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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM)  

ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 
คร้ังที่ 6/2564 

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

..................... 
ผู้มาประชุม 
  1. นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดล าปาง ประธาน 

2. นายสมศิลป์ ลาวพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
3. นางสาวจิตติมา  กาบเย็น รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   
4. นางกีรติกร พรรณกมลกุล รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  
5. นางสุนาน เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
6. นางขวัญเรือน เตชะสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   
7. นายช านาญ เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
8. นางสาวธัญลักษณ์ มณีวรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
9. นางสาวสุมิตรา บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    

10. นายพิเชษธ  รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ      
11. นางปัณฑิกา ยะหัวฝาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ      
12. ว่าท่ีร.ต.หญิงวรมนต์ แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
13. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
14. นางเรณู โรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       
15.   นางสาววัชราภรณ์  มะโนค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       
16. นางสาวเมธวรรณ ธรรมนญู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       
17. นางสาวมัลลิกา บุญภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
18. นางสาวนันท์นภัส  วงศ์ภักดีสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
19. นางแน่งน้อย แก้วมาลัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
20. นางสาวสาลินี ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธุรการ  
21. นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       เลขานุการ  
22. นางสาวรุจิรา   หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพงศธร ตาเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ  

เร่ิมประชุมเวลา     09.00 น. 
 

วาระก่อนการประชุม     
1. มอบประกาศนียบัตร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

(การพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่) (ระบบออนไลน์) จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พี่เล้ียง (Mentor) ในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี” จ านวน 3 ราย 

- นางเบญจวรรณ สิทธิตุ่น เกษตรอ าเภอแม่เมาะ 
- นายไพโรจน์ จินากุล เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง 

/นางสาววิภานันท์... 



๓ 
- นางสาววิภานันท์ สุขะ เกษตรอ าเภอสบปราบ 

    2) หลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม” จ านวน 52 ราย 
(มอบในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (DW) แยกสาย) 

- นางสาวจิตติมา กาบเย็น รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
- นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอ าเภอแม่พริก 
- นายพิเชษธ รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
- ว่าท่ี ร.ต.หญิงวรมนต์ แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

2. มอบรางวัล ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
   รางวัลท่ี ๑  ได้แก่  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
        ได้รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
   รางวัลท่ี ๒  ได้แก่  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทุ่งฝาย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
       ได้รับเงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
   รางวัลท่ี ๓  ได้แก่  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนวังซ้าย อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
                 ได้รับเงินรางวัล  ๑,๕๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
                    รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

                                  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
                    รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนล้อมแรด อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
                                            ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

1. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ผ่านการพิจารณาระดับจังหวัด
เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 เน้นย้ าสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานท่ีถูกต้องแก่เจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ  แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การท าบัญชี การเสียภาษี และการควบคุมพัสดุ 5 กลุ่มแปลงใหญ่  

2. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  
 ระดับเขต 

- 
 ระดับกรม 

- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 5/2564 วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2564 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

 

/1. การเช่ือมโยงกระบวนการ… 



๔ 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง   ปี 2564  

1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
(Routine to Research : R2R) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบ Online ครั้งท่ี 4 ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 หลักสูตร
เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน และการน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานในรูปแบบการเขียน R2R หลักการเขียนเรื่องเล่า R2R ด้วย 
GSTAR และหลักการสรุป R2R ใน 1 แผ่น ด้วย infographic  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 หัวข้อการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (Routine to 
Research : R2R) ของจังหวัดและอ าเภอ (เอกสารแนบ หน้า 22 – 24) 

2. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชมุชน (One Stop Service) 
 ๑. รายงานความก้าวหน้าการขับเคล่ือนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ดังนี้ 

- เครื่องผสมปุ๋ย วงเงิน ๓,๐๖๐,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีการคัดเลือกจาก
ผู้ประกอบการ SMEs 
   - กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดการด าเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
โดยจัดส่งแบบรายงาน ๑, ๒, ๓ ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงขอให้อ าเภอเร่งรัดผู้รับผิดชอบด าเนินการให้ทันก าหนด 

รายงานความก้าวหน้าการบริการตรวจวิเคราะห์ดิน 
ท่ี อ าเภอ ศดปช. จ านวนผู้ใช้บริการ (ราย) ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
      เป้าหมายขั้นต่ า ผู้มาใช้บริการ   
1 เมืองล าปาง ทุ่งฝาย 272 129 47.43 
2 เกาะคา ใหม่พัฒนา 272 72 26.47 
3 แจ้ห่ม ปงดอน 272 106 38.97 
4 เถิน ล้อมแรด 272 69 25.37 
5 ห้างฉัตร ปงยางคก 272 136 50.00 
6 แม่ทะ สันดอนแก้ว 272 103 37.87 
7 งาว บ้านแหง 272 76 27.94 
8 วังเหนือ วังซ้าย 272 124 45.59 
9 สบปราบ แม่กัวะ 272 30 11.03 

10 แม่พริก ผาปัง 272 - - 
11 เสริมงาม เสริมงาม 272 - - 
12 แม่เมาะ นาสัก 272 50 18.38 
13 เมืองปาน เมืองปาน 272 82 30.15 

รวม 3,536 977 27.63 
หมายเหตุ : ตัดยอดข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 

/การให้บริการจ าหน่ายปุ๋ย… 



๕ 
การให้บริการจ าหน่ายปุ๋ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตัดยอดข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

การให้บริการผสมปุ๋ย 
    ท่ี อ าเภอ ศดปช. การให้บริการผสมปุ๋ย (กิโลกรัม) รวม  

      46-0-0 18-46-0 0-0-60 (กิโลกรัม) 
1 เมืองล าปาง ทุ่งฝาย 952  612  918  2,482  
2 เกาะคา ใหม่พัฒนา -                  -                  -                  -    
3 แจ้ห่ม ปงดอน -                  -                  -                  -    
4 เถิน ล้อมแรด -                  -                  -                  -    
5 ห้างฉัตร ปงยางคก 150  145  175  470  
6 แม่ทะ สันดอนแก้ว 1,816  1,191  852  3,859  
7 งาว บ้านแหง -                  -                  -                  -    
8 วังเหนือ วังซ้าย 700  400  400  1,500  
9 สบปราบ แม่กัวะ -                  -                  -                  -    

10 แม่พริก ผาปัง -                  -                  -                  -    
11 เสริมงาม เสริมงาม -                  -                  -                  -    
12 แม่เมาะ นาสัก -                  -                  -                  -    
13 เมืองปาน เมืองปาน -                  -                  -                  -    

รวม 2,666  1,736  1,427  5,829  
หมายเหตุ : ตัดยอดข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4… 



๖ 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
  กรมฯ ประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ
พิเศษ จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
       ๑) นางสาวจิตติมา กาบเย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
ประเมินเพื่อเล่ือนฯ ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
       ๒) นางกีรติกร พรรณกมลกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มอารักขาพืช ประเมินเพื่อ   
เล่ือนฯ ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) กลุ่มอารักขาพืช 
       ๓) นายยุทธการณ์ ไทยลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะคา 
ประเมินเพื่อเล่ือนฯ ด ารงต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะคา 
       ๔) นางวาสนา สุยะหมุด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง 
ประเมินเพื่อเล่ือนฯ ด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง 
      ๕) นางวาสนา ไชยานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง 
ประเมินเพื่อเล่ือนฯ ด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ 
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4.1.2 งานการเงิน 
         1) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๔ ตัดยอดวันท่ี 24 มิถุนายน 
2564 ร้อยละ 78.44 
   2) ตามหนังสือ 0405.2/ว 89 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบัน
เกษตรกร การจัดซื้อจัดจ้างกับองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการหรือองค์การสงเคราะห์ท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ 
การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีได้รับการรับรองและออก
เครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธี
สอบราคา งบประมาณ ต้ังแต่ 500,000 บาทขึ้นไป เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย 1. การจัดซื้อวัสดุ
ส าหรับประกอบอาชีพ (วิสาหกิจชุมชน ต้องเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในชุมชน รวมกัน 7 คนขึ้นไป มีทรัพย์สินเงินทุนกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่ม
ท่ีมีความพร้อมในการบริหารจัดการ รับรองกลุ่มและจดทะเบียนของภาครัฐ 2.การจัดซื้อวัสดุภายในประเทศ (วัสดุก่อสร้าง) 
3. วัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
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4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
1. แนวทางการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ   

สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4/2    
ช้ัน 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเค ล่ือนท่ีในพระราชานุ
เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

/1.1 ช่ือและตราสัญลักษณ์... 
 



๗ 
  1.1 ช่ือและตราสัญลักษณ์โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้ใช้ช่ือ “โครงการ
คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร” และตราสัญลักษณ์โครงการ
คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ เช่นเดิม 

1.2 ก าหนดการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดให้ 77 จังหวัด ด าเนินการจัดงานไตรมาสละ 1 ครั้ง จ านวน 4 ครั้ง
ต่อปี ดังนี้ 

1.2.1 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
1.2.2 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) 
1.2.3 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) 
1.2.4 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ในช่วงวันท่ี 20 - 30 กรกฎาคม 2564  
  โดยจังหวัดล าปาง ก าหนดแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง จ านวน 4 ครั้ง/ปี ดังนี้  

1. ไตรมาสท่ี 1 ก าหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี  วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ หอประชุม
ท่ีว่าการอ าเภองาว ต าบลนาแก อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 125 ราย  
 2. ไตรมาสท่ี 2 ก าหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี  วันท่ี 12 มีนาคม 2564    
ซึ่งมีการจัดงานร่วมกับกิจกรรมหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. และโครงการจังหวัดล าปางเคล่ือนท่ี ณ โรงเรียนแม่ทะประชา
สามัคคี ต าบลดอนไฟ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 125 ราย   
 3. ไตรมาสท่ี 3 ก าหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังซ้าย อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 125 ราย   
 4. ไตรมาสท่ี 4 ก าหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันเฉลิม          
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 125 ราย 

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3 อ าเภอวังเหนือแจ้งก าหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในวันที่ 20 
กรกฎาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 125 ราย  

ส่วนในไตรมาสที่ 4 ก าหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน            
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 125 ราย 
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 4.2.2 การประกวดแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดล าปาง 
ตามท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางได้ด าเนินการจัดประชุมพิจารณาผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น

ระดับจังหวัด ประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรท่ีเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยมีแปลงใหญ่ท่ีผ่านการคัดเลือก 
เพื่อเข้าร่วมการพิจารณา จ านวน 3 แปลงใหญ่ ประกอบด้วย 
 1) แปลงใหญ่สับปะรด ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
 2) แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ 7 ต าบลวังทรายค า อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
               3) แปลงใหญ่ข้าว ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
 โดยผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการฯ ได้ตัดสินผลการประกวด ดังนี้ 
 - แปลงใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ แปลงใหญ่ข้าว ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 

/แปลงใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2… 



๘ 
 - แปลงใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ 7 ต าบลวังทรายค า  
อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
 - แปลงใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 คือ แปลงใหญ่สับปะรด ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ล าปาง 

ท้ังนี้ แปลงใหญ่ท้ัง 3 แปลง จะได้รับเงินรางวัลและโล่พร้อมท้ังใบประกาศเกียรติคุณ โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปางจะด าเนินจัดท าโล่และจะมอบเงินรางวัลในโอกาสต่อไป และแปลงใหญ่ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 
จะด าเนินการปรับปรุงเล่มเอกสารและวีทีอาร์น าเสนอให้สมบูรณ์ เพื่อส่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัด
เชียงใหม่ ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2.3 ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการจ าหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทเุรียนออ่น)  
เพื่อป้องปรามมิให้เกิดข้อพิพาทหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการจ าหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ(ทุเรียนอ่อน) 

รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นท่ีตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีและบทลงโทษหากพบการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดต่อไป  
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4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.3.1 ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป ๐๐๐๙.๒/ว 15430 ลงวันที ่23 มิถุนายน ๒๕๖4 เร่ือง ค าแนะน า

ส าหรับวิสาหกิจชุมชนที่ขอปลูกกัญชา 
         จังหวัดล าปาง ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปิดให้สามารถน ากัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
และการศึกษาวิจัย ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งด าเนินการภายใต้
ความร่วมมือและก ากับดูแลของหน่วยงานรัฐ สามารถยื่นขอรับอนุญาตปลูกกัญชาได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จึงได้จัดท าค าแนะน า
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีขอปลูกกัญชา เพื่อรองรับการยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผู้ขออนุญาตปลูกกัญชา และ
ค าแนะน าอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   ขอให้อ าเภอประชาสัมพันธ์ค าแนะน าดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
วิสาหกิจชุมชน  และเกษตรกรที่สนใจทราบ รายละเอียดได้แนบตามหนังสือจังหวัดล าปาง ท่ี ลป ๐๐๐๙.๒/ว 15430 ลงวันท่ี 
23 มิถุนายน ๒๕๖4 เรื่อง ค าแนะน าส าหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีขอปลูกกัญชา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3.2 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้แผนงานบูรณาการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบก าหนดการเปิดตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แผนงานบูรณาการ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมส่งเสริมกาเกษตรขอให้จังหวัดล าปางในการเตรียมข้อมูลเอกสารโครงการ จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
/สัมภาษณ์ ศพก…. 



๙ 
 - สัมภาษณ์ ศพก. จ านวน 2 แห่ง (ผู้ตรวจสอบจะแจ้งรายช่ืออีกครั้ง) 
2) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราบเปรื่อง (Smart Farmer) 
  - สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการฯ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ 

ตลอดจนปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  - สัมภาษณ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ Smart Farmer จ านวน 3 ราย (ผู้ตรวจสอบจะแจ้ง

รายช่ืออีกครั้ง) 
  - สัมภาษณ์หัวหน้า Smart Group จ านวน 2 กลุ่ม (ผู้ตรวจสอบจะแจ้งรายช่ืออีกครั้ง) 
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

- สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการฯ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนบูรณา
การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การคัดเลือกกลุ่มหมาย ตลอดจนการเช่ือมโยงส่งต่อการด าเนินงานตามแนวทาง 

4) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

- สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการฯ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จ านวน 2 วิสาหกิจ วิสาหกิจละ  
2 ราย 

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุนด้านแปรรูปเกษตรขั้นต้น จ านวน 2 ราย 
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

OTOP (ต่อ) 
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตภัณฑ์เด่น จ านวน 2 วิสาหกิจ วิสาหกิจละ 2 ราย 
6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินเกษตร 

- สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการฯ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ท้ังนี้ แผนปฏิบัติงานภาคสนาม การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงานฯ ระหว่าง 
วันท่ี 28 – 30 มิถุนายน  และ 1 – 9 กรกฎาคม 2564 ช่องทางการประชุม/สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือโปรแกรม 
Zoom ขอให้อ าเภอจัดเตรียมความพร้อมและข้อมูลตามรายการเอกสารท่ีใช้ประกอบการตรวจสอบท่ีจังหวัดแจ้งหนังสือ
เบ้ืองต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4 กลุ่มอารักขาพืช 
4.4.๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง แก้ไขประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เพิกถอนประกาศก าหนด

เขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๖๓   
ท้ังนี้ กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างด าเนินการท าหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแจ้งให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดล าปางทราบตามล าดับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่                    
     แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้   
 

     /1. การจัดการต้นมันส าปะหลัง… 



๑๐ 
     1. การจัดการต้นมันส าปะหลังและการชดเชยการท าลาย คุณสมบัติและเงื่อนไขของเกษตรกร 

          1.1 เป็นเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังต้ังแต่ 1 ต.ค.63 และได้ขึ้นหรือปรับปรุง ทบก. แล้วภายใน 
15 ก.ค. 64 

 1.2 เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงท่ีพบโรคใบด่างมันส าปะหลัง      
           1.3 เป็นเกษตรกรที่ท าลายต้นมันส าปะหลังเป็นโรค ต้ังแต่ 1 ธ.ค.63 

          1 .4  เป็น เ กษตรกร ท่ี ผ่ านการพิ จา รณารับ รอ ง จากคณะท า ง าน ท่ี ไ ด้ รั บก ารแ ต่ ง ต้ั ง 
จากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง ระดับจังหวัด      
           1.5 เป็นเกษตรกรท่ีเปิดบัญชีเงินฝากกับ ธกส. เกษตรกรได้ค่าชดเชยการท าลาย ไร่ละ 2,160 
บาท ท้ังนี้เกษตรกรต้องช้ีเป้าแปลงท าลายภายในวันท่ี 15 ก.ค. 64  

  2. การจัดการแปลงพันธุ์มันสะอาด เงื่อนไขแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  2.1 แปลงปลูกมันส าปะหลัง ในพื้นท่ีท่ีไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังและห่างจาก

พื้นท่ีท่ีพบการระบาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร 
          2.2 เป็นแปลงท่ีปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ทนทาน ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 

60 ระยอง 90  
          2.3 เป็นแปลงที่ไม่ปลูกพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันส าปะหลัง ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-

08-89 
          2.4 กรณีมีการปลูกมันส าปะหลังหลายพันธุ์ในแปลง ห้ามมีพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันส าปะหลัง

ปะปนในแปลง 
          2.5 เป็นเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครต้ังแต่ 

มิ.ย – ก.ค. 64 รับค่าต้นพันธุ์ต้นละ 2 บาท 
 3. การสนับสนุนท่อนพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด  
         3.1 อัตราการสนับสนุนท่อนพันธุ์ จ านวน 500 ล า/ไร่ 
         3.2 เกษตรกรที่ท าลายต้นมันส าปะหลังในพื้นท่ีพบโรคใบด่างมันส าปะหลัง และผ่านการตรวจสอบ

หลังการท าลายอย่างน้อย 30 วัน  
         3.3 ท่อนพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนถือเป็นท่อนพันธุ์ของราชการ ห้ามจ าหน่าย และต้องน าไปปลูกใน

แปลงเกษตรกรเจ้าของสิทธิ์ในโครงการเท่านั้น 
         3.4 เกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์ต้องรายงานตามแบบติดตามและประเมินผลการใช้

ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง หลังปลูก 90 วัน 
 3.5 กรณีเปล่ียนแปลงผู้ขอรับสิทธิ์ต้องยื่นค าร้องขอเปล่ียนแปลงช่ือผู้ขอรับสิทธิ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4.3 แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังเฝ้าระวังการระบาดของไรแดง 
         โดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกใหม่หรืออยู่ในช่วงอายุ 1-3 เดือน เกษตรกรควรหมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

ไรแดงจะดูดกินน้ าเล้ียงจากใบ ท าให้ใบเหลืองซีดเป็นจุดประขาว ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างหัวของมันส าปะหลัง  
         การป้องกันก าจัด  อนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่า ด้วงปีกส้ัน และไรตัวห้ า 

หากการระบาดไม่รุนแรง เก็บใบมันส าปะหลังท่ีพบไร ไปเผาท าลาย กรณีท่ีมีการระบาดรุนแรง กลุ่มกีฏวิทยา ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้แนะน าชนิดและอัตราของสารฆ่าไรที่มีประสิทธิภาพในการก าจัด ดังนี้ 

   – ไพริดาเบน (pyridaben) 20% ดับบลิวพี อัตรา 10 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
– เฟนบูทาติน ออกไซด์ (fenbutatin oxide) 55% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
– สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24% เอสซี อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 

/เตตราไดฟอน 



๑๑ 
– เตตราไดฟอน (tetradifon) 7.25% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
– อามีทราซ (amitraz) 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 

 ในการใช้สารฆ่าไร พ่นให้ท่ัวบริเวณใต้ใบและหลังใบ พ่นสารเฉพาะบริเวณท่ีพบการท าลายของไรเท่านั้น 
ไม่ควรพ่นสารชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง ควรสลับชนิดสารเพื่อป้องกันการต้านทานต่อสาร  

มติที่ประชุม รับทราบ 

          4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
4.5.1 การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดับอ าเภอ (DW) แยกสาย ครั้งท่ี 3/2564 ระหว่างวันท่ี 20 – 21 
กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

วันที่ สถานที่ เป้าหมาย (ราย) หมายเหตุ 
20 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมส านักงานเกษตร

จังหวัดล าปาง 
65 ทีมนิเทศ M2  

ทีมนิเทศ M3  
อ าเภอแม่เมาะ  
อ าเภองาว  
อ าเภอแม่ทะ 
อ าเภอเมืองล าปาง  
อ าเภอห้างฉัตร  
อ าเภอเกาะคา 

21 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง 

66 ทีมนิเทศ M1  
ทีมนิเทศ M4 
อ าเภอวังเหนือ  
อ าเภอแจ้ห่ม  
อ าเภอเมืองปาน 
อ าเภอสบปราบ  
อ าเภอเถิน   
อ าเภอแม่พริก 
อ าเภอเสริมงาม 

รวม 131  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.2 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64         
          แผนการจัดกิจกรรม การจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ปีท่ี 1 ครั้งท่ี 3 

ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ณ กลุ่มแม่บ้านบ้านสบจาง หมู่ท่ี 6 ต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง         

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
1) การอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. อ าเภอละ 10 ราย รวมท้ังหมด 130 ราย แบ่งเป็น       3 

รุ่น ระหว่างวันท่ี 5 – 7 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
 



๑๒ 
วันที่ สถานที่ เป้าหมาย (ราย) หมายเหตุ 

5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ท่ี 7 ต าบลพระ
บาท อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

50 อ าเภอแม่เมาะ  
อ าเภอแม่ทะ 
อ าเภอเมืองล าปาง  
อ าเภอห้างฉัตร  
อ าเภอเกาะคา 

6 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 

40 อ าเภอวังเหนือ  
อ าเภองาว  
อ าเภอแจ้ห่ม  
อ าเภอเมืองปาน 

7 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่กัวะ อ าเภอ
สบปราบ จังหวัดล าปาง 

40 อ าเภอสบปราบ  
อ าเภอเถิน   
อ าเภอแม่พริก 
อ าเภอเสริมงาม 

2) การจัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2/2564 ในวันศุกร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2564 

3) แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2564 – เดือนสิงหาคม 2564 ขอให้อ าเภอยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อก าหนดของทางผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- 

ล ำดบัที่ อ ำเภอ ก ำหนดจัด สนิค้ำทีจ่ะจัด สถำนทีจั่ด

1 เมอืงล ำปำง 7 เมษำยน 2564 เกษตรผสมผสำน ศพก.เครือข่ำยต ำบลปงแสนทอง

2 สบปรำบ 14 กรกฎำคม 2564 ข้ำว ม. 3 ต.นำยำง อ.สบปรำบ จ.ล ำปำง

3 วังเหนือ 15 กรกฎำคม 2564 ล ำไย ศพก. อ ำเภอวังเหนือ

4 แมท่ะ 16 กรกฎำคม 2564 ข้ำว ศพก.เครือข่ำย ศูนย์จัดกำรดินปุย๋และปุย๋ชุมชนต ำบลสันดอนแกว้

5 แจ้ห่ม 20 กรกฎำคม 2564 สับปะรด ศพก.เครือข่ำย วิสำหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปสับปะรดบ้ำนสำ     
หมูท่ี่ 5 ต ำบลบ้ำนสำ อ ำเภอแจ้ห่ม

6 ห้ำงฉัตร 21 กรกฎำคม 2564 ข้ำว ศพก. อ ำเภอห้ำงฉัตร

7 แมเ่มำะ 5 สิงหำคม 2564 ข้ำว ศพก.เครือข่ำย ต ำบลนำสัก

8 เมอืงปำน 4 สิงหำคม 2564 ข้ำว ศพก.เครือข่ำย ศูนย์ข้ำวชุมชนบ้ำนดอนแกว้ หมูท่ี่ 2 ต ำบลเมอืง
ปำน อ ำเภอเมอืงปำน

9 เถิน 6 สิงหำคม 2564 ไร่นำสวนผสม/
เกษตรผสมผสำน

ศพก.เครือข่ำย ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหมต่ ำบลแมม่อก

10 เกำะคำ 10 สิงหำคม 2564 ล ำไย ศพก.เครือข่ำย "แปลงใหญ่ล ำไยต ำบลนำแส่ง" หมูท่ี่ 3 ต ำบลนำ
แส่ง อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง

11 แมพ่ริก 11 สิงหำคม 2564 ไร่นำสวนผสม/
เกษตรผสมผสำน

ศพก.เครือข่ำย "ศูนย์จัดกำรดินและปุย๋ชุมชน) ต ำบลผำปัง

12 เสริมงำม 18 สิงหำคม 2564 ข้ำว ศพก.เครือข่ำย ม.3 ต ำบลเสริมซ้ำย

13 งำว 19 สิงหำคม 2564 ข้ำว ศพก.เครือข่ำย ต ำบลบ้ำนแหง



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
1 มิถุนายน 64 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจรจังหวัดล าปาง 
โครงการย่อยส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดล าปาง  

เพื่อมอบปัจจัยการผลิตด้านพืช  เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ ทั้งหมด 
100 ราย  

เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง มอบปัจจัยที่มอบประกอบไปด้วย ไม้ผล 5 ชนิด 
และพืชผักสวนครัว 5 ชนิด 

  กสผ. 

1 - 2 มิถุนายน 
64 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจรจังหวัดล าปาง 
โครงการย่อยพัฒนาหมู่บ้าน
อินทรีย์ต้นแบบและสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์
จังหวัดล าปาง  

เพื่อพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

มีเกษตรกร
เป้าหมายเข้าร่วม
อบรมจ านวน 20 
ราย 

ณ วิสาหกิจชุมชนต าบลวอแก้ว 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

การถ่ายทอดความรู้การท าเกษตรอินทรีย์ การขอ
รับรองมาตรฐานอินทรีย์ และการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้ได้คุณภาพสู่ท้องตลาด 

  กสผ. 

2 มิถุนายน 64 โครงการผลิตเชื้อพันธุ์คร่ังบน
ต้นจามจุรีที่ปลูกระยะชิดในเชิง
พาณิชย์  

เพื่อศึกษาวิธีการจัดการที่ดี
และเหมาะสมในการเลี้ยงคร่ัง
บนต้นจามจุรีแบบระยะปลูก
ชิด 

เกษตรกรผู้เลี้ยง
คร่ัง 

พื้นที่ต าบลวังทรายค า อ าเภอวัง
เหนือ จังหวัดล าปาง 

ระยะปลูกชิดของต้นจามจุรีที่เหมาะสมในการเลี้ยง
คร่ังเชิงพาณชิย์ 

  กอพ. 

โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง ประจ าปี 2564  

เพื่ออบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
เกษตรกรและสร้างเครือข่าย 
smart farmer ต้นแบบ ระดับ
จังหวัด 

เกษตรกรเข้าร่วม 
จ านวน 20 ราย 

ที่ท าการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะ
เห็ดเวียงตาล หมู่ที่ 11 ต าบล
เวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กสก. 

4 มิถุนายน 64 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

เพื่อพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร 

เกษตรกร 30 ราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านสบ
จาง-ทุ่งเลางาม ต าบลนาสัก 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

กระบวนการเรียนรู้กับทีมพี่เลี้ยงในงานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ พร้อมด้วยทีมส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด ทีมงานส านักงาน
เกษตรอ าเภอแม่เมาะ ร่วมจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปีที่ 1 

  กยศ. 

7 มิถุนายน 64 โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรตามอัตลักษณ์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เพื่อติดตามแปลงเรียนรู้ฯ เกษตรกร แปลงส้มเกลี้ยง ต าบลพระบาท
วังตวง อ าเภอแม่พริก /ต าบลผา
ปัง อ าเภอแม่พริก 

พบปะตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกส้มเกลี้ยงในการจัดท า
แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตลักษณ์เหมาะสม
กับพื้นที่ภาคเหนือ 

  กสผ. 

13 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
7 มิถุนายน 64 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร กิจกรรม พัฒนา
เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน คร้ังที่ 2/2564 

1) เพื่อให้สมาชิก ศจช. และ
เจ้าหน้าที่มีเวทีในการประชุม
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน
อารักขาพืช  
2) เพื่อให้เกิดเครือข่าย ศจช. 
ที่มีการเชื่อมโยงการ
ติดต่อสื่อสารระดับจังหวัดที่
ชัดเจน  
3) เพื่อให้ ศจช. เป็นเครือข่าย
การเฝ้าระวัง และเตือนการ
ระบาดศัตรูพืชที่มี
ประสิทธิภาพในระดับพื้นที่  
4) เพื่อทบทวน ปรับปรุง
แนวทางการพัฒนา และ
ขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนในพื้นที ่

ห้องประชุม
ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง 

ห้องประชุมส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านอารักขาพืช   กอพ. 

โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง ประจ าปี 2564 

เพื่อสร้างเสริมกระบวนการ
ท างานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่และเครือข่าย young 
smart farmer  

เจ้าของศูนย์บ่ม
เพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่ เกษตรกร
ทั่วไป จ านวน 20 
ราย 

เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่ ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

แผนการด าเนินงานของYSF จังหวัดล าปาง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะด้าน(การเพาะเห็ด
คุณภาพ) 

  กสก. 

โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรตามอัตลักษณ์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เพื่อติดตามแปลงเรียนรู้ฯ เกษตรกร แปลงส้มเกลี้ยง ต าบลพระบาท
วังตวง อ าเภอแม่พริก /ต าบลผา
ปัง อ าเภอแม่พริก 

พบปะตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกส้มเกลี้ยงในการจัดท า
แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตลักษณ์เหมาะสม
กับพื้นที่ภาคเหนือ 

  กสผ. 

8 มิถุนายน 64 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจร จังหวัดล าปาง 
โครงการย่อยส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จังหวัดล าปาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 พ.ศ. 2563 

นายชัยกิจ สุทธิ
วัตน์ เลขที่ 34 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอห้าง
ฉัตร (เครือข่าย) หมู่ที่ 4 ต าบล
วอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

เกษตรกรทุกรายจะได้รับการอบรมให้ความรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ได้แก่ ไก่พันธ์ุไข่ 
ปลานิล ไม้ผล อาหารสัตว์ และพันธ์ุพืชผัก เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนจากเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019  
 
 

  กสผ. 

14 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
8 มิถุนายน 64 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่าย
ส าหรับเกษตรกร ภายใต้
งบประมาณส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

เพื่อน าเทคโนโลยีการผลิตชีว
ภัณฑ์อย่างง่ายถ่ายทอดสู่
เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ทดสอบ
การยอมรับเทคโนโลยีและ
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ
เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืช  

สมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน
ต าบลทุ่งกว๋าว และ
เกษตรกรทั่วไปเข้า
ร่วม จ านวน 30 
ราย 

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบล
ทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัด
ล าปาง 

เกษตรกรสามารถผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง   กอพ. 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่
เกษตรอินทรีย์จังหวัดล าปาง 
กิจกรรมหลักส่งเสริมการท า
เกษตรแบบอินทรีย์  

ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานจัดท าโรงเรือน
พลาสติกหลังคาสองชั้นพร้อม
ประกอบและติดต้ัง 

นายณัฐวุฒิ แก้ว
อ่อน/น.ส. อารีย์ 
จงคิด 

แปลงผัก 103 หมู่ 6 และแปลง
ผัก104 หมู่ 7 ต.ว้งแก้ว อ.วัง
เหนือ จ.ล าปาง 

พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรอย่างย่ังยืน   กสก. 

9 มิถุนายน 64 การจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน ( IPM) พบว่า 

เพื่อส ารวจแปลงเรียนรู้การ
จัดการศัตรูข้าวโพด  

เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ณ แปลงข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ นาย
ศุก อินทนนท์ หมู่ที่ 5 ต าบล
ทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัด
ล าปาง 

ข้าวโพดอายุประมาณ 2 เดือน มีการเจริญเติบโตดี 
สภาพอากาศ มีฟ้าคลึ้มและฝนตก มีการท าลายของ
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งแปลงเรียนรู้ที่ใช้
บาซิลลัสทูริงจีซีส (BT) ในการควบคุม มีการท าลาย
ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดน้อยกว่าแปลง
จัดการปกติของเกษตรกร จากการส ารวจ มีหนอน
กระทู้ข้าวโพดลายจุดที่กินบาซิลลัสทูริงจีซีส (BT) 
โดนท าลายจ านวนมาก  

  กอพ. 

9 มิถุนายน 64 ติดตามสถานการณ์ผลผลิต เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
ช่วยเหลือเกษตรกร การ
แนะน าช่องทางการจ าหน่าย
ผลผลิตให้กับเกษตรกร  

เกษตรกรผู้ปลูก
มะม่วง 

สวนอยู่เจริญ ต าบลหนองหล่ม 
อ าเภอห้างฉัตร 

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
ล าปาง   

  กสผ. 

11 มิถุนายน 
64 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจรจังหวัดล าปาง 

จัดอบรมส่งเสริมการผลิตผัก
ปลอดภัยและผักอินทรีย์ 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
บริเวณพื้นที่การเกษตรในเขต
พื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ า
แม่นึง 

เกษตรกร 50 ราย ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแท่น  
หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 

การถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
การขอรับรองมาตรฐาน ขั้นตอนการปลูกผักอินทรีย์ 
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การรวมกลุ่มและช่องทางการ
จ าหน่ายผลผลิต เกษตรกรน าไปปรับใช้ในการท า
การเกษตรในพื้นที่ต่อไป 

  กสผ. 

15 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
15 มิถุนายน 
64 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
อ าเภอ (DW) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็น
ช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร ในระดับ
อ าเภอ คร้ังที่ 2  

เกษตรจังหวัด 
หัวหน้ากลุ่มทุก
กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป 
เกษตรอ าเภอทุก
อ าเภอ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร 
เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 
และพนักงาน
ราชการทุกคน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
(Routine to Research : R2R) 

  ทุกกลุ่ม 

16 มิถุนายน 
64 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
อ าเภอ (DW) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็น
ช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร ในระดับ
อ าเภอ คร้ังที่ 2  

เกษตรจังหวัด 
หัวหน้ากลุ่มทุก
กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป 
เกษตรอ าเภอทุก
อ าเภอ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร 
เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 
และพนักงาน
ราชการทุกคน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปาน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
(Routine to Research : R2R) 

  ทุกกลุ่ม 

17 มิถุนายน 
64 

ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ 
ได้แก่ แมลงช้างปีกใส จ านวน
จุดละ 500 ตัว 

เพื่อควบคุมแมลงศัตรูมัน
ส าปะหลัง เช่น ไรแดง เพลี้ย
แป้ง และมอบสารชีวภัณฑ์ 
ได้แก่เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อ
ป้องกันก าจัดโรค 
 
 
 
 

เกษตรกร พื้นที่ต าบลบ้านค่า ต าบลบ้าน
เอ้ือม อ าเภอเมือง และต าบล
สมัย อ าเภอสบปราบ 

พบการเข้าท าลายของไรแดง ซึ่งได้แจ้งให้เกษตรกร
หมั่นส ารวจแปลง หากพบการท าลายเป็นจ านวน
มาก ให้แจง้ส านักงานเกษตรอ าเภอ เพื่อหาแนวทาง
ป้องกันก าจัดต่อไป 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
17 มิถุนายน 
64 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
อ าเภอ (DW) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็น
ช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร ในระดับ
อ าเภอ คร้ังที่ 2  

เกษตรจังหวัด 
หัวหน้ากลุ่มทุก
กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป 
เกษตรอ าเภอทุก
อ าเภอ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร 
เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 
และพนักงาน
ราชการทุกคน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง
ล าปาง 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
(Routine to Research : R2R) 

  ทุกกลุ่ม 

17 - 18 
มิถุนายน 64 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจรจังหวัดล าปาง 

จัดอบรมส่งเสริมการผลิตผัก
ปลอดภัยและผักอินทรีย์ 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
บริเวณพื้นที่การเกษตรในเขต
พื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ า
แม่นึง 

เกษตรกร อาคารเอนกประสงค์บ้านทุ่งแท่น 
และ โรงเรียนบ้านทุ่งแท่น หมู่ที่ 
3 ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมือง
ปาน 

การถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
การขอรับรองมาตรฐาน ขั้นตอนการปลูกผักอินทรีย์ 
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การรวมกลุ่มและช่องทางการ
จ าหน่ายผลผลิต เกษตรกรน าไปปรับใช้ในการท า
การเกษตรในพื้นที่ต่อไป 

  กสผ. 

18 มิถุนายน 
64 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
อ าเภอ (DW) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็น
ช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร ในระดับ
อ าเภอ คร้ังที่ 2  

เกษตรจังหวัด 
หัวหน้ากลุ่มทุก
กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป 
เกษตรอ าเภอทุก
อ าเภอ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร 
เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 
และพนักงาน
ราชการทุกคน 
 
 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเถิน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
(Routine to Research : R2R) 

  ทุกกลุ่ม 

17 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
18 มิถุนายน 
64 

โครงการสร้างความเข้มแขง็
ของกลุ่มเกษตรกร 

เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะด้าน
การเกษตรและเคหกิจเกษตร 
เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารระดับชุมชน 

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านน้ า
จ า 

ที่ท าการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านน้ าจ า หมู่ที่ 7 ต าบลวอแก้ว 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

การบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการแปรรูปและ
ถนอมอาหาร (การท าขนมจีนแป้งข้าวไรซ์เบอร่ี) 
เพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กบัวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นและสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน 

  กสก. 

21 มิถุนายน 
64 

การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น 
ระดับจังหวัด ปี2564 

เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น 
เป็นตัวอย่างในการขยายผล
การส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ ่

คณะกรรมการ
แปลงใหญ ่

ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวล าปาง 

ผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่น 
กระตุ้นการพัฒนาแปลงใหญใ่ห้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

  กสผ. 

22 มิถุนายน 
64 

ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ 
ได้แก่ แมลงช้างปีกใส จ านวน
จุดละ 1,000 ตัว 

เพื่อควบคุมแมลงศัตรูมัน
ส าปะหลัง เช่น ไรแดง เพลี้ย
แป้ง พร้อมมอบเชื้อราไตรโค
เดอร์มา เพื่อป้องกันก าจัดโรค
รากเน่าโคนเน่าและโรคที่เกิด
จากเชื้อรา 

เกษตรกร พื้นที่ต าบลพระบาทวังตวง 
อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 

แนะน าเกษตรกรควรหมั่นส ารวจแปลงอย่าง
สม่ าเสมอ หากพบอาการใบมันส าปะหลงัเหลืองซีด
เป็นรอยขีด หรือจุดด่างเหลือง ใบม้วนงอ ให้รีบเก็บ
ใบที่เสียหายไปเผาท าลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการ
เพาะปลูกมันส าปะหลังในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
เป็นระยะเวลานาน อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ 

  กอพ. 

โครงการสร้างความเข้มแขง็
ของกลุ่มเกษตรกร 

เพื่อให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนาทักษะอาชีพ 
และสร้างเครือข่ายการท างาน
ร่วมกัน  

เกษตรกร จ านวน 
40 ราย 

ที่ท าการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ด
ปลอดสารต าบลเวียงตาล ต าบล
เวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีทักษะอาชีพ 
และเครือข่ายการท างาน 

  กสก. 

21 – 22 
มิถุนายน 64 

โครงการพัฒนานักส่งเสริม
การเกษตรมืออาชีพ 
ปีงบประมาณ 2564 แบบ
ออนไลน์ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรในงาน
ส่งเสริมการเกษตร 

(ผู้เข้ารับการอบรม) 
จ านวน 6 ราย 
และทีมพี่เลี้ยง
จ านวน 4 ราย 

ห้องประชุมส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง 

เจ้าหน้าที่มีทักษะและกระบวนการเรียนรู้ในงาน
ส่งเสริมเกษตร 

  กยศ 

30 มิถุนายน 
64 

การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (PM) และ
เกษตรอ าเภอ ประจ าเดือน
มิถุนายน 2564 คร้ังที่ 
6/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
เน้นย้ าให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้เกษตรกรได้รับทราบ 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อ
สถานการณ์   

  กยศ. 

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

วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

5 กรกฎาคม 64 การพัฒนาเกษตรกร การอบรมประธาน
ศูนย์เครือข่าย ศพก. คร้ังที่ 2 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็น การผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การเกษตรในพื้นที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ในประเด็นอ่ืน 
ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจนการเชื่อมโยงการถ่ายทอด
ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร 

ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน  50 
ราย  

ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 
ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง 

กยศ. 

6 กรกฎาคม 64 การพัฒนาเกษตรกร การอบรมประธาน
ศูนย์เครือข่าย ศพก. คร้ังที่ 2 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็น การผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การเกษตรในพื้นที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ในประเด็นอ่ืน 
ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจนการเชื่อมโยงการถ่ายทอด
ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร 

ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน  40 
ราย  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 

กยศ. 

7 กรกฎาคม 64 การพัฒนาเกษตรกร การอบรมประธาน
ศูนย์เครือข่าย ศพก. คร้ังที่ 2 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็น การผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การเกษตรในพื้นที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ในประเด็นอ่ืน 
ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจนการเชื่อมโยงการถ่ายทอด
ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร 

ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน  40 
ราย  

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่กัวะ อ าเภอสบปราบ จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 

9 กรกฎาคม 64 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 
ศพก./แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด คร้ังที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. ของอ าเภอต่าง ๆ ใน
จังหวัด 

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

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าปาง 

กยศ./กสผ. 

12 กรกฎาคม 64 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
(Routine to Research : R2R) 
ออนไลน์ 

เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย สามารถ
ออกแบบงานวิจัย R2R ร่วมกับทีมงานในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่น าผลงานตามนโยบายที่ท าเป็นประจ ามาพัฒนาสู่
งานวิจัย เพื่อให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

เจ้าหน้าที่จังหวัดและอ าเภอ ผ่านระบบ Zoom ประชุม ณ ที่ต้ัง กยศ. 

20 กรกฎาคม 64 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  
 

เพื่อให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 125 ราย   องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย อ าเภอ
วังเหนือ จังหวัดล าปาง 

กสผ. 

20 - 21 กรกฎาคม 
64 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ 
(DW) ประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ัง
ที่ 3 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เป็นช่องทางในการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริม
การเกษตร  

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

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าปาง 

ทุกกลุ่ม 
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วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

22 กรกฎาคม 64 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  
 

เพื่อให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 125 ราย   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

กสผ. 

23 กรกฎาคม 64 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร 

เพื่อเสริมความรู้ พัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการท างานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกร 30 ราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสบจาง ต าบล
นาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

กยศ. 

27 กรกฎาคม 64 การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
จังหวัด (PM) ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2564 คร้ังที่ 7/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงานนโยบายที่ส าคัญ  เจ้าหน้าที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 

30 กรกฎาคม 64 การประชุมเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือน 
(MM) ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 
คร้ังที่ 7/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงานนโยบายที่ส าคัญ  เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   
   - 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

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

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  
(Routine to Research : R2R) 

ระดับอ าเภอ จังหวัดล าปาง 
ท่ี จังหวัด/อ าเภอ งานประจ า โจทย์วิจัย หัวข้อวิจัย วิธีการวิจัย หมายเหตุ 
1 ล าปาง  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม

การเกษตรเชิงพื้นท่ีจังหวัดล าปาง 
ท าไมการจัดเวทีชุมชนจึงไม่
ประสบความส าเร็จ 

แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นท่ี  

การวิจัยเชิงคุณภาพ  

2 งาว การศึกษาความต้องการของ
เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กระเทียม 
ต าบลบ้านอ้อน อ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง 

ท าไมกระเทียมไม่มีคุณภาพ การศึกษาความต้องการของเกษตรกรกลุ่ม
แปลงใหญ่กระเทียม ต าบลบ้านอ้อน อ าเภอ
งาว จังหวัดล าปาง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ   

3 เกาะคา การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี 
กลุ่มข้าวอินทรีย์ บ้านกองหาญ หมู่
ท่ี 8 ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.
ล าปาง 

การขาดแคลนน้ าทาง
การเกษตร 
การปรับปรุงคุณภาพสินค้า 
การตลาด 

โครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี กลุ่ม
ข้าวอินทรีย์ บ้านกองหาญ หมู่ท่ี 8 ต.
ล าปางหลวง 
อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  

4 แจ้ห่ม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เกษตรกรพึ่งพาสารเคมีใน
การป้องกันก าจัดศัตรูพืช
มากเกินไป 

แนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถ
บริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  

5 เถิน แนวทางการด าเนินงานของศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน 

ท าไม ศจช. ยังไม่มีความ
เข้มแข็ง 

แนวทางการพัฒนางานศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน(ศจช.) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  

6 เมืองปาน การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
หมู่ท่ี 5 ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมือง
ปาน จังหวัดล าปาง 

เกษตรกรในชุมชนไม่ให้
ความส าคัญการผลิตข้าว
อินทรีย์ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยไร้
สารเคมีต าบลแจ้ซ้อน หมู่ท่ี 5 ต าบลแจ้ซ้อน 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

การวิจัยเชิงส ารวจ  
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ท่ี จังหวัด/อ าเภอ งานประจ า โจทย์วิจัย หัวข้อวิจัย วิธีการวิจัย หมายเหตุ 
7 เมืองล าปาง การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืช

ชุมชน 
การด าเนินงานของศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การวิจัยเชิงคุณภาพ  

8 แม่ทะ แนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
โดยการใช้ Application 
Farmbook 

เกษตรกรต าบลหัวเสือ ดอน
ไฟ และบ้านบอม ใช้ 
Application Farmbook 
น้อย 

เกษตรกรต าบลหัวเสือ ดอนไฟ และบ้าน
บอม มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ 
Application Farmbook 

การวิจัยเชิงปริมาณ  

9 แม่พริก แปลงใหญ่ส้มเกล้ียง เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 
มีองค์ความรู้ในการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตส้มเกล้ียง   

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตส้มเกล้ียง   การวิจัยเชิงปริมาณ  

10 แม่เมาะ การพัฒนาธุรกิจบริการจัดการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชน(One Stop 
Service) ของ ศดปช.นาสัก 

ท าไมโครงการพัฒนาธุรกิจ
บริการจัดการดินและปุ๋ย
เพื่อชุมชน(One Stop 
Service) ของ ศดปช.นาสัก 
ด าเนินการได้ช้าไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

การพัฒนาธุรกิจบริการจัดการดินและปุ๋ย
ชุมชน (One Stop Service) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  

11 วังเหนือ การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันส าปะหลัง 

เกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลังต าบลวังทอง 
อ าเภอวังเหนือ มีผลผลิตต่อ
ไร่ต่ า 
 
 

แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันส าปะหลัง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  
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ท่ี จังหวัด/อ าเภอ งานประจ า โจทย์วิจัย หัวข้อวิจัย วิธีการวิจัย หมายเหตุ 
12 สบปราบ การส่งเสริมการบริหารจัดการ

จัดการกลุ่มเพื่อการน าไปสู่
ผลส าเร็จ 

การด าเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกรไม่มีความต่อเนื่อง 
ขาดการขับเคล่ือนใน
กิจกรรม ส่งผลท าให้การ
ด าเนินการของกลุ่มไม่
ประสบผลส าเร็จจาม
วัตถุประสงค์ท่ีคาดหวัง 

เทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร
พื้นท่ีอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ท่ี
น าไปสู่ความส าเร็จ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  

13 เสริมงาม แนวทางการพัฒนาเกษตรกรในการ
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 

ท าไมการจัดเวทีชุมชน 
ถึงไม่ประสบผลส าเร็จ 

แนวทางการพัฒนาเกษตรกรในการส่งเสริม
การปลูกผักปลอดสารพิษ 

การวิจัยเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

 

14 ห้างฉัตร แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่ า 
เท่าราคาสินค้าเกษตรเคมี 

แนวทางการพัฒนาโครงการเกษตรอินทรีย์
แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ต าบลวอแก้ว 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  
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