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๒ 
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจ าเดือนกันยายน 2564 

คร้ังที่ 9/2564 
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 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. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
7. นางสาวธัญลักษณ์ มณีวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
8. ว่าท่ีร.ต.หญิงวรมนต์ แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
9. นายดนัย  ใจจะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

 10. นางสาววัชราภรณ์  มะโนค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
11. นายช านาญ   เมืองลอง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
12. นางสาวสุมิตรา บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
13. นายพงศธร  ตาเขียว    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
14. นางขวัญเรือน  เตชะสาย   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
15. นางเรณู โรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ          
16. นางสาวมัลลิกา บุญภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
17. นางสาวนันท์นภัส วงศ์ภักดีสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
18. นางแน่งน้อย แก้วมาลัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
19. นางสาวสาลินี ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธุรการ  
20. นางสาวสุบิน   แก้วเต็ม   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ      เลขานุการ  
21. นางสาวรุจิรา   หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพิเชษธ  รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       ติดราชการ   
2. นางปัณฑิกา  ยะหัวฝาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       ติดราชการ  

เร่ิมประชุมเวลา     13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

1. การมอบประกาศเกียรติคุณแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดล าปางผู้เกษียณอายุราชการ  ประจ าปี 
2564 จ านวน 19 ราย 

 
 
 
 

/2. มูลนิธิ… 



๓ 
2. มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น า

ส่ิงของเครื่องอุปโภคบริโภคลงพื้นท่ี มอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย 3 อ าเภอ คือ อ าเภอสบปราบ 
อ าเภอเถิน และอ าเภอแม่พริก จากสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องในบริเวณพื้นท่ีโซนใต้ของจังหวัดล าปาง 
และได้เกิดอุทกภัยน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นท่ีชุมชนพื้นท่ีท าการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนแบบไม่ทันต้ังตัว ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ท้ังบ้านเรือนราษฎร ส่ิงสาธารณประโยชน์ รวมท้ังพืชผลทางการเกษตร โดยในช่วงระหว่างวันท่ี 8 -10 
กันยายน 2564  
  ระดับเขต 

-. 
 ระดับกรม 

- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 8/2564 วันพุธ ท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2564 

มติที่ประชุม  รับรอง 

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

จังหวัดล าปางได้ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 ครั้ง ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสบจาง-ทุ่งเลางาม 
ต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง สรุปผลการด าเนินงาน (เอกสารแนบหน้า 11 - 12) 
 1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
(Routine to Research : R2R) 

        จังหวัดล าปางได้ด าเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคล่ือนการ
ท างานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี) ประจ าปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 16 – 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง โดยก าหนดให้
ส านักงานเกษตรอ าเภอน าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน “งานประจ าสู่งานวิจัย Routine to Research: R2R” เพื่อขับเคล่ือน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) 
อ าเภอ ๆ ละ 1 เรื่อง  จ านวน 13 เรื่อง ขณะนี้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลการประกวดการน าเสนอสรุปผล
การด าเนินงาน “งานประจ าสู่งานวิจัย Routine to Research: R2R" ดีเด่น ประจ าปี 2564 ดังนี้ 

อันดับท่ี 1  นายอนุชิต ศรีฉัตรใจ 
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่ม 
  น าเสนอเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการศัตรู พืชโดยวิธี

ผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน” 
อันดับท่ี 2  นายพงศกร ห้องพ่วง 
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอวังเหนือ 

น าเสนอเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง อ าเภอวังเหนือ” 
/อันดับท่ี 3... 



๔ 
อันดับท่ี 3  นางสาวปรานอม  แสงจันทร์ 
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอห้างฉัตร 
น าเสนอเรื่อง “แนวทางการยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ต าบลวอแก้ว” 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

2. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชมุชน (One Stop Service) 
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม งบที่ได้รับ 
(บาท) 

งบที่ใช้ไป  
(บาท) 

เหลือจ่าย 
(บาท) 

1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้สมาชิก ศดปช. 273,000 273,000 0 
2) จัดท าเวทีเช่ือมโยงเครื่อข่ายศดปช. กับ ศพก. และแปลงใหญ่ 1๘๒,000 1๘๒,000 0 
3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์    
     - ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน ๖๑๖,๘๕๐ ๖๑๖,๘๕๐ 0 
     - แม่ปุ๋ย ๑,๐๙๖,๒๙๐ ๑,๐๙๖,๒๙๐ ๐ 
     - เครื่องผสมปุ๋ย ๓,๐๖๐,๒๐๐ ๒,๑๙๕,๗๐๐ ๘๖๔,๕๐๐ 
4) บริหารจัดการโครงการ    
     - งบประมาณปี 2563 (แหล่งเงิน ๖๓๔๑๒๐๐) ๓๖,๕๔๐ ๓๖,๕๔๐ 0 
     - งบประมาณปี 2564 (แหล่งเงิน ๖๔๔๑๒๐๐) ๒,๓๑๔,๓๐๐ ๒,๒๘๒,๓๓๗.๙๑ ๓๑,๙๖๒.๐๙ 

  

การให้บริการเชิงธุรกิจ 
 

อ าเภอ การจดทะเบียน
ขายปุ๋ย  
(ศูนย์) 

การให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ดิน  

(ราย) 

การให้บริการ
จ าหน่ายปุ๋ย 
(กระสอบ) 

การให้บริการ
ผสมปุ๋ย 

(กิโลกรัม) 

การจ้าง
แรงงาน  
(ราย) 

เงินทุน
หมุนเวียน 

(บาท) 
เมืองล าปาง 1 ๒๗๒ ๑๒๐ ๖,๐๐๐  - 
เกาะคา 1 ๒๗๒ ๑๒๐ ๖,๐๐๐  ๑๕๔,๓๐๐ 
แจ้ห่ม 1 ๒๗๒ ๑๔๗ ๗.๓๕๐  ๑๒๐,๐๐๐ 
เถิน 1 ๒๗๒ ๑๒๐ ๖,๐๐๐  ๑๐๒,๓๒๖ 
ห้างฉัตร 1 ๒๗๒ ๑๒๕ ๖,๒๕๐  ๙๐,๙๘๓ 
แม่ทะ 1 ๒๗๕ ๑๒๘ ๖,๔๐๐  ๙๐,๙๘๓ 
งาว 1 ๒๗๒ ๑๒๐ ๖,๐๐๐  ๑๓๒,๕๐๐ 
วังเหนือ 1 ๒๗๒ ๑๔๙ ๗,๔๕๐  ๑๒๐,๐๐๐ 
สบปราบ 1 ๒๗๒ ๑๒๐ ๖,๐๐๐  ๓๖,๑๕๐ 
แม่พริก 1 ๒๗๒ ๑๒๐ ๖,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 
เสริมงาม 1 ๒๗๒ ๑๒๐ ๖,๐๐๐  - 
แม่เมาะ 1 ๒๗๒ ๑๒๐ ๖,๐๐๐  ๕๕,๐๐๐ 
เมืองปาน 1 ๒๗๒ ๑๒๐ ๖,๐๐๐  ๓๕,๐๐๐ 
รวม 1๓ ๓,๕๓๙ ๑,๖๒๙ ๘๑,๔๕๐  ๙๘๗,๒๔๒ 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากเวทีการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๕ 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
          1) จังหวัดล าปาง ได้มีค าส่ัง ท่ี ๔๙๒๕/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ แต่งต้ังข้าราชการ ๒ ราย 
รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
                              - นางสาวปรานอม แสงจันทร์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาราชการ
แทน เกษตรอ าเภอห้างฉัตร  
                              - นางสาวจินตนา สุทธวงค์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทน 
เกษตรอ าเภอแม่เมาะ 
 2) การแต่งต้ังรักษาราชการในต าแหน่ง เคยใช้อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ปัจจุบันต้องขอไปท่ี
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นอ านาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนรักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอ เป็นอ านาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.2 งานการเงิน 
          ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๔ ตัดยอดวันท่ี 27 กันยายน 

2564 ร้อยละ 99.38  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

          4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
4.2.1 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2564 (กสก.) 

 ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ให้จังหวัดเป็นค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด ในรายละเอียดการจัดสรรโครงการและงบประมาณ 
(คง. 2) รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

         เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ “จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา” และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ “ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนามีการน าความรู้ไปปฏิบัติ” จัดท ารายงานผลงานตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านัก
งบประมาณ และส านักงานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ตามก าหนด จังหวัดล าปาง จึงขอให้กลุ่มฯ และอ าเภอ ท่ีรับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการตามแบบ กสก. ต่างๆ ตามเป้าหมายท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
และสามารถดาวน์โหลดแบบ กสก. พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทุกราย ลงในโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรท่ี http://rbm.doae.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 9 ตุลาคม 
2564 เนื่องจากกรมฯ จะปิดระบบในวันท่ี 10 ตุลาคม 2564 รายละเอียดเป้าหมายการบันทึกข้อมูลตาม (เอกสารแนบ
หน้า 13) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

/4.3 กลุ่มส่งเสริม… 



๖ 
4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

       4.3.1 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
                เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 มติ ครม. ได้อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรเปล่ียนแปลงรายละเอียด
ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด โดยขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ จากเดิม
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 เป็นวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็น
ชองตามข้ันตอนแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 4.4.1 ภัยธรรมชาติ 

 ตามหนังสือท่ี ลป 0009.2/ว 573 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเกษตรแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ด้านพืช) ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน กรณีพื้นท่ีท า
การเกษตรมีพืชตายหรือเสียหาย จนไม่สามารถพื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจ านวนพื้นท่ี
เพาะปลูกท่ีเสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ ๓๐ ไร่ ในอัตรา ดังนี้        
   -  ข้าว     ไร่ละ ๑,๓๔๐ บาท     
   -  พืชไร่และพืชผัก  ไร่ละ ๑,๙๘๐ บาท     
   -  ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ  ไร่ละ ๔,๐๔๘ บาท           
และมีผลใช้บังคับวันท่ีเกิดภัย ต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 กลุ่มอารักขาพืช 
แจ้งผลการบันทึกข้อมูลโครงการส่งเสริมการเกษตรประจ าปี 2564 ในการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- 



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
1 กันยายน 64 “KICK OFF โครงการฟ้าทะลาย

โจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน” ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
ต้านภัยโควิด 19   

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพันธุ์ 
และองค์ความรู้ในการปลูก 
และใช้ประโยชน์สมุนไพรฟ้า
ทะลายโจร ให้แก่เกษตรกรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน 

เกษตรกร จ านวน 20 
ราย 

อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการปลูก และใช้
ประโยชน์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร  

  กสผ. 

2,3 กันยายน 64 โครงการสับปะรดล าปาง กิจกรรม
ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์สับปะรด
จังหวัดล าปาง  

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตสับปะรด  

เกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดต าบลบ้านสา 
เข้าร่วมการฝึกอบรม 
จ านวน 50 ราย 

อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสา อ.
แจ้ห่ม จ.ล าปาง 

เกิดการยกระดับการผลิตสับปะรดบ้านสาที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย 

  กสผ. 

6, 14 กันยายน 64 โครงการผลิตเชื้อพันธุ์คร่ังบนต้น
จามจุรีที่ปลูกระยะชิดในเชิง
พาณิชย์  
 

เพื่อติดตามการท าแปลง
ทดลองวิจัย 

เกษตรกรผู้เลี้ยงคร่ัง ต าบลวังทรายค า 
อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 

แปลงทดลองการปลูกจามจุรีต้นชิดเพื่อ
เพาะเลี้ยงคร่ัง เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยปลูก
ต้นฉ าฉาต้นชิดให้มีขนาดไม่สูงเกินไป ควบคุม
เร่ืองน้ า ความร้อนได้ง่ายขึ้น รวมถึงเจ้าของสวน
สามารถเก็บเก่ียวได้เองโดยไม่ต้องปีนขึ้นเพื่อตัด
กิ่งไม้ในที่สงู สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นการท า
ไร่เพาะเลี้ยงคร่ังเป็นอาชีพหลักให้เกษตรกรใน
อนาคต  

  กอพ. 

7, 8 กันยายน 64 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด  
 

เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด ของจังหวัด
ล าปาง 

เกษตรกรแปลงใหญ ่ แปลงใหญ่ผัก ต าบล
เถินบุรี อ าเภอเถิน 
แปลงใหญ่ผัก ต าบล
วังแก้ว อ าเภอวัง
เหนือ กลุ่มแปลงใหญ่
มันส าปะหลัง ต าบล
บ้านเอ้ือม อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง 

ผลการด าเนินงานโครงการ กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ การจัดท าบัญชีโครงการ 
การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ และลงพื้นที่แปลง ที่
จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพที่ดีย่ิงขึ้นได้ 

  กสผ. 

8 กันยายน 64 ลงพื้นที่ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ 
ได้แก่แมลงช้างปีกใส แตนเบียนอ
นาไกรัส แตนเบียนไข่ทริคโค    
แกรม 

เพื่อควบคุมแมลงศัตรูมัน
ส าปะหลัง เช่นไรแดง เพลี้ย
แป้งสีชมพู และมอบสารชีว
ภัณฑ์ เพื่อป้องกันก าจัดโรค 

เกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลัง เน้ือที่
ประมาณ 50 ไร่ 

หมู่ 2 ต าบลหนอง
หล่ม  อ าเภอห้างฉัตร 

พบการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้ง ซึง่ได้แจ้งให้
เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลง หากพบการท าลาย
เป็นจ านวนมาก ให้แจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอ 
เพื่อหาแนวทางป้องกันก าจัดต่อไป 

  กอพ 

7 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
10 กันยายน 64 ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ แตน

เบียนไข่ทริคโคแกรมมา  
เพื่อป้องกันก าจัดหนอนหัวด า
มะพร้าว และการใช้เชื้อราเม
ตาไรเซียมในการป้องกันก าจัด
ด้วงแรดมะพร้าว 

แปลงมะพร้าวเกษตรกร ต าบลต้นธงชัยอ าเภอ
เมืองล าปาง 

พบร่องรอยการเข้าท าลายของหนอนหัวด า
มะพร้าว ซึ่งได้แจ้งให้เกษตรกรหมั่นส ารวจ
แปลง หากพบการท าลายเป็นจ านวนมาก ให้
แจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอ  เพื่อหาแนวทาง
ป้องกันก าจัดต่อไป 

  กอพ. 

15 กันยายน 64 จัดประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด คร้ังที่ 4 ผ่านระบบ 
zoom ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
ประธานศูนย์เครือข่าย ใน
ประเด็น การผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การเกษตรในพื้นที่  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานและประธานศูนย์
เครือข่าย ศพก. จ านวน  
65 ราย  

ห้องประชุมศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวจังหวัด
ล าปาง 

ประธานศูนย์เครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจ 
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่  

  กยศ./กสผ. 

14,15,21,23 
กันยายน 64 

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop 
Service) 

เพื่อลงนามในสัญญายืมพัสดุ 
ระหว่าง นายสมมารถ สยม
ภาค เกษตรจังหวัดล าปาง 
และประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน  

เกษตรอ าเภอ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ย
ระดับอ าเภอ สมาชิก
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน อ าเภอเมือง
ปาน อ าเภอแจ้ห่ม 
อ าเภอวังเหนือ 
อ าเภองาว อ าเภอ
ห้างฉัตร อ าเภอเมือง
ล าปาง อ าเภอแม่
เมาะ อ าเภอแม่ทะ 
อ าเภอสบปราบ 
อ าเภอเสริมงาม 
อ าเภอเกาะคา 
อ าเภอแม่พริก อ าเภอ
เถิน 

กลุ่มเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับเคร่ืองผสม
ปุ๋ยใช้ในกิจกรรม ได้รับทราบเก่ียวกับข้อตกลง
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และดูแล
รักษาเคร่ืองผสมปุ๋ยให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีแนวทางในการปฏิบัติและส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  กอพ. 

16 - 17 กันยายน 
64 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
อ าเภอ (DW) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 คร้ังที่ 4 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็น
ช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร  

เกษตรจังหวัด หัวหน้า
กลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี เจ้า
พนักงานธุรการ และ
พนักงานราชการทุกคน 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

ผลการด าเนินงาน “งานประจ าสู่งานวิจัย 
Routine to Research: R2R” 

  กยศ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
18 กันยายน 64 โครงการพระราชทาน โคก หนอง 

นา แห่งน้ าใจและความหวัง ใน
พื้นที่  

เพื่อมอบปัจจัยการผลิตให้กับผู้
ผ่านการอบรมโครงการฯ 

เกษตรกรต าบลบ้าน
เสด็จ 

ต.บ้านเสด็จ อ าเภอ
เมือง 

สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้น และเมล็ดพันธุ์ผัก 
จ านวน 8 ชนิด ประกอบไปด้วย มะนาว มะม่วง 
มะพร้าวน้ าหอม ผักบุ้ง กว้างตุ้ง ถั่วฝักยาว 
คะน้า และมะเขือเปราะ เพื่อน าไปต่อยอดใน
การท าการเกษตรต่อไป 

  กสผ. 

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

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. 

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

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 

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

วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมาย
เหต ุ

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

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เจ้าหน้าที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 

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

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   
   - 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.  

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

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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