
รายงานการประชุมประจ าเดือน 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดล าพูน  

ครั้งที่ 2/๒๕61 
วันที ่8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 

ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดล าพูน 
....................................................... 

๑. ผู้มาประชุม 
๑. นายนิวัต ิ ชาติดี  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ    ประธาน 
2. นายณัชพล    แสนค าหล่อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
3. นางภาษิตา  แก้วเลื่อมใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
๔. ว่าที่ ร.ต.ประสาร เสียวกสิกรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
๕. นางสาวนวลจันทร์ ชัยวงศ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
๖. นางเกศรา  วิไลวรรณ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๗. นายไพศาล  รุจิพรพงษ ์ ช่างเครื่องยนต์ ๔ 
๘. นายประหยัด  ทองบาง  พนักงานขับรถยนต์ 2 
9. นายกนต์กิตติ ์ สุขวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
10. นายอรรถพันธ์ นันทกิจรัตนกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
11. นางสาวศกลภัทร ปัญญาทา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
12. นางสาวนันท์นภัส จันทร์ศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ         
๑3. นายเทิดศักดิ์ สมชาติ  นายช่างไฟฟ้า   
๑4. นายสุทัศน์  ปัสสาโก  พนักงานธุรการ ๔                                       เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา  09.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ แนะน าข้าราชการ  
              ๑) นางจินตนา  ดิษเย็น 

 ต าแหน่ง  สรรพสามิตพ้ืนที่ล าพูน 
 ต าแหน่งเดิม สรรพสามิตพ้ืนที่พะเยา 
      ๒) นายอนันต์  เณรรักษา 
   ต าแหน่ง  ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์ สาขา ๓๖ ล าพูน 
 ต าแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์ สาขา ๑๒ บางแคร์ กรุงเทพมหานคร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งที่ 1/๒๕๖1  เมื่อวันที่ 11 มกราคม ๒๕๖1 
 - มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว        
    - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
      ๔.๑  การประชุมจัดตั้งกองขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561         
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร (กพวศ.)  โดยมีนายส าราญ             
สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งสรุปประเด็นส าคัญดังนี้ 
   1)  นโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงานกองขยายพันธุ์พืช 
   ๒)  การแต่งตัง้ข้าราชการปฏิบัติงานกองขยายพันธุ์พืช 
   3)  การแนะน าเจ้าหน้าที่กองขยายพันธุ์พืชส่วนกลาง  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ฯ 

          /…4)  การติดต่อประสานงาน 
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   4)  การติดต่อประสานงานกองขยายพันธุ์พืช โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail  เว็บไซต์ และเฟสบุค  
ชื่อย่อหน่วยงาน (กขพ.) เลขหนังสือของ กขพ. ในส่วนกลาง  และอีก 10 ศขพ.  
   5)  งบประมาณการจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืช  
   6)  การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อม/สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ และการก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 
   7)  การใช้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตขยายพันธุ์พืช 
   8)  การเตรียมความพร้อมของศูนย์ขยายพันธุ์พืช/แผนการด าเนินการ 
   9)  แผนการผลิตขยายพันธุ์พืชปี 2561 
      4.๒  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อ
สั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้ศูนย์ฯใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร  แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ และถือปฏิบัติ 
      4.3  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ส่งแนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ในระบบออนไลน์ 
ประจ าไตร 1 ทางเว็บไซต์กองแผนงานรายงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรและตามภารกิจประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561  แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไป 
      4.4  กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดแนวทางการติดตามงานส่งเสริมการเกษตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไป 
      4.5.  กรมส่งเสริมการเกษตร  ด าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561  ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอ
และแนวทางต่างๆ ที่กรมฯ ได้เห็นชอบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ htt;www.doae.go.th 
      ๔.6  กรมส่งเสริมการเกษตร  จะด าเนินการโครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 
เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยคัดเลือก 2 กลุ่ม 7 ประเภท    
ผู้ที่จะสมัครจัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือก จ านวน 6 ชุด ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 
      4.7  กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ต าแหน่ง นวส.ปก. (ทั่วไป) โดยสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง 
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป 
      4.8  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  ขอให้ศูนย์ฯก ากับ ดูแล และ
ควบคุมไม่ให้เกิดการเผาในพ้ืนที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด    แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบและก าซับให้เกษตรกรหยุดการ
เผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัดต่อไป 
      4.9  แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ตัวชี้วัด)     
แจ้งให้เข้าราชการจัดท าแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลต่อไป 
      4.10  การด าเนินงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มอบกลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ ด าเนินการตามแผนฯ 
      4.11  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งรายละเอียดและวิธีการตรวจสอบมัลแวร์ 
CrossRAT  มอบให้คุณสุทัศน์  ปัสสาโก ด าเนินการ 
      4.12  การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) การเงินและพัสดุ  เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน  โดย
นายไพศาล  รุจิพรพงษ์  ต าแหน่ง ช่างเครื่องยนต์4 (ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ)  
      4.13  แผนปฏิบัติงานประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2561 
 

ว/ด/ป เรื่อง สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
13 ก.พ. 61 
15 ก.พ. 61 
27 ก.พ. 61 

26-28 ก.พ.61 

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  
จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี จังหวัดล าพูน 
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  
สัมมนาเครือข่ายการเรียนรูเ้จ้าหนา้ที่อารักขา 

ศพก. แม่ทา  
ทต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 
ศพก.บ้านโฮ่ง 
รร.ฮอลิเดย์การเ์ด้นท์ จ.เชียงใหม ่

นางภาษิตา แก้วเลื่อมใส 
นางภาษิตา แก้วเลื่อมใส 
นางภาษิตา แก้วเลื่อมใส 
ว่าที่ร.ต.ประสาร เสียวกสิกรณ์ 

28 ก.พ. 2561 
29 ก.พ. 2561 

ประชุมพบปะและสร้างการรับรู้กจิกรรม 4 ประสาน  
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดล าพูน 2/2561 

ห้องประชุมส านักงานเกษตร อ.ลี ้
ห้องประชุมจามเทว ีศาลากลางจังหวัดล าพูน 

นายณัชพล  แสนค าหล่อ 
นายณัชพล  แสนค าหล่อ 

 
/...4.14  ผลปฏิบัติงาน 
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    4.14  ผลปฏิบัติงานประจ าเดือน มกราคม  25๖1       

            4.14.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป         
   - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิกจ่ายได้  61.28 %  
   - ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ     จ านวน  106 ฉบับ 
   - ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ     จ านวน   27 ฉบับ 

- เสนอหนังสือราชการ      จ านวน ๑๒๑ ฉบับ 
   -  จัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเบิก-จ่ายเงิน   จ านวน   45 ชุด 

- เข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-gp     จ านวน     7 ชุด 
- จัดท าทะเบียนวันลา      จ านวน    5  ฉบับ 
- จัดท าทะเบียนคุมไปราชการ     จ านวน  13 ฉบับ 
- จัดท าค าสั่งเวรยาม      จ านวน    ๑ ชุด  
- จัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง     จ านวน   19 ชุด 
- จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(แรงงานจ้างเหมา)    จ านวน  ๒5 ฉบับ 
- จ่ายเช็ค       จ านวน    ๘ ฉบับ 
- จัดท า ขบ.01 ในระบบ      จ านวน  1  บับ 
- จัดท า ขจ.02ในระบบ      จ านวน  27 ฉบับ 
- จัดท า ขจ.05ในระบบ      จ านวน  15  ฉบับ 
- จัดหนังสือหักภาษี ณที่จ่าย     จ านวน  ๑1 ฉบับ 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินเบิกจ่าย     จ านวน  7 ครั้ง 
- จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน  มกราคม  2560  จ านวน  9  ข่าว , ลงเว็บไซต์ศูนย์ฯ , 

facebook ศูนย์ฯ , Line_Ndoae , Line ปชส.ลพ. , http:/reportnews.doae.go.th  กรมส่งเสริมการเกษตร  และติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 

- สัมมนาผลิตสื่อ DOAE K-Station ณ สสก.6 ชม (29-31 มค.61) 
            4.14.2 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ  
   - ด าเนินการจัดท าควบคุมภายใน ประจ าปี 2561 

- รายงานผลและแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน ส่งให้ สสก.๖ ชม. 
- ประสานงานการฝึกอบรมโครงการจังหวัดล าพูน ปี 2561 จ.ล าพูน 
- อบรมเกษตรกรโครงการจังหวัดล าพูน ปี 2561 จ านวน 8 อ าเภอ จ.ล าพูน (15-26 มค.61) 

            4.14.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
   - ควบคุมการผลิตพันธุ์พืชในห้องปฏิบัติการ  

- ประชุมวิเคราะห์ศักยภาพฯ ศพก.อ.แม่ทา และศพก.อ.เมืองล าพูน (9-10 มค.61) 
- ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อบต.บ้านค่า อเมืองล าปาง จ.ล าปาง (25 มค.61)                                                                                                                                                                    
- ประชุมสรุปผลโครงการ ๙๑๐๑ ณ ที่ว่าการอ าเภอบ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน (๒๘ กย.๖๐) 

   -  ขยายพันธุ์พืชLab  
- กล้วยมะลิอ่อง      จ านวน  2,883 ถุง 
- กล้วยหอมทอง      จ านวน  -  ถุง 
- กล้วยหอมน้ าผึ้ง    จ านวน  76  ถุง 
- กล้วยน้ าว้ากาบขาว    จ านวน  822  ถุง 
- กล้วยน้ าว้า ปากช่อง ๕๐   จ านวน  ๒1  ถุง 

   -  กล้วยไม้ฟาแลนอปซีส    จ านวน  743  ขวด 
   -  สตรอเบอรี่ ๘๐     จ านวน  2  ขวด 
   -  ปูเล่      จ านวน  38  ขวด 
   -  เบญจมาศ (รักษาเป็นแม่พันธุ์)   จ านวน  ๗31  ขวด 
 

          /…4.14.4 กลุ่มส่งเสริม 
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            4.14.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
     แปลงไม้ผลไม้ยืนต้น แปลงล าไย แปลงปาล์มน้ ามัน และแปลงยางพารา 
   --  ก าจัดวัชพืช  ใส่ปุ๋ยและดูแลปฏิบัติตามแผนฯ 
   -  เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต/บันทึกภาพ 
     แปลงเศรษฐกิจพอเพียง   
   --  ก าจัดวัชพืชรอบโคนต้น  
   -  เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต 
   -  อนุบาลกิ่งพันธุ์ล าไย   
   -  ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อบต.บ้านค่า อเมืองล าปาง จ.ล าปาง (25 มค.61)                                                                                                                                                                     
   - ร่วมจัดนิทรรศการ มรฎ.ลป. (8-10 มค.61)  
            ๔.14.๕ กลุ่มอารักขาพืช   
   - ดูแลแปลงไม้ผลเศรษฐกิจ และแปลงหม่อนบริโภคผลสดตามแผน 
   -  ปฏิบัติงานโครงการพระราชด าริและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแผน 

- ประสานงานการฝึกอบรมโครงการจังหวัดล าพูน ปี 2561 จ.ล าพูน 
   -  อบรมเกษตรกรโครงการจังหวัดล าพูน ปี 2561 8 อ าเภอ จ.ล าพูน (15-26 มค.61) 
      ๔.15  อุปสรรค ในการปฏิบัติงานประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2๕๖1 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/ฝ่าย 
- - - 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
      ๕.1  การประชุมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดล าพูน ครั้งที่ 2/๒๕61  
วันที่  8  มีนาคม  2561  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดล าพูน 
 

   ที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
     (ลงชื่อ)     สุทัศน์   ปัสสาโก ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายสุทัศน์   ปัสสาโก)  
                 พนักงานธุรการ ๔ 
 

     (ลงชื่อ)     เกศรา   วิไลวรรณ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางเกศรา   วิไลวรรณ) 
           เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 


