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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

คร้ังที่ 8/2564 
วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

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

ผู้มาประชุม 
  1. นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดล าปาง ประธาน 

2. นายสมศิลป์ ลาวพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
3. นางสาวจิตติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   
4. นางสาววัชราภรณ์  มะโนค า แทน หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  
5. นางสุนาน เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
6. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
7. นางสาวธัญลักษณ์ มณีวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
8. ว่าท่ีร.ต.หญิงวรมนต์ แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
9. นางสาวเมธวรรณ ธรรมนญู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       

10. นางสาวมัลลิกา บุญภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
11. นางสาวนันท์นภัส วงศ์ภักดีสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
12. นางแน่งน้อย แก้วมาลัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
13. นางสาวสาลินี ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธุรการ  
14. นางสาวรุจิรา   หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นางสาวสุบิน   แก้วเต็ม   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ         ติดราชการ  

2. นางกีรติกร   พรรณกมลกุล   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช                            ติดราชการ  
3. นายช านาญ   เมืองลอง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       ติดราชการ  
4. นางสาวสุมิตรา บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       ติดราชการ  
5. นายพงศธร  ตาเขียว    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       ติดราชการ  
6. นางขวัญเรือน  เตชะสาย   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       ติดราชการ  
7. นายพิเชษธ  รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       ติดราชการ   
8. นางปัณฑิกา  ยะหัวฝาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       ติดราชการ  
9. นางเรณู โรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ        ติดราชการ  

 
เร่ิมประชุมเวลา     13.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปตามก าหนด งบพัฒนาจังหวัด และงบ
ปกติ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานเร่งรัดการเบิกจ่ายในงบประมาณท่ีได้รับ 

2. ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จังหวัด
ล าปาง เน้นย  าการยืมครุภัณฑ์ของกลุ่มไปใช้ให้อยู่ในสภาพดี มีการควบคุมและการลงบัญชีของกลุ่ม 

 
/3. ติดตามผลการเบิกจ่าย… 

 



๓ 
3. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 
4. การเตรียมการด าเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่ม

แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื นท่ี ประชุมครั ง
ท่ี 2 เน้นย  าการขับเคล่ือนการด าเนินงานให้วางแผน ก าหนดเป้าหมาย เพื่อเตรียมแผนในการเบิกจ่ายในระหว่างรอ
งบประมาณ หากจัดสรรมาจะได้เบิกจ่ายได้ทันตามเวลา 

5. การ e-bidding จากเดิมมีคู่เทียบ 3 ร้าน ตอนนี ต้องมีร้านคู่เทียบ 6 ร้าน การบริหารจัดการ การ
ก าหนดคุณลักษณะ เบิกแทนกัน 

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

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

แสดงความยินดีกับ นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 
จังหวัดเชียงใหม่ ไปด ารงต าแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 และนางอัญชลี สุวจิตตา
นนท์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน ไปด ารงต าแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 
 ระดับกรม 

- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั งท่ี 7/2564 วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับรอง 

 ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั งท่ีแล้ว 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 2564  
                          1.1 โครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2564  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง แจ้งชะลอการด าเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดล าปาง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อโควิด 19 ยังมีผู้ติดเชื ออย่างต่อเนื่อง จึง
ขอชะลอการด าเนินการโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ให้น างบประมาณการด าเนินการตั งจ่ายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
 1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
(Routine to Research : R2R) 

จังหวัดล าปางได้ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) ระดับจังหวัด จ านวน 1  เรื่อง และระดับอ าเภอ ๆ ละ     1 เรื่อง  
จ านวน 13 เรื่อง ขณะนี ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก าหนดให้อ าเภอน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) อ าเภอละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (เงิน
รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ รางวัลท่ี 1 2,000 บาท รางวัลท่ี 2 1,500 บาท และรางวัลท่ี 3 1,000 บาท) ในเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ระดับอ าเภอ (DW) ครั งท่ี 4/2564 ระหว่างวันท่ี 16 – 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง  

/แนวทางการพัฒนา... 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
/2. โครงการพัฒนาธุรกิจ… 
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2. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชมุชน (One Stop Service) 

2.1 รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน   
(One Stop Service)  ดังนี้ 
           - การจัดซื อเครื่องผสมปุ๋ย วงเงิน ๓,๐๖๐,๒๐๐ บาท โดยวิธีการคัดเลือกจากผู้ประกอบการ 
SMEs เป็นจ านวนเงิน ๒,๑๙๕,๗๐๐ บาท ได้คืนเงินเหลือจ่ายให้กรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จ านวนเงิน ๘๖๔,๕๐๐ บาท 
ขณะนี อยู่ระหว่างด าเนินการส่งมอบและจัดท าสัญญายืมพัสดุ 
                - ขอให้อ าเภอเร่งรัดผู้รับผิดชอบการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา 
ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยส่งข้อมูลทางไลน์: กลุ่มดินปุ๋ยล าปาง ทุกวันพุธของสัปดาห์ ทั งนี  
ขอให้ขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งได้แก่  การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน  บริการผสมปุ๋ย และการจ าหน่ายปุ๋ย   
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี วัดโครงการฯ และจัดส่งแบบรายงาน ๑-๖ ซึ่งเป็นตัวชี วัดเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับอ าเภอ ด้วยไฟล์ดิจิตอล ทางไลน์ : กลุ่มดินปุ๋ยล าปาง ภายในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตัดยอดข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 4…    
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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 ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ในส่วนของต ำแหน่งอื่น ๆ เป็นไปตำมแผนท่ีกรมฯ ก ำหนดไว้ ไม่ให้สงวนต ำแหน่ง  
    2) กรมฯ มีค าส่ังให้ นางสาวผ่องพรรณ วงศ์ก๋องแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดเชียงรำย ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรท่ี ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วย
รำชกำรส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง กลับต้นสังกัด ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ 
            3) ประกาศจังหวัดล าปาง ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จ านวน ๖ ราย ดังนี  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  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.2 งานการเงิน 
         1) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ การเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 
84.05 เป้าหมาย ร้อยละ 90.50 ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด เงินค้างในระบบ 2,7000,000 บาท สามารถตรวจสอบได้ท่ี
ฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งจะมีงบประมาณท่ีคืนเงิน แต่ยังไม่ได้ตัดงบประมาณออกจากระบบ ก าหนดให้อ าเภอเบิกจ่ายภายในวันท่ี 
10 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. 
       2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื นท่ี เห็นควรก าหนดคุณลักษณะ ราคา
กลางส าหรับใช้ในการจัดซื อจัดจ้างวัสดุในงบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความรวดเร็วในการจัดซื อและเบิกจ่าย  และตั งราคากลาง
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดล าปาง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน้นย  าเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
ติดตามและตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับ ให้ทันต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามก าหนด และเน้นย  าการปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อก าหนดอย่างเคร่งครัดทุกขั นตอนการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มอารักขาพืช 
4.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 

/ผลการเบิกจ่าย… 
 



๗ 
ผลการเบิกจ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื นท่ี ณ วันท่ี 20 ส.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

          4.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
4.3.1 การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดับอ าเภอ (DW) ครั งท่ี 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 
/4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต... 



๘ 
4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

 4.4.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
       ได้จัดท าค าส่ังแต่งตั งคณะท างานติดตามการด าเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ให้กลุ่มฝ่ายแจ้งรายช่ือผู้ได้รับมอบหมาย กลุ่มฯ ละ 1 คน ท่ีนายพิเชษธ รักชาติโชติกูล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4.2 โครงการสับปะรด กิจกรรมยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สับปะรดจังหวัด
ล าปาง (งบพัฒนาจังหวัด) 
            พื นท่ีเป้าหมาย : ด าเนินการในพื นท่ี ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
           กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื นท่ีต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  จ านวน 50 ราย 
               การด าเนินงาน : 1) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 2 วัน หลักสูตร   
               - การผลิตสับปะรดมาตรฐานปลอดภัย (GAP) 
              - การใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพผลผลิต 
              - ระบบมาตรฐานและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า 
              - แนวทางพัฒนาคุณภาพผลผลิตไปสู่การขอรับรอง GI 
 2) สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการแปรรูปสับปะรด และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ผลผลิตสับปะรด 
            แผนด าเนินการ : เดือนสิงหาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3 โครงการผลิตขยายต้นพันธ์ฟ้าทะลายโจร 
       ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธุ์พืช ได้ด าเนินโครงการผลิตขยายต้นพันธ์ฟ้าทะลายโจร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร สนับสนุนแก่เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร     
ฟ้าทะลายโจรเป็นยาสมุนไพรประจ าบ้าน โดยให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานขยายต้นพันธุ์ โดยก าหนดส่งมอบต้นพันธุ์  
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ในวันท่ี 31 สิงหาคม 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 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.4 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร(ฉบับปรับปรุง ไตรมาส 4) 
      ชี แจงในการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนสิงหาคม เพื่อแจ้งให้อ าเภอทราบและด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 4.5.1 สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) 

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

1. ให้ทุกอ าเภอทุกต าบล ให้ความส าคัญกับ อกม. ในบทบาทการเป็นผู้ช่วยขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพื นท่ีด้วย ซึ่ง อกม. มีหน้าท่ี ดังต่อไปนี  



๙ 
1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน    

หรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั งให้ข้อมูลและแจ้งเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) ประสานงาน ช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั งหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและการสหกรณ์ของเกษตรกรในหมู่บ้าน หรือชุมชนนั น 
3) ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาด้านการเกษตรและการสหกรณ์ 
4) ปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนหรือตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ

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

งานพัฒนาสู่ภาคเกษตรระดับหมู่บ้าน ต าบล จังหวัด เช่นการจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ การมีบทบาทใน อปท. 
3. จัดตั งกลุ่มไลน์ เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ รวมทั งสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ อกม. 
4. จัดให้มีกิจกรรมท่ี อกม. มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 งานวิสาหกิจชุมชน 
         ประเด็นการขับเคล่ือนงานวิสาหกิจชุมชน พื นท่ีเป็นหน่วยงานปฏิบัติ โดยมีเกษตรอ าเภอเป็นนาย

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

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 าเนินการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยง
จิ งหรีด 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยง
จิ งหรีด 

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

เกษตรกรมีทางเลือกประกอบ
อาชีพการเลี ยงจิ งหรีดบริโภคการ
แปรรูปเป็นจิ งหรีดแป้งผงโปรตีน
เพื่อการส่งออก เพื่อให้เกษตรกร
และผู้สนใจทราบถงึความส าคัญ
และประโยชน์ของจิ งหรีด 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. ครั ง
ที่ 3 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์
เครือข่าย ในประเด็น การผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการเกษตรในพื นที่  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานและประธานศูนย์
เครือข่าย ศพก. 
จ านวน  65 ราย  

ห้องประชุมศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวจังหวัดล าปาง 

ประธานศูนย์เครือข่าย มีความรู้
ความเข้าใจ การผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การเกษตรในพื นที่  

  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
บ้านเอื อม อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง 

ส่งมอบครุภัณฑ์ ได้แก่ รถ
แทรกเตอร์ 2 คัน พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง และอุปกรณ์บ ารุงรักษา
อ่ืนๆ 

  กสผ. 

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

เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ นจากการปฏิบัติงานและแนวทาง
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติในพื นที่ 

คณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตร
จังหวัด 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
จังหวัด มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมคัร
เกษตรหมู่บ้าน 

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

พื นที่การเกษตร กิจกรรมจัดท า
แปลงสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักแบบ
ไม่กลับกองโดยมี 
  

เพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยีการจัดการเศษ
วัสดุการเกษตร ทดแทนการเผาที่เหมาะสม
กับบริบทของพื นที่ เพื่อใช้เป็นจุดเรียนรู้และ
ศึกษาดูงานในด้านการท าการเกษตรปลอด
การเผา  

เกษตรกรต้นแบบ
และกลุ่มเกษตรกร 

หมู่ที่ 4 ต าบลเวียงตาล 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

แปลงสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักแบบ
ไม่กลับกองเพื่อสาธิตการใช้
เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุ
การเกษตร ทดแทนการเผาที่
เหมาะสมกับบริบทของพื นที ่

  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
ติดตั งระบบควบคุมการให้น  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
การติดตั งระบบควบคุมการให้น  า
เกษตรอ าเภอวังเหนือ 

  กยศ. 

23 สิงหาคม 64 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การจัดการดินและการใช้ปุ๋ย
เฉพาะพื นที่ ด้วยเทคโนโลยีและ
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและ
ความต้องการของพืช   

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าต้นแบบ
แปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอย่างแม่นย าเพื่อสร้าง
ความแข็งแรงและทนทานต่อศัตรูพืช (ชนิด
พืชข้าวโพดเลี ยงสัตว์)   

เกษตรกรเป้าหมาย 
จ านวน ๑๐ ราย   

ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนทุ่งกว๋าว อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัด
ล าปาง 

กลุ่มเกษตรกรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดท าต้นแบบแปลง
เรียนรู้การใช้ปุ๋ยอย่างแม่นย าเพื่อ
สร้างความแขง็แรงและทนทานต่อ
ศัตรูพืช (ชนิดพืชข้าวโพดเลี ยง
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 

การติดตั งระบบน  าโซล่าเซลล์
สามารถสูบน  าได้เป็นอย่างดี และ
เกษตรกรได้สาธิตการใช้เคร่ือง
พรวนดินในการท าแปลงปลูกผัก 
สามารถลดแรงงานและลด
ระยะเวลาได้เร็วขึ น 

  กสผ. 

โครงการส่งเสริมการสร้างอัต
ลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 2564 

เพื่อร่วมบันทึกเทปผลิตสื่อและ
ประชาสัมพันธ์ 

เกษตรกรผู้ปลูกส้ม
เกลี ยงต าบลพระบาท
วังตวง อ าเภอแม่พริก 
จังหวัดล าปาง   

แปลงเรียนรู้ไม้ผลอัต
ลักษณ์ (ส้มเกลี ยง) ของ
นางสาวพานทอง  เตชะ
พล ี

ประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริม
การสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 
2564"   

  กสผ. 

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

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่ส าคัญ  

เจ้าหน้าที่ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่
ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเน้นย  าให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพื นที่ ให้
เกษตรกรได้รับทราบ และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นได้
ทันต่อสถานการณ์   

  กยศ. 

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

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่
ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเน้นย  าให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพื นที่ ให้
เกษตรกรได้รับทราบ และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นได้
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 ุ

6 กันยายน 64 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด ครั งที่ 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 

 

14 กันยายน 64 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื นที่แก่เจ้าหน้าที่
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 าในการปฏิบัติงานในพื นที่แก่เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง ห้าง
ฉัตร แม่เมาะ และแม่ทะ 

ทุกกลุ่ม 

16 กันยายน 64 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื นที่แก่เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ กลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภองาว และแม่พริก ทุกกลุ่ม 

17 กันยายน 64 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื นที่แก่เจ้าหน้าที่
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 ครั งที่ 4 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  

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

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าปาง 

ทุกกลุ่ม 

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

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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