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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM)  

ประจ าเดือนเมษายน 2564 
คร้ังที่ 4/2564 

วันศุกร์ ที่ 7 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. นายพิเชษธ  รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
24. นางสาวเมธวรรณ ธรรมนญู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
25. นางสาวสุมิตรา บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
26. นายช านาญ เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
27. นางปัณฑิกา ยะหัวฝาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
28. นางขวัญเรือน เตชะสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   
29. ว่าท่ีร.ต.หญิงวรมนต์ แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
30. นางเรณู โรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
31.   นางสาววัชราภรณ์  มะโนค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
32. นางสาวมัลลิกา บุญภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
33. นางสาวนันท์นภัส  วงศ์ภักดีสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
/35. นางแนง่น้อย... 

 



๓ 
34. นางแน่งน้อย แก้วมาลัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
35. นางสุปรียา พิอุทัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
36. นางสาวสาลินี ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธุรการ  
37. นางสาวเมธวรรณ ธรรมนญู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
38 นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       เลขานุการ  
39. นางสาวรุจิรา   หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
 -    

เร่ิมประชุมเวลา     09.00 น. 
 

วาระก่อนการประชุม      
 

มอบใบประกาศเกียรติคุณเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. เกษตรกรดีเด่น 
1.1 สาขาอาชีพท าสวน 
     อันดับท่ี 1  นายสมพล ทะหลวย 87 หมู่ 4 ต าบลวังใต้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง  
1.2 สาขาอาชีพท าไร่ 
     อันดับท่ี 1  นางสาวรังษิยา แสงสุกวาว 56/1 หมู่ 7 ต าบลหลวงใต้ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
     อันดับท่ี 2  นายอินทร เครือวัลย์ 106 หมู่ 11 ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
     อันดับท่ี 3  นายเสรี นาละออง 40 หมู่ 5 ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
     ชมเชย      นายจันทร์ ทองฟู 163 หมู่ 3 ต าบลแม่กัวะ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
1.3 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 

        อันดับท่ี 1  นายเนตร ทองค า 134 หมู่ 1 ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
     อันดับท่ี 2  นางสาวธราพัชร์ พชรพลพงศ์ 44 หมู่ 4 ต าบลแม่กัวะ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

                          อันดับท่ี 3  นายสมศรี ศิริมังคลากุล 125 หมู่ 8 ต าบลบ้านแหง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
      ชมเชย      นางพัชรภรณ์ ชัยราช 26 หมู่ 2 ต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

                          ชมเชย       นายธรรมนิตย์ สะอาด 10 หมู่ 5 ต าบลวิเชตนคร อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
2. บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 

2.1 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
                                     อันดับท่ี 1  เด็กหญิงณัฐริณีย์ สว่างวงษ์ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านแม่ตีบ  

        อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
                                     อันดับท่ี 2  เด็กหญิงนรา ส่งเสียง   สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา  

       อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง   
 

2.2 ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 
                                     อันดับท่ี 1 นางสาวอัจฉรา อ่องประกิจ ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านแม่ตีบ  

      หมู่ 2 ต าบลแม่ตีบ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
                          อันดับท่ี 2 นางสาวระวิวรรณ อย่างตระกูล ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา   
       หมู่ 6 ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 /3. สถาบันเกษตรกรดีเด่น… 
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3. สถาบันเกษตรกรดีเด่น 
    3.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

    อันดับท่ี 1   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นต้อง  
       172 หมู่ 5 ต าบลพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
   อันดับท่ี 2   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่กวัก  
       62/2 หมู่ 1 ต าบลบ้านอ้อน อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
   อันดับท่ี 3   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจ า  

       190/1 หมู่ 6 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
3.2 กลุ่มยุวเกษตรกร 

    อันดับท่ี 1   กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านแม่ตีบ  
       หมู่ 2 ต าบลแม่ตีบ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
   อันดับท่ี 2   กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา  

        หมู่ 6 ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 
       ประกาศจังหวัดล าปาง เรื่อง สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)         
ยึดปฏิบัติตามหนังสือและประกาศจังหวัดล าปางท่ีก าหนด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรในพื้นท่ี
ทราบและด าเนินการตามท่ีก าหนด 

 ระดับเขต 
- 

 ระดับกรม 
- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 3/2564 วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าขึ้นเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2564  

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง   
ปี 2564 และการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย
กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ในการ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย สามารถออกแบบงานวิจัย R2R ร่วมกับทีมงานในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
เจ้าหน้าท่ีน าผลงานตามนโยบายท่ีท าเป็นประจ ามาพัฒนาสู่งานวิจัย เพื่อให้เข้ากับบริบทของพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม จึงจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบ Online จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 หลักสูตรสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการ R2R งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร การพัฒนา
โจทย์วิจัยจากงานประจ า และการค้นหาข้อมูล 

/ครั้งท่ี 2 หลักสูตรการออกแบบงานวิจัย… 
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ครั้งท่ี 2 หลักสูตรการออกแบบงานวิจัย การวางแผน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
ครั้งท่ี 3 หลักสูตรเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน และการน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานในรูปแบบการ

เขียน R2R หลักการเขียนเรื่องเล่า R2R ด้วย GSTAR และหลักการสรุป R2R ใน 1 แผ่น ด้วย infographic   
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จึงขอให้อ าเภอขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) โดยบูรณาการการท างาน
ร่วมกับโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีจังหวัดล าปาง ตามเป้าหมายท่ีอ าเภอด าเนินเนินการ และเน้นย้ าให้เกษตรอ าเภอ
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบ Online โครงการฯ ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

2. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชมุชน (One Stop Service) 
๑) 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 อยู่ระหว่างขั้นตอน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
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 ๑๒ ศูนย์ 
๑๑. มีแผนธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ย  ด าเนินการแล้ว ๑๓ ศูนย์ 
๑๒. การเก็บข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายก่อนเข้าร่วมโครงการฯ  อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ข้อมูลรายงานแบบ ๑,๒ 
/รายละเอียดผลการด าเนินงาน... 



๖ 
  รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ดังนี้ 
  ๑. จัดซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ดิน Soil test kit จ านวน ๑๓๐ ชุด จ านวนเงิน ๖๑๖,๘๕๐ บาท 
โดยวิธี e-bidding ด าเนินการส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔  
   ๒. จัดซื้ อเครื่ องผสมปุ๋ย จ านวน ๑๓ เครื่ อง จ านวนเงิน ๓,๐๖๐,๒๐๐ บาท โดยวิธี  e-bidding 
อยู่ในขั้นตอนการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีหน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น เพื่อช้ีแจงเหตุผล  
ความจ าเป็นต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง  กรณี บริษัทศรีจตุทรัพย์ จ ากัด  
ขออุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวั ด และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร    
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๓/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
   ๓. จัดซื้อแม่ปุ๋ย ๓ สูตร จ านวนเงิน ๑,๐๙๖,๒๙๐ บาท โดยวิธีคัดเลือก จ านวน  ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงขออนุมัติด าเนินการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดหา 
   ๔. ส่งไฟล์แบบเก็บข้อมูลเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ แบบรายงาน ๑ และ ๒ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน... 



๗ 
 
 
 
 
 

 

นายสมมารรถ สยมภาค เกษตรจังหวัดล าปาง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน้นย้ าอ าเภอในการเบิกจ่าย
งบประมาณ กิจกรรมไหนท่ีสามารถด าเนินการได้ เช่น ค่าวัสดุ การประประชุม/อบรม จ านวนไม่เกิน 50 ราย หรือการแบ่ง
การอบรมออกเป็นรุ่น โดยยึดถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดล าปาง และข้อปฏิบัติตามท่ีสาธารณสุขก าหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเงิน 
   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ร้อยละ 54.29 โอนเงิน
งบประมาณรอบ 2  ท าให้งบประมาณเพิ่มขึ้น ไตรมาส 3 ก าหนดให้เบิกจ่าย ร้อยละ 77 เน้นย้ าอ าเภอเบิกจ่ายในส่วนของ
วัสดุ และกิจกรรมท่ีสามารถจัดประชุมหรืออบรมได้ตามประกาศจังหวัดล าปาง สามารถก าหนดผู้เข้ารับการอบรมเป็นรุ่น 
และปฏิบัติตามมาตรการที่สาธารณสุขก าหนด 

 ในส่วนของงบประมาณเบี้ยเล้ียง จังหวัดได้ด าเนินการจัดสรรให้อ าเภอท่ีมีเจ้าหน้าท่ีบรรจุใหม่ และโยกย้าย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มอารักขาพืช 
      4.2.๑ เตือนเฝ้าระวัง "ศัตรูมะพร้าว" ที่พบการระบาดส าคัญในช่วงนี้ แนะให้สังเกต รวมถึงปฏิบัติตาม

ค าแนะน าในการป้องกันและก าจัดศัตรูมะพร้าว 
       1) ไรส่ีขามะพร้าว เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวทุกภาคของประเทศไทย ช่วงนี้เป็นช่วงท่ีกลางวัน        

มีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง เหมาะสมต่อการระบาดของไรส่ีขามะพร้าว หากเกษตรกรพบว่าผลมะพร้าว มีอาการ เป็นแผล
แห้ง สีน้ าตาลเป็นทางยาว ปลายแผลเป็นมุมแหลม โดยเฉพาะบริเวณขั้วผลอ่อน ให้รีบแจ้งหรือขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือส านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อหาแนวทางควบคุม และป้องกันก าจัดก่อนเกิดการระบาด
รุนแรง เนื่องจากไรชนิดนี้สามารถเป็นพาหะน าโรคไวรัส ไวรอยด์ และสามารถเข้าท าลายพืชท่ีส าคัญชนิดอื่น ๆ ได้หลายชนิด 

       2) หนอนหัวด ามะพร้าว ตัวหนอนเข้าท าลายใบมะพร้าว โดยแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบจากนั้น       
จะถักใยน ามูลท่ีถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยท่ีสร้างขึ้น น ามาสร้างเป็นอุโมงค์คลุมล าตัวยาวตามทางใบบริเวณใต้ทางใบ        
ตัวหนอนอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ท่ีสร้างขึ้นและแทะกินผิวใบ โดยท่ัวไปหนอนหัวด ามะพร้าวชอบท าลายใบแก่ หากการท าลาย
รุนแรงจะพบว่า หนอนหัวด ามะพร้าวท าลายก้านทางใบ จ่ัน และผลมะพร้าว ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวด ามะพร้าวลงท าลาย
ทางใบหลายๆ ทาง พบว่าหนอนหัวด ามะพร้าวจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพ เมื่อตัวหนอนโตเต็มท่ีแล้วจะถักใย
หุ้มล าตัวอีกครั้ง และเข้าดักแด้อยู่ภายในอุโมงค์ ดักแด้มีสีน้ าตาลเข้ม ดักแด้เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าดักแด้เพศเมียเล็กน้อย 
ผีเส้ือหนอนหัวด ามะพร้าวท่ีผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่บนเส้นใยท่ีสร้างเป็นอุโมงค์ หรือซากใบท่ีถูกหนอนหัวด ามะพร้าว          
ลงท าลายแล้ว ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๑–๒ วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว จึงมักพบหนอน
หัวด ามะพร้าวหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าวใบเดียวกัน หากการท าลายรุนแรงอาจท าให้ต้นมะพร้าวตายได้ 

 
/3) ด้วงแรดมะพร้าว... 



๘ 
       3) ด้วงแรดมะพร้าว เตือนผู้ปลูกมะพร้าว ในระยะยังไม่ให้ผลผลิต ให้ผลผลิตแล้ว รับมือด้วงแรด
มะพร้าว ตัวเต็มวัยเข้าท าลายพืช โดยการบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าว รวมท้ังเจาะท าลายยอดอ่อน
ท่ียังไม่คล่ี ท าให้ใบท่ีเกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายหางปลา หรือรูปพัด ถ้าโดนท าลายมากๆ จะท าให้ใบ 
ท่ีเกิดใหม่แคระแกรน รอยแผลท่ีถูกด้วงแรดมะพร้าวกัดเป็นเนื้อเยื่ออ่อนท าให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือเป็นทางให้
เกิดยอดเน่า จนถึงต้นตายได้ในท่ีสุด ด้วงแรดมะพร้าวในระยะตัวหนอน ส่วนใหญ่พบตามพื้นดินในบริเวณท่ีมีการกองปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยคอก จะกัดกินและท าลายระบบรากของมะพร้าวปลูกใหม่ ท าให้พบอาการยอดเหี่ยวและแห้งเป็นสีน้ าตาล ต้นแคระแกรน
ไม่เจริญเติบโต 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว        
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรม เบิกแทนกรมการข้าว 
              ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเถิน และส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปาน จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้าน
การบริหารจัดการศัตรูข้าวให้แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่  (ปี 2563 และ ปี 2564) จ านวน 4 แปลง แปลงละ 10 ราย รวม
ท้ังส้ิน 40 ราย 

แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว 
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2.3 การประเมินและคัดเลือกศูนย์จัดการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 
  อ้างถึงหนังสือท่ี ลป ๐๐๐๙.๕/ว ๑๐๖๗๖ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินและคัดเลือก
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ประจ าปี  ๒๕๖๔ ให้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับอ าเภอ จัดท า
รูปเล่มผลการด าเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น จ านวน ๕ เล่ม ส่ือวีดิทัศน์ ความยาว ๓ – ๕ นาที ตามแบบ
ประเมินและคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ และแบบประเมินและคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) สู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ๑ จังหวัด ๑ โมเดลธุรกิจ พร้อมส่งข้อมูลให้จังหวัด ทาง Line : กลุ่ม
ดินปุ๋ยล าปาง ภายในวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท้ังนี้ ความก้าวหน้าในการส่งรูปเล่มประเมินและคัดเลือกฯ จ านวน          
๑ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองล าปาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2564 
                จังหวัดล าปางได้แจ้งการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ภายใต้โครงการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 และให้เกษตรอ าเภอคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
ท่ีมีผลงานเด่น ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่น ปี 2564 ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง         
เพื่อประกวดและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 ส่งให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   
ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกษตรอ าเภอมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับอ าเภอเตรียม
ประกวดและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 ตามแผนการประกวด 

/แผนการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น… 



๙ 
แผนการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น 

ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดล าปาง 
ที ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเหตุ 
1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสบปราบ  

อ.สบปราบ จ.ล าปาง 
24 พฤษภาคม 
2564 

10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประกวด 
1. นางกีรติกร พรรณกมลกุล  ประธาน 
2. นางเรณู โรมา               กรรมการ 
3. นางสาวสวิชญา สมบุญโสดกรรมการ 
4. นางสาววัชราภรณ์ มะโนค า กรรมการ 
5. นายช านาญ เมืองลอง        กรรมการ 
                               และเลขานุการ 
ผู้ประสานงาน : นายช านาญ เมืองลอง  
             โทร. 084-4886393 

2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนน้ าโจ้  
อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 

24 พฤษภาคม 
2564 

14.00 – 16.00 น. 

3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนวอแก้ว  
อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

25 พฤษภาคม 
2564 

10.00 – 12.00 น. 

4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเสริมงาม 
 อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 

25 พฤษภาคม 
2564 

14.00 – 16.00 น. 

หมายเหตุ : แผนอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2.5 การด าเนินงานหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
      แบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรมจังหวัดล าปาง ให้รายงาน         
ถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

          4.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
4.3.1 การจัดท าแผนแม่บทจังหวัดล าปาง ด้านการเกษตร  

                ตามท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้ขอความร่วมมือกลุ่มทุกกลุ่ม และอ าเภอทุกอ าเภอ จัดท า
แผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอเข้าบรรจุในแผนแม่บทจังหวัดล าปาง ด้านการเกษตร นั้น 
                 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ด าเนินการรวบรวม และจัดส่งแผนงานโครงการให้ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดล าปาง ฐานะคณะท างานและเลขานุการหลักการจัดท าแผนแม่บทจังหวัดล าปาง ด้านการเกษตร รวมทั้งส้ิน
จ านวน 13 โครงการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 34,741,270 บาท (เอกสารแนบ หน้า 18) และเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 
คณะท างานแผนแม่บทด้านการเกษตรพิจารณากล่ันกรองโครงการฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดล าปาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.2 การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
                จังหวัดล าปางได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ร่วมประชุมรับฟังการช้ีแจงการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่ม
แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นท่ี โดยมีมติท่ี
ประชุมให้หน่วยงานจัดท าแผนงาน/โครงการเสนอภายใต้แผนงาน/โครงการดังกล่าวข้างต้น  

               กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ด าเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอภายใต้แผนงาน/
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นท่ี รวมท้ังส้ินจ านวน 14 โครงการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 
20,221,040 บาท เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 คณะท างานแผนแม่บทด้านการพัฒนาการเกษตร พิจารณากล่ันกรอง
โครงการฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดล าปาง (เอกสารแนบ หน้า 19 - 26) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/4.3.3 ผลการพิจารณาคัดเลือก

บุคคล… 



๑๐ 
 

4.3.3 ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2564 
ให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 

2564 ตามคู่มือการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2564 และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนแล้ว 
ฝ่ายเลขาฯ จึงรวบรวมและสรุปผลคะแนน ซึ่งปรากฏผล ดังนี้  

เกษตรต าบลดีเด่น 
      1) นางสาววรรณภา  ก๋าถ้วย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการส านักงานเกษตร
อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ได้คะแนนรวม เป็นอันดับท่ี 1 ( 683 คะแนน) 
      2) นายสงกรานต์ ดวงอ้าย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ได้คะแนนรวม เป็นอันดับท่ี 2 ( 662 คะแนน) 
      3) นายศุภกร  อินเตชะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ได้คะแนนรวม เป็นอันดับท่ี 3 ( 620 คะแนน) 
      4) นางสาวจันทิรา  กันทะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการส านักงานเกษตรอ าเภอ
งาว จังหวัดล าปาง ได้คะแนนรวม เป็นอันดับท่ี 4 ( 600 คะแนน) 
 นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น  
      1) นายช านาญ เมืองลอง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มอารักขาพืช 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้คะแนนรวม เป็นอันดับท่ี 1 ( 667 คะแนน) 
      2) นางสาวรุจิรา  หล้าวงศา ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้คะแนนรวม เป็นอันดับท่ี 2 ( 652 คะแนน) 
      3) นางสาวสุมิตรา  บุญเกิด ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้คะแนนรวม เป็นอันดับท่ี 3 ( 632  คะแนน) 

อยู่ในระหว่างการจัดท าใบประกาศเกียติคุณโดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางลงนาม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3.4 การจัดต้ังศูนย์บริการให้ค าปรึกษาด้านการเกษตรจังหวัดล าปาง 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ได้มีข้อส่ังการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง 

ด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการให้ค าปรึกษาด้านการเกษตรจังหวัดล าปางภายในอาคารศาลากลางจังหวัดขึ้น เพื่ออ านวยความ
สะดวกและบริการให้ค าปรึกษาด้านการเกษตรแก่ผู้ท่ีมาติดต่องานด้านการเกษตร โดยเป็นหน่วยงานท่ีมีท่ีต้ังภายนอกอาคาร
ศาลากลางจังหวัดล าปางและหน่วยงานหลัก จ านวนท้ังส้ิน 9 หน่วยงาน สับเปล่ียนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯ 
สัปดาห์ละ 1 หน่วยงาน แผนการจัดเจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติงานประจ าศูนย์บริการให้ค าปรึกษาด้านการเกษตรจังหวัดล 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 ารง
ธรรมจังหวัดล 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 

 

/ช่วงเวลาท่ี 2… 



๑๑ 
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 

4.3.5 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนเมษายน 2564  
 
 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.6 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนเมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.3.7 การรายงานข้อมูลพื้นฐานการเกษตร… 



๑๒ 
4.3.7 การรายงานข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดล าปาง ปี 63/64 

 ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร 
ระดับอ าเภอ ระดับอ าเภอ รายต าบล หมู่บ้าน ตามแบบฟอร์ม ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท าแผน
แม่บทด้านการเกษตร ตามหนังสือท่ี ลป 0009.4/ว 11296 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 ก าหนดให้ส่งจังหวัดภายใน
วันท่ี  31 พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.8 อนุมัติงบประมาณรายงจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 (โครงการตามตัวชี้วัด) คร้ังที่ 2 รอบที่ 2 
(2,556,742) 

ก าหนดส่งแผนปฏิบัติงานรายปี ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 ตามหนังสือท่ี ลป 0009.4/ว 
11296 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
4.4.1 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 กรมส่ง เสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือน ท่ี                       
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

1) ช่ือและตราสัญลักษณ์โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้ใช้ช่ือ “โครงการ
คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร” และตราสัญลักษณ์โครงการ
คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ เช่นเดิม 

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

2.1 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - 
ธันวาคม 2563) 

2.2 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - 
มีนาคม 2564) 

2.3 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - 
มิถุนายน 2564) 
   2.4 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 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 าหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือน ท่ี  วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564           
ณ หอประชุมท่ีว่าการอ าเภองาว ต าบลนาแก อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 125 ราย 
 
 

/2. ไตรมาสท่ี 2… 



๑๓ 
  2. ไตรมาสท่ี 2 ก าหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี  วันท่ี 12 มีนาคม 2564 ซึ่งมีการจัดงาน
ร่วมกับกิจกรรมหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. และโครงการจังหวัดล าปางเคล่ือนท่ี ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ต าบล
ดอนไฟ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 125 ราย   
 3. ไตรมาสท่ี 3 ก าหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี  วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564           
ณ องค์การบริหารส่วนต 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 

ท้ังนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ประจ าปี 
2564 จ านวน 2 ครั้ง  ในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 ก าหนดรูปแบบการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       1) การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในไตรมาสท่ี 1 - 3 (คลินิกปกติ) 
ประกอบด้วย แนวทางการจัดงาน รูปแบบเวที และล าดับข้ันตอนพิธีการ 
      2) การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย แนวทางการจัดงาน รูปแบบเวที รูปแบบจุดลงนามถวาย   
พระพร รูปแบบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และล าดับข้ันตอนพิธีการ ท้ังนี้ รายละเอียดรูปแบบการจัดงานและคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสาร    
ท่ีแนบ 

ท้ังนี้ ในไตรมาสท่ี 3 ก าหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564        
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 125 ราย  แต่เนื่องจาก     
การพิจารณาตามสถานการณ์เกี่ยวกับผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดล าปาง และมาตรการตามประกาศของจังหวัด
ล าปางท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อลดความเส่ียงของผู้ร่วมงานทุกคน จึงขอเล่ือนก าหนดการจัดงานฯ ออกไปก่อน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.5.1 การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

 1) โครงการยกระดับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัดล าปาง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มองค์กร
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ท่ีมีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร อ าเภอละ 2 แห่ง 
 2) โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดล าปาง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มองค์กร
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ชุมชนเกษตร ท่ีต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ าเภอละ 1 แห่ง 
 3) โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดล าปาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 ซักซ้อมการขอรับการช่วยเหลือการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามหนังสือที่ ลป 0009.2/ว258 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 

 
/เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร... 



๑๔ 
 เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) กรณี จังหวัดล าปางประกาศพื้นท่ี
ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่มิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นท่ีเกิดภัย ท าให้        
ไม่สามารถน าเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี พ.ศ.2562  
ได้  โดยขอรับการช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้   

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2561         
     ข้อ 7 กรณีมีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้         
            (1) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นท่ีเกิดภัย 
ให้รายงานอ าเภอหรือจังหวัดหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาเงินทดรองราชการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ        
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย                       
            (๒) กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นท่ีเกิดภัย ใน
การช่วยเหลือประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือ ท้ังนี้ ไม่เกิน
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบนี้            

ข้อ 13 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  

 “(๔) การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยอนุโลม” 

จังหวัดประกาศพื้นท่ีประสบภัยกรณีฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เงินได้ และประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือ ต้องใช้เงินราชการในอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- 



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
1 เมษายน 64 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  เพื่อส ารวจพื้นที่ในการลงพื้นที่

ตรวจติดตามไม้ผลเสี่ยงยืนต้น
ตายและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ของคณะท างานศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งจังหวัดล าปาง ปี 
2564 

เกษตรกรอ าเภอ
ห้างฉัตร 

ต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

ให้ความรู้และให้ค าแนะน าเกษตรกรแปลงปลูกล าไย
และไม้ผล  

  กสผ. 

7 เมษายน 64 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  เพื่อส ารวจพื้นที่ในการลงพื้นที่
ตรวจติดตามไม้ผลเสี่ยงยืนต้น
ตายและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ของคณะท างานศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งจังหวัดล าปาง ปี 
2564 

เกษตรกรอ าเภอ
เถิน 

บ้านสบเติน หมู่ที่ 6 ต าบลแม่
ถอด อ าเภอเถิน และ ได้ร่วม
สนับสนุนน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค ในพื้นที่โรงเรียนบ้านนา
เบี้ย และสถานีอนามัยบ้านนา
เบี้ยหลวง หมู่ที่ 10 ต าบลนาโปง่ 
อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

ให้ความรู้และให้ค าแนะน าเกษตรกรแปลงปลูกล าไย
และไม้ผล  

  กสผ. 

8 เมษายน 64 การจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field Day) ปี 
2564 

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field 
Day) ปี 2564 

เกษตรกร จ านวน 
100 ราย 

ศพก. เครือข่าย ต าบลปงแสน
ทอง 

เกษตรกรสามารถน าไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง
ได้ 

  กอพ.,กอพ. 

23 เมษายน 64 ปล่อยศัตรูธรรมชาติ (แตน
เบียนบราคอน)  

เพื่อก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว 
ในแปลงมะพร้าวของเกษตรกร  

เกษตรกรจ านวน 
10 ราย 

ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 
5,000 ตัว 

"แตนเบียนบราคอน" เป็นศัตรูธรรมชาติที่สามารถ
ควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยแตนเบียนบราคอนซึ่งเป็นแตนเบียนชนิด
ภายนอก จะวางไข่บนตัวหนอนหัวด ามะพร้าวโดย
ก่อนวางไข่ แตนเบียนเพศเมียจะใช้เข็มแทงเข้าไปใน
ตัวหนอน และปล่อยสารชนิดหน่ึงออกมาท าให้
หนอนเป็นอัมพาตแล้วจึงวางไข่บนตัวหนอน เมื่อไข่
ฟักออกมาเป็นตัวหนอนจะดูดกินน้ าเลี้ยงในตัว
หนอนจนท าให้หนอนตาย เมื่อครบอายุหนอนของ
แตนเบียนจะปล่อยตัวออกจากหนอนหัวด ามะพร้าว
และถักรังเพื่อเข้าดักแด้ และออกเป็นแตนเบียนบรา
คอนรุ่นต่อไป  

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
23 เมษายน 64 ส ารวจแปลงเรียนรู้การจัดการ

ศัตรูข้าวโพด) ณ  
เพื่อการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน ( IPM) 

ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนทุ่งกว๋าว 
ต าบลทุ่งกว๋าว 
อ าเภอเมืองปาน 

แปลงข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ นายศุก 
อินทนนท์ หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งกว๋าว 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

พบว่าข้าวโพดอยู่ในช่วงต้นกล้าเพิ่งงอกออกจาก
เมล็ดพันธุ์ มีการเจริญเติบโตดี สภาพอากาศ มีฟ้า
คร้ึมและฝนตก มีการท าลายของหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดเล็กน้อย ได้แนะน าให้เกษตรกรหมั่น
ส ารวจแปลง และใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน
ก าจัด 

  กอพ. 

29 เมษายน 64 โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าใน
ระดับไร่นา ปีงบประมาณ 
2564 ณ  

เพื่อเตรียมจัดท าแปลงเรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า
ในระดับไร่นาในชุมชน เพื่อ
เป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้
ให้กับเกษตรกร และขยายผลสู่
พื้นที่ด าเนินการ เพื่อส่งเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า
ในระดับไร่นาแก่เกษตรกร 

เกษตรกรผู้ปลกผัก พื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก หมู่ที ่
4  ต าบลเวียงตาล และ หมู่ที่ 2 
ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

มีแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าใน
ระดับไร่นาในชุมชน 

  กอพ. 

 
ด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือนพฤษภาคม 2564 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรมทีด่ าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

27 พฤษภาคม 64 การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM) 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 คร้ังที่ 5/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เจ้าหน้าที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 

31 พฤษภาคม 64 การประชุมเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือน (MM) 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 คร้ังที่ 5/2564 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

เกษตรอ าเภอ  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร จังหวัด
ล าปาง 

กยศ. 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   
   7.1 แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ล้ินจ่ี) ในสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 
เพื่อวางแผนการกระจายผลผลิตออกสู่ท้องตลาด โดยส านักงานเกษตรและส านักงานพาณิชย์ ร่วมวางแผนประชาสัมพันธ์
ในการกระจ่ายผลผลิตล้ินจ่ี และมีบริษัท ไปรษณีย์ไทย ร่วมสนับสนุนการรับซื้อผลผลิตและการขนส่ง ในพื้นท่ีบ้านแม่แก้ 
ต าบลบ้านอ้อน และบ้านบ่อส่ีเหล่ียม ต าบลปงเตา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ส่วนสับปะรด ผลผลิตออกช่วงเดือดมิถุนายน 
– เดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีการวางแผนบริหารจัดการสินค้า ร่วมกับอ าเภอเมืองล าปาง และอ าเภอแจ้ห่มต่อไป 

 7.2 กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งบรรจุภัณฑ์ (กล่องใส่ผลไม้) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้คุณภาพดีจากแหล่งผลิตท่ีมี
การจัดการอย่างถูกต้อง หากอ าเภอท่ีต้องการสามารถไปรับได้ท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

7.3 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด อยู่ในระหว่างขั้นตอน
ของการพิจารณาระดับอ าเภอ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

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

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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