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๒ 
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM)  

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
คร้ังที่ 5/2564 

วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 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. นายไพโรจน ์ จินากุล เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง  
7. นางสาวจินตนา  สุทธวงค์ แทน เกษตรอ าเภอแม่เมาะ  
8. นายยุทธการณ์ ไทยลา รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอเกาะคา  
9. นางสาวจงจิตร มาลีเดช เกษตรอ าเภอเสริมงาม  

10. นางสาวธัญญ์รวี  ธนศิริพูลภัทร์ เกษตรอ าเภองาว  
11. นายพัฒนะ วาสนา เกษตรอ าเภอแจ้ห่ม  
12. นางกราบทอง พุ่มอยู่ เกษตรอ าเภอวังเหนือ  
13. นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอ าเภอแม่พริก  
14. นางสาววิภานันท์ สุขะ เกษตรอ าเภอสบปราบ  
15. นายจ ารัส เตชะสาย เกษตรอ าเภอแม่ทะ  
16. นางสิริพร  จันทน์เกษร เกษตรอ าเภอเมืองปาน  
17. นายวิศิษฐ์ เพียรอุตส่าห์ เกษตรอ าเภอห้างฉัตร  
18. นางสาวประไพศรี  บุรีค า เกษตรอ าเภอเถิน  
19. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
20. นางสาวธัญลักษณ์ มณีวรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
22. นายพงศธร ตาเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
23. นางสาวสุมิตรา บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
24. นายช านาญ เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
25. นางขวัญเรือน เตชะสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   
26. ว่าท่ีร.ต.หญิงวรมนต์ แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
27. นางสาวมัลลิกา บุญภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
28. นางสาวนันท์นภัส  วงศ์ภักดีสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
29. นางแน่งน้อย แก้วมาลัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
30. นางสุปรียา พิอุทัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
31. นางสาววรรณภา   ก๋าถ้วย   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
32. นายสงกรานต์  ดวงอ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
33. นายศุภกร   อินเตชะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   
34. นางสาวจันทิรา   กันทะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

35. นางสาวสาลินี... 
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35. นางสาวสาลินี ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธุรการ  
36 นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       เลขานุการ  
37. นางสาวรุจิรา   หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพิเชษธ  รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ติดราชการ  
2. นางสาวเมธวรรณ ธรรมนญู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     ติดราชการ  
3. นางปัณฑิกา ยะหัวฝาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ติดราชการ  
4. นางเรณู โรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     ติดราชการ  
5.   นางสาววัชราภรณ์  มะโนค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     ติดราชการ  

เร่ิมประชุมเวลา     09.00 น. 
 

วาระก่อนการประชุม     
1. มอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2564  

ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ด าเนินการพิจารณา  คัดเลือก
บุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน นั้น 

บัดนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 
2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้ 

เกษตรต าบลดีเด่น 
อันดับที่ 1 นางสาววรรณภา  ก๋าถ้วย  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงาน

เกษตรอ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
อันดับที่ 2 นายสงกรานต์ ดวงอ้าย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงาน

เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
อันดับที่ 3 นายศุภกร  อินเตชะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตร

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
รางวัลชมเชย นางสาวจันทิรา  กันทะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงาน

เกษตรอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น  
อันดับที่ 1 นายช านาญ เมืองลอง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มอารักขาพืช 

ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
อันดับที่  2  นางสาวรุ จิรา  หล้าวงศา ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ              

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
อันดับที่  3  นางสาวสุมิตรา  บุญเกิด ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ               

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
2. มอบรางวัล วิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ปี 25๖4 

     ด้วยจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ปี๒๕๖4โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีแนวโน้มการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นตัวอย่าง   หรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อัน
จะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รวมท้ังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน  

/จังหวัดล าปาง… 
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     จังหวัดล าปาง โดยคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ปี ๒๕64 ได้ด าเนินการประกวดวิสาหกิจ

ชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ปี ๒๕๖4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ปี ๒๕๖4 ดังนี้ 
  1. รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ริมวัง  ต าบลวังแก้ว  อ าเภอวัง

เหนือ จังหวัดล าปาง ได้รับเงินรางวัล จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และโล่รางวัล  
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพร ต าบลแม่มอก 

จ ากัด ต าบลแม่มอก อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ได้รับเงินรางวัล 1,5๐๐ บาท และเกียรตบิัตร 
     3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรลูกประคบเซรามิก บ้านศาลาบัวบก 
ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปางล าปาง ได้รับเงินรางวัล 1,0๐๐ บาท และเกียรติบัตร 
 4. รางวัลชมเชย จ านวน 9 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่   
 4.1 วิสาหกิจชุมชนน้ าด่ืมชุมชนบ้านหัวฝาย ตราต้นโพธิ์ 
                                ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
 4.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนาผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ    

ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 4.3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ    
 ต าบลเสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 
  4.4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยบาบิคิวแม่กวัก 
  ต าบลบ้านอ้อน อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 4.5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง 
  ต าบลทุ่งผ้ึง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
 4.6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านท่าไม้ 
  ต าบลแม่ป ุอ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
 4.7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านน้ าหลง 
  ต าบลสมัย อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง  
 4.8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านเวียงใต้ 
  ต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  
  4.9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ร่มโพธิ์ 
                                   ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  

3. มอบรางวัล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดล าปาง 

รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 
รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนน้ าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง 
รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

ประกาศจังหวัดล าปาง เรื่อง สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยึดปฏิบัติ
ตามหนังสือและประกาศจังหวัดล าปางท่ีก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรในพื้นท่ีทราบ
และด าเนินการตามท่ีก าหนด 

/ระดับเขต... 



๕ 
 ระดับเขต 

- 

 ระดับกรม 
- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 4/2564 วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าขึ้นเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม รับรอง 

 ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 2564  
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

(Routine to Research : R2R) เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย สามารถออกแบบ
งานวิจัย R2R ร่วมกับทีมงานในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีน าผลงานตามนโยบายท่ีท าเป็นประจ ามา
พัฒนาสู่งานวิจัย เพื่อให้เข้ากับบริบทของพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบ Online จ านวน 4 ครั้ง 
(ด าเนินการแล้ว 2 ครั้ง) ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการ R2R งานวิจัย
ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาโจทย์วิจัยจากงานประจ า และการค้นหาข้อมูล 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรการออกแบบงานวิจัย การวางแผน   R2R 
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร  

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล R2R งานวิจัยส่งเสริม
การเกษตร 

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 24 มิถุนายน 2564 หลักสูตรเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน และการน าเสนอ
ข้อมูลการด าเนินงานในรูปแบบการเขียน R2R หลักการเขียนเรื่องเล่า R2R ด้วย GSTAR และหลักการสรุป R2R ใน 1 แผ่น 
ด้วย infographic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/1.2 โครงการส่งเสริมงานวิจัย… 



๖ 
1.2 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

               กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกองส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและเสนอผลงานการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาการส่งเสริม
การเกษตร หลักสูตร “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและวางแผนธุรกิจเพื่อยกระดับคุณค่าเพิ่ม” และเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีการ
เช่ือมโยงการท างานในการใช้กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันศุกร์ท่ี 21 
พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ครั้งต่อไปจะแจ้งอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๑. การขออนุมัติโครงการฯ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
๒. ขออนุมัติเปิดบัญชีเพื่อรับเงินกู้ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๓. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการระดับจังหวัด ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๔. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ -ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน  

 ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 
-แม่ปุ๋ย จะส่งมอบภายใน 
วันท่ี ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๕. จัดท าสัญญาใช้ยืมครุภัณฑ์กับคณะกรรมการ ศดปช. เพื่อใช้ในการท าธุรกิจฯ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
๖. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค และการบริหารธุรกิจ ครั้งท่ี ๑ ด าเนินการแล้ว ๑๓ ศูนย์ 
๗. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค และการบริหารธุรกิจ ครั้งท่ี ๒ ด าเนินการแล้ว ๑๓ ศูนย์ 
๘. จัดเวทีเช่ือมโยงเครือข่าย ศดปช. ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งท่ี ๑ ด าเนินการแล้ว ๑๓ ศูนย์ 
๙. จัดเวทีเช่ือมโยงเครือข่าย ศดปช. ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งท่ี ๒ ด าเนินการแล้ว ๑๓ ศูนย์ 
๑๐. จดทะเบียนขายปุ๋ย  ด าเนินการแล้ว ๑๓ ศูนย์ 
๑๑. มีแผนธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ย  ด าเนินการแล้ว ๑๓ ศูนย์ 
๑๒. การเก็บข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายก่อนเข้าร่วมโครงการฯ  อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ข้อมูลรายงานแบบ ๑,๒ 

นางสุนาน เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า อ าเภอสามารถรับเครื่องผสม
ปุ๋ยได้ต้ังแต่วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 ส่งรายทางอ าเภอแม่พริก อ าเภอเถิน อ าเภอสบปราบ และอ าเภอเกาะคา อ าเภอ
นอกเหนือจากนี้ให้มารับท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
 

/๑) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ… 



๗ 
  ๑) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอลาออกจากราชการ แจ้งเวียนหนังสือ ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2564 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ลงนามอนุญาตให้ลาออกแทนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยจังหวัดเป็นผู้แต่งต้ังค าส่ัง
ตรวจสอบทรัพย์สิน และให้ส่งหนังสือก่อน 30 วัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.2 งานการเงิน 
         1) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตัดยอดวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 ร้อยละ 64.10 ซึ่งเป้าหมายไตรมาส 3 ให้ได้ร้อยละ 77  
       2) แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุท่ีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่าย     
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ไม่ให้เจ้าหน้าท่ีส ารองจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าวิทยากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบฝึกอบรม เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับในการส ารองจ่าย ให้อ าเภอยืมเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
                           นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดล าปาง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน้นย  าการเร่งรัดเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามท่ีก าหนด และการปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายท่ีก าหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

          4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  4.2.1 การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดับอ าเภอ (DW) แยกสาย ครั้งท่ี 2/2564 ระหว่างวนัท่ี 15 – 18 มิถุนายน 2564 
วันที่ สถานที่ เป้าหมาย (ราย) หมายเหต ุ

15 มิถุนายน 2564 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ 29 ทีมนิเทศ M3  
อ าเภอแม่เมาะ  
อ าเภองาว  
อ าเภอแม่ทะ 

16 มิถุนายน 2564 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง
ปาน  

32 ทีมนิเทศ M1  
อ าเภอวังเหนือ  
อ าเภอแจ้ห่ม  
อ าเภอเมืองปาน 

17 มิถุนายน 2564 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง
ล าปาง 

36 ทีมนิเทศ M2  
อ าเภอเมืองล าปาง  
อ าเภอห้างฉัตร  
อ าเภอเกาะคา 

18 มิถุนายน 2564 ส านักงานเกษตรอ าเภอเถิน 34 ทีมนิเทศ M4 
อ าเภอสบปราบ  
อ าเภอเถิน   
อ าเภอแม่พริก 
อ าเภอเสริมงาม 

รวม 131  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/4.2.2 การจัดต้ังศูนย์บริการ… 



๘ 
4.2.2 การจัดต้ังศูนย์บริการให้ค าปรึกษาด้านการเกษตรจังหวัดล าปาง 

     ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ได้มีข้อส่ังการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ล าปาง ด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการให้ค าปรึกษาด้านการเกษตรจังหวัดล าปางภายในอาคารศาลากลางจังหวัดขึ้น เพื่ออ านวย
ความสะดวกและบริการให้ค าปรึกษาด้านการเกษตรแก่ผู้ท่ีมาติดต่องานด้านการเกษตร โดยเป็นหน่วยงานท่ีมีท่ีต้ังภายนอก
อาคารศาลากลางจังหวัดล าปางและหน่วยงานหลัก จ านวนท้ังส้ิน 9 หน่วยงาน สับเปล่ียนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าท่ีประจ า
ศูนย์ฯ สัปดาห์ละ 1 หน่วยงาน แผนการจัดเจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติงานประจ าศูนย์บริการให้ค าปรึกษาด้านการเกษตรจังห วัด
ล าปาง ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2564 ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางได้ปฏิบัติงาน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 
สัปดาห์ท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 และ สัปดาห์ท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 2 – 6 สิงหาคม 2564 ณ 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าปาง (ส านักงานจังหวัดล าปาง) ช้ัน 1 ศาลากลางจังหวัดล าปาง 

ช่วงเวลาที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 
ท่ี กลุ่ม วันที่ปฏิบัติงาน 
1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  1 มิ.ย. 64 
2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  2 มิ.ย. 64 
3 ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 31 พ.ค. 64 3 มิ.ย. 64 
4 อารักขาพืช  4 มิ.ย. 64 

 

ช่วงเวลาที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 

ท่ี กลุ่ม วันที่ปฏิบัติงาน 
1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  3 ส.ค. 64 
2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  4 ส.ค. 64 
3 ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2 ส.ค. 64 5 ส.ค. 64 
4 อารักขาพืช  6 ส.ค. 64 

หมายเหตุ : ปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3 โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2564 
  ด้วยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการโครงการพัฒนา      
นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้บังเกิดผล และน าไปสู่
การเป็น DOAE Officer ซึ่งจังหวัดล าปางมีจ านวนบุคคลเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จ านวน 3 ราย โดยส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้จังหวัดพิจารณาผู้สมัครท่ีได้รับการคัดเลือกตามโครงการพัฒนา   
นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2563 เป็นอันดับแรก  จังหวัดล าปางได้พิจารณาแล้ว จึงคัด เลือกนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2563 ให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ
พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจ าปี 2564 จ านวน 3 คน ดังนี้ 
 1. นางสาวสุวารี เสนาธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเสริมงาม 

2. นายวิทยากร บุตรเช้ือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ 
3. นางสาวขวัญชนก วงค์จักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปาน 
 

/จังหวัดล าปาง… 



๙ 
จังหวัดล าปาง ได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริม

การเกษตรมืออาชีพ ประจ าปี 2564 ตามท่ีมีรายช่ือข้างต้นด าเนินการลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้ังแต่วันท่ี   
21 – 27 พฤษภาคม 2564 แล้ว ส่วนก าหนดการฝึกอบรม ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
จะแจ้งอีกครั้งในภายหลัง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4 ตารางออกอากาศรายการ “เกษตรสัมพันธ์” โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 

 ออกอากาศทางระบบ FM 97 MHz ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 13.30 น. (สัปดาห์แรกของเดือน)     
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปี 
2564 กิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร 

ตอนที่ วันที่ออกอากาศ 
2 2 มิถุนายน 2564 
3 7 กรกฎาคม 2564 
4 4 สิงหาคม 2564 
5 1 กันยายน 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.5 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนพฤษภาคม 2564  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.2.6 ระบบการรายงานข้อมูล... 



๑๐ 
4.2.6 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.7 การตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร การข้ึนทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63  
 จากการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร ท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 และเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดล าปาง สรุปประเด็นส าคัญ 2 เรื่อง คือ 1. เกษตรได้รับการโอนเงินผ่าน ธกส. แต่ไม่มีฐานข้อมูลเกษตรกร             
2. เกษตรกรมีฐานข้อมูลใน ทบก. แต่ไม่มีการโอนเงินจาก ธกส. จึงมีการสุ่มเกษตรกรในแต่ละต าบล ต าบลละ 10 ราย โดย
ให้แนบเอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฉบับจริง การกรอกข้อมูลบางอ าเภอไม่ครบ และการเซ็นช่ือเกษตรกร พยาน 
เจ้าหน้าท่ีขึ้นทะเบียน จึงขอให้อ าเภอตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจน และแนบเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนส่ง โดยขอให้
อ าเภอส่งส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 เพื่อรวบรวมส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าปาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
4.3.1 สรุปข้อมูลเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  

 เดือนเมษายน 2564  จ านวน 4,656 ราย พื้นท่ี 1,4071.88 ไร่  (ข้อมูลจาก ศวพ.ล าปาง) 

จังหวัดล าปางข้อมูลเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 
ประจ าเดือนเมษายน   2564 

จ านวน 4,656 ราย พื้นที่ 14,071.88  ไร่ 
พืชส าคัญท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน  GAP 

 



๑๑ 
ชนิดพืช อ าเภอ พื้นที่(ไร่) เกษตรกร (แปลง) 
สับปะรด เมืองล าปาง 4,093.83 723 

 แจ้ห่ม 329.50 73 
 งาว 20 1 
 แม่เมาะ 4 1 
 รวม 4,447.33 798 

ล าไย เกาะคา 1,065.65 227 
 งาว 61 9 
 แจ้ห่ม 46.75 16 
 เถิน 55 19 
 เมืองล าปาง 240.25 57 
 แม่ทะ 279.80 65 
 แม่พริก 80.50 14 
 วังเหนือ 475 81 
 ห้างฉัตร 131.75 30 
 รวม 2,435.70 518 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ งาว 327.50 96 
 เมืองปาน 605 84 
 เมืองล าปาง 7.75 1 
 แม่ทะ 896.50 49 
 เสริมงาม 479 59 
 รวม 2,315.75 289 

กาแฟ เถิน 9.25 5 
 เมืองปาน 1,110.25 188 
 แม่เมาะ 153.30 41 
 รวม 1,272.80 234 

ถั่วลิสง งาว 28 12 
 แม่ทะ 17.13 8 
 เสริมงาม 248.25 114 
 เมืองล าปาง 0.25 1 
 ห้างฉัตร 1 1 
 รวม 294.63 136 

มันส าปะหลัง วังเหนือ 652 83 
ส้มเกล้ียง เถิน 192.50 144 

 แม่พริก 119.95 51 
 รวม 312.45 195 

มะม่วง งาว 16 4 



๑๒ 
ชนิดพืช อ าเภอ พื้นที่(ไร่) เกษตรกร (แปลง) 

 แจ้ห่ม 0.60 3 
 เมืองล าปาง 72.50 4 
 แม่ทะ 4.25 2 
 วังเหนือ 56 2 
 ห้างฉัตร 4.75 3 
 รวม 154.10 18 

กระเทียม เกาะคา 0.08 1 
 งาว 90.50 37 
 แจ้ห่ม 0.25 1 
 แม่ทะ 3.52 10 
 แม่เมาะ 0.03 1 
 เสริมงาม 0.50 1 
 รวม 94.88 51 

ถั่วเหลือง วังเหนือ 315.50 100 
พืชผัก เกาะคา 40 144 

 งาว 26.84 23 
 แจ้ห่ม 173.23 173 
 เถิน 24 68 
 เมืองปาน 13.12 45 
 เมืองล าปาง 82.14 247 
 แม่ทะ 77.29 361 
 แม่พริก 34 52 
 แม่เมาะ 19.75 184 
 วังเหนือ 41.14 22 
 สบปราบ 11.43 144 
 เสริมงาม 25.87 57 
 ห้างฉัตร 48.30 243 
 รวม 617.11 1,763 

พืชอื่นๆ  1,158.63 470 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.2 สินค้าเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
    (Coronavirus Disease 2019)  
 
 
 

/แบบส ารวจสินค้าเกษตร... 



๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายไพโรจน์ จินากุล เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผลผลิตสับปะรดอ าเภอเมือง
ล าปาง ออกช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมหาแนวทางในการจ าหน่ายสับปะรด ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ไปรษณีย์
ไทย ช่วงนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องการขนส่งและการจ าหน่าย แต่จะมีปัญหาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งสับปะรดจากท่ี
อื่นเริ่มออกเป็นจ านวนมาก 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

      4.3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร จังหวัดล าปาง  
               โครงการย่อยพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ต้นแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัด

ล าปาง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (วิสาหกิจชุมชนวอแก้ว) มีก าหนดจัดอบรมในวันท่ี 1 - 2 
มิถุนายน 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนวอแก้ว  เป้าหมายเกษตรกร 20 ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจังหวัดล าปาง  
          โครงการย่อยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดล าปาง  

        1) การจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร 
             โดยหน่วยงานเจ้าภาพในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมแผนการอบรมของแต่ละหน่วยงาน    
จะด าเนินการอบรมเสร็จส้ินในเดือนพฤษภาคม 2564 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
การอบรมเล่ือนออกไป หากสถานการณ์คล่ีคลายลงและได้รับการอนุญาตฯ จะแจ้งแผนการอบรมให้ทราบอีกครั้ง  
   2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช  

       ด าเนินการจัดส่งกล้าพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ผัก ในระหว่างวันท่ี 24 -25 พฤษภาคม 2563 
รายละเอียดดังนี้  

/ตารางการจัดส่งกล้าพันธุ์... 



๑๔ 

อ าเภอ จ านวนเกษตรกร 
จ านวนกล้าไม้ 5 

ชนิด/1 ราย (5 ต้น) 
จ านวนเมล็ดพันธุ ์5 
ชนิด/1ราย ( 5 ซอง) 

วันที่จัดส่ง 

อ าเภอเกาะคา 146 730 730 24 พ.ค. 64 
อ าเภอห้างฉัตร 100 500 500 24 พ.ค. 64 
อ าเภอเมืองล าปาง 100 500 500 24 พ.ค. 64 
อ าเภอแม่เมาะ 54 270 270 24 พ.ค. 64 
อ าเภอแจ้ห่ม 100 500 500 24 พ.ค. 64 
อ าเภอเมืองปาน 100 500 500 24 พ.ค. 64 
อ าเภอแม่ทะ 100 500 500 24 พ.ค. 64 
อ าเภอวังเหนือ 100 500 500 24 พ.ค. 64 
อ าเภองาว 100 500 500 24 พ.ค. 64 
อ าเภอเถิน 100 500 500 25 พ.ค. 64 
อ าเภอสบปราบ 100 500 500 25 พ.ค. 64 
อ าเภอเสริมงาม 100 500 500 25 พ.ค. 64 
อ าเภอแม่พริก 100 500 500 25 พ.ค. 64 
รวม 1,300 6,500 6,500  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.4.1 โครงการแบ่งปันน้ า ใจ เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด-19 
         กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท า โครงการแบ่งปันน้ า ใจ เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด-19 เพื่อแบ่งปันสินค้า

เกษตรสู่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนท่ัวไป และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร และแบ่งปันน้ าใจต่อ
ผู้ประสบภัย เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ โดยให้อ าเภอประชาสัมพันธ์เกษตรกรในพื้นท่ี เป็นการประสานงานเช่ือมโยง
หน่วยงานและเกษตรกรในพื้นท่ี และขอให้อ าเภอรายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทุกวันพุธ เพื่อจังหวัดรวบรวมและ
รายงานต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 ซักซ้อมขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านพืช ระดับอ าเภอ 
       ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2564 ประเทศไทย
เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 โดยช่วงครึ่งแรกของฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีมากกว่า
ค่าเฉล่ียปกติ ส่วนในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนปริมาณและการกระจายของฝนจะเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามในบางช่วงจะมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากในหลายพื้นท่ี ท าให้
พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหาย 
                      ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จึงขอซักซ้อมขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้าน
พืช หากพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหาย ให้เกษตรกรขอรับการช่วยเหลือตามแบบยื่นความจ านงขอรับ
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช (กษ 01) พร้อมเอกสารและให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลตามแบบ กษ 01 ใน
ระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช https://disaster.doae.go.th/ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร และประมวลผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป หากอ าเภอได้รับการช่วยเหลือแล้ว ขอให้รายงานจังหวัด 
เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมรายงานกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นทราบต่อไป 

/ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ... 



๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 กลุ่มอารักขาพืช 
4.5.1 การประกาศและมอบรางวัลประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดล าปาง 

ปีงบประมาณ 2564 
 จังหวัดล าปางได้แจ้งการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ภายใต้

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 และให้เกษตรอ าเภอคัดเลือกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนท่ีมีผลงานเด่น ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่น ปี 2564 ให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง เพื่อประกวดและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 ส่งให้ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกษตรอ าเภอมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับ
อ าเภอเตรียมประกวดและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 ตามแผนการประกวด 

ผลการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดล าปาง 
        รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 
        รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนน้ าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 

รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง 
รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 5… 



๑๖ 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  

- 



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
3 พฤษภาคม 
64 

อบรมให้ความรู้พร้อมสาธิต
การก าจัดศัตรูมะพร้าว  

เพื่อให้เกษตรกรใช้ศัตรู
ธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สารเคมี 

เกษตรผู้ปลูก
มะพร้าว 

แปลงมะพร้าวเกษตรกร ต าบล
ต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

การสนับสนุนหัวเชื้อราเมทตาไรเซ่ียม แตนเบียนทริ
โครแกรมม่า แตนเบียนบราคอน และแมลงหาง
หนีบจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม ่และศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี 

  กสผ. 

5 พฤษภาคม 
64 

เก็บเก่ียวผลผลิตข้าวโพดแปลง
เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่าง
เหมาะสม และแปลงจัดการ
ปกติของเกษตรกร  

เพื่อติดตามผลการเก็บเก่ียว
ข้าวโพด 

แปลงข้าวโพดเมล็ด
พันธุ ์นายเหมือน 
ท้าวเคหะ 

หมู่ที ่1 ต าบลบ้านค่า อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

การเก็บเก่ียวผลผลิต เมล็ดข้าวโพดแปลงเรียนรู้มี
ความสมบูรณ์มากกว่ามีการท าลายของโรคและ
แมลงศัตรูพืชเพียงเล็กน้อย  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่
ความชื้น 30% พบว่าแปลงเรียนรู้ฯ ให้ผลผลิต 2.5 
ตัน/ไร่ ส่วนแปลงจัดการปกติให้ผลผลิต 2.1 ตัน/ไร่ 

  กอพ. 

6 พฤษภาคม 
64 

วางแผนบริหารจัดการสินค้า
เกษตร (ลิ้นจี่) ในสถานการณ์
ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 
2019 ณ  

เพื่อวางแผนการกระจาย
ผลผลิตออกสู่ท้องตลาด 

เกษตรกรอ าเภอ
งาว 

พื้นที่บ้านแม่แก้ ต าบลบ้านอ้อน 
และบ้านบ่อสี่เหลี่ยม ต าบลปง
เตา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

ส านักงานเกษตรและส านักงานพาณิชย์ ร่วม
วางแผนประชาสัมพันธ์ในการกระจ่ายผลผลิตลิ้นจี่ 
และมีบริษัท ไปรษณีย์ไทย ร่วมสนับสนุนการรับซื้อ
ผลผลิตและการขนส่ง 

  กสผ. 

7 พฤษภาคม 
64 

การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (PM) และ
เกษตรอ าเภอ ประจ าเดือน
เมษายน 2564 คร้ังที่ 
4/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
เน้นย้ าให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้เกษตรกรได้รับทราบ 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อ
สถานการณ์   

  กยศ. 

11 พฤษภาคม 
64 

โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าใน
ระดับไร่นา ปีงบประมาณ 
2564   

เพื่อจัดท าแปลงเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าใน
ระดับไร่นาในชุมชน (แปลง
ปลูกแตงโม)  

เกษตรกรผู้ปลูกพืช พื้นที่ หมู่ที่ 2 ต าบลวอแก้ว 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

เป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และ
ขยายผลสู่พื้นที่ด าเนินการ ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นาแก่เกษตรกร 

  กอพ. 

13 พฤษภาคม 
64 

โครงการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร
ปีงบประมาณ 2564  

เพื่อส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช
เศรษฐกิจด้วยวิธีผสมผสานที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์และบริบทของ
พื้นที่ 
 

เกษตรกร 30 ราย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค่า 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเร่ืองแนวทาง
ป้องกันและจัดการศัตรูพืชไร่แบบผสมผสาน
(ข้าวโพด) 

  กอพ. 

17 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
13 พฤษภาคม 
64 

วางแผนบริหารจัดการสินค้า
เกษตร (ส้มโอ และมะม่วง) ใน
สถานการณ์ของโรคระบาด
ไวรัสโคโรน่า 2019  

เพื่อวางแผนการกระจาย
ผลผลิตออกสู่ท้องตลาด 

เกษตรกรอ าเภอแจ้
ห่ม 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์เพชรลานนา ต าบลแม่สุก 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปา 

วางแผนประชาสัมพันธ์ในการกระจ่ายผลผลิตส้มโอ 
ประกอบด้วย ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา และพันธุ์ทอง
ดี โดยมีผลผลิต ประมาณ 10, 000 ลูก (พันธุ์ละ 
5,000 ลูก)โดยจะเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตในเดือน
กันยายน 2564 และมีมะม่วงพันธุ์ขาวนิยม ที่
สามารถบริโภคได้ทั้งผลสดและผลสุก โดยมีผลผลิต
ประมาณ 3,000 ลูก (น้ าหนักประมาณ 0.6 - 0.7 
กิโลกรัมต่อลูก) ซึ่งเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตมะม่วง 
กลางเดือนมิถุนายน 2564 ในการน้ียังได้รับความ
ร่วมมือจาก บริษัทไปรษณีย์ไทย ร่วมสนับสนุนการ
รับซื้อ กระจายผลผลิตและการขนส่ง 

  กสผ. 

14 พฤษภาคม 
64 

โครงการวิจัย “การพัฒนา
ต้นแบบ SMART Agriculture 
Platform ด้วยการบูรณาการ
เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล
ร่วมกับแบบจ าลอง 
AquaCrop เฟส 2”  

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ส าหรับบริหารจัดการพื้นที่
เพาะปลูกข้าวและข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

เกษตรกรจ านวน 
15 ราย  

ห้องประชุมส านักงานเกษตร
อ าเภอแม่พริก อ าเภอแม่พริก 
จังหวัดล าปาง 

องค์ความรู้และฝึกการใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อ
บริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์  

  กยศ. 

19 พฤษภาคม 
64 

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการ
ดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One 
Stop Service) กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนดีเด่นประจ าปี 2564 
และ ณ  
ทั้งน้ี เป็น 

เพื่อติดตามการพิจารณาจัดต้ัง
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) เครือข่าย อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 ศูนย์ เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
นโยบายของกรมส่งเสริม
การเกษตร 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสันดอน
แก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

แหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย มีเกษตรกรดูแลด้วยกัน
เอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยง เกิดการยอมรับ
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วย ส่งเสริมให้พืชแข็งแรงพอที่จะ
ต้านทานโรคและศัตรูพืชซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช รวมถึงเกษตรกรจะได้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม 

  กอพ. 

19 พฤษภาคม 
64 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มันส าปะหลัง   

เพื่อสนับสนุนวัสดุจัดท าแปลง
ต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และแปลงสง่เสริมการผลิตพันธุ์
มันส าปะหลังพันธุ์ดี 

เกษตรกรแปลง
ใหญ่มันส าปะหลัง 

อาคารอเนกประสงค์บ้านตึง
เหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลวังทอง 
อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

แปลงต้นแบบหรือแปลงสาธิต เป็นแปลงตัวอย่างใน
การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลัง และเป็นการส่งเสริมการผลิตพันธุ์มัน
ส าปะหลังพันธุ์ดี โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
และการป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลังโดยการ
ส ารวจศัตรูพืชเป็นประจ า ซึ่งจะท าให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้มีแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านให้เข้าไปศึกษาเพื่อน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ไปปรับใช้กับแปลง
เพาะปลูกของตนเองได้ 

  กสผ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
20 พฤษภาคม 
64 

ส ารวจอาการผิดปกติแปลง
ปลูกมันส าปะหลัง 

เพื่อส ารวจอาการผิดปกติแปลง
ปลูกมันส าปะหลังเกษตรกร ใน
พื้นที่ 

เกษตรในพื้นที่
อ าเภอสบปราบ 

หมู่ 13 ต าบลสมัย อ าเภอสบ
ปราบ จังหวัดล าปาง 

เบื้องต้นพบลักษณะอาการใบมีสีซีดเหลือง เห็นเส้น
ใบชัดเจน เมื่อผ่าล าต้นพบใส้ในมีสีน้ าตาล และสีด า
กลวง เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากการขาดธาตุ
อาหาร และการเข้าท าลายของเชื้อรา และได้
ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรจังหวัดล าปาง พร้อมทั้งได้เก็บ
ตัวอย่างดินและต้นมันส าปะหลังเพื่อตรวจวิเคราะห์
หาสาเหตุต่อไป 

  กอพ. 

19, 20, 21 
พฤษภาคม 64 

โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ ่
(ข้าว) ปีงบประมาณ 2564 

เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การ
บริหารจัดการศัตรูข้าว 

เกษตรกร 10 ราย อาคารอเนกประสงค์บ้านหนอง
ร่อง ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเมือง
ล าปาง, อาคารอเนกประสงค์
บ้านนาโป่ง หมู่ที ่6 ต าบลนาโป่ง 
อ าเภอเถิน, ส านักงานเกษตร
อ าเภอแม่ทะ,ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองปาน 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน การส ารวจระบบนิเวศน์ในนา
ข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว การป้องกันก าจัดศัตรู
ข้าวด้วยวิธีผสมผสาน 

  กอพ. 

24-25 
พฤษภาคม 64 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจรจังหวัดล าปาง 
โครงการย่อยพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่จังหวัดล าปาง 

เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ด้านพืช 

เกษตรกรโครงการ
ทฤษฎีใหม่จังหวัด
ล าปาง 1,300 
ราย 

ทุกอ าเภอ เกษตรกรได้รับกล้าพันธุ์ มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 
ชมพู่ทับทิมจันทร์ มะนาวแป้นร าไพ มะขามเปร้ียว
ยักษ์ และมะพร้าวน้ าหอม และเมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่ 
ผักบุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว แตงกวา และพริกขี้หนู  

  กสก. 

24-25 
พฤษภาคม 64 

ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
ล าปาง ปี 2564 

เพื่อสนับสนุน ยกย่องประกาศ
เกียรติคุณและเผยแพร่ผลงาน
ดีเด่น 

ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน 

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสบ
ปราบ, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
น้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ, ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนต าบลวอแก้ว 
อ าเภอห้างฉัตร  และศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนเสริมงาม  

ประโยชน์ต่อเกษตรกร สังคม และชุมชน ให้
สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่าง
ในแนวทางปฏิบัติ เป็นการเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินงาน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ให้สามารถ
ด าเนินการจัดการศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กอพ. 

31 พฤษภาคม 
64 

การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (PM) และ
เกษตรอ าเภอ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2564 คร้ังที่ 
5/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
เน้นย้ าให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้เกษตรกรได้รับทราบ 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อ
สถานการณ์   

  กอพ. 
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6.3 ด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือนมิถุนายน 2564 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

4 มิถุนายน 64 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อเสริมความรู้ พัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการ
ท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกร 30 ราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านสบจาง-ทุ่งเลางาม ต าบล
นาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

กยศ. 

15 มิถุนายน 64 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (DW) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในระดับ
อ าเภอ คร้ังที่ 2  

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

ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ ทุกกลุ่ม 

16 มิถุนายน 64 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (DW) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในระดับ
อ าเภอ คร้ังที่ 2  

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

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปาน ทุกกลุ่ม 

17 มิถุนายน 64 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (DW) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในระดับ
อ าเภอ คร้ังที่ 2  

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

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง ทุกกลุ่ม 

18 มิถุนายน 64 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (DW) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นช่องทางในการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในระดับ
อ าเภอ คร้ังที่ 2  

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

ส านักงานเกษตรอ าเภอเถิน ทุกกลุ่ม 

28 มิถุนายน 64 การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM) 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 คร้ังที่ 6/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เจ้าหน้าที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 

30 มิถุนายน 64 การประชุมเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือน (MM) 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 คร้ังที่ 6/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   
   7.1 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติให้อ าเภอ
ท่ีขออนุมัติซ่อมรถ จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภองาว และอ าเภอวังเหนือ อ าเภอสามารถเตรียมการ
ซ่อมตามใบเสนอราคา และอ าเภองาวขอซ่อมหลังคา 

 7.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า จังหวัดล าปางได้รับการเงินเดือนตกเบิก
ในเดือนมิถุนายน 2564 

7.3 เกษตรอ าเภอเกาะคา แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการส่งข้อมูลโดยบันทึกในแผ่นซีดี 
คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่มีให้บันทึกแผ่น จึงขอให้จังหวัด จัดท าเป็น QR Code หรือส่งทางไลน์ หรือส่งทาง e-mail 

7.3 นายช านาญ เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มอารักขาพืช แจ้งให้
ท่ีประชุมทราบว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันส าปะหลัง โดยให้ส ารวจมันส าปะหลังสะอาด ต้องเป็นพันธุ์ท่ีปลูกแปลง
เดียว ไม่มีพันธุ์ปน ส่งจังหวัดภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และศัตรูมะพร้าว ขอรับการสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ    
เมตาไรเซียม แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่       
หากอ าเภอท่ีต้องการพันธุ์แตนเบียนบราคอน ต้องขอจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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