าเภอเกาะคา  
8. นางสาวจงจิตร   มาลีเดช เกษตรอ าเภอเสริมงาม  
9. นางสาวธัญญ์รวี  ธนศิริพูลภัทร์ เกษตรอ าเภองาว  

10. นายพัฒนะ วาสนา เกษตรอ าเภอแจ้ห่ม  
11. นางกราบทอง พุ่มอยู่ เกษตรอ าเภอวังเหนือ  
12. นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอ าเภอแม่พริก  
13. นางสาววิภานันท์ สุขะ เกษตรอ าเภอสบปราบ  
14. นายจ ารัส เตชะสาย เกษตรอ าเภอแม่ทะ  
15. นางสิริพร  จันทน์เกษร เกษตรอ าเภอเมืองปาน  
16. นางสาวปรานอม แสงจันทร์ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอห้างฉัตร  
17. นางสาวจุรีพร    วิเชีย แทน เกษตรอ าเภอเถิน  
18. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
19. นางสาวสุมิตรา   บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
20. นายดนัย ใจจะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
21. นางสาวสุบิน  แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       เลขานุการ  
22 นางสาวรุจิรา    หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
-     

วาระก่อนการประชุม     
  มอบรางวัลการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ประจ าปี 2564 

ด้วยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินงานกิจกรรมประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน ระดับเขต ประจ าปี 2564 ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะยกย่องศูนย์จัดการจัดการ
ดินปุ๋ยชุมชนท่ีมีผลงานดีเด่น ส าหรับเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ท่ีอื่นๆ ได้ปฏิบัติ บัดนี้ ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการตัดสินการประกวดเรียนร้อยแล้ว ซึ่งมีผลตัดสินให้  
 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอับท่ี ๒ ของรางวัล     
มีดังนี้  เงินรางวัล จ านวน 4,๐๐๐ บาท และโล่รางวัล 
(เอกสารแนบหน้า 17) 

/เริ่มประชุม... 



๓ 
เร่ิมประชุมเวลา     09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

1. หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งในจังหวัดล าปาง 
1) นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
2) นางสาวเยาวเรศ   แซ่โค้ว  พาณิชย์จังหวัดล าปาง 
3) นายโอภาส  ถาวร  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 

2. การนัดหมายการประชุมของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางให้ยกเว้น 3 วัน คือ วันอังคาร พุธ และ
พฤหัสบดี ของอาทิตย์สุดท้ายของเดือน 

3. นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  
 - จังหวัดล าปางรณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไหม ผ้าไทย หรือชุดพื้นเมือง ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัส และ

ศุกร์ กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทย ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ 
 - เน้นย้ าการท างานเป็นทีม ภายใต้กระบวนการและคู่มือกระบวนการท างานท่ีถูกต้อง 

           - เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
 - การเขียนโครงการ เพื่อเตรียมข้อมูลในการสนับสนุนขอรับงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการ

ของกลุ่ม/ชุมชน โดยให้พิจารณาพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถสร้างมูลค่าหรือสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดูความคุ้มค่าของโครงการ    
ท่ีชุมชนได้รับ และท าข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชแต่ละชนิด 

4. รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มีค าส่ังให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ยกเลิกและเพิกถอนประกันภัยของบริษัทเอเชียประกันภัย หากได้มีการท าประกันภัยกับบริษัทนี้สามารถ
ติดต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) ทุกจังหวัด เพื่อพิจารณาโยกย้าย   
ไปบริษัทอื่นได้ 
 ระดับเขต 

- 
 ระดับกรม 

- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 9/2564 วันอังคาร ท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับรอง 

 ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 2565 

 แผนการขับเคล่ือนเกษตรเชิงพื้นท่ี ปี 2565 
          ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ปี 2565 อ าเภอละ 1 จุด โดย
น ารูปแบบหรือโมเดลของจังหวัดไปปรับใช้ในพื้นท่ี โดยบูรณาการกับงบประมาณท่ีได้รับปกติ ก าหนดส่งพื้นท่ีเป้าหมาย ภายในวันท่ี 
15 พฤศจิกายน 2564 
 
 

/โมเดลการขับเคล่ือน... 



๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   2. การจัดท าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
กรมส่งเสริมการเกษตรว่า ใหด้ าเนินการจัดท าและบันทึกข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน ระดับ

จังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๔ ในระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร
และโภชนาการ ตามคู่มือการจัดท าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจ าปี ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลด
คู่มือฯ ได้ท่ี http://www.oae.go.th/view/1/download_form/TH-TH โดยค านึงถึงกลไกการจัดท าปฏิทินสินค้าเกษตร 
ปรากฏตามคู่มือฯ หน้า ๒๘ พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลท่ีเว็บไซต์ http://cropcalendar.oae.go.th  ช่ือผู้ใช้งาน admprov521  
รหัสผ่าน 123456 ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และกลไกการจัดท าปฏิทินสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด 
กล่ันกรองข้อมูลผ่านการประชุมคณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญ และแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) ก าหนดประชุมวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
เวียงละกอน และกล่ันกรองข้อมูลผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพก.) ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลงนามถึงเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3. การแจ้งผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าปาง  ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม โครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบแผนการปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตามส าเนาการแจ้งผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องและควบคุมหรือก ากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก และเพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่าง
เคร่งครัด  ๓ ข้อบกพร่อง ดังนี้ 

/๑. ส านักงานเกษตร… 



๕ 
๑. ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางไม่มีแบบค าร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(ส าหรับครัวเรือนเกษตรกร) (ทบก.๐๑) ท่ีเกษตรกรขอขึ้นทะเบียนครั้งแรกให้ตรวจสอบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
๒. การด าเนินการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
๓. เจ้าหน้าท่ีผู้รับข้ึนทะเบียนและเกษตรกรไม่ได้ลงนามตรวจสอบแบบรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามคู่มือ

การปฏิบัติงานท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจึงให้เกษตรอ าเภอเร่งด าเนินการตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวโดย

รายงานผลการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามแบบรายงาน ให้ส านักงานเกษตรจั งหวัดทราบเป็นยอดสะสมทุก    
๕๐ วัน จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ เพื่อรายงานให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าปางทราบต่อไป โดยรายงาน ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 รายงานวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
ครั้งท่ี 2 รายงานวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
ครั้งท่ี 3 รายงานวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 
ครั้งท่ี 4 รายงานวันท่ี 8 เมษายน 2565 
ครั้งท่ี 5 รายงานวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ข้อ
ตรวจพบการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

1. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน พ.ศ. 
2560 ข้อ 4 ก าหนดนิยามของค าว่า “แบบค าร้อง” หมายความว่า เอกสารที่นายทะเบียนก าหนดขึ้นส าหรับใช้บันทึกข้อมูล
เกษตรกรหรือเป็นหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรตามระเบียบนี้ 

2. คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ก าหนดสถานท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกร
รายใหม่ไว้ โดยให้ยื่นเอกสารที่ส านักงานเกษตรอ าเภอตามท่ีต้ังแปลง 

3. ระเบียนส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 27 
ก าหนดให้หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ เช่น โฉนด 
แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานสืบสวน สอบสวน และแบบค าร้อง ถือเป็นหนังสือราชการ ประเภทหนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ี
ท าไว้เป็นหลักฐานทางราชการ 

ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีพิมพ์แบบค าร้องท่ีเป็นข้อมูลเดิม หากพบข้อผิดพลาดหรือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล
ให้ขีดฆ่าข้อความนั้นและเขียนใหม่โดยลงลายมือช่ือเกษตรกรขอปรับปรุง 

นางสาววิภานันท์ สุขะ เกษตรอ าเภอสบปราบ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ขอให้ จังหวัดสร้างมาตรฐานหรือ
มาตรการให้เป็นแนวทางการด าเนินงานเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอในการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
 1) ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด 

      ๑. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ย้ายไปกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
  2. นางเรณู โรมา ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ย้ายไปกลุ่มอารักขาพืช  ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

/3. นายประสาน… 



๖ 
  3. นายประสาน พิอุทัย ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง ย้ายไปส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
  4. นางสาวขวัญชนก วงค์จักร์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ย้ายไปส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
  5. นายณัฐกร ค าอ้ายบุตร ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตร
อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ย้ายไปส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
  6. นางปัณฑิกา ยะหัวฝาย ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ย้ายไปกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
  7. นางสาวนลิน เวียงนาค ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตร
อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ย้ายไปกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
  8. นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ชู ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตร
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ย้ายไปส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
  9. นายพงศกร ห้องพ่วง ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ   
วังเหนือ จังหวัดล าปาง ย้ายไปส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

 2) จังหวัดล าปาง มีต าแหน่งว่างท้ังหมด จ านวน 12 ต าแหน่ง ได้แก่ เกษตรจังหวัด 1 ต าแหน่ง เกษตร
อ าเภอ (อ าเภอแม่เมาะและอ าเภอห้างฉัตร) 2 ต าแหน่ง เกษตรต าบลช านาญการพิเศษ (อ าเภอวังเหนือ เถิน และอ าเภองาว)  
3 ต าแหน่ง และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ อ าเภอแม่พริก วังเหนือ เมืองปาน และ
อ าเภองาว)  6 ต าแหน่ง ซึ่งกรมจะเปิดระบบให้ข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติย้ายข้ามหน่วยงานท่ีปรากฏต าแหน่งว่างในระบบ
สารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์กร (HRD) ต้ังแต่วันท่ี 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 และเนื่องจากในการให้ย้ายใน
ครั้งนี้ จะมีแนวทางท่ีแตกต่างออกไปจากทุกครั้งท่ีผ่านมา  โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

.. 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.2 งานการเงิน 
          1) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖5 ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๔ ตัดยอดวันท่ี 25 ตุลาคม 

2564 ร้อยละ 4.74  
  2) งบลงทุนปรับปรุงส านักงานเกษตร อ าเภองาว อ าเภอแม่พริก และอ าเภอวังเหนือ ซึ่งมีปัญหาของ

ส านักงานเกษตรอ าเภองาว เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ครบ ในการตรวจรับครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง แจ้งให้มีการประสานงานกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้มีการแจ้งให้อ าเภอท าหนังสือขอเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดท่ีรับผิดชอบตามสายนิเทศงานเป็นกรรมการตรวจรับ หากมีเจ้าหน้าท่ีย้ายมาสามารถเปล่ียนแปลงค าส่ังได้ 

3) งบประมาณขยายเขตไฟฟ้าอ าเภอเมืองล าปาง ซึ่งมีการประสานงานกับคลังจังหวัดและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ต้องมีการเบิกจ่ายอย่างน้อย ร้อยละ 50  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/4.2 กลุ่มส่งเสริม... 



๗ 
4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      4.2.1 โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร                      

                          ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 8 จังหวัดล าพูน 
ด าเนินโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อสนับสนุนให้ส านักงานเกษตรจังหวัด บริหารจัดการกระจายต้นพันธุ์
ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรท่ัวไป โดย
ก าหนดแผนการจัดส่งต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ในวันท่ี 8 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. 
ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จ านวน 10,400 ต้น 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้ท าแผนส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จังหวัดล าปางดังนี้ 

ท่ี อ าเภอ สนับสนุนต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร (ต้น) หมายเหตุ 
สมาชิกศพก./ศพก.เครือข่าย 

จ านวน 150 ราย 
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ
เกษตรกรทั่วไป  จ านวน 50 ราย 

1 เกาะคา 600 200  
2 งาว 600 200  
3 แจ้ห่ม 600 200  
4 เถิน 600 200  
5 เมืองปาน 600 200  
6 เมืองล าปาง 600 200  
7 แม่ทะ 600 200  
8 แม่พริก 600 200  
9 แม่เมาะ 600 200  
10 วังเหนือ 600 200  
11 สบปราบ 600 200  
12 เสริมงาม 600 200  
13 ห้างฉัตร 600 200  
 รวม 7,800 2,600  

สรุปรายงานการส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 

 อ าเภอ แบบรายงาน รับมอบ
ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 

ไฟล์แบบรายงาน  รับมอบ
ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 

รายช่ือเกษตรกร รับมอบ
ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร  
จ านวน  200 ราย 

หมายเหตุ 

1 เกาะคา /           / /  
2 งาว / / /  
3 แจ้ห่ม / / /  
4 เถิน / / /  
5 เมืองปาน / /   
6 เมืองล าปาง / / /  
7 แม่ทะ / / /  
8 แม่พริก     
9 แม่เมาะ / /   
10 วังเหนือ / / /  
11 สบปราบ     



๘ 
 อ าเภอ แบบรายงาน รับมอบ

ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 
ไฟล์แบบรายงาน  รับมอบ
ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 

รายช่ือเกษตรกร รับมอบ
ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร  
จ านวน  200 ราย 

หมายเหตุ 

12 เสริมงาม / / /  
13 ห้างฉัตร / / /  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

      4.2.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร     
ปี 2565 (เอกสารแนบหน้า 18 - 23) 
 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ไตรมาส 1 แม่ทะ เถิน แจ้ห่ม งาว  แม่เมาะ 
ไตรมาส 2 เมืองล าปาง ห้างฉัตร สบปราบ แม่ทะ  แม่พริก 
ไตรมาส 3 เถิน วังเหนือ เกาะคา วังเหนือ  เมืองปาน 
ไตรมาส 4 แม่เมาะ งาว เสริมงาม เมืองล าปาง  ห้างฉัตร 

เป้าหมาย ป ี2565  ประกอบด้วย  เมืองปาน  แม่พริก แม่เมาะ และ ห้างฉัตร 

มติที่ประชุม  อ าเภอแม่เมาะ ก าหนดจัดงานช่วงไตรมาส 1 อ าเภอแม่พริก ก าหนดจัดงานช่วงไตรมาส 2 อ าเภอเมืองปาน 
ก าหนดจัดงานช่วงไตรมาส 3 และอ าเภอห้างฉัตร ก าหนดจัดงานช่วงไตรมาส 4 

4.2.3 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2 
 ส าหรับแปลงใหญ่ท่ียังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ เพื่อยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับ
โครงการระยะท่ี 1 แต่เป้าหมายเพิ่มจากเดิมเป็นแปลงใหญ่ ปี 2559 – 2564 โดยต้องอยู่ในระบบ Co-farm จดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ของโครงการระยะท่ี 1 งบประมาณท่ีได้รับแปลงใหญ่ละ ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
ไม่ซ้ ากับท่ีได้รับงบประมาณจากโครงการอื่น ๆ และโครงการระยะท่ี 1 ประชาสัมพันธ์ หากมีแปลงใหญ่ไหนสนใจขอรับ
งบประมาณนี้ สามารถเตรียมข้อมูลโดยส่งแบบเสนอความต้องการ ภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ท้ังนี้ โครงการมีความ
จ าเป็นต้องผ่าน OT และจังหวัดจะรวบรวมเพื่อเข้าประชุม CoO ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อส่งถึงกรมส่งเสริม
การเกษตรให้ทันวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

นางกราบทอง พุ่มอยู่ เกษตรอ าเภอวังเหนือ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า แปลงใหญ่ท่ียังไม่ได้จดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนประเภทนิติบุคคล สามารถเสนอรับงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด 
ระยะท่ี 2 ได้หรือไม่ 

นางสาวจิตติมา กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เสนอรับงบประมาณ
โครงการดังกล่าวได้ แต่จะมีการหมายเหตุระบุรายละเอียดให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบและพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 4.3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การท า
ผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 /กรมส่งเสริมการเกษตร… 



๙ 
       กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร แผนงาน/โครงการกลุ่มท่ี 
3.2 การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การท าผลิตภัณฑ์ และท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นนิติบุคคล จาก 77 จังหวัดท่ัวประเทศ  
งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน วิสาหกิจชุมชนละไม่เกิน 1,000,000 บาท   
เง่ือนไขการเข้าโครงการ 
1. เป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล หรือเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการขอจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ท้ังนี้ ต้องเป็นนิติบุคคลก่อนเริ่มด าเนินการ (จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วเสร็จ ภายใน 31 มกราคม 
2565) 

   2. จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีผล       
การประเมินศักยภาพในระดับปานกลางและดี 

   3. เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบกิจการด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร และท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในด้านต่าง ๆ เช่น อาหารแปรรูปและเครื่องด่ืม ผ้าและส่ิงทอ หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
เครื่องอุปโภคและสมุนไพรแปรรูป เป็นต้น 

    4. วิสาหกิจชุมชนต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์ฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ
จากหน่วยงานอื่น ๆ มาก่อน 

   5.มีความสมัครใจและพร้อมด าเนินการได้ทันที 
6. ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการขอด าเนินการในกรณี ดังนี้  

           6.1 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน/อาคารสถานท่ี เช่น หนังสือยินยอมการใช้ท่ีดิน แบบรวม
ปริมาณงาณแต่ละประเภท (ปร.4) แบบสรุปประมาณการค่าก่อสร้างท้ังหมด (ปร.5) 

           6.1 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เช่น ราคากลางและใบเสนอราคา  
7. ต้องด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็ จภายใน 31 ธันวาคม 2565 และ

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อ 13 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
   กรอบการด าเนินงาน 

   1. เป็นโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถด าเนินการได้ทันที ตามก าหนดแผนงาน ระยะเวลา และ
งบประมาณของโครงการ  
     2. ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปในด้านต่าง ๆ 
ตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน (ไม่เกิน วสช. ละ 1,000,000 บาท) ดังนี้  
          2.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต หรือทุ่นแรงงานคน  
        2.2 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการแปรรูป เพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิต และ
คุณภาพสินค้า  
        2.3 การสร้างความหลากหลายของสินค้าเกษตรแปรรูป โดยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
        2.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และสร้างเรื่องราว 
 
 

/2.5 กิจกรรมท่องเท่ียว… 



๑๐ 
        2.5 กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามแนววิถีใหม่ เช่น การสร้างความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
ในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 การปรับปรุงจุดต้อนรับนักท่องเท่ียว การปรับปรุงห้องน้ า วัสดุอุปกรณ์ส่ือ/โสต 
ส าหรับถ่ายทอดความรู้และต้อนรับนักท่องเท่ียว การพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกส าหรับนักท่องเท่ียว เป็นต้น           
  2. กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงในชุมชน (งบด าเนินงาน) 

    เป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และ/หรือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท่ีมีความพร้อมและมี
ศักยภาพท่ีจะพัฒนาต่อยอดเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรืออยู่ระหว่างด าเนินการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 77 จังหวัด  
   งบประมาณ ประเภทงบด าเนินงาน โดยเป็นการสนับสนุนปัจจัยเพื่อพัฒนากลุ่มสู่การเป็น
ผู้ประกอบการด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไม่เกินวงเงนิกลุ่มละ 250,000 บาท 

เง่ือนไขการเข้าร่วมโครงการ 
     1. เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม

การเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีผลการประเมินศักยภาพกลุ่มตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) อยู่
ในระดับปานกลางหรือระดับดี ท่ีได้เสนอความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

               2. เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาต่อยอดเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรืออยู่ระหว่างด าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

           3. เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท่ีด าเนินกิจกรรมด้านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

              4. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่เกินวงเงินกลุ่มละ 250,000 บาท 
               5. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท่ีขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ต้อง

ด าเนินกิจกรรมท่ีไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการอื่นๆ ภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชี
ท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมท้ังโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

    6. เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท่ีมีความพร้อมด าเนินการได้ทันทีท่ี
ได้รับการอนุมัติโครงการ 

กรอบการด าเนินงาน 
พัฒนาทักษะของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในการจัดท าแผนธุรกิจเพื่อการ

จดทะเบียนนิติบุคคล และพัฒนาทักษะความรู้ด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตามแผนธุรกิจท่ีได้จัดท าไว้ 
หมายเหตุ :  งบประมาณอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน ภายหลังได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว กรมฯ 

จะแจ้งสิ่งที่ต้องด าเนินการให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มอารักขาพืช 
      ๔.4.๑ ระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
                แจ้งเปิดใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กองส่งเสริมการ

อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยแจ้งว่า  “ระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย http://report-
ppsf.doae.go.th”  จะเปิดใช้งานในวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
จึงให้เกษตรอ าเภอแจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลด้านการอารักขาพืชระดับอ าเภอ เปิดเข้าใช้งานระบบรายงาน
ฯ จ านวน 7 ระบบ ดังนี้ 

/1. ระบบรายงาน... 

http://report-ppsf.doae.go.th/
http://report-ppsf.doae.go.th/


๑๑ 
  1. ระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก รายงานภายในวันพุธ ก่อนเวลา 
12.00 น. ของทุกสัปดาห์ 
  2. ระบบรายงานการด าเนินกิจกรรมแปลงติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชรายแปลง รายงานภายในวัน
เสาร์ ก่อนเวลา 24.00 น. ของทุกสัปดาห์ 
  3. ระบบรายงานข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รายงานข้อมูลได้ตลอดเวลา 
  4. ระบบรายงานข้อมูลการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช รายงานข้อมูลได้ตลอดเวลา 
   5. ระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์แมลงวันผลไม้ รายงานข้อมูลได้ตลอดเวลา 
  6. ระบบรายงานข้อมูลคลินิกพืช รายงานได้ตลอดเวลา 
  7. ระบบรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช รายงานข้อมูลได้ตลอดเวลา 

อ าเภอ username password 
เมืองล าปาง Lampang0109 123456 

เกาะคา Lampang0209 123456 
แจ้ห่ม Lampang0309 123456 
เถิน Lampang0409 123456 

ห้างฉัตร Lampang0509 123456 
แม่ทะ Lampang0609 123456 
งาว Lampang0709 123456 

วังเหนือ Lampang0809 123456 
สบปราบ Lampang0909 123456 
แม่พริก Lampang1009 123456 
เสริมงาม Lampang1109 123456 
แม่เมาะ Lampang1209 123456 
เมืองปาน Lampang1309 123456 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
4.5.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2565 (แก้ไข)                   
          ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และตารางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริม

การเกษตร ปีงบประมาณ 2565 (แก้ไข) เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าคู่มือโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริม
การเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้ใน
การขับเคล่ือนระบบส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดล าปาง ประจ าปี 2565 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เจ้าหน้าท่ีในส านักงานเกษตรอ าเภอทราบ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 (เอกสารแนบหน้า 24 - 26) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดับอ าเภอ (DW) ครั้งท่ี 1/2565 ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564    

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 

/มติท่ีประชุม... 



๑๒ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.3 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนตุลาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.4 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนตุลาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.5.5 อนุมัติงบประมาณ… 



๑๓ 
4.5.5 อนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 โครงการตามตัวชี้วัด ครั้งท่ี 1 จังหวัดล าปางได้รับงบประมาณ 2,275,225 บาท (สองล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ท้ังนี้ได้อนุมัติลงอ าเภอ ตามหนังสือท่ี ลป.0009.4/ว 26642 ลงวันท่ี 26 
ตุลาคม 2564 และให้อ าเภอด าเนินการดังนี้ 

1) วางแผนการปฏิบัติงานรายปี ส่งจังหวัดล าปาง ภายในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 
2) การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามระเบียนของทางราชการ และปฏิบัติตามค า ส่ังของผู้ว่า

ราชการจังหวัดล าปาง ท่ี 5610/2564 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 อย่างเคร่งครัด 
3) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ทุกวันท่ี 25 ของเดือน 
4) ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จัดท ารูปเล่มรายงานสรุป วันท่ี 20 กันยายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.6 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2564/65 
 กรมส่งเสริมการเกษตรตัดยอดข้อมูลท่ีผ่านการประชาคมแล้วให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธกส.) งวดแรก วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.01 น. และจะด าเนินการตัดยอดข้อมูลส่ง ธกส. ทุก
สัปดาหอ์ย่างต่อเนื่อง (ไม่ได้ระบุว่าทุกวันไหนของสัปดาห์) 

ข้อคิดเห็นในประเด็นนี้ 
- แปลงท่ีผ่านการประชาคมแล้ว หากยังพบข้อผิดพลาด เช่น เก็บเกี่ยวก่อนวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 

เป็นต้น สามารถตีกลับและแก้ไขได้ก่อน วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 โดยท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรจะยังไม่ตัดยอดข้อมูลไปส่ง 
ธกส. จนกว่าจะผ่านการประชาคมแล้วในรอบต่อไป 

- การกดส่งตีกลับ จากอ าเภอถึงจังหวัด ให้ช่วงวันท่ี 29 – 31 ตุลาคม 2564 สามารถกดตีกลับได้
ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงเวลาท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรตัดยอด  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- 



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
1 ตุลาคม 64 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า

เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบ
ครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์   

เพื่อติดตามการด าเนินการ 
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยง
จิ้งหรีดเพื่อการบริโภคและการ
แปรรูป 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
จิ้งหรีดต าบลสบป้าด 

หมู่ที่ 5 ต าบลสบป้าด 
อ าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง 

จิ้งหรีดพันธุ์ทองด าอายุ 18 วัน เกษตรกรผู้เลี้ยง
จิ้งหรีดประสบปัญหาจิ้งหรีดท้องร่วงตาย
บางส่วน สาเหตุเกิดจากช่วงน้ีเป็นฤดูฝน 
ความชื้นสูง ประกอบกับผู้เลี้ยงได้ให้อาหารสด 
ได้แก่ ผลไม้ที่ฉ่ าน้ า เช่น มะละกอ แก้วมังกร ฯ 
ท าให้มีเชื้อราเกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงจ านวนมาก ได้
แนะน าให้เกษตรกรเน้นการให้อาหารแห้งเป็น
หลักในช่วงน้ี เก็บจิ้งหรีดที่ตายออกไปท าลาย 
ท าให้บ่อสะอาดโดยการเช็ดถู น าเศษอาหาร
และมูลจิ้งหรีดออกมาจากบ่อให้มากที่สุด เมื่อ
เก็บเก่ียวผลผลิตแล้วก็ท าความสะอาดบ่อเลี้ยง
อีก 1  รอบ 

  กอพ. 

26 ตุลาคม 64 การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (PM) ประจ าเดือน
ตุลาคม 2564 คร้ังที่ 10/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เจ้าหน้าที่ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและ
งานนโยบายที่ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเน้นย้ าให้มีการประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้
เกษตรกรได้รับทราบ และสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์   

  กยศ. 

29 ตุลาคม 64 การประชุมเกษตรอ าเภอ 
ประจ าเดือน (MM) ประจ าเดือน
ตุลาคม 2564 คร้ังที่ 10/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและ
งานนโยบายที่ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเน้นย้ าให้มีการประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้
เกษตรกรได้รับทราบ และสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์   

  กยศ. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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6.2 แผนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือนพฤศจิกายน 2564 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมาย
เหต ุ

19 พฤศจิกายน 
64 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (DW) ประจ าปีงบประมาณ 
2565 คร้ังที่ 1 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  

เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และ
พนักงานราชการทุกคน 

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าปาง 

ทุกกลุ่ม 

25 พฤศจิกายน 
64 

การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2564 คร้ังที่ 11/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เจ้าหน้าที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 

30 พฤศจิกายน 
64 

การประชุมเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือน (MM) ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2564 คร้ังที่ 12/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   
   7.1 การย้ายข้ามหน่วยงาน ก าหนดส่งภายในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 

 7.2 เน้นย้ าการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน ขอให้อ าเภอถ่ายทอดให้เจ้าหน้าท่ีอ าเภอและ
น าไปปฏิบัติ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

ลงชื่อ                             ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวรุจิรา หล้าวงศา) 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 
 
ลงชื่อ                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวสุบิน แก้วเต็ม) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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คู่มือการด าเนนิงานโครงการปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   - แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประเด็น ปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
   - ประเด็นปฏิรูปย่อย การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการท่ัวประเทศ 
2. หลักการและเหตุผล  
 

 เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงด ารงพระราชอิสริยยศ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชานุญาตจัดท าโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี  กราบบังคมทูลถวาย  
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทาน
พระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรก  
เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 ณ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอดอนพุด จังหวัด/อ าเภอสระบุรี และได้ด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
  การให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เป็นวิธีการด าเนินงานอย่างหนึ่งท่ีสามารถท าให้การบริการทางวิชาการ  
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ โดย
เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกท่ีท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ท่ัวถึงและ
ครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ า และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอด
เทค โ น โ ลยี แ ละ ฝึ กอ บร ม คว าม รู้ ก า ร เ ก ษต ร เ ส ริ ม เพิ่ ม เ ติ มค ว บ คู่ กั น ไ ป ด้ วย  ซึ่ ง เ ป็ น ก า รด า เนิ น ก า ร  
ในลักษณะบูรณาการการท างานระหว่าง นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละสาขา ท้ังด้านพืช สัตว์ ประมง 
ดิน และน้ า  ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่ องมือทางวิชาการด้านต่าง  ๆ มาให้บริการในคลินิก เกษตร  
โดยสามารถเคล่ือนท่ีเข้าไปได้ถึงในระดับต าบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสนองพระราชด าริ และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565   
  3.2 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นท่ีห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหา 
ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 
  3.3 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร 

4. เป้าหมาย    
   ด าเนินการในพื้นท่ี 77 จังหวัด จังหวัดละ 400 คน รวมท้ังส้ิน 30,800 ราย 

5. กิจกรรม   
   5.1 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไตรมาสท่ี 1  ในพื้นท่ี 77 จังหวัด 
จังหวัดละ 100 ราย เกษตรกร 7,700 ราย 
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5.2 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุ เคราะห์ ฯ ไตรมาสท่ี 2  ในพื้นท่ี 77 จังหวัด  
จังหวัดละ 100 ราย เกษตรกร 7,700 ราย  

5.3 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไตรมาสท่ี 3 ในพื้นท่ี 77 จังหวัด  
จังหวัดละ 100 ราย เกษตรกร 7,700 ราย 

5.4 การจัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุ เคราะห์ ฯ ไตรมาสท่ี 4 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในพื้นท่ี 77 จังหวัด จังหวัดละ 100 ราย เกษตรกร 7,700 ราย ระหว่าง
วันท่ี 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565  

กิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ 
           1) คลินิกดิน ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน  
และปุ๋ย โดยกรมพัฒนาท่ีดิน 
      2) คลินิกพืช ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืชการ
เก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง วัตถุมีพิษ
ทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร 
    3) คลินิกข้าว ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคท่ีเกิดในข้าว การป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูข้าว การ
ก าจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ ดี  การตรวจสอบ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ข้าว  
การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยกรมการข้าว 
    4) คลินิกปศุสัตว์ ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษา พยาบาลสัตว์ การให้วัคซีน ท า
หมันสัตว์ การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ การเล้ียงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 
       5) คลินิกประมง ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ า การควบคุมโรคระบาด 
ในสัตว์น้ า การตรวจคุณภาพน้ า และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า โดยกรมประมง 
     6) คลินิกชลประทาน ให้ค าปรึกษา แนะน าการบริหารจัดการน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า และการให้น้ าแก่พืช 
โดยกรมชลประทาน 

    7) คลินิกสหกรณ์  ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดต้ังสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์  และให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    8) คลินิกบัญช ีให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
    9) คลินิกกฎหมาย  ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานความรู้ ด้ านกฎหมายปฏิรูป ท่ี ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงาน  
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
    10) คลินิกหม่อนไหม ให้ค าปรึกษา แนะน าการปลูกหม่อนเล้ียงไหม พันธุ์หม่อนท่ีควรปลูก การตัดแต่งกิ่งและ
การดูแลรักษาแปลงหม่อน การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อน การดูแลรักษาผลหม่อนสุก และการท าชาใบหม่อน 
โดยกรมหม่อนไหม 

 11) คลินิกส่งเสริมการเกษตร ให้ค าปรึกษา แนะน า การป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช การใช้แมลง
ศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ า ตัวเบียน) เช้ือจุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ต่างๆ การผลิตและขยายพันธุ์พืช การสนับสนุนพืชพันธุ์ดี การ
เล้ียงผ้ึง ชันโรง และจ้ิงหรีด การปลูกพืชบนพื้นท่ีสูง การซ่อมและการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น เป็นต้น โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร  

12) คลินิกอื่น ๆ ได้แก่ คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร  
และคลินิกสาธารณสุข เป็นต้น 

หมายเหตุ : 1. ให้ด าเนินงานโครงการฯ ในรูปแบบปกติก่อน รายละเอียดตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการคลินิก
เกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ สามารถดาวโหลดได้ท่ี http://www.royalagro.doae.go.th 
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 2. หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ไม่
สามารถด าเนินการในรูปแบบปกติได้ ให้ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานเป็นให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
หรือจัดท าเอกสารวิชาการให้ความรู้แก่บุคคลเป้าหมายได้ โดยด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ หากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) คล่ีคลาย ให้ด า เนินการในรูปแบบปกติ  
ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด/อ าเภอ พิจารณา 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ ระดับจังหวัด/อ าเภอ   

การขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ได้จัดแบ่ง 
การด าเนินงาน ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก การด าเนินงานระหว่างเปิดคลินิก การรายงานผล
การด าเนินงาน และการติดตามให้บริการต่อเนื่อง ดังนี้ 

6.1. การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก 
6.1.1 คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด/อ าเภอ จัดประชุม

เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน เช่น วัน เวลา สถานท่ี และรูปแบบ ในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุ
เคราะห์ ฯ  และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

6.1.2 การก าหนดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
1) การก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย 

ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาทางการเกษตร และความ
ต้องการของเกษตรกร เป็นข้อมูลน าเสนอต่อคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด/
อ าเภอ โดยให้พิจารณาต าบลท่ีมีปัญหาทางด้านการเกษตรหลากหลาย ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หรือเป็นความต้องการของ
เกษตรกร โดยบูรณาการและออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาลงในระดับพื้นท่ี  

2) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของพื้นท่ี 
หลังจากคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด/อ าเภอ 

คัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมายได้แล้ว ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอจัดทีมเป็นคณะลงไปศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสภาพพื้นท่ี และ
จัดล าดับความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมาย 

3) การคัดเลือกจุดท่ีต้ังคลินิก 
ให้พิจารณาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือสถานท่ีอื่นท่ีมี 

ความพร้อมเป็นจุดต้ังคลินิก มีการคมนาคมสะดวก สามารถอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการเดินทางมารับบริการ ท้ังนี้ 
การจัดงานแต่ละครั้งไม่จ าเป็นต้องครบท้ัง 11 คลินิก เน้นเฉพาะคลินิกท่ีมีปัญหาและหน่วยงานท่ีอยู่ในพื้นท่ี 

6.1.3 การประสานในระดับพื้นท่ี ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอแจ้งก าหนดการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 
ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอให้อ านวยความสะดวกและขอความร่วมมือในการเตรียมการด้านสถานท่ี 

6.1.4 การเตรียมสถานท่ี การจัดสถานท่ีส าหรับพิธี เปิดงาน จัดต้ังจุดรับบัตรคิวและลงทะเบียน 
ของเกษตรกรและประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า สถานท่ีจัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ าคลินิก  
ป้ายตามประเภทของการให้บริการ 

6.1.5 การเตรียมเกษตรกร จัดประชุมช้ีแจงเกษตรกรให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ก าหนดการ 
และขั้นตอนการให้บริการ การเตรียมตัวในการเข้ามารับบริการ เช่น การเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน การเก็บตัวอย่าง  
(พืช ดิน สัตว์ และน้ า) ท่ีมีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง 

6.5.6 เน้นประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ทุกช่องทาง
ก่อนการจัดงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และแจ้งให้ผู้น าชุมชนในพื้นท่ีประชาสัมพันธ์งานให้ทราบอย่างท่ัวถึง 

6.2 การด าเนินงานระหว่างเปิดคลินิก 
6.2.1 การให้บริการ  
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1) การรับบัตรคิว  
                               เกษตรกรลงทะ เบียน เข้ ารั บบริ การทาง ด้านการเกษตร ทุกสาขาท่ี จุดลงทะ เบี ยน  
โดยรับบัตรคิว ณ จุดรับบัตรคิว เพื่อให้ทราบจ านวนผู้มารับบริการ 
                           2) การลงทะเบียน 

เกษตรกรน าบัตรประจ าตัวประชาชนยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียนเจ้าหน้าท่ีโดยเจ้าหน้าท่ีจะ
สอบถามปัญหาและความต้องการมารับบริการของเกษตรกร บันทึกลงในบัตรทะเบียนประวัติการรับบริการ  
(แบบคลินิก 01) และท าเครื่องหมายแสดงคลินิกท่ีเกษตรกรจะไปรับบริการไว้ในแบบคลินิก 01 และฉีกส าเนาให้กับ
เกษตรกรน าไปรับบริการตามคลินิกท่ีระบุไว้  

3) การเข้ารับบริการ 
                                    เกษตรกรเข้ารับบริการในแต่ละคลินิก หน่วยงานให้บริการคลินิกรับทราบปัญหาทางการเกษตร พร้อม
ให้ค าแนะน าทางด้านวิชาการ และแก้ไขปัญหา โดยเจ้าหน้าท่ีในแต่ละคลินิกจะต้องจัดท าบัตรรับบริการคลินิกเกษตร
เคล่ือนท่ี (แบบคลินิก 02) โดยต้องระบุล าดับท่ี ผู้มารับบริการให้ตรงกับล าดับท่ีในส าเนาของแบบคลินิก 01  
ท่ีเกษตรกรน ามาแสดง (หากเกษตรกรไม่มีส าเนาของแบบคลินิก 01 มาแสดงให้เกษตรกรกลับไปลงทะเบียน  
ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้าก่อน) 

4) การบันทึกผลการให้บริการ 
                               การให้บริการ เจ้าหน้าท่ีจะต้องบันทึกปัญหาท่ีเกษตรกรมาขอรับบริการ และผลการให้บริการ
ลงในแบบคลินิก 02 โดยฉีกส าเนาให้เกษตรกรเก็บไว้เพื่อใช้ติดตามผลและให้บริการต่อเนื่อง ส าหรับตัวจริงให้จัดเก็บไว้ท่ี
หน่วยงานท่ีให้บริการคลินิก 

6.2.2 การประเมินผลการให้บริการ  
                              1) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการประเมินผลการให้บริการคลินิกในการจัด
งานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไตรมาส 1 – 3 โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร เจ้าหน้าท่ี 
ท่ีให้บริการคลินิก และการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าท่ีประเมินผล เสร็จแล้วรายงานส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ และส าเนาผลการประเมินใหก้รมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

                            2) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด าเนินการประเมินผลเกษตรกรท่ีเข้ารับบริการคลินิก เกษตร
แบบเบ็ดเสร็จ จากการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  

6.3 บันทึกผลการด าเนินงานในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ
(https://clinickaset.doae.go.th) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอบันทึกข้อมูลบัตรทะเบียนประวัติ (แบบคลินิก 01)  ลงในระบบข้อมูล
โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ (https://clinickaset.doae.go.th) ภายใน 15 วันท าการ หลังจาก 
วันให้บริการ จากนั้น หน่วยงานท่ีให้บริการคลินิกบันทึกข้อมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เข้าสู่ระบบข้อมูลโครงการ
คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน 30 วันท าการ หลังจากวันให้บริการ  

6.4 การติดตามให้บริการต่อเนื่อง 
หลังจากท่ีหน่วยงานบันทึกข้อมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เข้าสู่ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ แล้ว จะทราบว่ามีหน่วยงานท่ีให้บริการคลินิกใดจะต้องมีการติดตามให้บริการเกษตรกร
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  จ า ก นั้ น ห น่ ว ย ง า น ท่ี ใ ห้ บ ริ ก า ร ค ลิ นิ ก เ ก ษ ต ร จะ ต้ อ ง วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  สภ าพ ปั ญ ห า  
เพื่อวางแผนออกติดตามและให้บริการต่อเนื่องแก่เกษตรกร โดยทุกครั้งท่ีหน่วยงานท่ีให้บริการคลินิกออกติดตาม
ให้บริการต่อเนื่อง ให้บันทึกข้อมูลผลการให้บริการในแบบคลินิก 05 ด้วย  
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7. แผนปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ปริมาณ 
งาน 

หน่วย 
วัด 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2565 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค
.6

4 
พย

.6
4 

ธค
.6

4 

มค
.6

5 

กพ
.6

5 
มีค

.6
5 

เม
ย.

65
 

พค
.6

5 
มิย

.6
5 

กค
.6

5 

สค
.6

5 
กย

.6
5 

   1. จัดท าแผน/ประชุมชี้แจงเกษตรกรและ
ประชาสัมพันธ์ วิธีการเก็บตัวอย่าง พืช ดิน 
สัตว์ น้ า  พร้อมทั้ ง วิ เคราะห์ปัญหาทาง 
ด้านการเกษตรที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน   

จังหวัด/
อ ำเภอ 

308  

ครั้ง 

   

 

 

 

        

  2. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไตรมาสที่ 1  
และบันทึกผลในระบบข้อมูลโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์  ฯ  
และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร (e - Project) 

จังหวัด/
อ ำเภอ 

7,700 รำย             

  3. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไตรมาสที่ 2 
และบันทึกผลในระบบข้อมูลโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์  ฯ  
และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร (e - Project)   

จังหวัด/
อ ำเภอ 

7,700 รำย             

 4. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไตรมาสที่ 3 
และบันทึกผลในระบบข้อมูลโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์  ฯ  
และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร (e - Project)             

จังหวัด/
อ ำเภอ 

7,700 รำย             

 5. จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา 
นุเคราะห์ ฯ ไตรมาสที่ 4  โครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2565  
และบันทึกผลในระบบข้อมูลโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์  ฯ  
และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร (e - Project) 

จังหวัด/
อ ำเภอ 
 

7,700 
 

รำย             

 6 .  ส รุปผลการด า เ นิน งา น โ คร งการ 
เป็นรายไตรมาสส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 

จังหวัด/
อ ำเภอ 
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8. ระยะเวลา 
ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

9. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
       9.1 ผลผลิต (Output) 

 1) เกษตรกร 30,800 ราย ได้รับบริการทางด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน  

 2) เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีบูรณาการให้บริการด้าน
การเกษตร และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้กับเกษตรกร      
 9.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกษตรกรที่มีปัญหาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้รับค าแนะน า การบริการ การแก้ไขปัญหาทางด้าน
การเกษตรทีร่วดเร็วและทันเวลา ซึ่งเป็นการน าความรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทางการเกษตรไปปฏิบัติต่อพื้นท่ีของ
ตนเอง เกิดผลตอบแทนและรายได้จากการประกอบอาชีพที่มั่นคง  

9.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน และให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ 
2) จังหวัด/อ าเภอมีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยมีเกษตรกรเข้ารับ

บริการ จ านวน 30,800 ราย 
3) มีการติดตามผลการให้บริการต่อเนื่อง  

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
    กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพื้นท่ีและวิศวกรรมเกษตร  

นางปุณยนุช  วงศธรวรกุล ผู้อ านวยการกลุ่มโครงการพระราชด าริ 
นายเอกชัย  กั่นขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

   โทรศัพท์ : 0 2561 4878  โทรสาร : 0 2561 4878  
 E - mail : agrodev20@doae.go.th 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

นางสาวจิตติมา  กาบเย็น  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
นายพิเชษธ  รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
โทรศัพท์ : 0875956599 และ 054 829697 

 E - mail : lampang@doae.go.th 
 

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