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๒ 
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM)  

   ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
คร้ังที่ 2/2565 

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

..................... 
ผู้มาประชุม 
  1. นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ  เกษตรจังหวัดล าปาง  
  2. นายสมศิลป์ ลาวพันธ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

3. นางสาวจิตติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   
4. นางกีรติกร พรรณกมลกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  
5. นางสุนาน   เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
6. นายไพโรจน์        จินากุล เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง  
7. นายยุทธการณ์ ไทยลา เกษตรอ าเภอเกาะคา  
8. นางสาวจงจิตร   มาลีเดช เกษตรอ าเภอเสริมงาม  
9. นางสาวจันทิรา  กันทะ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภองาว  

10. นายพัฒนะ วาสนา เกษตรอ าเภอแจ้ห่ม  
11. นางกราบทอง พุ่มอยู่ เกษตรอ าเภอวังเหนือ  
12. นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอ าเภอแม่พริก  
13. นางสาววิภานันท์ สุขะ เกษตรอ าเภอสบปราบ  
14. นายจ ารัส เตชะสาย เกษตรอ าเภอแม่ทะ  
15. นางสิริพร  จันทน์เกษร เกษตรอ าเภอเมืองปาน  
16. นางสาวธัญญ์รวี  ธนศิริพูลภัทร์ เกษตรอ าเภอห้างฉัตร  
17. นางสาวประไพศรี  บุรีค า เกษตรอ าเภอเถิน  
18. นางสาวจินตนา   สุทธวงค์ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอแม่เมาะ  
19. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
20. นางสาวสุมิตรา   บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
21. นายดนัย ใจจะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
22. นางสาวนลิน เวียงนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ         
23. นางสาวเพชรดา เพ็งตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
24. นายช านาญ เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     

  25. ว่าท่ี ร.ต.หญิงวรมนต์   แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
  26. นายพงศธร ตาเขียว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     

27. นางปัณฑิกา ยยะหัวฝาย   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
28. นางขวัญเรือน     เตชะสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   

 29. นางสาวมัลลิกา   บุญภา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน     
30. นางแน่งน้อย   แก้วมาลัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                 

 31. นางสาวนันท์นภัส   วงศ์ภักดีสุข   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                  
 32. นางสาวสาลินี   ณ ล าปาง   เจ้าพนักงานธุรการ   
33. นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       เลขานุการ 

/34. นางสาวรุจิรา... 
 



๓ 
34. นางสาวรุจิรา    หล้าวงศา      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1. นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 8 จังหวัดล าพูน  
2. นายธนพงศ์  ส าเภาลอย ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. นางสาวธมลวรรณ สิทธิกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
4. นายธเนศ วงษ์น้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
5. นายอรรถพล  ลอมศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
6. นายอรรถพันธ ์ นันทกิจรัตนกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร                                                    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพิเชษธ   รักชาติโชติกูล     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   ติดราชการ       

  2. นางสาวธัญลักษณ์  มณีวรรณ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   ติดราชการ   
    3. นางสาววัชราภรณ์     มะโนค า     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   ติดราชการ  
  4. นางเรณู  โรมา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     ติดราชการ  
  5. นางสุปรียา    พิอุทัย     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน    ติดราชการ    

เร่ิมประชุมเวลา     09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

1) การแนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
    1. นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง 
    2. นางสาวฉัฐพร งามเกล้ียง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง 
    3. นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ธนารักษ์พื้นท่ีล าปาง 
    4. นายธนารัฐ  สายเทพ      นายอ าเภอเมืองล าปาง 
    5. นายปรีชา  สมชัย    นายอ าเภอแม่ทะ 
    6. นายชูชาติ  ค ามา    นายอ าเภอเกาะคา 
    7. นายนพรัตน์  รักษ์ไพรสาณฑ์  นายอ าเภอเมืองปาน 
2) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 ระดับเขต 
1) สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
2) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัดยอดวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 

2565 ท่ีเบิกจ่ายงบประมาณเกินร้อยละ 80 ดังนี้ 
1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 81.84 
2. ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 81.83 
3. ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 81.58 
4. ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ร้อยละ 80.48 

3) การจัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2565 นายนาวิน อินทจักร ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณทุกจังหวัดท่ีได้จัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล เกิน ร้อยละ 8 ในส่วนของจังหวัด
ล าปาง ขอบคุณอ าเภอทุกอ าเภอในการวาดแปลงของจังหวัดล าปาง ร้อยละ 88.94 (ตัดยอดวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565) 

/ระดับกรม... 
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 ระดับกรม 

- 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2565 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 2565 
          เน้นย้ าการสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีให้กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรทุกคน 
(เน้นย้ าให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรทุกคนร่วมจัดท ากระบวนร่วมกัน) เพื่อในน าไปขับเคล่ือนการท างานในพื้นท่ี ให้เกิดการเช่ือมโยง
การท างานและเกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีในส านักงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นท่ี ตลอดจนการติดตาม
งานในการขับเคล่ือนงานตลอดท้ัง 3 ระยะ ให้เกิดการเช่ือมโยง 

        1. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ระยะท่ี 1 
      1.1 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 1 (จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน 
       1.2 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 2 (พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มและการเช่ือมโยงเครือข่าย 
       1.3 สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

2. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ระยะท่ี 2 
       2.1 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 1 (ก าหนดเป้าหมาย/วิเคราะห์สถานการณ์ 
       2.2 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 2 (เช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อการขับเคล่ือน) 
       2.3 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 3 (สรุปผลและถอดบทเรียน) 

3. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ระยะท่ี 3 
               3.1 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 1 ติดตามผลการด าเนินงาน ปี 2564 /ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตร

ระดับต าบล/ประเมินศักยภาพพื้นท่ี ก าหนดเป้าหมาย/วิเคราะห์สถานการณ์/ประเมินสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรกร 

              3.2 การจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 2 วางกลยุทธ์/จัดท าแผนธุรกิจ 
              3.3 การสรุปผลการด าเนินงานปี 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ปีที่ 2   
    กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด าเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ า        

สู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ปีท่ี 2 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่ทีม R2R ปีท่ี 2 และขยายผลการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ให้เข้ากับบริบทของพื้นท่ี 
ได้อย่างเหมาะสม จังหวัดล าปางมีผู้เข้าร่วม จ านวน 47 ราย ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ เกษตรอ าเภอ และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรระดับจังหวัดและอ าเภอ จ านวน 11 อ าเภอ (อ าเภอเมืองล าปาง แม่เมาะ แม่ทะ งาว สบปราบ เถิน แม่พริก เกาะคา 
เมืองปาน วังเหนือ และอ าเภอแจ้ห่ม) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/3. โครงการ... 
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3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร : Design Thinking ในงานส่งเสริม

การเกษตร    
ผู้ท่ีสนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom จ านวน 52 ราย  
ครั้งท่ี 1 การเข้าใจปัญหาของงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อออกแบบวิธีการ ด าเนินการจัด เมื่อวันท่ี            

24 มกราคม 2565 
ครั้งท่ี 2 การสร้างไอเดียและแบบจ าลองวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการจัด   

ในเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565   
ครั้งท่ี 3 สะท้อนผลจากการน าแบบจ าลองไปใช้ประโยชน์ ด าเนินการจัดในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565  

มติที่ประชุม รับทราบ 

4. การรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล ำปำง  ได้ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหำเยียวยำและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกร กรณีท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ มีข้อบกพร่องเนื่องจำกเจ้ำหน้ำท่ีไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ คู่มือกำรปฏิบัติงำน และแบบแผนกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมำยวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐและระเบียบ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ ตำมส ำเนำกำรแจ้งผลกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหำ
เยียวยำและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกร กรณีท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ ๒๐๑๙ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแจ้งให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด/ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอด ำเนินกำร
แก้ไขข้อบกพร่องและควบคุมหรือก ำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก และเพื่อเป็นกำรรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ      
อย่ำงเคร่งครัด  ๓ ข้อบกพร่อง ดังนี้ 
  ๑. ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำปำงไม่มีแบบค ำร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ส ำหรับครัวเรือนเกษตรกร) (ทบก.๐๑) ท่ีเกษตรกรขอข้ึนทะเบียนครั้งแรกให้ตรวจสอบตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
     ๒. การด าเนินการรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก าหนด 
     ๓. เจ้าหน้าท่ีผู้รับข้ึนทะเบียนและเกษตรกรไม่ได้ลงนามตรวจสอบแบบรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามคู่มือ
การปฏิบัติงานท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
     ส านักงานเกษตรจังหวัดจึงให้เกษตรอ าเภอเร่งด าเนินการตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวโดย
รายงานผลการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามแบบรายงานและด าเนินการเพิ่มเติมโดยให้รายงานความก้าวหน้าท้ัง 
3 ข้อบกพร่อง ทีละข้อบกพร่อง อธิบายตามข้อกฎหมาย/เกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ (แนบหลักฐาน) 
เกษตรอ าเภอลงนามรับรองในรายงาน ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเป็นยอดสะสมทุก ๕๐ วัน จนกว่าจะด าเนินการแล้ว
เสร็จ เพื่อรายงานให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าปางทราบต่อไป โดยรายงาน ดังนี้ 
 ครั้งท่ี 1 รายงานวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดรายงานผลฯ ให้ สตง.ล าปาง แล้วเมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  ครั้งท่ี 2 รายงานวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 จังหวัดรายงานผลฯ ให้ สตง.ล าปาง แล้วเมื่อวันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

  ครั้งท่ี 3 รายงานวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดรายงานผลฯ ให้ สตง.ล าปาง ครั้งสุดท้าย แล้วเมื่อ
วันท่ี ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
 

                     /รายละเอียด… 



๖ 
                     รายละเอียดตามแบบรายงานผลการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 จังหวัดล าปาง ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ครั้งสุดท้าย) (เอกสารแนบ หน้า 28) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
 1. กรมฯ มีค าส่ังย้ายข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ดังนี้ 

           ๑) นางสาวธัญญ์รวี ธนศิริพูลภัทร์ เกษตรอ าเภองาว มาด ารงต าแหน่งเกษตรอ าเภอห้างฉัตร 
           ๒) นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอ าเภอแม่พริก มาด ารงต าแหน่งเกษตรอ าเภอแม่เมาะ 
           ๓) นางสาวสุธีรา สถาปัตย์ เกษตรอ าเภอแม่ใจ จ.พะเยา มาด ารงต าแหน่งเกษตรอ าเภอแม่พริก 
                2. จังหวัดล าปาง มีค าส่ังย้ายสับเปล่ียน นางสาวธัญลักษณ์ มณีวรรณ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กับ นางสาวจีรายุ ไวสิทธิ์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่พริก   
       3. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวประไพศรี บุรีค า ต าแหน่งเกษตร
อ าเภอเถิน มีผลต้ังแต่วันท่ี 4 เมษายน 2565 
       4. พนักงานราชการขอลาออกจากราชการ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางบุษบากร พิยะเดช เจ้าพนักงาน
ธุรการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเถิน มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 

 5. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้รับคัดเลือก
ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นท่ี 81 
        6. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้พิจารณา นางสาวจันทิรา กันทะ นักวิขาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภองาว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.1.2 งานการเงิน 
         1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖5 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ร้อยละ 71.05 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      4.2.1 รายงานสถานการณ์เก็บเก่ียวมันส าปะหลัง ปี 2564/65 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

ท่ี อ าเภอ พื้นที่
เพาะปลูก

ทั้งหมด (ไร่) 

พื้นที่เพาะปลูก 
ที่ขึ้น ทบก. 

(ไร่) 

พื้นที่เก็บ
เก่ียว (ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ 

(กก.) 

ผลผลิตรวม
ทั้งหมด (ตัน) 

พันธุ์ทีป่ลูก 
 

1 เมืองล าปาง 14,972.80 14,699.18 8,783.71 2,909.09 25,552.61 ระยอง 5, ระยอง 
11, ห้วยบง 

 

2 วังเหนือ 11,903.00 11,903.00 4,761.00 4,000.00 19,044.80 ระยอง 11 
 

 



๗ 
ท่ี อ าเภอ พื้นที่

เพาะปลูก
ทั้งหมด (ไร่) 

พื้นที่เพาะปลูก 
ที่ขึ้น ทบก. 

(ไร่) 

พื้นที่เก็บ
เก่ียว (ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ 

(กก.) 

ผลผลิตรวม
ทั้งหมด (ตัน) 

พันธุ์ทีป่ลูก 

3 แจ้ห่ม 2,475.92 2,475.92 1,246.41 3,000.00 3,739.23 ระยอง5, ระยอง9, 
ระยอง 11  
ระยอง 72, มัน
ส าปะหลังพันธุ์ 89 

 

4 งาว 6,952.14 6,952.14 459.02 4,000.00 1,836.08 ระยอง5, KU50  

5 เมืองปาน 7,024.73 7,024.73 1,750.56 2,880.00 5,137.68 ระยอง 5, ห้วยบง, 
ระยอง 72 

 

6 แม่เมาะ 5,833.94 5,833.94 1,896.50 3,000.00 5,689.50 ระยอง 5  

7 แม่ทะ 7,267.95 7,267.95 2,055.38 3,000.00 6,166.13 ระยอง 5 , ระยอง 
9 , ระยอง 11 

 

8 เกาะคา 7,359.00 7,359.00 5,152.00 3,500.00 18,032.00 ระยอง5 , KU 50  

9 ห้างฉัตร 4,278.00 4,278.00 3,022.00 3,500.00 10,577.00 ระยอง 5, ระยอง 
72 

 

10 เสริมงาม 3,390.10 3,306.02 725.50 2,875.00 2,173.25 ระยอง 5  

11 สบปราบ 7,799.65 7,799.65 4,159.65 4,000.00 16,638.60 ระยอง 5, ระยอง 
72 

 

12 เถิน 6,308.53 6,308.53 777.99 3,000.00 2,333.96 ระยอง 5  

13 แม่พริก 4,696.66 4,696.66 692.00 2,500.00 1,730.00 ระยอง 5  

 รวมสะสม
ทั้งหมด 

90,262.42 89,904.72 35,481.78 3,243.39 118,651.03   

  พื้นที่เก็บเก่ียวคิดเป็น ร้อยละ 39.31 ของพื้นทีป่ลูก     
  

แหล่งซ้ือขายมีนส าปะหลังในพืน้ที่ รวม 29 แห่ง  
จ าหน่ายหัวมันสดราคาเฉลี่ย 2,328 บาท/ตัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
อ าเภอเมืองล าปาง       

  1) ลานรับซื้อต าบลบ้านเอื้อม (ม.1,11,12)         พันธุ์ -                   ราคา 2,300 บาท/ตัน  
 2) ลานรับซื้อต าบลบ้านค่า (บ้านสบค่อม)     พันธุ์ -                   ราคา 2,300 บาท/ตัน  
 3) ลานรับซื้อต าบลต้นธงชัย.(บ้านฮ้วยฮี)            พันธุ์ -                  ราคา 2,300  บาท/ตัน  

4) ลานรับซื้อ บจก. ส.สุวรรณอัตถ์ (บ้านห้วยเด่ือพัฒนา)  พันธุ์ -                  ราคา 2,300  บาท/ตัน      
อ าเภอวังเหนอื           

  1) บริษัท จิระชัย โปรดิวซ์ จ ากัด      พันธุ์ ระยอง 11                             ราคา 2,450  บาท/ตัน  
             มีแป้ง 27 %   ขายแบบ  (   ) มันสด    (   ) มันเส้น   (   ) อื่นๆ ระบุ............................ 

อ าเภอแจ้ห่ม             
  1)  ลาน.ส.พืชผล ต.แม่สุก              พันธุ์ -                                          ราคา  2,200  บาท/ตัน 

2) สหกรณ์ฝายยางประสบสุก         พันธุ์ -                                          ราคา  2,400  บาท/ตัน 
 

/อ าเภองาว... 



๘ 
อ าเภองาว                

  1) ญาณเดชกิจรุ่งเรือง                  พันธุ์ ระยอง5,ระยอง 7,KU 50           ราคา  2,500  บาท/ตัน  
     2)  นายสมบรูณ์  ขอนกลาย           พันธุ์ ระยอง5,ระยอง 7,KU 50            ราคา  2,200  บาท/ตัน  
 3) นายบุญศรี อักษร                   พันธุ์ ระยอง5,ระยอง 7,KU 50            ราคา  2,200  บาท/ตัน  

อ าเภอเมืองปาน         
  1)  แหล่งรับซื้อมันส าปะหลังต าบลแจ้ซ้อน                   พันธุ์ -                  ราคา  2,200 บาท/ตัน  
  2) แหล่งรับซื้อมันส าปะหลังบ้านปลายนา ต.ทุ่งกว๋าว      พันธุ์ -                  ราคา  2,200 บาท/ตัน  

อ าเภอแม่เมาะ          
 1) มนตรีพืชผล                                                  พันธุ์ ระยอง 5        ราคา  2,150 บาท/ตัน  
 2) กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเกษตรพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน ต.เหนือ พันธุ์ระยอง 5 ราคา 2,400 บาท/ตัน  

3) วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาชุมชนวังตม                  พันธุ์ ระยอง 5       ราคา 2,300 บาท/ตัน   
อ าเภอแม่ทะ            

  1) ลานบริษัทนอร์ทเทิร์น สยาม ซีด แลค จ ากัด            พันธุ์ -                 ราคา 2,400 บาท/ตัน  
 2) ลาน ต. แม่ทะ          พันธุ์ -                                         ราคา 2,400 บาท/ตัน  

3) สกต.ล าปาง   พันธุ์ -                                   ราคา 2,400 บาท/ตัน  
อ าเภอเกาะคา          
1) สหกรณ์การเกษตร                    พันธุ์ -                                   ราคา 2,400 บาท/ตัน   

         2) ลานเอกชนในพื้นท่ี          พันธุ์ -                                    ราคา 2,400 บาท/ตัน  
  อ าเภอหา้งฉัตร          
         1) ลานเอกชนในพื้นท่ี          พันธุ์ -                                    ราคา 2,350 บาท/ตัน  

อ าเภอเสริมงาม         
 1) ลานรับซื้อนายพงษ์สิทธิ์ อุดทาค า  พันธุ์ ระยอง9,ระยอง5                      ราคา 2,300 บาท/ตัน   
 2) สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม       พันธุ์  ระยอง9,ระยอง5                 ราคา 2,300 บาท/ตัน  

อ าเภอสบปราบ 
     1) ลานปรีชา                             พันธุ์ ระยอง72,ระยอง5                    ราคา  2,350 บาท/ตัน 
  2) ลานรุ่งเรือง                           พันธุ์ ระยอง72,ระยอง5                    ราคา  2,350 บาท/ตัน 
  3) ลานจ าเรียงพืชผล                   พันธุ์ ระยอง72,ระยอง5                     ราคา  2,350 บาท/ตัน 
   
   อ าเภอเถิน              
 1) ช.เวียงมอกการเกษตร   พันธุ์ พันธุร์ะยอง 5                ราคา 2300 บาท/ตัน  

อ าเภอแม่พริก          
 1) บริษัท..ล าปางอะโกร จ ากัด    พันธุ์ พันธุร์ะยอง 5                 ราคา 2600 บาท/ตัน 
             2) สหกรณ์การเกษตร  พันธุ์ ระยอง 5                  ราคา 2,200  บาท/ตัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๙ 
4.2.2 สถานการณ์การผลิตข้าวนาปรัง ปี2564/65  

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565) 

อ าเภอ พื้นที่เป้าหมาย
ส่งเสริมการ

ปลูกข้าว (ไร่) 

ผลการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวนา
ปรัง 

ปี 2563/64 

ผลการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวนา
ปรัง 

ปี 2564/65 

หมายเหตุ 

ราย ไร่ ราย ไร่ 
เมืองล าปาง 37,210 9 59.30 616 4,020.96  

แม่เมาะ 0 0 0 0 0  
เกาะคา 6,869 2 5.87 22 101.50  
เสริมงาม 0 5 18.35 1 3  

งาว 0 3 4.75 1 2  
แจ้ห่ม 3,617 793 3,522.93 444 2,092.13  

วังเหนือ 42 20 65.87 10 24.94  
เถิน 3,693 0 0 368 2,885.83  

แม่พริก 76 20 134.06 0 0  
แม่ทะ 628 2 6.87 3 4  

สบปราบ 0 0 0 0 0  
ห้างฉัตร 6,290 49 230.31 13 115.92  
เมืองปาน 2,565 763 3,005.94 167 709.13  

รวม 60,990 1,664 7,054.24 1,645 9,959.41  
 

หมายเหตุ : ผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564/65 อยู่ระหว่างการด าเนินการขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียน 
เกษตรกร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2.3 สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี2564/65 ฤดูแล้ง  

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565) 

อ าเภอ ผลการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 

ผลการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 

หมายเหตุ 

ราย ไร่ ราย ไร่ 
เมืองล าปาง 762 3,568.90 771 3,525.79  

แม่เมาะ 2 37.25 0 0  
เกาะคา 1 12.25 4 21  
เสริมงาม 86 208.82 37 101.08  

งาว 2,299 9,918.09 777 3,506.92  
แจ้ห่ม 283 1,423.82 256 1,183.38  

วังเหนือ 679 3,051.44 636 3,197.39  
เถิน 35 161.26 53 242.29  

แม่พริก 109 565.40 104 464.69  



๑๐ 
อ าเภอ ผลการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 
ผลการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 
หมายเหตุ 

ราย ไร่ ราย ไร่ 
แม่ทะ 122 400.96 33 120.08  

สบปราบ 0 0 0 0  
ห้างฉัตร 18 44.82 8 38.77  
เมืองปาน 291 1,162.20 203 928.65  

รวม 4,687 20,555.21 2,882 13,330.04  
 

หมายเหตุ : ผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปี 2564/65 ฤดูแล้ง อยู่ระหว่างการด าเนินการขึ้นทะเบียน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.3.1 งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้จัดประชุมคณะท างานกล่ันกรอง
คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ปี 2565 เพื่อด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและกล่ันกรองผลงานวิสาหกิจชุมชน
ท่ีส่งเข้าประกวด ปี 2565 และเสนอผลการกล่ันกรองให้คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปางทราบ 
และด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นต่อไป ซึ่งผลการคัดกรองมีวิสาหกิจชุมชนท่ีผ่านเข้ารอบท้ังหมด 3 แห่ง ได้แก่ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอเสริมงาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยแปลงใหญ่อ าเภอวังเหนือ 
อ าเภอวังเหนือ และวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ ซึ่งจะด าเนินการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดล าปาง ในวันท่ี 17 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3.2 ตัวชี้วัด  
 ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการตามตัวช้ีวัดการขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องค์กร

เกษตรกร(3ก) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี  

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4 กลุ่มอารักขาพืช 
       4.4.1 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2565  

 ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ท่ี ลป 0009.5/ว 3865 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 256๕ เรื่อง โครงการ
ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2565 ขอให้อ าเภอด าเนินการบันทึกรายงานผลการด าเนินงาน      
ทางระบบออนไลน์ ตามลิงค์ https://report-ppsf.doae.go.th/ โดยสามารถศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลจากคู่มือการใช้งาน 
โดยเริ่มบันทึกข้อมูลผลการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และต้ังแต่เดือน
มีนาคม ๒๕๖๕ จะเริ่มด าเนินการให้รายงานเป็นรายเดือนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/4.4.2 โครงการพฒันา... 



๑๑ 
  4.4.2 โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
                         การต่อใบอนุญาตขายปุ๋ยโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ใบอนุญาตขายปุ๋ย ตาม พรบ.
ปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.ปุ๋ย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ประเภทของใบอนุญาต (มาตรา 16) ใบอนุญาตขายปุ๋ย อายุ
ใบอนุญาต 1 ปี เมื่อใบอนุญาตส้ินสุดอายุ หากผู้ประกอบการยังด าเนินกิจการอยู่มีโทษปรับวันละไม่เกิน 400 บาท ตลอด
ระยะเวลาท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ (มาตรา 72/2) ดังนั้น จึงขอให้อ าเภอตรวจสอบใบอนุญาตส้ินสุดอายุ ของ ศดปช. เพื่อจะได้
ด าเนินการต่ออายุก่อนใบอนุญาตจะส้ินอายุ (ก่อน 2 เดือน) โดยยื่นขอต่อได้ท่ี ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรจังหวัดล าปาง 
 

ที่ อ าเภอ ชื่อ ศดปช. 
ใบอนุญาตขายปุ๋ย 

ออกเมื่อวันที ่ ให้ใช้ถึงวันที ่
1 เมืองล าปาง ศดปช.ทุ่งฝาย 7 เมษายน 2564 6 เมษายน 2565 
2 เกาะคา ศดปช.ใหม่พัฒนา 7 เมษายน 2564 6 เมษายน 2565 
3 แจ้ห่ม ศดปช.ปงดอน 7 เมษายน 2564 6 เมษายน 2565 
4 เถิน ศดปช.ล้อมแรด 7 เมษายน 2564 6 เมษายน 2565 
5 ห้างฉัตร ศดปช.ปงยางคก 19 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2565 
6 แม่ทะ ศดปช.สันดอนแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2564 15 กุมภาพันธ์ 2565 
7 งาว ศดปช.บ้านแหง 28 เมษายน 2564 27 เมษายน 2565 
8 วังเหนือ ศดปช.วังซ้าย 10 มีนาคม 2564 9 มีนาคม 2565 
9 สบปราบ ศดปช.แม่กัวะ 5 พฤษภาคม 2564 4 พฤษภาคม 2565 

10 แม่พริก ศดปช.ผาปัง 19 พฤษภาคม 2564 18 พฤษภาคม 2565 
11 เสริมงาม ศดปช.เสริมงาม 29 มีนาคม 2564 28 มีนาคม 2565 
12 แม่เมาะ ศดปช.นาสัก 21 เมษายน 2564 20 เมษายน 2565 
13 เมืองปาน ศดปช.เมืองปาน 7 เมษายน 2564 6 เมษายน 2565 

หมายเหตุ อ าเภอท่ีต่อใบอนุญาตขายปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อ าเภอแม่ทะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4.3 การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งการด าเนิน กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและ

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565 ซึ่งใน
กิจกรรมการด าเนินงานให้มีการคัดเลือกและประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับ
จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร สังคม และชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการ  ดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ในการให้บริการสมาชิกและเกษตรกร จึงให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนท่ีมีผลงานดีเด่น ตามหลักเกณฑ์การประกวดและคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ปี 2565 โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 5 เล่ม พร้อมด าเนินการจัดท าส่ือวีดีทัศน์ความยาว 3 – 5 นาที 
ส่งให้กลุ่มอารักขาพืช ภายในวันท่ี 21 มีนาคม 2565 เพื่อด าเนินการประกวดและคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/4.4.4 การป้องกัน... 
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4.4.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม แผนเผชิญเหตุในช่วงขณะเกิดภัย       
การรับมือ  ยับยั้ง เผชิญเหตุ ในห้วงห้ามเผา 

          1. ติดตามเฝ้าระวัง  จุดความร้อน  พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดการเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรม  และส ารวจพื้นท่ี
เสียหายในห้วงห้ามเผา ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จะติดตามเฝ้าระวังจุดความร้อน  (Hotspot) และพื้นท่ีเส่ียงต่อการ
เกิดการเผาในพื้นท่ีการเกษตร หากพบจุดความร้อนในพื้นท่ีเกษตร จะแจ้งประสานให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ ตรวจสอบจุด
ความร้อน  สาเหตุของการเกิดไฟไหม้  โดยแจ้งอาสาสมัครเกษตรประจ าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน เพื่อลงพื้นท่ีติดตามเหตุเมื่อเกิด
เหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นท่ี และรายงานWar Room จังหวัดต่อไป 

      2. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดล าปาง เรื่องห้ามเผาเด็ดขาดทุก
พื้นท่ี ด าเนินการ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด แจ้งอาสาสมัครเกษตรในพื้นท่ี  เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรม 
และหากพบเหตุไฟไหม้ ให้แจ้งผู้น าชุมชน /อปท.ในพื้นท่ีทันที 
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดล าปาง ประจ าปี 2565 
1)  ข้อมูลจุดความร้อนสะสม (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR  

 ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ ในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ท่ีดิน แยกรายอ าเภอโดย    
เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 

อ าเภอ/พื้นที ่
พื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ 
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ สปก. พื้นที่เกษตร ชุมชนและอื่นๆ 

พื้นที่ริมทางหลวง 
(50เมตร) ผลรวม 

2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 

งาว 171 284 63 58 10 6 6 3 5 5 0 0 255 356 
แจ้ห่ม 97 128 115 139 10 18 1 2 8 6 0 0 231 293 

แม่เมาะ 126 150 6 3 10 11 2 2 2 0 0 0 146 166 
เมืองล าปาง 71 47 51 27 9 5 18 14 12 18 2 0 163 111 

เถิน 155 50 119 16 17 11 13 12 11 9 0 2 315 100 
วังเหนือ 69 51 25 20 12 7 3 2 3 0 0 0 112 80 
แม่ทะ 45 18 0 0 32 37 18 4 2 4 0 1 97 64 

เมืองปาน 19 24 19 31 5 4 5 1 0 1 0 0 48 61 
แม่พริก 182 17 29 9 22 7 3 0 11 0 0 1 247 34 
ห้างฉัตร 53 11 33 16 1 2 6 2 13 1 2 0 108 32 
เกาะคา 82 19 0 0 26 6 12 3 3 2 0 0 123 30 
เสริมงาม 45 20 1 0 6 4 4 2 1 0 0 0 57 26 
สบปราบ 22 2 6 0 5 3 4 2 3 2 0 0 40 9 
ผลรวม 1,137 821 467 319 165 121 95 49 74 48 4 4 1,942 1,362 

แผนภูมิแสดงจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ ในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 
 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์… 

จุดความร้อน 

พื้นที่ 



๑๓ 
4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

4.5.1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 
                         1. การจัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)            
ในวันท่ี 18 มีนาคม 2565 

 2. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 8 จังหวัดล าพูน ด าเนินโครงการผลิตและขยายต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี โดยมี
เป้าหมายการผลิตต้นพันธุ์กระท่อมพันธุ์ก้านแดง รวมท้ังส้ิน 10,000 ต้น เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบ         
8 จังหวัด รวมท้ังส้ิน 103 อ าเภอ ของจังหวัดล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน       
โดยสนับสนุนการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีเป้าหมายการ
สนับสนุนต้นพันธุ์กระท่อมให้แก่สมาชิก ศพก. จ านวน 3 ต้น/ราย จึงขอแจ้งแผนการรับมอบต้นพันธุ์ ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2565 (เกษตรอ าเภอหรือเจ้าหน้าท่ีรับในวันประชุม) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.2 งานทะเบียนเกษตรกร 
         ตัวช้ีวัดกำรวำดแปลง : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดได้รับแจ้งจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร เรื่องเป้ำหมำย
และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจัดท ำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลปี ๒๕๖๕ ตำมหนังสือท่ี กษ ๑๐๐๗/ว๒๑๒๐ ลง
วันท่ี ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๔  มีจ ำนวนเป้ำหมำย ๒๕,๐๐๐ แปลง ซึ่งประกอบด้วยแปลงท่ีเป็นเอกสำรสิทธิ์ประเภท นส.๔ 
จ ำนวน ๕,๐๐๐ แปลง และแปลงท่ีไม่ใช่เอกสำรสิทธิ์  นส.๔ จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ แปลง  ซึ่งในเวลำต่อมำส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดล ำปำงได้มีหนังสือท่ี ลป ๐๐๐๙.๔/ว ๗๔ ลงวันท่ี ๔ มกรำคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งเป้ำหมำยและกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรจัดท ำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี ๒๕๖๕ ไปยังทุกอ ำเภอเพื่อจัดสรรเป้ำหมำยรำยอ ำเภอให้ทรำบโดยท่ัวกัน  
ขณะนี้ได้ด ำเนินกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลงำนกำรวำดแปลงในระบบเว็บไซต์ https://geoplots.doae.go.th  ณ วันท่ี 
๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ รำยละเอียดตำม ตำรำงแสดงตัวชี้วัดกำรวำดแปลงเพำะปลูกของเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๖๕ (๑ ต.ค.๖๔ – ๑๕ มี.ค.๖๕)  

ตารางแสดงตัวชี้วัดการวาดแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๕  
(๑ ต.ค. ๖๔ – ๑๕ มี.ค.๖๕) ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ที่ อ าเภอ 

เป้าหมาย (แปลง) จ านวนแปลงที่วาดได้ คิดเป็นร้อยละ 

นส.4 
ไม่ใช่  
นส.4 รวม นส.4 

ไม่ใช่  
นส.4 รวม นส.4 ไม่ใช่ นส.4 รวม 

1 เมืองล าปาง 769  3,076  3,845  1,023  3,072  4,095  133.03% 99.87% 106.50% 
2 แม่เมาะ 33  133  166  59  159  218  178.79% 119.55% 131.33% 

3 เกาะคา 199  798  997  236  805  1,041  118.59% 100.88% 104.41% 
4 เสริมงาม 291  1,164  1,455  267  728  995  91.75% 62.54% 68.38% 
5 งาว 1,013  4,050  5,063  462  3,223  3,685  45.61% 79.58% 72.78% 
6 แจ้ห่ม 274  1,097  1,371  336  874  1,210  122.63% 79.67% 88.26% 

7 วังเหนือ 519  2,076  2,595  548  1,918  2,466  105.59% 92.39% 95.03% 
8 เถิน 369  1,478  1,847  390  377  767  105.69% 25.51% 41.53% 
9 แม่พริก 135  542  677  88  454  542  65.19% 83.76% 80.06% 

10 แม่ทะ 645  2,578  3,223  246  1,946  2,192  38.14% 75.48% 68.01% 

11 สบปราบ 132  530  662  139  64  203  105.30% 12.08% 30.66% 



๑๔ 

ที่ อ าเภอ 

เป้าหมาย (แปลง) จ านวนแปลงที่วาดได้ คิดเป็นร้อยละ 

นส.4 
ไม่ใช่  
นส.4 รวม นส.4 

ไม่ใช่  
นส.4 รวม นส.4 ไม่ใช่ นส.4 รวม 

12 ห้างฉัตร 161  644  805  483  686  1,169  300.00% 106.52% 145.22% 
13 เมืองปาน 460  1,841  2,301  509  1,011  1,520  110.65% 54.92% 66.06% 

 
รวมทั้งหมด 5,000  20,000  25,000  4,786  15,317  20,103  95.72% 76.59% 80.41% 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.3 ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน

เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 ระหว่างวันท่ี 10 – 11 , 14 – 15  และ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือก    
ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. เกษตรกรดีเด่น 
1.1 สาขาอาชีพท าสวน 

  อันดับท่ี 1  นายสว่าง มีธรรม 183 หมู่ท่ี 6 ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 2  นางจันทร์เป็ง อุดแตน 181 หมู่ท่ี 7 ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 3  นางสุภาภรณ์ เครือต๊ะมา 35 หมู่ท่ี 10 ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

1.2 สาขาอาชีพท าไร่ 
อันดับท่ี 1  นายภูมิพิภักดิ์ ภักดี 17 หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 2  นายปรีชา ก๋าหล้า 215 หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่กัวะ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 3  นางปิยะวรรณ เป็นเครือ 298/1 หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

1.3 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 
อันดับท่ี 1  นางสาวอารีย์ จงคิด 104 หมู่ท่ี 7 ต าบลวังแก้ว อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 2  นายธรรมนิตย์ สะอาด 10 หมู่ท่ี 5 ต าบลวิเชตนคร อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 3  นายชัยนฤทธิ์ วาเล็กบุตร 130 หมู่ท่ี 14 ต าบลชมพู อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

2. บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 
2.1 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 

อันดับท่ี 1  เด็กหญิงนรา ส่งเสียง สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งฝางวิทยาอ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง 

อันดับท่ี 2  เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ตุ่นแจ้ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนต าบลนายาง 
 อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

อันดับท่ี 3  เด็กหญิงวัลภา วงค์ศรี สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านอ้อน 
 อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

2.2 ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 
อันดับท่ี 1  นางสาวนันท์ชญา สารโคกสูง ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 
               หมู่ท่ี 6 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 2  นางสาวพัชรี จันทร์หอม ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนต าบลนายาง 

หมู่ท่ี 5 อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
 

                                                                 /อันดับท่ี 3…   



๑๕ 
อันดับท่ี 3  นายจตุพล วรรณวงค์ ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านอ้อน 

 หมู่ท่ี 2 อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
3. สถาบันเกษตรกรดีเด่น 

3.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
อันดับท่ี 1  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหารเล่ียงเมือง หมู่ท่ี 7 ต าบลพระบาท        

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 2  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท าน้ าพริกลาบบ้านปงกาพัฒนา 31 หมู่ท่ี 6 อ าเภอสบปราบ 

จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 3  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยขี้นก 49 หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก 

จังหวัดล าปาง 
3.2 กลุ่มยุวเกษตรกร 

อันดับท่ี 1  กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา หมู่ท่ี 6 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 2  กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนต าบลนายาง หมู่ท่ี 5  อ าเภอสบปราบ       

จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 3  กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านอ้อน หมู่ท่ี 2 อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.4 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.5 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เอกสารแนบ หน้า 29) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/4.6 ศูนย์ขยาย… 



๑๖ 
4.6 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน 

4.6.1 โครงการผลิตและขยายต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี 
         การด าเนินโครงการผลิตและขยายต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี โดยมีเป้าหมายการผลิตต้นพันธุ์กระท่อม 

พันธุ์ก้านแดง รวมท้ังส้ิน 10,000 ต้น เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 8 จังหวัด รวมท้ังส้ิน 103 อ าเภอ ของ
จังหวัดล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน  โดยสนับสนุนการด าเนินงานโครงการศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีเป้าหมายการสนับสนุนต้นพันธุ์กระท่อมให้แก่สมาชิก ศพก. 
จ านวน 3 ต้น/ราย 

4.6.2 โครงการผลิตพืชพันธุ์ดี 
                         สนับสนุน พริก มะเขือ อ าเภอละ 5,000 ต้น จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเกาะคา 
และอ าเภอเสริมงาม 

4.6.3 การปลูกกัญชา 
        การปลูกกัญชา ปลดล็อคในวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 ส่วนอ าเภอแม่เมาะ จ านวน 2 กลุ่มท่ีจะปลูก

กัญชา บริษัทให้ศูนย์ฯ ทดสอบการปลูกกัญชา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.7 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ มี 2 ศูนย์ ท่ีจังหวัดชุมพร และจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าท่ี 

คือ 
    (๑) ศึกษา วิจัย ทดสอบ และประยุกต์เทคโนโลยีการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

แมลงเศรษฐกิจ 
    (๒) ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ 
    (๓) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการผลิต ขยายและกระจายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจเพื่อใช้ในงานส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพการเกษตร 
    (๔) ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและศัตรูของแมลงเศรษฐกิจและให้ค าแนะน าใน

การป้องกันก าจัด 
    (๕) ให้บริการตรวจคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ 
    (๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย. 
พื้นท่ีรับผิดชอบ ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง  แพร่  น่าน  พะเยา  เชียงราย  และแม่ฮ่องสอน 
สินค้าและผลิตภัณฑ์ ผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ (ชันโรง ครั่ง จ้ิงหรีด) 
นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดล าปาง ให้บูรณา

การการท างานร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด และได้มอบหมายให้ นายอรรถพล ลอมศรี รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดล าปาง  
Facebook Live EP.5 ตอน ครั่ง มรดกอันล้ าค่า วันท่ี 8 มี.ค. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ท่ีช่องทาง 

https://www.facebook.com/bee.centercm 
Ep.นี้เอาใจสายครั่งรัก สร้างรายได้เสริม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่รอบตัว 
     โดยในตอนนี้มีหัวข้อและรายละเอียดท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
1. ครั่ง คืออะไร ?  
2. การใช้ประโยชน์จากครั่ง  
3. บทบาทกรมส่งเสริมการเกษตรต่อเกษตรกรผู้เล้ียงครั่ง  
4. แนวทางการพัฒนาและงานวิจัย 
5. สถานการณ์และแนวโน้มครั่งในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากครั่ง 

/6. ข่าวสาร… 



๑๗ 
6. ข่าวสารอื่น ๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- 



 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6    
6.1   ผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือน กุมภาพพันธ์ 2565 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1 กุมภาพันธ์ 65 โครงการอ่างเก็บน้ า
แม่นึง อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เกษตรกรใน
พื้นท่ีต าบล
ทุ่งกว๋าว 

ต าบลทุ่งกว๋าว 
อ าเภอเมืองปาน 

ผลการด าเนินงานและปัญหาท่ี
เกิดขึ้น 

  กสผ. 

1-2 กุมภาพันธ์ 
65 

โครงการพัฒนา
เกษตรกร
ปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 
ประจ าปี 2565  

เพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) ปี 2565 

YSF 40 ราย ศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่น
ใหม่จังหวัด
ล าปาง และ
อ าเภอเมืองปาน 

การปรับกระบวนทัศน์ วิเคราะห์
ตนเอง และการจัดท าแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพตนเองร่วมกับเครือข่าย โดย
มีรุ่นพี่เครือข่าย YSF เป็นพี่เล้ียง 

  กสก. 

3 กุมภาพันธ์ 65 ลงพื้นท่ีตรวจ
สถานท่ีขออนุญาต
การปลูกกัญชา 

เพื่อพิจารณาการขอ
อนุญาตผลิตกัญชง 
(Hemp) และกัญชา 

 หมู่ท่ี 8 ต าบล
บ้านกิ่ว อ าเภอ
แม่ทะ ต าบล
พิชัย อ าเภอ
เมืองล าปาง 

ตรวจสถานท่ีขออนุญาตการปลูก
กัญชา ของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก และตรวจ
สถานท่ีขออนุญาตการปลูกกัญชง 
ของบริษัท อาหารสากล จ ากัด  

  กสผ. 

7 กุมภาพันธ์ 65 โครงการสนับสนุน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อ
ชุมชน  

เพื่อสอบถามข้อมูล
กลุ่มเพื่อขอเข้าร่วม
โครงการสนับสนุน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อชุมชน 

กลุ่มเกษตรบ้าน
ทุ่งม่าน 

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกร
บ้านทุ่งม่าน
เหนือต าบลบ้าน
เป้า อ าเภอเมือง 

กลุ่มมีความต้องการพัฒนาสถานท่ี
ผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP มาตรฐาน 
อย. ปัจจุบันได้ผลิตสินค้าได้แก่ 
น้ าพริก ผงกล้วยบด ข้าวหมาก พริก
ป่น ข้าวค่ัว ฯลฯ วางจ าหน่ายท่ีห้าง 
เช็นทรัลล าปาง เช็นทรัลเวิลด์
และเช็นทรัลบางนา 

  กสก. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

8 กุมภาพันธ์ 65 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัย
มาตรฐานแบบครบ
วงจรมุ่งสู่เกษตร
อินทรีย์จังหวัด
ล าปาง  

เพื่อจัดอบรม
เกษตรกร หลักสูตร 
การจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน 
(IPM) 

เกษตร 30 ราย ศาลา
อเนกประสงค์
หมู่ท่ี 7 ต าบล
บ่อแฮ้ว อ าเภอ
เมืองล าปาง 

องค์ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตการใช้
เช้ือแบคทีเรียบาซิลลัสซับทีลีส (BS) 
เพื่อการป้องกันก าจัดโรคพืช การใช้
ใส้เดือนฝอยในการก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 

  กอพ. 

ร่วมงานถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ (Field Day 

เพื่อสนับสนุนองค์
ความรู้เพื่อวาง
แผนการผลิต เข้าถึง
ปัจจัยการผลิต 
บริหารจัดการความ
เส่ียงและสร้างความ
เข้มแข็ง 

เกษตรกร 70 
ราย 

ศูนย์เรียนรู้
เกษตร
ผสมผสาน หมู่ท่ี 
3 ต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่พริก   

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 สถานี 
ได้แก่ สถานีท่ี  1 การท าปุ๋ยแบะการ
ใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ สถานี
ท่ี 2 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
ดิน สถานีท่ี 3 การขยายพันธุ์พืชไม้
ผล ตลอดจนนิทรรศการของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

  กยศ. 

โครงการส่งเสริม
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพไผ่
และหวาย 

เพื่อศึกษาดูงานตาม
โครงการส่งเสริมการ
เพิ่มประสิทธิภาพไผ่
และหวาย 

เกษตรกรผู้ปลูก
ไผ่และหวาย 

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัดน่าน 

การให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไผ่ท่ี
เหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี การ
ขยายพันธุ์ไผ่ การจัดการสวนไผ่ การ
แปรรูปและการน าไผ่ไปใช้ประโยชน์ 
ซึ่งเกษตรกรได้ให้ความสนใจและจะ
ได้น าความรู้ทางวิชาการไปปรับใช้ใน
พื้นท่ีของตนอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไผ่ รองรับ
ความต้องการใช้ไผ่ท่ีเพิ่มข้ึน 

  กสผ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

9 กุมภาพันธ์ 65 โครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และ
เช่ือมโยงตลาด 

เพื่อตรวจเย่ียมและ
พบปะเกษตรกร
สมาชิกกลุ่มแปลง
ใหญ่มันส าปะหลัง 
 

สมาชิกแปลง
ใหญ่ 

หมู่ 11 ต าบล
บ้านเอื้อม 

สมาชิกแปลงสามารถลดต้นทุนการ
ผลิต สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม  ใช้
ระบบน้ าหยด สามารถเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตได้ถึง 5 ตันต่อไร่ ท าให้
เกษตรกรสามารถปลูกมันส าปะหลัง
ได้คุณภาพ ไม่กระทบสถานการณ์
การขาดน้ าในช่วงฤดูแล้ง ท าให้
เกษตรกรมีรายได้ท่ีเพิ่มมากขึ้น  

  กสผ. 

มอบ
ประกาศนียบัตรแก่
เกษตรกรผู้ผ่านการ
อบรม หลักสูตร 
การส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้
มาตรฐานโดยชีววิธี  

เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะและ
ทัศนคติ ด้านการ
ผลิตพืชให้ปลอดภัย
และการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพ
ทดแทนการใช้
สารเคมี  

เกษตรกรเข้า
ร่วม 30 คน 

ศาลา
อเนกประสงค์
หมู่ท่ี 7 ต าบล
บ่อแฮ้ว อ าเภอ
เมืองล าปาง  

การส ารวจระบบนิเวศน์ในแปลง
พืชผัก การวิเคราะห์โรคแมลงศัตรู
พืชผัก การผลิตสารสกัดสมุนไพรไล่
แมลง กับดักกาวเหนียว กับดัก
แมลงวันทอง การผลิตการใช้เช้ือ
แบคทีเรียบาซิลลัสซับทีลีส (BS) การ
ใช้ใส้เดือนฝอย  การผลิตการใช้เช้ือ
ราบิวเวอเรีย ไตรโครเดอม่า เมทตา
ไรเซี่ยม การใช้ตัวห้ าตัวเบียน 

  กอพ. 

10 กุมภาพันธ์ 65 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัย
มาตรฐานแบบครบ
วงจรมุ่งสู่เกษตร
อินทรีย์  

เพื่อจัดอบรม
เกษตรกร หลักสูตร 
การจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน 
(IPM) 
 

เกษตรกรเข้า
ร่วม 30 คน 

ศาลา
อเนกประสงค์
หมู่ท่ี 7 ต าบล
วังทรายค า 
อ าเภอวังเหนือ 

พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะและทัศนคติ การผลิต
พืชให้ปลอดภัย และการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้
สารเคมี พร้อมปลูกจิตส านึกผู้ผลิตให้
ผลิตพืชปลอดภัยสู่ผู้บริโภคท่ียั่งยืน 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

11 กุมภาพันธ์ 65 ให้ข้อมูลทางด้าน
การผลิตข้าวโพด
หวาน จังหวัด
ล าปาง 

เพื่อร่วมเก็บข้อมูล 
สัมภาษณ์เกษตร 
และศึกษาบริบทการ
ผลิตข้าวโพด ในพื้นท่ี 

เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพด 

แปลงข้าวโพด
หวาน ต าบล
บ้านค่า อ าเภอ
เมืองล าปาง 

ข้อมูลการผลิต และส ารวจข้อมูล
ข้าวโพดหวาน เพื่อประชาสัมพันธ์แก่
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคข้าวโพด
หวานในประเทศญี่ปุ่น 

  กสผ. 

โครงการส่งเสริม
อาชีพตามอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น(ส้ม
เกล้ียง) และติดตาม
การขอพืช GI ชนิด
ใหม่ของจังหวัด
ล าปาง 

เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

เกษตรกรผู้ปลูก
ส้มเกล้ียง กลุ่ม
แม่บ้าน
เกษตรกรบ้าน
ห้วยขี้นกในการ
ประกวดกลุ่ม
แม่บ้านดีเด่น
ระดับจังหวัด 

บ้านเกาะหัวช้าง 
ต าบลพระบาท
วังตวง อ าเภอ
แม่พริก 
โรงเรียนบ้าน
ห้วยขี้นก  
ต าบลแม่พริก   

การขอพืช GI ชนิดใหม่ของจังหวัด
ล าปาง โดยมีนางสาวพานทอง  เตชะ
พลี เกษตรกรผู้ปลูกส้มเกล้ียง ร่วม
แลกเปล่ียนข้อมูลต่อจากนั้น ลงพื้นท่ี
พิจารณาสถานท่ีจัดงานคลินิกเกษตร
เคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร  ครั้งท่ี  2/2565   

  กสผ. 

13 กุมภาพันธ์ 65 การจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือชุมชนในพื้นท่ี
อ าเภอแม่เมาะ  
 

เพื่อติดตามการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือชุมชนในพื้นท่ี
อ าเภอแม่เมาะ 
 

 บ้านห้วยเป็ด 
หมู่ท่ี 1 บ้าน
ใหม่ห้วยรากไม้ 
หมู่ท่ี 2 บ้าน
ใหม่นาแขม หมู่
ท่ี 7 บ้านนา
แขมพัฒนา หมู่
ท่ี 11 ต าบลแม่
เมาะ อ าเภอแม่
เมาะ  

สังเกตการณ์ การติดตามการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนใน
พื้นท่ีอ าเภอแม่เมาะ พบว่า
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนยังไม่
ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ส่วนใหญ่จะ
เน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน คณะท างานฯ จึงให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนให้
ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีการพัฒนา
ครอบคลุมในทุกด้าน 
 

  กยศ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

14-15 กุมภาพันธ์ 
65 

โครงการส่งเสริม
งานวิจัยเพื่อพัฒนา
งานส่งเสริม
การเกษตรโครงการ
ความร่วมมือเพื่อ
สร้างอาชีพที่ยั่งยืน  

เพื่อพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร 
และโครงการความ
ร่วมมือเพื่อสร้าง
อาชีพที่ยั่งยืน  

กลุ่มเกษตรกร พื้นท่ีอ าเภอแม่
เมาะ และ
อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง 

น าผลการด าเนินโครงการไปใช้
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

  กยศ./กอพ. 

15 กุมภาพันธ์ 65 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมส่งเสริม
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตมันส าปะหลัง 
ปี 2565  

เพื่อมอบปัจจัยการ
ผลิต ตาม 

เกษตรกรผู้ปลูก
มันส าปะหลัง 

ต าบลวังทอง 
อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 

แปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง
เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุ์ดี และเป็น
แหล่งเรียนรู้ในพื้นท่ีส าหรับสมาชิก
กลุ่มและเกษตรกรพื้นท่ีใกล้เคียง 

  กสผ. 

โครงการส่งเสริม
การหยุดเผาในพื้นท่ี
การเกษตร 
ปีงบประมาณ 
2565 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ณ  

เพื่อศึกษาการใช้
เทคโนโลยีการจัดการ
เศษวัสดุการเกษตร
ทดแทนการเผาท่ี
เหมาะสมกับพื้นท่ี 
เพื่อใช้เป็นจุดเรียนรู้
และศึกษาดูงานใน
ด้านการเกษตรปลอด
การเผา 

เกษตรกร
สมาชิก ศดปช. 

ศดปช.บ้านแหง 
หมู่ท่ี 3 ต าบล
บ้านแหง อ าเภอ
งาว จังหวัด
ล าปาง 

สาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุ
ทดแทนการเผา การท าปุ๋ยหมักแบบ
ไม่พลิกกลับกอง 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

15 กุมภาพันธ์ 65 โครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และ
เช่ือมโยงตลาด  
 

เพื่อติดตามโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเช่ือมโยงตลาด 
ของกลุ่มแปลงใหญ่
ผักวังแก้ว 

เกษตรกรแปลง
ใหญ่ผัก 

แปลงใหญ่ผักวัง
แก้ว อ าเภอวัง
เหนือ 

ติดตามการใช้ระบบน้ าอัจฉริยะ 
เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากการ
ติดต้ังระบบการให้น้ าอัจริยะ มีการ
วัดประมาณความช้ืนในดินเพื่อการ
ให้น้ าท่ีเหมาะสมแก่พืชผัก และการ
ควบคุมการให้น้ าผ่าน Application  

  กสผ. 

16 กุมภาพันธ์ 65 โครงการพัฒนา
ระบบตลาดภายใน
ส าหรับสินค้า
เกษตร 
(ตลาดเกษตรกร)  

เพื่อจัดเวที
กระบวนการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้
วิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์ และ
แนวทางการปรับปรุง
แก้ไข  

เกษตรกร
จ านวน 20 
ราย 

ศูนย์เรียนรู้การ
บริหาร 
จัดการสินค้า
เกษตร 
(ตลาด
เกษตรกร) 

แผนพัฒนาระบบตลาดภายใน
ส าหรับสินค้าเกษตร 

  กสก. 

10, 11, 
14,15,17 
กุมภาพันธ์ 65 

ประกวดเกษตรกร  
บุคคลทาง
การเกษตร และ
สถาบันเกษตรกร 

เพื่อพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกร บุคคลทาง
การเกษตร และ
สถาบันเกษตรกร 

เกษตรกร  ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง 

สร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และ
สถาบันเกษตรกร 

  คณะกรรม 
การประกวด

ฯ 

18 กุมภาพันธ์ 65 โครงการตลาดน า
การผลิต ศูนย์รับ
ซื้อจ้ิงหรีดล าปาง 
มาตรฐานอาหาร 
การแปรรูปอาหาร
แห่งอนาคต  

เพื่อร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โอกาส
จ้ิงหรีดไทยสู่
ตลาดโลก การลงทุน
ฟาร์มแมลงมาตรฐาน 
GAP  

เจ้าหน้าท่ี 
เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 

ห้องประชุม 1 
คณะ
เทคโนโลยีการเ
กษตร 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 

การเล้ียงจ้ิงหรีดมาตรฐานส่งออกสู่
ศูนย์รับซื้อจ้ิงหรีดล าปางและการแปร
รูปอาหารแห่งอนาคต 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

22 กุมภาพันธ์ 65 ร่วมเก็บจัดมูลการ
แปรรูปครั่ง 

เพื่อใช้ในการส่งเสริม
การเล้ียงครั่ง 
การแปรรูปครั่ง 

เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
และ ศทอ.
เชียงใหม ่ 

บริษัทนอร์ท
เทอร์นสยามซีค
แล็ค จ ากัด 
อ าเภอเมือง
ล าปาง  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากครั่ง ได้แก่ 
ครั่งดิบ ครั่งเม็ด เชลแลคเกล็ด เชล
แลคขาว สารละลายเชลแลค เชลแล
คทาไม้ 

  กอพ. 

23 – 25 
กุมภาพันธ์ 65 

ติดตามสนับสนุน
การอบรมโครงการ
เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มผู้
มีผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร/กลุ่ม
ชุมชนผู้ได้รับ
ผลกระทบโควิด - 
19 

1. กลุ่ม PGS 
เกาะคา 2. ธนก
ฤตฟาร์ม 3. ลุง
แดงฟาร์ม 4. 
กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ริมวัง 
และ 5. กลุ่ม
เกษตรบ้านนา
ครัว  รวม
จ านวน  20 
คน 

ณ ศูนย์เรียนรู้
การบริหาร
จัดการสินค้า
เกษตร (ตลาด
เกษตรกร) 

การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการ
ติดต้ังเครื่องรดน้ าระบบอัตโนมัติ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/
กลุ่มชุมชนผู้ได้รับผล กระทบโควิด - 
19 เพื่อให้มีความรู้ในกระบวนการ
ผลิตพืช ด้วยความรู้ทางเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะและการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ 

  กสก. 

23 กุมภาพันธ์ 65 ร่วมเก็บเกี่ยว
ผลผลิตกะหล่ าปลี
ในแปลงเรียนรู้การ
จัดการศัตรูพืช 

เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบผลผลิต
ในแปลงได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ตาม
กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกรกับแปลง
ท่ัวไป 

นายสอน กล่ินพิ
มาย 

พื้นท่ีแปลง หมู่
ท่ี 4 ต าบลเวียง
ตาล อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

เกษตรเจ้าของแปลงได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร กิจกรรม พฒันา 
ศจช.ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืช
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

23 กุมภาพันธ์ 65 ติดตามการ  
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของ
คณะกรรมมการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ า
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  

เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของ
คณะกรรมมการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ า
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

นาย เนตร ใจ
เท่ียง (ปราชญ์
แผ่นดิน) รอง
ประธาน
วิสาหกิจชุมชน
ข้าวทิพย์ช้าง 

ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตร(ศพก.) 
ต าบลปงยางคก  
อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

ตรวจสอบ และประเมินผลวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวทิพย์ช้าง 

  กสผ. 

28 กุมภาพันธ์ 65 การประชุมเกษตร
อ าเภอ (MM) และ
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
เกษตรจังหวัด (PM)  
ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 
ครั้งท่ี 2/2565 

เพื่อขับเคล่ือนงาน
ตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงาน
นโยบายท่ีส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่มทุก
กลุ่ม/หัวหน้า
ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป เกษตร
อ าเภอทุก
อ าเภอ และ
เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

ณ ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตร จังหวัด
ล าปาง 

ขับเคล่ือนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายท่ีส าคัญ 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
เน้นย้ าให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 
ให้เกษตรกรได้รับทราบ และสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ทันต่อ
สถานการณ์   

  กยศ. 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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6.2 ด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือนมีนาคม 2565 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
8 มีนาคม 65 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  

 
เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีแก่
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองปาน แจ้ห่ม เถิน 
และอ าเภอสบปราบ 

ทุกกลุ่ม 

9 มีนาคม 65 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีแก่
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองล าปาง ห้างฉัตร แม่
เมาะ และแม่ทะ 

ทุกกลุ่ม 

10 มีนาคม 65 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีแก่
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
งาว และแม่พริก 

ทุกกลุ่ม 

11 มีนาคม 65 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีแก่
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
วังเหนือ เกาะคา และ
เสริมงาม 

ทุกกลุ่ม 

11 มีนาคม 65 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 
ศพก./แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2 
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เพื่อเป็นการประสานเช่ือมโยงการขับเคล่ือน 
ศพก. ของอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัด 

ประธาน ศพก/แปลงใหญ่ 
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานจ านวน 
55 ราย  

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

กสผ./กยศ. 

25 มีนาคม 65 การประชุมเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตร
จังหวัด (PM) ประจ าเดือนมีนาคม 
2565 ครั้งท่ี 3/2565 

เพื่อขับเคล่ือนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายท่ีส าคัญ 

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป และเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวัดล าปาง 

กยศ. 

31 มีนาคม 65 การประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) 
ประจ าเดือนมีนาคม 2565 ครั้งท่ี 
3/2565 

เพื่อขับเคล่ือนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายท่ีส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป และเกษตรอ าเภอ
ทุกอ าเภอ 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวัดล าปาง 

กยศ. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   
   7.1 เชิญประชุมและแจ้งรายช่ือท าประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นเพื่อจัดท า Career Path 
บุคคลเป้าหมายจังหวัดละ 5 คน ประกอบด้วย เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มฯ จ านวน 1 คน (นายสมศิลป์ ลาวพันธ์)  
เกษตรอ าเภอ จ านวน 1 คน (นายยุทธการ ไทยลา) นักวิชาการภายใต้ส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน 1 คน (นางสาว   
สุมิตรา บุญเกิด) นักวิชาการภายใต้ส านักงานเกษตรอ าเภอ จ านวน 1 คน (นางดลยา ใจจะดี) ในวันท่ี 1 มีนาคม 2565 
เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

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

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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รายงานผลการตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดล าปาง 

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ (คร้ังสุดท้าย) 

ท่ี อ าเภอ จ านวนครัวเรือน
เกษตรกรที่ขึ้น

ทะเบียน/ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร 

ยอดสะสม จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบ/ 
ปรับปรุง 

แบบ ทบก.๐๑ 
(๑) 

ใบรายงานผลการ
ขึ้นทะเบียน
เกษตรกร 

(๒) 

รวมยอด
สะสม 

(๑)+(๒) 

หมายเหตุ 

๑ เมืองล ำปำง 13,695           661        13,034      13,695   
๒ แม่เมำะ 4,457             -            4,457         4,457   
๓ เกำะคำ 6,281           201          6,080         6,281   
๔ เสริมงำม 5,823             -            5,823         5,823   
๕ งำว 7,999             -            7,999         7,999   
๖ แจ้ห่ม 6,582           119          6,463         6,582   
๗ วังเหนือ 8,127           782          7,345         8,127   
๘ เถิน 9,144           128          9,016         9,144   
๙ แม่พริก 2,909             -            2,909         2,909   

๑๐ แม่ทะ 10,176             -          10,176      10,176   
๑๑ สบปรำบ 5,327             -            5,327         5,327   
๑๒ ห้ำงฉัตร 6,244             -            6,244         6,244   
๑๓ เมืองปำน 6,156         1,129          5,027         6,156   
 รวม 92,920         3,020        89,900      92,920   
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