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๒ 
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM)  

   ประจ าเดือนมีนาคม 2565 
คร้ังที่ 3/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 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. นางสาวสุธีรา สถาปัตย์ 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. นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอ าเภอแม่เมาะ  
19. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
20. นางสาววัชราภรณ์  มะโนค า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     
21. นางเรณู โรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       
22. นางสาวนลิน เวียงนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ         
23. นางสาวเพชรดา เพ็งตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
24. ว่าท่ี ร.ต.หญิงวรมนต์   แสงเมือง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       

  25. นายพงศธร   ตาเขียว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     
  26. นางขวัญเรือน   เตชะสาย    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   

27. นางสาวจีรายุ   ไวสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ         
 28. นางแน่งน้อย   แก้วมาลัย   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                  
 29. นางสาวสาลินี   ณ ล าปาง   เจ้าพนักงานธุรการ   
30. นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ       เลขานุการ  
31. นางสาวรุจิรา    หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

                                                             /ผู้เข้าร่วมประชุม… 

 



๓ 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

1. นายธีระศักดิ์   ศรีวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

2. นายธนพงศ์  ส าเภาลอย ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

3. นายประเวส วงษ์วรรณ ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 8 จังหวัดล าพูน  
4. นายอรรถพล  ลอมศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
5. นางคัทลียา สิงหศิริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง                                                    
6. นายศุภ เหมันต์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน  า

เพื่อเกษตรกรรมท่ี ๒ 
 

7. นางนวพร ทนันชัย ส านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน  าเพื่อเกษตรกรรมท่ี ๒  
8. นายสุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง  
9. นายมาโนช คุ้มพนาจัยสถิต อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง  

10. นายเกรียงศักดิ์ ลือชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง  
11. นายศุภกร  อินเตชะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
12. นางสาววรรณภา ก๋าถ้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพิเชษธ   รักชาติโชติกูล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ       

  2. นายดนัย   ใจจะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ       
  3. นางสาวสุมิตรา   บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ       

    4. นายช านาญ    เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ       
  5. นางปัณฑิกา ย   ยะหัวฝาย   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ       
  6. นางสาวมัลลิกา   บุญภา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน     ติดราชการ       
  7. นางสาวนันท์นภัส   วงศ์ภักดีสุข   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                  ติดราชการ       
  8. นางสุปรียา    พิอุทัย        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน     ติดราชการ    

มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับหน่วยงาน ประจ าปี 2564 
1. นายศุภกร อินเตชะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง 
2. นางสาววรรณภา ก๋าถ้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอวังเหนือ 
3. นางสาวรุจิรา หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

มอบเกียรติบัตรเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร 

และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 เพื่อค้นหาเกษตรกรบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร
ต้นแบบท่ีมีผลงานดีเด่น ประสบความส าเร็จด้านวิชาชีพเกษตร ให้ได้รั บการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นท่ีปรากฏต่อ
สาธารณชน เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง และเป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของเกษตรกร 
บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้มีการคัดเลือกแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี  
      1.1 ประเภทเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ 
   1.1.1 สาขาอาชีพท าสวน 
   1.1.2 สาขาอาชีพท าไร่ 

/1.1.3 สาขาอาชีพ… 



๔ 
   1.1.3 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 
      1.2 ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก่ 
   1.2.1 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
   1.2.2 ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 
      1.3 ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ 
       1.3.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
   1.3.2 กลุ่มยุวเกษตรกร 
  บัดนี  ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอมอบเกียรติบัตรเพื่อน าไปมอบให้กับเกษตรกรต่อไป ดัง
รายนามต่อไปนี  

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 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 
 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 2  เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ตุ่นแจ้ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนต าบลนายาง 
 อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
อันดับท่ี 3  เด็กหญิงวัลภา วงค์ศรี สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านอ้อน  

 อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
/2.2 ท่ีปรึกษา… 



๕ 
2.2 ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 

อันดับท่ี 1  นางสาวนันท์ชญา สารโคกสูง  ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา     หมู ่
หมูท่ี่ 6 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

อันดับท่ี 2  นางสาวพัชรี จันทร์หอม ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนต าบลนายาง 
  หมู่ท่ี 5 อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

 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 าน  าพริกลาบบ้านปงกาพัฒนา  

 31 หมู่ท่ี 6 อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
 อันดับท่ี 3  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยขี นก  

 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 

เร่ิมประชุมเวลา     09.00 น. 
 

นายสุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง แจ้งที่ประชุม 
  โครงการ “ยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสาย
วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง (BCG Naga Belt Road)”  
  งบประมาณ 59 ล้านบาท บูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในพื นท่ี และ ม.ราชมงคลล้านนาล าปาง 
4 แผนงาน 12 โครงการย่อย เกษตรกรเป้าหมาย 800 ราย ทุกอ าเภอ (งบสวทช.) 

แผนงานท่ี 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และพันธุ์ข้าวเหนียว เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว (3 โครงการย่อย)  

แผนงานท่ี 2 การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตข้าวเหนียวบนเส้นทางสายวัฒนธรรม ลุ่มน  าโขงด้วยเกษตร
สมัยใหม่และการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตร (5 โครงการย่อย) 

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้องกับข้าวเหนียว (1 โครงการย่อย)  

แผนงานท่ี 4 การพัฒนา Enabler System เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตาม BCG Model ด้วยข้าวเหนียว 
(3 โครงการย่อย)  

ส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื นท่ีร่วมบูรณาการการด าเนินงานโครงการ โดยด าเนินการใน 4 จังหวัด
น าร่อง ได้แก่ ล าปาง เชียงราย อุดรธานี และนครพนม เกษตรกรจังหวัดละ 800 ราย จ านวนเกษตรกรรวมทั งหมด 3,200 ราย 

/โครงการมีเป้าหมาย... 



๖ 
โครงการมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรจาก “ผู้ซื อเมล็ดพันธุ์ข้าว” เป็น “ผู้ผลิต และ/หรือจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์

ข้าว” และพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเกษตรท่ีใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ในการยกระดับผลผลิตเกษตร โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ล าปาง ในฐานะเจ้าภาพหลักในการขับเคล่ือน BCG Model ในระดับพื นท่ี ได้รับมอบหมายจากประธานคณะอนุกรรมการ 
BCG สาขาเกษตร ในการประสานรวบรวมเป้าหมายร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวล าปาง 
ขณะนี  ได้รับผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู้น า FLT จ านวน 21 ราย เรียบร้อยแล้ว ดังนี  

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าบล อ าเภอ จังหวัด เบอร์โทร หน้าที่ 
1 นายสงคราม ลาดปาละ บ้านแหง งาว ล าปาง 087-1798528 F1 
2 นายธนกฤตย  พินธิสืบ ปงแสนทอง เมือง ล าปาง 082-8895528 L1 
3 นายเนตร  ใจเท่ียง ปงยางคก ห้างฉัตร ล าปาง 085-7151239 L2 
4 นางจินดารัตน์ จินดารัตนทัต เสริมขวา เสริมงาม ล าปาง 089-8386805 L3 
5 นายนันทวัฒน์  ไชยมงคล ปงยางคก ห้างฉัตร ล าปาง 080-6726453 L4 
6 นางดวงดาว กูริโอโสโนอาเร็ตตี  หัวเสือ แม่ทะ ล าปาง 081-7243581 T1 
7 นายวรวุฒิ สิงห์เชื อ บ้านเป้า เมือง ล าปาง 089-9512007 T2 
8 นางสาวณิชารีย์ จันทร์พรหม ต้นธงชัย เมือง ล าปาง 086-6591253 T3 
9 นางอุ๊ด สมหารวงศ์  นาโป่ง เถิน ล าปาง 093-1378395 T4 

10 นางสาววีราภรณ์ บุญเต็ม บ่อแฮ้ว เมือง ล าปาง 062-2500993 T5 
11 นางสาวกนกวรรณ ไชยโลกา ต้นธงชัย เมือง ล าปาง 080-9689105 T6 
12 นายห้าวหาญ  บุญเพลิง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน  ล าปาง 086-1950929 T7 
13 นางสาวรุ่งทิวา แสนเข่ือน ต้นธงชัย เมือง ล าปาง 080-8717159 T8 
14 นางจันทร์ทิพย์ อินตานวล เวียงตาล เมือง ล าปาง 097-9202686 T9 
15 นายอุทัย ต้อนรับ เมืองปาน  เมืองปาน  ล าปาง 093-1350572 T10 
16 นายก้องภพ อินต๊ะจักร ทุ่งงาม เสริมงาม ล าปาง 085-2615881 T11 
17 นางนัทธมล  อินนวล แม่มอก เถิน ล าปาง 084-9483793 T12 
18 นางวิภาวรรณ  เป้ียทา แม่มอก เถิน ล าปาง 084-9456915 T13 
19 นางสุดา  โปธิวงค์ แม่พริก แม่พริก ล าปาง 093-1790258 T14 
20 นายมงคล  สุวรรณจันทร์ เถินบุรี เถิน ล าปาง 082-1942092 T15 
21 นางสาวณัฐวรรณ  สุท าปวง พิชัย เมือง ล าปาง 087-304862 T16 

ส าหรับการขยายผลไปยังเกษตรกรเป้าหมาย อีกจ านวน 779 ราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 
ได้แจ้งแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกเบื องต้น ได้แก่  
  1) เกษตรกรที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน  

2) วิเคราะห์จากข้อมูลพื นท่ีการปลูกข้าว  
3) วิเคราะห์จากข้อมูลผลผลิตข้าว 
4) พื นท่ีพิเศษ เช่น พื นท่ีท่ีมีศักยภาพและมีโครงการ/ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง   

  ทั งนี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง ได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอในท่ีประชุมเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือน
มีนาคม 2565 ครั งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เพื่อขอความอนุเคราะห์
เกษตรอ าเภอในการร่วมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว  

/พื นท่ีในเขตจัดรูป... 



๗ 
  พื้นที่ในเขตจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื นท่ีในเขตจัดรูปท่ีดินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 อ าเภอ 12 โครงการ รวมทั งสิ น 
13,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 2,615 ราย 

ล าดับ โครงการ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
พื้นที่รับ

ประโยชน์ (ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
1 จัดระบบน  าโครงการฝายสบนึง (ระยะท่ี 2) ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล าปาง 2,000 640 

2 จัดระบบน  าโครงการอ่างเก็บน  าแม่พริก แม่พริก แม่พริก ล าปาง 800 190 

3 จัดระบบน  าโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา 
กิ่วลม-กิ่วคอหมา (ระยะท่ี 1) 

วิเชตนคร แจ้ห่ม ล าปาง 1,500 120 

4 จัดระบบน  าโครงการฝายประสพสุก แม่สุก แจ้ห่ม ล าปาง 2,000 480 
5 จัดระบบน  าโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

กิ่วลม-กิ่วคอหมา (ระยะท่ี 2) 
วิเชตนคร แจ้ห่ม ล าปาง 1,110 90 

6 จัดระบบน  าโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
แม่วังฝ่ังซ้าย (แม่ปุง) 

วังพร้าว เกาะคา ล าปาง 1,700 350 

7 จัดระบบน  าโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
แม่วัง (แม่ปุง) (ระยะท่ี 2) 

วังพร้าว เกาะคา ล าปาง 1,500 320 

8 จัดรูปท่ีดินโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา 
กิ่วลม-กิ่วคอหมา 

บุญนาค
พัฒนา 

เมือง
ล าปาง 

ล าปาง 330 80 

9 จัดรูปท่ีดินโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่
วัง 

บุญนาค
พัฒนา 

เมือง
ล าปาง 

ล าปาง 660 120 

10 จัดระบบน  าโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา (ระยะท่ี 3) 

วิเชตนคร แจ้ห่ม ล าปาง 1,000 160 

11 ปรับปรุงจัดระบบน  าโครงการอ่างเก็บน  า 
แม่วะ ระยะท่ี 1 

บ้านบอม แม่ทะ ล าปาง 100 15 

12 จัดระบบน  าโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
แม่วังฝ่ังซ้าย (แม่ปุง) เพิ่มเติม 

น  าโจ้ แม่ทะ ล าปาง 300 50 

พื นท่ีในเขตจัดรูปท่ีดินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 3 อ าเภอ 4 โครงการ รวมทั งสิ น 1,800 ไร่ เกษตรกร 
จ านวน 350 ราย 

ล าดับ โครงการ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
พื้นที่รับประโยชน์ 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
1 จัดระบบน  าโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

แม่วังฝ่ังซ้าย (แม่ปุง) (ระยะท่ี 2) 
ศาลา เกาะคา ล าปาง 480 110 

2 จัดระบบน  าโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา (ระยะท่ี 4) 

วิเชตนคร แจ้ห่ม ล าปาง 529 80 

3 จัดระบบน  าโครงการอ่างเก็บน  าแม่พริก  
(ผาวิ่งชู้) 

แม่พริก แม่พริก ล าปาง 550 90 

4 จัดระบบน  าโครงการแม่พริก (ระยะท่ี 2) แม่พริก แม่พริก ล าปาง 300 70 

/ทั งนี ... 



๘ 
ทั งนี  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานจัดรูปท่ีดินกลาง มีนโยบายในการบูรณาการความร่วมมือและสร้าง

เครือข่าย โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมทั งส่งเสริมการขาย
และแลกเปล่ียนสินค้าผลผลิตทางการเกษตรในพื นท่ีงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน  า เพื่อสร้างช่องทางกระจายสินค้าและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื นท่ี 

นางคัทลียา สิงหศิริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
พื นท่ีเป้าหมายในการคัดเลือก 8  อ าเภอ ได้แก่ เมืองล าปาง เมืองปาน แม่พริก แจ้ห่ม แม่ทะ เกาะคา   เกษตรกรอ าเภอละ 
100 ราย อ าเภออื่นนอกเหนือจากนี สามารถเข้าร่วมโครงการฯได้ โดยเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอเป็นท่ีปรึกษาร่ วมลง
พื นท่ี งบประมาณค่าใช้จ่ายสามารถเบิกจ่ายจากโครงการฯ รายละเอียดส่งทางไลน์กลุ่ม 

นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประประชุมทราบว่า เน้นย  าอ าเภอสร้าง
ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีในพื นท่ี ประชาสัมพันธ์โครงการฯ รับสมัครเกษตรกรและส่งรายช่ือเกษตรกรกลับมายังส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปางเพื่อรวบรวมและรายงานต่อไป 

นางสาวจิตติมา กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การคัดเลือกเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการฯ ขอเน้นย  าไม่ให้เป้าหมายเกษตรกรซ  ากับโครงการงบพัฒนาจังหวัด 

นายยุทธการ ไทยลา เกษตรอ าเภอเกาะคา แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ ใน
เรื่องของพันธุ์และผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ    

นายสุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาล าปาง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
สนับสนุนพันธุ์ข้าวมาตรฐานตามความต้องการให้กับเกษตรกร คนละ 1 ไร่ พื นท่ีต้นแบบปีแรกไม่ก าหนดพื นท่ี และเกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จะมีการประเมินสมรรถนะเพื่อพัฒนา  

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

1) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
2) เน้นย  าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขอให้ด าเนินการเรื่องหมอกควันไฟป่าอย่างเคร่งครัด จนถึงวันท่ี 30 

เมษายน 2565 
3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื นท่ีจังหวัดล าปางคาดว่าหลังเทศกาลสงกรานต์

จะมีผู้ติดเชื อเพิ่มขึ นประมาณ 1,000 คนต่อวัน เน้นย  าส่วนราชการเฝ้าระวังการระบาด โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

ระดับเขต 
- 

 ระดับกรม 
- 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2565 

มติที่ประชุม รับรอง 

 
/ระเบียบวาระท่ี ๓...    



๙ 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั งท่ีแล้ว 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 2565 
          เน้นย  าการสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นท่ีให้กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรทุกคน 
(เน้นย  าให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรทุกคนร่วมจัดท ากระบวนร่วมกัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบต าบลติดตามและรายงานอย่างต่อเนื่อง) 
เพื่อในน าไปขับเคล่ือนการท างานในพื นท่ี ให้เกิดการเช่ือมโยงการท างานและเกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ี  
ในส านักงาน และหน่วยงานอื่น  ๆในพื นท่ี ตลอดจนการติดตามงานในการขับเคล่ือนงานตลอดทั ง 3 ระยะ ให้เกิดการเช่ือมโยง 

        1. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นท่ี ระยะท่ี 1 
      1.1 การจัดเวทีชุมชนครั งท่ี 1 (จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน 
       1.2 การจัดเวทีชุมชนครั งท่ี 2 (พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มและการเช่ือมโยงเครือข่าย 
       1.3 สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

2. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นท่ี ระยะท่ี 2 
       2.1 การจัดเวทีชุมชนครั งท่ี 1 (ก าหนดเป้าหมาย/วิเคราะห์สถานการณ์ 
       2.2 การจัดเวทีชุมชนครั งท่ี 2 (เช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อการขับเคล่ือน) 
       2.3 การจัดเวทีชุมชนครั งท่ี 3 (สรุปผลและถอดบทเรียน) 

3. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นท่ี ระยะท่ี 3 
               3.1 การจัดเวทีชุมชนครั งท่ี 1 ติดตามผลการด าเนินงาน ปี 2564 /ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตร

ระดับต าบล/ประเมินศักยภาพพื นท่ี ก าหนดเป้าหมาย/วิเคราะห์สถานการณ์/ประเมินสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรกร 

              3.2 การจัดเวทีชุมชนครั งท่ี 2 วางกลยุทธ์/จัดท าแผนธุรกิจ 
              3.3 การสรุปผลการด าเนินงานปี 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

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

งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ปีท่ี 2 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ครั งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 
2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ทีม R2R ปีท่ี 2 และขยายผลการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to 
Research : R2R) ให้เข้ากับบริบทของพื นท่ีได้อย่างเหมาะสม จังหวัดล าปางมีผู้เข้าร่วม จ านวน 47 ราย ประกอบด้วย หัวหน้า
กลุ่มฯ เกษตรอ าเภอ และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอ าเภอ จ านวน 10 อ าเภอ (อ าเภอเมืองล าปาง แม่ทะ 
งาว สบปราบ เถิน แม่พริก เกาะคา เมืองปาน วังเหนือ และอ าเภอแจ้ห่ม) มีใบงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในพื นท่ี 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
                        1) กรมฯ ได้มีค าส่ังอนุญาตให้ นางสาวประไพศรี บุรีค า เกษตรอ าเภอเถิน ลาออกจากราชการ ตาม
ค าส่ัง ท่ี 428/2565 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2565 ทั งนี  ตั งแต่วันท่ี 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 
                2) จังหวัดล าปาง ได้มีค าส่ังแต่งตั ง นายพงษ์ศักด์ิ แดงปง ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง ตั งแต่วันท่ี 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง 

 /3) ส านักงานส่งเสริม… 



๑๐ 
3) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ มีค าส่ังอนุญาตให้ นางบุษบากร 

พิยะเดช เจ้าพนักงานธุรการ ลาออกจากราชการตั งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 และมีค าส่ังจ้าง  นางสาวลลิตา ถาพรม     
โดยจังหวัด จะส่งตัวพนักงานราชการดังกล่าวในวันท่ี 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 
 4) จังหวัดล าปาง จะส่งตัว นางสาวอัญชลี ใจเกี๋ยง พนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะคา ไปปฏิบัติงานท่ีส านักงานเกษตรอ าเภองาว จังหวัดล าปาง ตั งแต่วันท่ี 1 เมษายน 
2565 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

4.1.2 งานการเงิน 
         1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖5 ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖5 ร้อยละ 61 เป้าหมายในการ

เบิกจ่าย ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 81.74 ไตรมาสท่ี 4 ร้อยละ 100 โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (โครงการตามตัวชี วัด) งวด 2 แจ้งอ าเภอในการจัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ทันต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณ ระบบการเบิกจ่าย GF ใหม่ เริ่มใช้วันท่ี 4 เมษายน 2565 

 นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดล าปาง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน้นย  าการเบิกจ่ายให้ทันตาม
แผนท่ีก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.2.1 งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ปี 2565  
 1) คณะท างานกล่ันกรองคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ได้ประชุมพิจารณากล่ันกรอง

คัดเลือกผลงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ปี 2565 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง  โดยพิจารณาจากเอกสารรูปเล่มของแต่ละวิสาหกิจชุมชน ทั งหมด 11 แห่ง ได้ผลการคัดเลือก  ดังนี   

 1.1 ผ่านเกณฑ์ระดับดี จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
 1) วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลสันดอนแก้ว ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ  

                        2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยแปลงใหญ่อ าเภอวังเหนือ ต าบลวังใต้ อ าเภอวังเหนือ     
  3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ ต าบลเสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม  
 1.2 ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน จ านวน 6 แห่ง 
 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเมืองล าปาง  
 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก  
 3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง ต าบลทุ่งผึ ง อ าเภอแจ้ห่ม  
  4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านเวียงใต้ ต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร  
 5) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดคุณภาพบ้านศาลาไชย ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา  
 6) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ร่มโพธิ์ ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน  
 1.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 แห่ง ( จดทะเบียนยังไม่ครบ 3 ปี) 
 1) วิสาหกิจชุมชนปลูกผักเชียงดาแบบครบวงจรบ้านใหม่นาแขม ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ  
 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน (บ้านแพะหลวง) ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน  
 2) คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ได้พิจารณาวิสาหกิจชุมชนท่ีผ่านเกณฑ์ระดับ
ดี โดยให้วิสาหกิจชุมชนน าเสนอและตอบค าถามตามหลักเกณฑ์การตัดสินฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 
2565 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดล าปาง ปี 2565 ดังนี   

/2.1 รางวัลชนะเลิศ… 



๑๑ 
      2.1 รางวัลชนะเลิศได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลสันดอนแก้ว  
ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
  2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มล าไยแปลงใหญ่อ าเภอวังเหนือ ต าบล
วังใต้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง  
   2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ ต าบล
เสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง  

นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดล าปาง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน้นย  าทุกอ าเภอก าหนดองค์กร
เกษตรกร Smart Farmer Young Smart Farmer อาสาสมัครเกษตร กลุ่มอาชีพ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ฯลฯ ในการขับเคล่ือนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบ         

4.2.2 ภัยธรรมชาติ 
 เน้นย  าการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง รายงานข้อมูลให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อก าหนดท่ีชัดเจนและถูกต้อง 

4.3 กลุ่มอารักขาพืช 
       4.3.1 การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565 

     ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ท่ี ลป 0009.5/ว 4556 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 256๕ เรื่อง การประกวด
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ปี 2565 ขอให้อ าเภอแจ้งเกษตรอ าเภอมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช ด าเนินการคัดเลือกศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนท่ีมีผลงานดีเด่น ตามหลักเกณฑ์การประกวดและคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ปี 2565 โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 5 เล่ม พร้อมด าเนินการจัดท าส่ือวีดีทัศน์
ความยาว 3 – 5 นาที ส่งให้กลุ่มอารักขาพืช ภายในวันท่ี 21 มีนาคม 2565 เพื่อด าเนินการประกวดและคัดเลือกให้เป็นศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดต่อไป 

ผลการส่งเล่มประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ปี 2565 ดังนี้ 
ล าดับ อ าเภอ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น 

1 เมืองล ำปำง ศดปช.ทุ่งฝำย - 
2 เกำะคำ - - 
3 แจ้ห่ม ศดปช.ปงดอน ศจช.ปงดอน 
4 เถิน ศดปช.ล้อมแรด ศจช.บ้านวังหิน 
5 ห้ำงฉัตร ศดปช.ปงยำงคก ศจช.วอแก้ว 
6 แม่ทะ ศดปช.สันดอนแก้ว ศจช.น  าโจ้ 
7 งำว - - 
8 วังเหนือ ศดปช.วังซ้ำย - 
9 สบปรำบ ศดปช.แม่กัวะ - 

10 แม่พริก ศดปช.ผำปัง ศจช.ท่าไม้ 
11 เสริมงำม ศดปช.เสริมงำม ศจช.เสริมงาม 
12 แม่เมำะ ศดปช.นำสัก - 
13 เมืองปำน ศดปช.เมืองปำน ศจช.ทุ่งกว๋าว 

 /หมายเหตุ...   



๑๒ 
หมายเหตุ  1. อ าเภอท่ีไม่ได้ส่งเล่มประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นฯ จ านวน 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเกาะคา  
                   และอ าเภองาว 
    2.  อ าเภอท่ีไม่ได้ส่งเล่มประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นฯ จ านวน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองล าปาง  
                อ าเภอเกาะคา อ าเภองาว อ าเภอวังเหนือ อ าเภอสบปราบ และอ าเภอแม่เมาะ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

4.3.2 การบันทึกรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ละวัสดุอินทรีย์ ปี 2565 
       ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ท่ี ลป 0009.5/ว 3865 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 256๕ เรื่อง โครงการ
ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ขอให้อ าเภอด าเนินการบันทึกข้อมูลตั งแต่เดือนตุลาคม 2564           
ถึง มีนาคม 2565 ให้แล้วเสร็จ และตั งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปให้ด าเนินการบันทึกผลการด าเนินงานภายในวั นท่ี 22 
ของทุกเดือน โดยจังหวัดจะตัดยอดทุกวันท่ี 22 ของทุกเดือน 

สรุปผลการบันทึกข้อมูลการด าเนินการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2565 
ท่ี อ าเภอ เป้าหมายการผลิตและใช้

ปุ๋ยอินทรียแ์ละวัสดุอินทรีย์ 
(ตัน) 

ผลการผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และวัสดุอินทรีย ์

(ตัน) 

คิดเป็นร้อยละ 
 (%) 

1 เมืองล าปาง 1,980 1,162.75 58.72 
2 แม่เมาะ 605 612 101.16 

3 เกาะคา 583 366 62.78 

4 เสริมงาม 484 102 21.07 

5 งาว 495 235.7 47.62 
6 แจ้ห่ม 924 0 0.00 
7 วังเหนือ 884 884 100.00 
8 เถิน 847 353.5 41.74 
9 แม่พริก 242 8.2 3.39 

10 แม่ทะ 825 825 100.00 
11 สบปราบ 484 0 0.00 
12 ห้างฉัตร 891 24 2.69 

13 เมืองปาน 484 0 0.00 
รวม 9,728 4,573.15 47.01 

หมายเหตุ : ตัดยอด ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2565 
               ท่ีมา https://report-ppsf.doae.go.th/fertilizer/report/index 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

4.3.3 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพื้นที่เกษตรของจังหวัดล าปาง ประจ าปี 2565 
 1) ข้อมูลจุดความร้อนสะสม (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR ตั งแต่วันท่ี 1 มกราคม 

ถึงวันท่ี 27 มีนาคม ในพื นท่ีเกษตรจังหวัดล าปาง แยกรายอ าเภอ โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 
/พื นท่ีจุดความร้อน... 

https://report-ppsf.doae.go.th/fertilizer/report/index


๑๓ 

งาว แจ้ห่ม 
แม่

เมาะ 
เถิน 

เมือง
ล าปาง 

แม่พริก 
วัง

เหนือ 
แม่ทะ 

เมือง
ปาน 

เกาะ
คา 

ห้าง
ฉัตร 

เสริม
งาม 

สบ
ปราบ 

ปี 2564 11 3 3 19 30 7 3 27 8 16 10 5 6
ปี 2565 5 2 2 14 15 2 2 4 2 4 2 4 2
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อ าเภอ/พื้นที ่
พื้นที่เกษตร 

2564 2565 
งาว 11 5 

แจ้ห่ม 3 2 
แม่เมาะ 3 2 

เถิน 19 14 
เมืองล าปาง 30 15 

แม่พริก 7 2 
วังเหนือ 3 2 
แม่ทะ 27 4 

เมืองปาน 8 2 
เกาะคา 16 4 
ห้างฉัตร 10 2 
เสริมงาม 5 4 
สบปราบ 6 2 
ผลรวม 148 60 

 
แผนภูมิแสดงจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR 

ตั งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 27 มีนาคม ในพื นท่ีเกษตรจังหวัดล าปาง แยกรายอ าเภอ 
โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 

2) ข้อมูลจุดความร้อนสะสม (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR ตั งแต่วันท่ี 1 - 27 มีนาคม 
(ห้วง 60 วันห้ามเผา) ในพื นท่ีการเกษตรจังหวัดล าปาง แยกรายอ าเภอโดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 

อ าเภอ/พื้นที ่
พื้นที่เกษตร 

2564 2565 
งาว 2 0 

แจ้ห่ม 1 0 
แม่เมาะ 3 0 

เถิน 3 2 
เมืองล าปาง 3 1 

แม่พริก 4 2 

 



๑๔ 

งาว แจ้ห่ม แม่เมาะ เถิน 
เมือง

ล าปาง 
แม่พริก วังเหนือ แม่ทะ เมืองปาน เกาะคา ห้างฉัตร เสริมงาม สบปราบ 

ปี 2564 2 1 3 3 3 4 0 4 2 3 2 0 1

ปี 2565 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0
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4.5จุดความร้อน 

อ าเภอ/พื้นที ่
พื นท่ีเกษตร 

2564 2565 
วังเหนือ 0 0 
แม่ทะ 4 0 

เมืองปาน 2 1 
เกาะคา 3 0 
ห้างฉัตร 2 0 
เสริมงาม 0 0 
สบปราบ 1 0 
ผลรวม 28 6 

 
แผนภูมิแสดงจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR 

ตั งแต่วันท่ี 1 - 27 มีนาคม (ห้วง 60 วันห้ามเผา) ในพื นท่ีเกษตรจังหวัดล าปาง แยกรายอ าเภอ 
โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 

ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดล าปางก าหนดเป้าหมายลดจุดความร้อน (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2565) ในพื นท่ีการเกษตร 
ลดลง 20% จากปี 2564  

 
มติที่ประชุม รับทราบ          

                        /4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์… 

พื้นที่ จุดความร้อน ปี 2564 (จุด) 
เป้าหมายจุดความร้อน ปี 2565 (จุด)            

ลดลด 20% 
จุดความร้อน                        

(1 ม.ค. – 27 มี.ค. 2565) (จุด) 

พื้นที่เกษตร 160 128 60 



๑๕ 
4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

4.4.1 ข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
         ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคล่ือนแบบบูรณาการในพื นท่ี ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการท่ี 15 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบท่ี 1 จังหวัดล าปาง เมื่อวันศุกร์ท่ี 11 
มีนาคม 2565 ท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
               1) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ าท่วม  

             ข้อเสนอแนะ ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ลงส ารวจพื นท่ีท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน  าท่วม ด้าน
การเกษตร โดยแบ่งเป็น พื นท่ีเส่ียงภัยแล้ง พื นท่ีเส่ียงภัยแล้งซ  าซาก (เกิดบ่อย) พื นท่ีเส่ียงน  าท่วม และพื นท่ีน  าท่วมซ  าซาก 
(เกิดบ่อย) เพื่อเป็นพื นท่ีเป้าหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

2) การป้องกันโรคระบาดทั้งในพืชและสัตว์ 
ข้อเสนอแนะ ให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมมาตรการก่อนการระบาด มาตรการรับมือเมื่อ

พบการระบาด และมาตรการบริหารจัดการหลังเกิดการระบาด มีการประชุมหารือ ทบทวนปรับปรุงมาตรการให้พร้อมใช้งาน  
3) คุณภาพมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร 

ข้อเสนอแนะ ให้ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญในเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งในระยะยาวการ
ส่งออกหรือการจ าหน่ายท่ัวไป สินค้าท่ีไม่ได้รับรองมาตรฐานอาจจะขายไม่ได้ ดังนั น ต้องเตรียมความพร้อม มีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเข้าใจ และสนใจมากขึ น 

4) การลดต้นทุนการผลิต 
ข้อเสนอแนะ ให้ทุกหน่วยงานส่ังการเจ้าหน้าท่ี หรือเครือข่ายในพื นท่ีรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ขับเคล่ือนในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตอย่างจริงจัง และในการลดต้นทุนการผลิตในแปลงใหญ่ต่อไปให้มีการขยายผล
ครอบคลุมไปยังสมาชิกทุกคนในแปลงใหญ่ ตลอดจนขยายผลไปยังเกษตรกรข้างเคียงด้วย 

5) การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer 
ข้อเสนอแนะ  
1. ให้สรุปข้อมูลว่าจังหวัดล าปางมีเกษตรกรกี่ครัวเรือน เป็น Smart Farmer แล้วกี่ครัวเรือน 

เป้าหมายปี 2565 จะด าเนินการเท่าไหร่ ผลการด าเนินงานเท่าไหร่  
2. ให้ทุกหน่วยงานท าแผนการขับเคล่ือน Smart Farmer เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ท่ีต้องขับเคล่ือนให้ส าเร็จ  
3. ให้เกษตรจังหวัดจัดท าแบบประเมิน Smart Farmer ให้หน่วยงานน าไปประเมินเกษตรกรของ

ตนเองว่าผ่านหลักเกณฑ์เป็น Smart Farmer กี่คน ไม่ผ่านหลักเกณฑ์กี่คนตกหลักเกณฑ์ข้อไหน หลังจากนั นก็วางแผนเสนอ
ของบประมาณเพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็น Smart Farmer ต่อไป 

6) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ข้อเสนอแนะ ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันในการใช้ ศพก. เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่

เกษตรกร และผลักดันให้ ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้ด้วย รวมถึงให้สามารถเป็นแบบอย่างได้ตรงความ
ต้องการของเกษตรกรในพื นท่ีอย่างแท้จริง 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

4.4.2 การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2565  
              ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าจะด าเนินการโครงการคัดเลือกบุคคล

และหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2564 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน และให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
และหน่วยงาน ท่ีประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ไว้ ประเภทละ 1 คน/หน่วยงาน และส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารผลงาน  
จ านวน 5 ชุด ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ีควบคุมก ากับดูแล ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565  



๑๖ 
แผนการคัดเลือก 

 
มติที่ประชุม รับทราบ                                  

4.4.3 การจัดระดับเว็บไซด์หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565  
            ด้วยส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้รับแจ้งจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัด

เชียงใหม่ ว่าได้ก าหนดให้มีการจัดระดับเว็บไซด์หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนสร้าง
ความสนใจในการจัดท าเว็บไซด์ รวมทั งเป็นการยกระดับในการพัฒนาการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้บรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

            ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จึงขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอ ปรับปรุงเว็บไซด์หน่วยงาน 
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง มีความเป็นปัจจุบัน ในประเด็นตามหลักเกณฑ์การจัดระดับเว็บไซด์หน่วยงาน ดังนี  

             - ผังโครงสร้างหน่วยงาน จะต้องแสดงแผนภูมิการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ อัตราก าลัง  
พร้อมรูปถ่ายข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 

             - ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ Update ข่าวให้เป็นปัจจุบัน 
             - เช่ือมโยงไปยังเว็บไซด์หน่วยงานภายในกรมฯ 
             - ข้อมูลการบริการ คือ ขั นตอนการบริการ ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั นตอนของการให้บริการนั นๆ 

เช่น กระบวนการท างานแสดงเป็น Flow Chart 
             - หน่วยงานมีการแสดงช่องทางการติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล การแสดงความ

คิดเห็น การตอบค าถาม เป็นต้น 
            - การปรับปรุงเปล่ียนฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้าง บุคลากร ให้เป็นปัจจุบัน 
            - การปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมูลด้านวิชาการ หรือเทคโนโลยีต่างๆให้เป็นปัจจุบัน การปรับเปล่ียนข่าว

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

4.4.4 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนมีนาคม 2565 (เอกสารแนบ หน้า 31) 

มติที่ประชุม รับทราบ              

                    /4.4.5 ระบบการรายงาน… 



๑๗ 
4.4.5 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนมีนาคม 2565 (เอกสารแนบ หน้า 32) 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      4.5.1 รายงานสถานการณ์เก็บเก่ียวมันส าปะหลัง ปี 2564/65 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

ท่ี อ าเภอ พื้นที่
เพาะปลูก 

(ไร่) 

พื้นที่เก็บเก่ียว 
(ไร่) 

พื้นที่
เก็บ
เก่ียว 

(ร้อยละ) 

ผลผลิตที่เก็บ
เก่ียวแล้ว 

(ตัน) 

ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

พันธุ์ทีป่ลูก 
 

1 เมืองล าปาง 14,699.20 13,577.06 90.68 41,967.03 2,909.09 ระยอง 5, ระยอง 
11, ห้วยบง 

 

2 วังเหนือ 11,903.00 8,927.25 75.00 35,709.00 4,000.00 ระยอง 11  

3 แจ้ห่ม 2,475.92 1,790.67 72.32 5,372.01 3,000.00 ระยอง5, ระยอง9, 
ระยอง11  
ระยอง 72, มัน
ส าปะหลังพันธุ์ 89 

 

4 งาว 6,952.14 1,474.27 21.21 5,897.08 4,000.00 ระยอง5, KU50  

5 เมืองปาน 7,024.73 4,392.00 62.52 12,658.20 2880.00 ระยอง 5, ห้วยบง, 
ระยอง 72 

 

6 แม่เมาะ 5,833.94 3,525.75 60.44 10,577.25 3,000.00 ระยอง 5   

7 แม่ทะ 7,267.95 5,677.56 78.12 17,032.68 3,000.00 ระยอง 5 , ระยอง 
9 , ระยอง 11 

 

8 เกาะคา 7,359.00 6,750.00 91.72 23,625.00 3,500.00 ระยอง5 , KU 50  

9 ห้างฉัตร 4,278.00 3,593.00 83.99 12,575.50 3,500.00 ระยอง 5, ระยอง 
72 

 

10 เสริมงาม 3,306.02 2,035.00 60.03 6,036.50 2,875.00 ระยอง 5  

11 สบปราบ 7,799.65 7,669.65 98.33 30,678.60 4,000.00 ระยอง 5, ระยอง 
72 

 

12 เถิน 6,308.53 2,394.85 37.96 7,184.54 3,000.00 ระยอง 5  

13 แม่พริก 4,696.66 4,238.80 90.25 10,597.00 2,500.00 ระยอง 5  

 รวมสะสม
ทั้งหมด 

89,904.74 66,045.86 73.17 219,910.39     

 
แหล่งซ้ือขายมีนส าปะหลังในพืน้ที่ รวม 28 แห่ง  
จ าหน่ายหัวมันสดราคาเฉลี่ย 2,332.14 บาท/ตัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

/อ าเภอเมืองล าปาง...       



๑๘ 
อ าเภอเมืองล าปาง       

  1) ลานรับซื อต าบลบ้านเอื อม (ม.1,11,12)         พันธุ์ -                   ราคา 2,400 บาท/ตัน  
 2) ลานรับซื อต าบลบ้านค่า (บ้านสบค่อม)     พันธุ์ -                   ราคา 2,400 บาท/ตัน  
 3) ลานรับซื อต าบลต้นธงชัย.(บ้านฮ้วยฮี)            พันธุ์ -                  ราคา 2,400  บาท/ตัน  

4) ลานรับซื อ บจก. ส.สุวรรณอัตถ์ (บ้านห้วยเด่ือพัฒนา)  พันธุ์ -                  ราคา 2,400  บาท/ตัน   
อ าเภอวังเหนอื           

  1) บริษัท จิระชัย โปรดิวซ์ จ ากัด      พันธุ์ ระยอง 11                             ราคา 2,500  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  2,200  บาท/ตัน 
อ าเภองาว                

  1) ญาณเดชกิจรุ่งเรือง                  พันธุ์ ระยอง5,ระยอง 7,KU 50           ราคา  2,200  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)  แหล่งรับซื อมันส าปะหลังต าบลแจ้ซ้อน                   พันธุ์ -                  ราคา  2,300 บาท/ตัน  
  2) แหล่งรับซื อมันส าปะหลังบ้านปลายนา ต.ทุ่งกว๋าว      พันธุ์ -                  ราคา  2,300 บาท/ตัน  

อ าเภอแม่เมาะ          
 1) มนตรีพืชผล                                                  พันธุ์ ระยอง 5        ราคา  2,250 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  

อ าเภอเกาะคา          
1) สหกรณ์การเกษตร                    พันธุ์ -                                   ราคา 2,450 บาท/ตัน   

         2) ลานเอกชนในพื นท่ี          พันธุ์ -                                    ราคา 2,450 บาท/ตัน  
  อ าเภอหา้งฉัตร          
         1) ลานเอกชนในพื นท่ี          พันธุ์ -                                    ราคา 2,350 บาท/ตัน  

อ าเภอเสริมงาม         
 1) ลานรับซื อนายพงษ์สิทธิ์ 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  2,300 บาท/ตัน 
  2) ลานรุ่งเรือง                           พันธุ์ ระยอง72,ระยอง5                    ราคา  2,300 บาท/ตัน 
  3) ลานจ าเรียงพืชผล                   พันธุ์ ระยอง72,ระยอง5                     ราคา  2,300 บาท/ตัน 
   อ าเภอเถิน              
 1) ช.เวียงมอกการเกษตร   พันธุ์ พันธุร์ะยอง 5                ราคา 2300 บาท/ตัน  

 
/อ าเภอแม่พริก...          



๑๙ 
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                                  

4.5.2 สถานการณ์การผลิตข้าวนาปรัง ปี2564/65 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 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 1,073 7868.24  

แม่เมาะ 0 0 0 0 0  
เกาะคา 6,869 2 5.87 93 535.8  
เสริมงาม 0 5 18.35 2 5.75  

งาว 0 3 4.75 0 0  
แจ้ห่ม 3,617 793 3,522.93 506 2371.64  

วังเหนือ 42 20 65.87 15 41.83  
เถิน 3,693 0 0 369 2886.33  

แม่พริก 76 20 134.06 0 0  
แม่ทะ 628 2 6.87 4 8  

สบปราบ 0 0 0 0 0  
ห้างฉัตร 6,290 49 230.31 26 222.97  
เมืองปาน 2,565 763 3,005.94 234 951.45  

รวม 60,990 1,664 7,054.24 2,322 14,901.76  
 

หมายเหตุ : ผลการขึ นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564/65 อยู่ระหว่างการด าเนินการขึ นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียน 
เกษตรกร 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

4.5.3 สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี2564/65 ฤดูแล้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565) 

อ าเภอ ผลการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

ปี 2563/64 

ผลการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 

หมายเหตุ 

ราย ไร่ ราย ไร่ 
เมืองล าปาง 762 3,568.90 841 3,886.33  

แม่เมาะ 2 37.25 0 0  
เกาะคา 1 12.25 4 21  
เสริมงาม 86 208.82 58 154.81  

งาว 2,299 9,918.09 1,677  7,299.63  



๒๐ 
อ าเภอ ผลการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ 
ปี 2563/64 

ผลการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 

หมายเหตุ 

ราย ไร่ ราย ไร่ 
แจ้ห่ม 283 1,423.82 268 1,252.72  

วังเหนือ 679 3,051.44 651 3,292.43  
เถิน 35 161.26 55 248.29  

แม่พริก 109 565.40 108 487.19  
แม่ทะ 122 400.96 51 192.97  

สบปราบ 0 0 0 0  
ห้างฉัตร 18 44.82 14 58.08  
เมืองปาน 291 1,162.20 250 1,145.86  

รวม 4,687 20,555.21 3,977  18,039.31  
 

หมายเหตุ : ผลการขึ นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ปี 2564/65 ฤดูแล้ง อยู่ระหว่างการด าเนินการขึ นทะเบียน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

4.5.4 ข้อมูลการผลิตกระเทียม ปี 2565 (ประจ าเดือน 21 กุมภาพันธ์  2565) 

ท่ี อ าเภอ พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเก่ียว (ไร่) ปริมาณผลผลิต 
ที่เก็บเก่ียวแล้ว (ตัน) 

1 เมืองล าปาง 48 2 1.4 
2 แจ้ห่ม 184 35 26.4 
3 เถิน 175.32 0 0 
4 แม่ทะ 120 96 57.9 
5 งาว 2,048.07 204.8 191.7 
6 วังเหนือ 247 37.5 32.7 
7 สบปราบ 49 37 17.6 
8 แม่พริก 170 35 31.5 
9 เสริมงาม 295 1 0.75 
10 แม่เมาะ 1.5 0 0 
11 เมืองปาน 33 0 0 
 รวม 11 อ าเภอ 3,370.89 448.3 359.95 

 

ต้นทุนการผลิตกระเทียม 12,394 บาท/ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาด  
ช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี  
เดือนกุมภาพันธ์ผลผลิตออกสู่ตลาด คิดเป็นร้อยละ 13  (359.95 ตัน) 

 
 

/4.5.3 การประกวด... 



๒๑ 
4.5.3 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น  

 การประกวดระดับอ าเภอ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 กลุ่มแปลงใหญ่ เน้นย  าการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ       

4.6 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน 
4.6.1 ปรับปรุงโรงเรือนขยายพันธุ์พืช 

 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 8 จังหวัดล าพูน ได้รับงบประมาณการก่อสร้างโรงเรือนขยายพันธุ์พืช จึงชะลอการ
ผลิตพืชบางส่วน หากด าเนินการเสร็จสิ นประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 อ าเภอสามารถขอรับการสนับสนุนพืช
บางส่วนท่ีเหลือในโรงเรือน 

4.6.2 มอบพันธุ์พืช 
 มอบพันธุ์พืชตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ 
 1) วันท่ี 23 มีนาคม 2565 อ าเภอห้างฉัตร พริก 1,900 ต้น มะเขือ 1,200 ต้น 
 2) วันท่ี 24 มีนาคม 2565 อ าเภอแม่พริก พริก 1,000 ต้น มะเขือ 2,500 ต้น 
 3) วันท่ี 28 มีนาคม 2565 อ าเภอเสริมงาม พริก 2,000 ต้น มะเขือ 3,000 ต้น มะนาว 114 ต้น 
 4) วันท่ี 2 เมษายน 2565 อ าเภอแม่ทะ มะนาว 400 ต้น  
พืชส ารอง มะนาว 114 ต้น ฝรั่ง 86 ต้น (ทุกอ าเภอ) พืชท่ีเหลือ (พริก มะเขือ) สามารถติดต่อขอรับท่ี

คุณเหน่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

4.7 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 
4.7.1 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร 

ขับเคล่ือนงานแปลงใหญ่ครั่ง (แมลงเศรษฐกิจ) โดยบูรณาการกับส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง และ
ด าเนินงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ เช่ือมโยงการท างานกับบริษัทรับซื อ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้การเลี ยงครั่งตลอดกระบวนการผลิตให้กับเกษตรกรในพื นท่ี 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

4.8 ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 
4.8.1 บทบาทหน้าที่ 
 รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั งการบูรณาการร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ดังนี  

1) ศึกษา ทดสอบ ประยุกต์ และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสม
กับพื นท่ี   

      2) ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน   
      3) ด าเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช   
      4) ให้บริการ และสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาด และให้ค าแนะน าการ

จัดการศัตรูพืช 
5) ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ให้มีความเช่ียวชาญ

ด้านงานอารักขาพืช (หมอพืช) เจ้าหน้าท่ีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี จะได้รับการบักทึกผู้ผ่านการอบรมในระบบ HRD 
/6) สนับสนุน… 



๒๒ 
6) สนับสนุนการท างานและให้ค าแนะน า วินิจฉัย ชีวภัณฑ์ ศัตรูพืช โรคและแมลงต่าง ๆ และสามารถ

เข้าไปศึกษาดูงานในศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ                                  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- 

 



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

3 มีนาคม 65 โครงการพัฒนา
เกษตรกร

ปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer)  

เพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาเกษตรกรรุน่
ใหม่ให้เป็น Young 

Smart  

Young Smart ห้องประชุม 1 
ส านักงาน

เกษตรจังหวัด
ล าปาง 

ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ (การ
บุกตลาดออนไลน์ในยุค 5.0 ด้วยมือ
ถือเครื่องเดียว และ การท าการตลาด
สมัยใหม่ การสร้างแบรนด์ให้โดนใจ) 

  กสก. 

10 มีนาคม 65 ร่วมท าข้อมูลโมเดล
เศรษฐกิจแบบใหม่ 
หรือ BCG โมเดล 
(ครั่ง)  

เพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG Model สาขา
เกษตร 

คุณอภิชัย สัฌ
ชไชย กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท
นอร์ทเทอน
สยามชีดแลค  

บริษัทนอร์ท
เทอร์นสยามชีด
แลค จ ากัด 
ต าบลปงแสน 
อ าเภอเมือง 

ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
Model สาขาเกษตร ในวันท่ี 19 
มีนาคม 2565 

  กอพ. 

7,11 มีนาคม 65 ผู้ตรวจราชการ กษ. 
เขต 15 ลงพื นท่ี
ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ขับเคล่ือนสับปะรด
จังหวัดล าปาง  

เพื่อเตรียมความ
พร้อมและติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ขับเคล่ือนสับปะรด
จังหวัดล าปาง 

เกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรด 

สหกรณ์ผู้ปลูก
สับปะรดล าปาง 
จ ากัด ต าบล
บ้านเสด็จ 
อ าเภอเมือง 

สถานการณ์การผลิต การแปรรูป 
และการตลาด สับปะรด และผู้ตรวจ
ราชการฯ ได้ให้ค าแนะน าในการผลิต
สับปะรดให้ออกผลผลิตทั งปี รวมถึง
การปรับเปล่ียนพื นท่ีปลูกสับปะรด
เป็นพืชท่ีเหมาะสมกับพื นท่ี ในการ
ผลิตสับปะรดส่งโรงงานและสับปะรด
ผลสด ให้เน้นการผลิตให้ได้คุณภาพ
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
เกษตรกรมีความต้องการปรับเปล่ียน
ไปด าเนินการในด้านปศุสัตว์ อาทิ 
พืชอาหารสัตว์ การเลี ยงสัตว์ เป็นต้น 

  กยศ./กสก. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

15 มีนาคม 65 โครงการส่งเสริม
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพกาแฟ  
 

เพื่อศึกษาดูงาน และ
ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกาแฟ
เพื่อความยั่งยืน  
 

เกษตรกรผู้ปลูก
กาแฟ 

ศูนย์การเรียนรู้
ครบวงจร 
กาแฟชาวไทย
ภูเขา ฮิลล์
คอฟฟ์ ต าบล
อินทขิล อ าเภอ
แม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 

วิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
กาแฟครบวงจร ตั งแต่ต้นน  าจนถึง
ปลายน  า รวมทั งการผลิตแบบลดของ
เสียให้เป็นศูนย์ (Zero waste) การ
แปรรูปกาแฟ การน าส่ิงท่ีเหลือจาก
กระบวนการผลิตกาแฟไปใช้
ประโยชน์ และการเพิ่มคุณภาพการ
ผลิตกาแฟ ซึ่งเกษตรกรได้ให้ความ
สนใจและจะได้น าความรู้ท่ีได้รับจาก
การศึกษาดูงานไปปรับใช้ในพื นท่ี
และกระบวนการผลิตของตนอย่าง
เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตกาแฟให้มีคุณภาพเป็นท่ีต้องการ
ของตลาด รองรับการบริโภคกาแฟที่
เพิ่มมากขึ น 

  กสผ. 

ติดตามการ
ด าเนินงานการ
เช่ือมโยง
คณะกรรมการ
เครือข่าย  

เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานฯ 

กลุ่มเกษตรกร
อ าเภอสบปราบ 

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสมุนไพร
ดอยจง และ
กลุ่มยุวเกษตร
โรงเรียนชุมชน
ต าบลนายาง 
อ าเภอสบปราบ 
 

เช่ือมโยงศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และแปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ 
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ยงครั่ง 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

15 มีนาคม 65 โครงการส่งเสริม
การเลี ยงแมลง
เศรษฐกิจ (จิ งหรีด) 
งบพัฒนาจังหวัด
ล าปาง ปี 2564 
  

เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ
ต่อยอดการส่งเสริม
การแปรรูปเพิ่มมูลค่า
จากจิ งหรีดพร้อมหา
ช่องทางตลาดท่ี
หลากหลายให้กลุ่ม
เกษตรกร 

กลุ่มเลี ยง
จิ งหรีดบ้านแลง 
มีสมาชิกกลุ่ม 
จ านวน 20  
ราย 

ต าบลบ้านแลง 
อ าเภอเมือง
ล าปาง 

ได้ผลผลิต บ่อละ 15-20 กิโลกรัม 
จ านวน 13 บ่อ เป็นผลผลิตทั งสิ น 
ประมาณ 200 กิโลกรัม จ าหน่ายได้
กิโลกรัมละ 150 บาท รวมเป็นเงิน
ทั งสิ น 30,000 บ่อ มีการพักบ่อ
เลี ยงในช่วงฤดูหนาวเพราะจิ งหรีด
เจริญเติบโตช้า และมีการขยายผลสู่
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านมาย
วิทยาคมเพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพเสริม
และอาชีพหลักต่อไป 

  กอพ. 

ติดตามการ
ขับเคล่ือน BCG 
Model ข้าวเหนียว 
 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการติดตาม
การด าเนินงานการ
ขับเคล่ือน BCG 
Model ข้าวเหนียว  

เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวเหนียว 

บ้านสาด หมู่ท่ี 
3 ต าบลวัง
พร้าว อ าเภอ
เกาะคา 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขา
เกษตร ในระหว่างวันท่ี 18 – 19 
มีนาคม 2565   

  กยศ. 

10,15 มีนาคม 
65 

เตรียมสถานท่ี
ร่วมกับเกษตรแม่
ทะ ประสานงาน
การฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ชุมชน  

เพื่อการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื นท่ี
ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม 
Zoom Meeting 

ข้าราชการท่ีดี 
รุ่นท่ี 3 

พื นท่ีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ฮักน  าจาง 
(ชุมชนต้นแบบ
เกษตรอินทรีย์) 
ต าบลบ้านกิ่ว 
อ าเภอแม่ทะ 

ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการ
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นท่ีใน
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Zoom Meeting ส าหรับการ
ฝึกอบรมข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
หลักสูตร “การเป็นข้าราชการท่ีดี” 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 รุ่นท่ี 3 

  กสก./กยศ. 

25 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

16 มีนาคม 65 นิเทศงานตาม
ระบบส่งเสริม
การเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติงานใน
พื นท่ีแก่เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตร
อ าเภอ เกษตรกร 
และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร 
เกษตรกร 

ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ
เมืองปาน แจ้
ห่ม เถิน และ
อ าเภอสบปราบ 

อ าเภอรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการ แผน ผล การ
ด าเนินงานทั งท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานเกษตรจังหวัด และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอ รวมมถึง
ความต้องการสนับสนุนจาก
ส านักงานเกษรจังหวัด  
1. นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร 
2. งานรับผิดชอบกลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ ระบบส่งเสริม
การเกษตร ศพก. r2r เกษตรเชิง
พื นท่ี ทบก. การประกวดกิจกรรม  
ฯลฯ 
4. งานรับผิดชอบกลุ่มอารักขาพืช 
ศดปช. ศจช. การเผาในพื นท่ี การ
รายงานในระบบฯลฯ 
5. งานรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร ตัวชี วัด นโยบาย
การพัฒนา 3 ก SF YSF การต่อ
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  ฯลฯ 
6. งานรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต การด าเนินงานตาม
โครงการ คง ฯลฯ 

อ.เมืองปาน 
ค่า
สาธารณูปโภค 
ให้เข้ากับ
สถานการณ์ ก็
เป็นขวัญ
ก าลังใจ ให้กับ
ผู้ปฏิบัติใน
พื นท่ี อ.แจ้ห่ม 
งบประมาณ
สนับสนุนของ
ส านักงาน
น้อยลง ท าให้
มีปัญหาการ
บริหารจัดการ
วัสดุใน
ส านักงาน 
สนับสนุน 
วัสดุของ
ระบบส่ือสาร
ให้อ าเภอ
เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์  

เน้นย  าถึงการ
เตรียมการ
รับมือภัยแล้ง 
การปลูกพืชใช้
น  าน้อย
ทดแทนใน
พื นท่ีท่ีมีแหล่ง
น  าเพียงพอต่อ
การเพาะปลูก
พืช พร้อมดูแล
รักษาความชื น
ในแปลงปลูก
พืช สร้าง
แหล่งน  าในไร่
นา หรือ
ปรับเปล่ียน
กิจกรรม
การเกษตร 
เช่น การใช้
แนวทาง
เกษตรทฤษฎี
ใหม่ เกษตร
ผสมผสาน  

ทีมนิเทศ 1 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

17 มีนาคม 65 ตรวจสอบปริมาณ
และราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ และปุ๋ย 
ป้องกันการกักตุน  
พื นท่ี  
 

เพื่อควบคุมมิให้
ผู้ประกอบการกักตุน
และฉวยโอกาสขึ น
ราคา 

บริษัทผู้ขาย
อาหารสัตว์และ
ปุ๋ย 

1) บริษัทคีรี
สุวรรณ 2) ร้าน
พูลพัฒนา และ 
3) หจก.เกษตร
รุ่งเรืองล าปาง 

ส ารวจปริมาณ และราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ และปุ๋ย ของ
ผู้ประกอบการรับซื อ-ขายวัตถุดิบ
อาหารสัตว์และปุ๋ยในพื นท่ีจังหวัด
ล าปาง ตามข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

  กอพ. 

18 มีนาคม 65 การจัดกิจกรรม 
Kick off การบูรณา
การก าจัดวัชพืชใน
เข่ือนกิ่วลม (ท่าแพ
ส าเภาทอง)  

เพื่อแก้ไขปัญหา
วัชพืชในเข่ือนกิ่วลม 

เกษตรกรบ้าน
สา อ าเภอแจ้

ห่ม 

บริเวณท่าแพ
ส าเภาทอง 

ต าบลบ้านสา 
อ าเภอแจ้ห่ม 

ปล่อยปลากินพืช พลังจิตอาสาก าจัด
วัชพืชเข่ือนกิ่วลม บูรณาการก าจัด
วัชพืช (เครื่องจักรกล) 

  กอพ. 
 

ติดตามการ
ขับเคล่ือนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัดล าปาง ใน
การขับเคล่ือน BCG 
ข้าวเหนียว และ
ครั่ง  
   
 

เพื่อร่วมรับฟัง
สถานการณ์การผลิต
ข้าวเหนียว/ครั่ง ใน
จังหวัดล าปาง ปัญหา
ท่ีเกิดขึ นในการผลิต
ของจังหวัดล าปาง 

เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว และ
เกษตรกรผู้เลี ยง
ครั่ง 

แปลงข้าว
เหนียว บ้าน
สาด หมู่ท่ี 3 
ต าบลวังพร้าว 
อ าเภอเกาะคา 
บริษัท นอร์ท
เทอร์นสยามซีด
แลค จ ากัด 
342 หมู่ท่ี 2 
ต าบลปงแสน
ทอง อ าเภอ
เมืองล าปาง  

แนวทางการขับเคล่ือนตาม BCG 
Model ข้าวเหนียว/ครั่ง 

  กยศ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

18-19 มีนาคม 
65 

ติดตามการ
ขับเคล่ือนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG Model สาขา
เกษตร ชนิดสินค้า
ไผ่   

เพื่อร่วมหาแนวทาง
ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการผลิต
สินค้าไผ่แบบครบ
วงจร 

เกษตรกรผู้ปลูก
ไผ่อ าเภอแจ้ห่ม 

ฟาร์มเกษตร
อินทรีย์เพชร
ล้านนา ต าบล
แม่สุก อ าเภอ
แจ้ห่ม จังหวัด
ล าปาง 

แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม
การผลิตสินค้าไผ่แบบครบวงจรสู่
อุตสาหกรรมไผ่ ของจังหวัดล าปาง 
และเย่ียมชมแปลงไผ่ การบริหาร
จัดการไผ่ตามแนวทาง BCG Model 
และเย่ียมชมแปลงปลูกกัญชงแบบ
ครบวงจร 

  กยศ./กสผ. 

21-22 มีนาคม 
65 

โครงการส่งเสริม
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชเคี ยวมัน 
(มะคาเดเมีย,
มะม่วงหิมพานต์)  

เพื่อฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตมะคาเดเมีย 

เกษตรกร
เกษตรกรผู้ปลูก
มะคาเดเมีย 
อ าเภอเมืองปาน 

ศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่
(แม่วาง) ต าบล
แม่วิน อ าเภอ
แม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ความรู้เกี่ยวกับ การจัดระยะปลูก
ของแปลงปลูกใหม่ การตัดแต่งกิ่ง
เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการเกิดโรค 
การจัดการปุ๋ยในแปลงผลิต การ
จ าแนกพันธุ์และการใช้พันธุ์ที่ได้รับ
การรับรองจากกรมวิชาการเกษตร 
และการจัดการแปลงแบบวนเกษตร 
ปรับใช้ในพื นท่ีและกระบวนการผลิต
ของตนอย่างเหมาะสม 

  กสผ. 

25 มีนาคม 65 จัดประชุม
คณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก./
แปลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด ครั งท่ี 2 
ผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom Meeting)  

เพื่อเป็นการประสาน
เช่ือมโยงการ
ขับเคล่ือน ศพก. ของ
อ าเภอต่าง ๆ ใน
จังหวัด 

ประธาน ศพก/
แปลงใหญ่ 
เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงาน
จ านวน 55 
ราย  

ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง 

ความร่วมมือขับเคล่ือนการเกษตร
ของเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) มแีผนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้าง
ความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็ง มี
การพัฒนาอย่างมัน่คง และยั่งยืน 

  กยศ./กสผ. 
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วันที่/เดือน/ป ี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

31 มีนาคม 65 การประชุมเกษตร
อ าเภอ (MM) และ
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
เกษตรจังหวัด (PM)  
ประจ าเดือน
มีนาคม 2565 
ครั งท่ี 3/2565 

เพื่อขับเคล่ือนงาน
ตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงาน
นโยบายท่ีส าคัญ  

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

ณ ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตร จังหวัด
ล าปาง 

ขับเคล่ือนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายท่ีส าคัญ 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
เน้นย  าให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื นท่ี 
ให้เกษตรกรได้รับทราบ และสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ นได้ทันต่อ
สถานการณ์   

  กยศ. 

6.2 ด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เดือนเมษายน 2565 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
7 เมษายน 65 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอ าเภอ 

(DW) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั ง
ท่ี 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting 

เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเป็นช่องทางในการ
จัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร7  

เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ 
ฝ่าย/ เกษตรอ าเภอ/นวส./ธุรการ 
และพนักงานราชการทุกคน 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

กยศ. 

8 เมษายน 65 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ดีเด่น 

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง 

คณะ
กรรมการฯ 

25 เมษายน 
65 

การประชุมเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตร
จังหวัด (PM) ประจ าเดือนมีนาคม 
2565 ครั งท่ี 3/2565 

เพื่อขับเคล่ือนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายท่ีส าคัญ 

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป และเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวัดล าปาง 

กยศ. 

29 เมษายน 
65 

การประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) 
ประจ าเดือนมีนาคม 2565 ครั งท่ี 
4/2565 

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 วาระการประชุมและรายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน (MM) สามารถ    
ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซด์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
 
มติที่ประชุม รับทราบ                       

            

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
ลงชื่อ                             ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวรุจิรา หล้าวงศา) 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 
 
ลงชื่อ                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวสุบิน แก้วเต็ม) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 



 
 
 

 

31 



 

 
 
 

 

32 


