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๒ 
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจ าเดือนตุลาคม 2564 

คร้ังที่ 10/2564 
วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

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

  1. นายสมศิลป์ ลาวพันธ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดล าปาง ประธาน 
2. นางสาวจิตติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   
3. นางกีรติกร   พรรณกมลกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  
4. นางสุนาน เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
5. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
6. นางสาวธัญลักษณ์ มณีวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
7. ว่าท่ีร.ต.หญิงวรมนต์ แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
8. นายดนัย  ใจจะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพิเชษธ  รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       ติดราชการ   
2. นางสาวสุมิตรา บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       ติดราชการ  

เร่ิมประชุมเวลา     09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง และรองจังหวัดล าปาง ให้แนวทางการเขียนโครงการตามแผนพัฒนา
บุคลากร และพืชความหวังใหม่ (เห็ดปลวก/จ้ีกุ่ง) ท่ีสามารถสร้างรายได้และเห็นผลชัดเจน เน้นย้ าการเสนอโครงการฯ ของ
ทุกกลุ่ม 

2. การค านวณต้นทุนการผลิตพืช และผลตอบแทนของรายได้ ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของสินค้า 
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ 

3. เน้นย้ าการท างานเป็นทีม ภายใต้กระบวนการและคู่มือการท างานท่ีถูกต้องและชัดเจน 
 

/ระดับเขต... 
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 ระดับเขต 

- 
ระดับกรม 
- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 9/2564 วันอังคาร ท่ี 28 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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… 
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  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 กรมจะเปิดระบบให้ข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติย้ายข้ามหน่วยงานท่ีปรากฏต าแหน่งว่าง
ในระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์กร (HRD) ต้ังแต่วันท่ี 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 และเนื่องจากในการ
ให้ย้ายในครั้งนี้ 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) การเบิกเงินค่าบริหารจัดการโครงการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามระยะเวลา 

หากไม่สามารถเบิกเงินได้ให้แจ้งตัดเงินคืนกรมฯ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัด เน้นย้ าการวางแผนการใช้เงินเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 3) งบลงทุนปรับปรุงส านักงานเกษตร อ าเภองาว อ าเภอแม่พริก และอ าเภอวังเหนือ ซึ่งมีปัญหาของ
ส านักงานเกษตรอ าเภองาว เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ครบ ในการตรวจรับครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง แจ้งให้มีการประสานงานกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้มีการแจ้งให้อ าเภอท าหนังสือขอเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดท่ีรับผิดชอบตามสายนิเทศงานเป็นกรรมการตรวจรับ 

/4)  การเบิกเงิน… 
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 4)  การเบิกเงินค่าบริหารจัดการโครงการ (ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง) ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด และ

ตรงตามระยะเวลาของโครงการท่ีด าเนินการ กรณีเบิกรถยนต์ส่วนตัว ให้เป็นไปตามระยะทาง กิโลเมตรละ 4 บาท (ให้แนบ
บันทึกข้อใช้รถยนต์ส่วนตัว) กรณีขอใช้รถยนต์ราชการ ให้เขียนขอใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยให้ใส่หมายเลขทะเบียนรถยนต์ราชการ 

นางสาวมัลลิกา บุญภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอให้
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการคุมงบประมาณการเบิกจ่ายแต่ละโครงการ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 มีบางอ าเภอเงิน
เหลือ ไม่สามารถเบิกจ่ายตามระยะเวลาท่ีก าหนดได้ และหากโครงการท่ีมีการจัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการ (ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
ค่าเบ้ียเล้ียง) ให้แจ้งข้อมูลฝ่ายบริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการเบิกจ่าย 

นางแน่งน้อย แก้วมาลัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอให้ทุกกลุ่มจัดส่ง
รายงานควบคุมภายใน ภายในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2564 เพื่อบริหารรวบส่งกรมส่งเสริมการเกษตรส่ง ภายในวันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2564 

นางสุนาน เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ฐานข้อมูลบุคลากร บุตรบุญธรรม สิทธิ
ไม่เกิด ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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  



๖ 
 

สรุปรายงานการส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 
 อ าเภอ แบบรายงาน 

รับมอบต้นพันธุ์
ฟ้าทะลายโจร 

ไฟล์แบบรายงาน  
รับมอบต้นพันธุ์
ฟ้าทะลายโจร 

รายช่ือเกษตรกร 
รับมอบต้นพันธุ์ฟ้า
ทะลายโจร  
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     
12 เสริมงาม / / /  
13 ห้างฉัตร / /   

      มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 
ปี 2565 

         โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ปี 
2565 จ านวน 4 ไตรมาส เป้าหมาย ปี 2565 พิจารณาไม่ซ้ ากับอ าเภอท่ีด าเนินการในปี 2563 และปี 2564 
ประกอบด้วย  เมืองปาน  แม่พริก แม่เมาะ และ ห้างฉัตร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

       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   

/เงื่อนไขการเข้าโครงการ... 



๗ 
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 าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 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 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 
 

/เงื่อนไขการเข้าโครงการ… 



๘ 
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 
                แจ้งเปิดใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดิน กอง ส่ง เสริมการ

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. 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... 

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


๙ 
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 13 - 15) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 

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  จาก
การติดตามพบว่า  

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 ครุภัณฑ์เครื่องผสมปุ๋ย เนื่องจากมีปัญหาเรื่องระบบ จึงขอส่งสัญญาไปให้ก่อน ระบุหมาย
เหตุ รอรหัสครุภัณฑ์ 

 7.2 ประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
นเรศวรมหาราช นครล าปาง ซึ่งเหรียญดังกล่าวได้ผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล จ านวน 4 ครั้ง ให้เช่าบูชาองค์ละ 
209 บาท หรือกล่องละ 50 องค์ เป็นเงิน 10 ,000 บาท มอบหมายฝ่ายบริหารด าเนินการส ารวจและรวบรวมแจ้ง
หน่วยงานตามความต้องการ 

7.3 ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดในการปรับภูมิทัศน์ส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าปาง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

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

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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