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๒ 
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

คร้ังที่ 8/2564 
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

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

ผู้มาประชุม 
  1. นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดล าปาง ประธาน 

2. นายสมศิลป์ ลาวพันธ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
3. นางสาวจิตติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   
4. นางกีรติกร พรรณกมลกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  
5. นางสุนาน เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
6. นางพิมพ์พิศา  พิริยะชยากุล แทน เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง  
7. นางเบญจวรรณ   สิทธิตุ่น เกษตรอ าเภอแม่เมาะ  
8. นายยุทธการณ์ ไทยลา เกษตรอ าเภอเกาะคา  
9. นายวรวิทย์   พิลัยหล้า แทน 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. นายดนัย ใจจะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
22 นางสาวสุบิน  แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       เลขานุการ  
23. นางสาวรุจิรา    หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
-     

วาระก่อนการประชุม     
มอบรางวัลการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน หนึ่งจังหวัด 
หนึ่งโมเดลธุรกิจ 

รางวัลท่ี ๑  ได้แก่  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
     ได้รับเงินรางวัล พร้อมโลห์รางวัล 
รางวัลท่ี ๒  ได้แก่  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทุ่งฝาย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
    ได้รับเงินรางวัล พร้อมโลห์รางวัล 
รางวัลท่ี ๓  ได้แก่  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
     ได้รับเงินรางวัล  พร้อมโลห์รางวัล 

/ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชน... 



๓ 
มอบรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2564 
  กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ
หน่วยงานภาคี ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต     
ปี 2564 โดยมีส านักงานเกษตรจังหวัด 17 จังหวัด ส่งผลงานของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และคณะกรรมการ
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นรับเขต คัดผลงานของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดจาก 17 จังหวัด คัดเหลือ 5 จังหวัด 
เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการประกวดดังกล่าว โดยด าเนินการจัดประกวดฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันท่ี 
16 -18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่              
โดยคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับเขตเรียนร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า  
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ริมวัง ต าบลวังแก้ว อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปางได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2   
ของรางวัลมี ดังนี้  เงินรางวัล จ านวน 4,000 บาท และโลห์รางวัล 

เร่ิมประชุมเวลา     09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

1. ร่วมกุศลถวายกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2564 ไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดบางกระเบา 
ต าบลบางกระเบา อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เชิญร่วมท าบุญตามก าลังศรัทธา 

2. ประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จนเรศวร
มหาราช นครล าปาง ซึ่งเหรียญดังกล่าวได้ผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล จ านวน 4 ครั้ง ให้เช่าบูชาองค์ละ 209 บาท หรือ
กล่องละ 50 องค์ เป็นเงิน 10,000 บาท มอบหมายฝ่ายบริหารด าเนินการส ารวจและรวบรวมแจ้งหน่วยงานตามความต้องการ 
 ระดับเขต 

- 
 ระดับกรม 

- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 7/2564 วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับรอง 

 ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 
2564  
                          1.1 โครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2564  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง แจ้งชะลอการด าเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดล าปาง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ยังมีผู้ติดเช้ือย่างต่อเนื่อง จึง
ขอชะลอการด าเนินการโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ให้น างบประมาณการด าเนินการต้ังจ่ายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

/1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ... 



๔ 
 1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
(Routine to Research : R2R) 

จังหวัดล าปางได้ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย
กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) ระดับจังหวัด จ านวน 1  เรื่อง และระดับอ าเภอ ๆ ละ     
1 เรื่อง  จ านวน 13 เรื่อง ขณะนี้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก าหนดให้อ าเภอน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) อ าเภอละ 15 
นาที ซักถาม 5 นาที (เงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ รางวัลท่ี 1 2,000 บาท รางวัลท่ี 2 1,500 บาท และรางวัลท่ี 3 
1,000 บาท) ในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดับอ าเภอ (DW) ครั้งท่ี 4/2564 ระหว่างวันท่ี 16 – 17 กันยายน 2564 ณ 
ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง  

 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/2. โครงการพัฒนาธุรกิจ... 



๕ 
2. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชมุชน (One Stop Service) 

2.1 รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน   
(One Stop Service)  ดังนี้ 
           - การจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย วงเงิน ๓,๐๖๐,๒๐๐ บาท โดยวิธีการคัดเลือกจากผู้ประกอบการ 
SMEs เป็นจ านวนเงิน ๒,๑๙๕,๗๐๐ บาท ได้คืนเงินเหลือจ่ายให้กรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จ านวนเงิน ๘๖๔,๕๐๐ บาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการส่งมอบและจัดท าสัญญายืมพัสดุ 
                - ขอให้อ าเภอเร่งรัดผู้รับผิดชอบการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา 
ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยส่งข้อมูลทางไลน์: กลุ่มดินปุ๋ยล าปาง ทุกวันพุธของสัปดาห์ ท้ังนี้ 
ขอให้ขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งได้แก่  การให้บริการตรวจวิเคร าะห์ดิน  บริการผสมปุ๋ย และการจ าหน่ายปุ๋ย   
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดโครงการฯ และจัดส่งแบบรายงาน ๑-๖ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับอ าเภอ ด้วยไฟล์ดิจิตอล ทางไลน์ : กลุ่มดินปุ๋ยล าปาง ภายในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตัดยอดข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/ระเบียบวาระท่ี 4… 



๖ 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
          1) จังหวัดล ำปำง มีค ำส่ังท่ี ๔๐๐๓/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ ย้ำยสับเปล่ียนข้ำรำชกำร    
๒ รำย คือ นำงสำวเมธวรรณ ธรรมนูญ ต ำแหน่งนักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำปำง กับ นำยดนัย ใจจะดี ต ำแหน่งนักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ส ำนั กงำนเกษตร
อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง  
    2) กรมฯ มีค าส่ังให้ นางสาวผ่องพรรณ วงศ์ก๋องแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดเชียงรำย ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรท่ี ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วย
รำชกำรส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง กลับต้นสังกัด ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ 
            3) ประกำศจังหวัดล ำปำง ลงวันท่ี ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ เรื่องบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัด
จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำปำง จ ำนวน ๖ รำย ดังนี้ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป 
ปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จ านวน 1 ต าแหน่ง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตร
อ าเภองาว จ านวน 3 ต าแหน่ง และส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ จ านวน 2 ต าแหน่ง ก าหนดรายงานตัวในวันท่ี 30 
สิงหาคม 2564 ปฐมนิเทศ ในวันท่ี 1 กันยายน 2564 เริ่มท างาน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ในวันท่ี 2 กันยายน 2564 

 4) กรมฯ ประกาศรายช่ือผู้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
          - นำงสำวจิตติมำ กำบเย็น หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต 
          - นำงกีรติกร พรรณกมลกุล หัวหน้ำกลุ่มอำรักขำพืช 
          - นำยยุทธกำรณ์ ไทยลำ เกษตรอ ำเภอเกำะคำ 

 5) จังหวัดล าปางมีต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรว่าง จ านวน 5 ต าแหน่ง ดังนี้ กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต จ านวน 1 ต าแหน่ง กลุ่มอารักขาพืช จ านวน 1 ต าแหน่ง ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง จ านวน 1 
ต าแหน่ง ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะคา จ านวน 1 ต าแหน่ง และส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ จ านวน 1 ต าแหน่ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.1.2 งานการเงิน 
         1) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ การเบิกจ่ายได้ ร้อย
ละ 85.48 เป้าหมาย ร้อยละ 90.50 ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด สามารถตรวจสอบได้ท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป ซึ่งจะมี
งบประมาณท่ีคืนเงิน แต่ยังไม่ได้ตัดงบประมาณออกจากระบบ ก าหนดให้อ าเภอเบิกจ่ายภายในวันท่ี 10 กันยายน 2564 
เวลา 16.30 น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มอารักขาพืช 
4.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 

ผลการเบิกจ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นท่ี  
ณ วันท่ี 20 ส.ค. 2564 

 
 
 
 

/ตารงผลการเบิกจ่าย.. 



๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
          4.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

4.3.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
         1) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ ศพก. ให้มีความพร้อมในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนอย่างเหมาะสม ศูนย์ละ 2,500 บาท ท้ังนี้ส านักงานเกษตรจังหวัดได้อนุมัติแผนงาน
และโอนงบประมาณดังกล่าวให้อ าเภอด าเนินการ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน วันท่ี 10 กันยายน 2564 

2) การจัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 4/2564 ในวันพุธท่ี 15 กันยายน 2564 ณ ห้อง
ประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ผ่านระบบ Zoom (เจ้าหน้าท่ี ประธานแปลงใหญ่ ประธาน ศพก. และประธาน ศพก. 
เครือข่าย ประชุม ณ ท่ีต้ัง หรือห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอ ยกเว้น อ าเภองาวและอ าเภอแม่พริก เข้าร่วมประชุม    
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง) 

3) ผลการเบิกจ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตัดยอดวันท่ี 
30 สิงหาคม 2564 เน้นย้ าขอให้อ าเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/4.3.2 การจัดเวที… 



๘ 
4.3.2 การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดับอ าเภอ (DW) ครั้งท่ี 4/2564 ระหว่างวนัท่ี 16 – 17 กันยายน 
2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

วันที่ สถานที่ เป้าหมาย (ราย) หมายเหตุ 
16 กันยายน 2564 ห้องประชุมส านักงานเกษตร

จังหวัดล าปาง 
64 หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม 

ทีมนิเทศ M2  
ทีมนิเทศ M3  
อ าเภอแม่ทะ 
อ าเภอเมืองล าปาง  
อ าเภอห้างฉัตร  
อ าเภอเกาะคา 
อ าเภอเสริมงาม 
อ าเภอวังเหนือ  

17 กันยายน 2564 ห้องประชุมส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง 

65 หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม 
ทีมนิเทศ M1  
ทีมนิเทศ M4 
อ าเภอแม่เมาะ  
อ าเภอแจ้ห่ม  
อ าเภอเมืองปาน 
อ าเภอเถิน   
อ าเภอแม่พริก 
อ าเภองาว  
อ าเภอสบปราบ 

รวม 131  
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนสิงหาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/4.3.4 ระบบการรายงาน… 



๙ 
4.3.4 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนสิงหาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 4.4.1 โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 
       ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธุ์พืช ได้ด าเนินโครงการผลิตขยายต้นพันธ์ฟ้าทะลายโจร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร สนับสนุนแก่เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร     
ฟ้าทะลายโจรเป็นยาสมุนไพรประจ าบ้าน โดยให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานขยายต้นพันธุ์ โดยก าหนดส่งมอบต้นพันธุ์  
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ในวันท่ี 8 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. จ านวน 10,400 ต้น (อ าเภอละ 800 ต้น) 
มีเป้าหมายแต่ละอ าเภอ คือ ศพก.หลัก 30 ราย ศพก.เครือข่าย 120 ราย กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร
ท่ัวไป 50 ราย  โดยแจกให้รายละ 4 ต้น 
       หลังจากส านักงานเกษตรอ าเภอรับต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรไปแล้ว ขอให้ด าเนินการดังนี้ 
                          1) ส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
แจกจ่ายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร (แบบฟอร์มแจกจ่ายต้นพันธุ์ตามเอกสารแนบหน้า 18)  ดังนี้  
                1.1 กระจายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรแก่สมาชิกศพก./ศพก. เครือข่าย  
                                    (1) สมาชิก ศพก. หลัก จ านวน 30 ราย ๆ ละ 4 ต้น รวม 120 ต้น  
                                    (2) สมาชิก ศพก. เครือข่าย จ านวน 120 ราย ๆ ละ 4 ต้น รวม 480 ต้น  
                        1.2 กระจายต้นพันธุ์ตามท่ีได้รับการพิจารณาจัดสรรจากส านักงานเกษตรจังหวัด ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ จ านวน 4 ต้น/ราย (แบบฟอร์มแจกจ่ายต้นพันธุ์ตามเอกสารแนบ 4) 
ท้ังนี้ ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการติดตามและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้การปลูก การดูแล การขยายพันธุ์พืช
อย่างง่ายโดยวิธีการปักช าและการน าฟ้าทะลายโจรไปใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรผู้รับมอบต้นพันธุ์ 

 2) ขั้นตดิตาม และรายงานผล  
     ในส่วนของส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ ดังนี้  

                   2.1 ประสานงานให้ค าแนะน า ติดตาม ก ากับการปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกี่ยวกับการปลูก การดูแล การขยายพันธุ์อย่างง่ายโดยวิธีการปักช า 

/2.2 จัดท ารายงาน… 



๑๐ 
                   2.2 จัดท ารายงานการส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ  ผลิต

สินค้าเกษตร ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด โดยแนบภาพกิจกรรมอย่างน้อย 10 ภาพ/อ าเภอ ส่งภายในวันท่ี 17 กันยายน 
2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร(ฉบับปรับปรุง ไตรมาส 4) 

1) ส านักงานเกษตรจังหวัด 
               1.1 จัดท านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัด ให้มีความเหมาะสม และสม

พระเกียรติ  
             1.2 จัดต้ังจุดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ณ ส านักงานเกษตร

จังหวัด โดยมีเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดให้บริการ เพื่อให้ค าแนะน า บริการเอกสารวิชาการ แผ่นพับ พันธุ์พืช (เมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า) 
หรือวัสดุการเกษตรอื่นๆ บริการเกษตรกร และใช้แบบคลินิก 01 และแบบคลินิก 02 ประกอบการให้บริการ 

             1.3 จัดท าป้ายโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ส าหรับต้ังจุดให้บริการ  
ณ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

                1.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรให้มารับบริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชา
นุเคราะห์ ฯ   

             1.5 มอบหมายส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีใน
พระราชานุเคราะห์ ฯ แก่เกษตรกร ผู้สนใจ ในพื้นท่ีตามความเหมาะสม 

             1.6 ประสานงาน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า  หรือร่วมกับส านักงาน เกษตรอ าเภอด าเนินการ
ให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ  

             1.7 รายงานผลการด าเนินงานโครงการโดยบันทึกผลการให้บริการตามแบบ คลินิก 01 และคลินิก 
02 ลงในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ (https://clinickaset.doae.go.th) 
ท้ังนี้ ข้อ 1.1, 1.2 และข้อ 1.3 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการตามตัวช้ีวัด) ครั้งท่ี 1 
และ ครั้งท่ี 2 จากงบด าเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 
     2) ส านักงานเกษตรอ าเภอ  

                2.1 จัดต้ังจุดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ณ ส านักงาเกษตร
อ าเภอ โดยจัดเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดให้บริการ จัดท าป้ายโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ส าหรับต้ังจุด
ให้บริการ เพื่อให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร บริการเอกสารวิชาการ แผ่นพับ พันธุ์พืช (เมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า) หรือวัสดุการเกษตร
อื่นๆ และใช้แบบคลินิก 01 และแบบคลินิก 02 ประกอบการให้บริการ 

2.2 มอบหมายเจ้าหน้าท่ีเกษตรต าบลด าเนินการให้บริการ โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีใน
พระราชา   นุเคราะห์ ฯ แก่เกษตรกร และผู้สนใจในพื้นท่ี โดยใช้แบบคลินิก 01 และแบบคลินิก 02 ประกอบการให้บริการ 

2.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรให้มารับบริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชา
นุเคราะห์ ฯ 

2.4 รายงานผลการให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยส่งแบบ
คลินิก 01 และแบบคลินิก 02 ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อบันทึกลงในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีใน
พระราชานุเคราะห์ ฯ (https://clinickaset.doae.go.th) 

 
 

/3) หน่วยงานคลินิก… 

https://clinickaset.doae.go.th/


๑๑ 
3) หน่วยงานคลินิกต่าง ๆ  

                  ส าหรับแนวทางการให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ของ
หน่วยงานคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ ฯลฯ ให้ด าเนินการตามดุลพินิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่ง
สามารถด าเนินการให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในพื้นท่ี โดยการให้บริการใช้แบบคลินิก 
01 และแบบคลินิก 02 ประกอบการให้บริการ และหลังจากให้บริการเสร็จแล้ว ให้คลินิกต่างๆ น าแบบคลินิก 01 ส่งให้
ส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อบันทึกข้อมูลแบบคลินิก 01 ลงในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุ
เคราะห์ ฯ (https://clinickaset.doae.go.th) จากนั้นคลินิกต่างๆ จะสามารถบันทึกผลการให้บริการตามแบบคลินิก 02 ใน
ระบบดังกล่าวได้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
       การติดตามผลการด าเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ของ
จังหวัดล าปาง เพื่อติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ การจัดท าบัญชีโครงการ การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ และลง
พื้นท่ีแปลง ท่ีจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นได้ จ านวน 3 แปลง ดังนี้ 
   1) แปลงใหญ่ผัก ต าบลเถินบุรี อ าเภอเถิน  วันท่ี 7 กันยายน 2564 (เช้า) 
   2) แปลงใหญ่ผัก ต าบลวังแก้ว อ าเภอวังเหนือ วันท่ี 8 กันยายน 2564 (เช้า) 
   3) แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมืองล าปาง วันท่ี 8 กันยายน 2564 (บ่าย) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 4.5.1 สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) 

 ตามท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.)เมื่อ
วันพุธท่ี 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ให้ทุกอ าเภอทุกต าบล ให้ความส าคัญกับ อกม. ในบทบาทการเป็นผู้ช่วยขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีด้วย ซึ่ง อกม. มีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน    
หรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังให้ข้อมูลและแจ้งเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ประสานงาน ช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและการสหกรณ์ของเกษตรกรในหมู่บ้าน หรือชุมชนนั้น 

3) ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาด้านการเกษตรและการสหกรณ์ 
4) ปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนหรือตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ

หน่วยงานอื่นขอความช่วยเหลือ 
2. ผลักดัน/ประชาสัมพันธ์/แนะน า/ส่งเสริมสนับสนนุ อกม. ให้เป็นท่ีรู้จักและให้เป็นผู้ท่ีมีบทบาทใน    

งานพัฒนาสู่ภาคเกษตรระดับหมู่บ้าน ต าบล จังหวัด เช่นการจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ การมีบทบาทใน อปท. 
3. จัดต้ังกลุ่มไลน์ เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ อกม. 
4. จัดให้มีกิจกรรมท่ี อกม. มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

/4.5.2 งานวิสาหกิจชุมชน… 



๑๒ 
4.5.2 งานวิสาหกิจชุมชน 
         ประเด็นการขับเคล่ือนงานวิสาหกิจชุมชน พื้นท่ีเป็นหน่วยงานปฏิบัติ โดยมีเกษตรอ าเภอเป็นนาย

ทะเบียน ซึ่งบางอ าเภอมีวิสาหกิจชุมชนจ านวนมาก ให้อ าเภอตรวจสอบกลุ่มท่ีด าเนินการและไม่ได้ด าเนินการในกรณีท่ีกลุ่ม
ต่อทะเบียนและอ าเภอไม่ได้ต่อทะเบียนให้ ท าให้กลุ่มถูกตัดออกจากระบบ (ระยะเวลา 2 ปี) หลังจากนั้นอีก 1 ปี ระบบจะ
ตัดออกอัตโนมัติ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- 



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
10 สิงหาคม 64 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า

เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบ
ครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์
จังหวัดล าปาง  

ติดตามการด าเนินการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
จิ้งหรีด 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
จิ้งหรีด 

ต าบลบ้านแลง อ าเภอ
เมืองล าปาง/หมู่ที่ 1 
ต าบลวังทรายค า 
อ าเภอวังเหนือ 

เกษตรกรมีทางเลือกประกอบ
อาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดบริโภคการ
แปรรูปเป็นจิ้งหรีดแป้งผงโปรตีน
เพื่อการส่งออก เพื่อให้เกษตรกร
และผู้สนใจทราบถงึความส าคัญ
และประโยชน์ของจิ้งหรีด และ
เพื่อให้เกษตรกรเสริมรายได้ 

  กอพ. 

11 สิงหาคม 64 โครงการสับปะรดล าปาง กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสับปะรด  

ติดตามการด าเนินงานโครงการฯ กลุ่มแปลงใหญ ่ อาคารแปรรูปสับปะรด
บ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้
ห่ม จ.ล าปาง 

สามารถยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานสับปะรดต าบลบ้านสา 

  กสผ. 

16 สิงหาคม 64 การพัฒนาเกษตรกร การอบรม
ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. คร้ัง
ที่ 3 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์
เครือข่าย ในประเด็น การผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานและประธานศูนย์
เครือข่าย ศพก. 
จ านวน  65 ราย  

ห้องประชุมศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวจังหวัดล าปาง 

ประธานศูนย์เครือข่าย มีความรู้
ความเข้าใจ การผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การเกษตรในพื้นที่  

  กยศ./กสผ. 

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดล าปาง 
 

เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน พิจารณาบูรณาการเพื่อให้การส่งเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงานที่
เป็นอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดล าปาง 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 
ต าบลปงแสนทอง 
อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เก่ียวข้อง ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กสก. 

18 สิงหาคม 64 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง 

เพื่อร่วมติดตามส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ กลุ่มแปลงใหญ่มัน
ส าปะหลัง 

ที่ท าการกลุ่มแปลงใหญ่
มันส าปะหลัง ต าบล
บ้านเอ้ือม อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง 

ส่งมอบครุภัณฑ์ ได้แก่ รถ
แทรกเตอร์ 2 คัน พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง และอุปกรณ์บ ารุงรักษา
อ่ืนๆ 

  กสผ. 

การประชุมคณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตรจังหวัด 
(อกษจ.) จังหวัดล าปาง คร้ังที่ 1 / 
2564 ณ โดยมี 
 

เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและแนวทาง
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ 

คณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตร
จังหวัด 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
จังหวัด มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมคัร
เกษตรหมู่บ้าน 

  กสก. 

13 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
19 สิงหาคม 64 โครงการส่งเสริมการหยุดเผาใน

พื้นที่การเกษตร กิจกรรมจัดท า
แปลงสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักแบบ
ไม่กลับกองโดยมี 
  

เพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยีการจัดการเศษ
วัสดุการเกษตร ทดแทนการเผาที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ เพื่อใช้เป็นจุดเรียนรู้และ
ศึกษาดูงานในด้านการท าการเกษตรปลอด
การเผา  

เกษตรกรต้นแบบ
และกลุ่มเกษตรกร 

หมู่ที่ 4 ต าบลเวียงตาล 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

แปลงสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักแบบ
ไม่กลับกองเพื่อสาธิตการใช้
เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุ
การเกษตร ทดแทนการเผาที่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที ่

  กอพ. 

16,17,19 
สิงหาคม 64 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบ
ครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ 
จังหวัดล าปาง กิจกรรมส่งเสริม
การผลิตผักอินทรีย์แบบสมาร์ท
ฟาร์ม (Smart Farm)  

เพื่อติดตามการด าเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด 

เกษตรกรต้นแบบ วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์เด่นอุดม ต าบล
แม่มอก อ าเภอเถิน/
รูทอิเลฟเว่นออร์แกนิค
ฟาร์ม อ าเภอห้างฉัตร/
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรย์สวนสองพี่น้อง 
ต าบลวังพร้าว อ าเภอ
เกาะคา 

ความก้าวหน้าการด าเนินงานการ
ติดต้ังระบบควบคุมการให้น้ า 
พร้อมกับส่งมอบตราสัญลักษณ์
สินค้า 

  กยศ. 

20 สิงหาคม 64 โครงการเที่ยวล าปาง 365 วัน 
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร (Wangnuea Smart 
Farm Tourism) และติดตาม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบ
ครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ 
จังหวัดล าปาง กิจกรรมส่งเสริม
การผลิตผักอินทรีย์แบบสมาร์ท
ฟาร์ม (Smart Farm)  

เพื่อติดตามการด าเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด 

เกษตรกรต้นแบบ/สุข
ใจฟาร์ม 

ต าบลวังใต้ อ าเภอวัง
เหนือ จังหวัดล าปาง 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์
ประสานงานการท่องเที่ยวเชิงและ
การติดต้ังระบบควบคุมการให้น้ า
เกษตรอ าเภอวังเหนือ 

  กยศ. 

23 สิงหาคม 64 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การจัดการดินและการใช้ปุ๋ย
เฉพาะพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและ
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและ
ความต้องการของพืช   

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าต้นแบบ
แปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอย่างแม่นย าเพื่อสร้าง
ความแข็งแรงและทนทานต่อศัตรูพืช (ชนิด
พืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)   

เกษตรกรเป้าหมาย 
จ านวน ๑๐ ราย   

ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนทุ่งกว๋าว อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัด
ล าปาง 

กลุ่มเกษตรกรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดท าต้นแบบแปลง
เรียนรู้การใช้ปุ๋ยอย่างแม่นย าเพื่อ
สร้างความแขง็แรงและทนทานต่อ
ศัตรูพืช (ชนิดพืชข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์) 
 
 
 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
23 สิงหาคม 64 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย

เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด  

เพื่อติดตามการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ผัก 

กลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่ผัก 

แปลงใหญ่ผักต าบลเถิน
บุรี จังหวัดล าปาง 

การติดต้ังระบบน้ าโซล่าเซลล์
สามารถสูบน้ าได้เป็นอย่างดี และ
เกษตรกรได้สาธิตการใช้เคร่ือง
พรวนดินในการท าแปลงปลูกผัก 
สามารถลดแรงงานและลด
ระยะเวลาได้เร็วขึ้น 

  กสผ. 

โครงการส่งเสริมการสร้างอัต
ลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 2564 

เพื่อร่วมบันทึกเทปผลิตสื่อและ
ประชาสัมพันธ์ 

เกษตรกรผู้ปลูกส้ม
เกลี้ยงต าบลพระบาท
วังตวง อ าเภอแม่พริก 
จังหวัดล าปาง   

แปลงเรียนรู้ไม้ผลอัต
ลักษณ์ (ส้มเกลี้ยง) ของ
นางสาวพานทอง  เตชะ
พล ี

ประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริม
การสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 
2564"   

  กสผ. 

25 สิงหาคม 64 การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (PM) ประจ าเดือน
สิงหาคม2564 คร้ังที่ 8/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่ส าคัญ  

เจ้าหน้าที่ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่
ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเน้นย้ าให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้
เกษตรกรได้รับทราบ และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ทันต่อสถานการณ์   

  กยศ. 

31 สิงหาคม 64 การประชุมเกษตรอ าเภอ 
ประจ าเดือน (MM) ประจ าเดือน
สิงหาคม2564 คร้ังที่ 8/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่
ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเน้นย้ าให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้
เกษตรกรได้รับทราบ และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ทันต่อสถานการณ์   

  กยศ. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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6.2 ด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือนกันยายน 2564 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมาย
เหต ุ

14 กันยายน 64 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปาน แจ้ห่ม 
เถิน และอ าเภอสบปราบ 

ทุกกลุ่ม 

15 กันยายน 64 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง ห้าง
ฉัตร แม่เมาะ และแม่ทะ 

ทุกกลุ่ม 

จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด คร้ังที่ 4 ผ่านระบบ zoom ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. ของ
อ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัด 

ประธาน ศพก/แปลงใหญ่ จ านวน 39 ราย 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน จ านวน 26 ราย 

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าปาง 

กยศ./
กสผ. 

16 กันยายน 64 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภองาว และแม่พริก ทุกกลุ่ม 

17 กันยายน 64 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ วังเหนือ เกาะ
คา และเสริมงาม 

ทุกกลุ่ม 

16 - 17 กันยายน 
64 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (DW) ประจ าปีงบประมาณ 
2564 คร้ังที่ 4 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  

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

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าปาง 

ทุกกลุ่ม 

27 กันยายน 64 การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจ าเดือน
กันยายน 2564 คร้ังที่ 9/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เจ้าหน้าที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 

30 กันยายน 64 การประชุมเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือน (MM) ประจ าเดือน
กันยายน 2564 คร้ังที่ 9/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   
   7.1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นท่ี จ านวน 14 
โครงการ งบประมาณ 20,221,040 บาท 
 
มติที่ประชุม  ยืนยันไม่ด าเนินการ เนื่องจากระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการฯ เร่งรัด 
 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

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

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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