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ผู้มาประชุม 
  1. นายธีระพงศ ์ ฤทธิโชติ  เกษตรจังหวัดล าปาง  
  2. นายสมศิลป ์ ลาวพันธ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

3. นางกีรตกิร พรรณกมลกุล หัวหน้ากลุ่มอารกัขาพืช  
4. นายไพโรจน์        จินากุล เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง  
5. นายยุทธการณ ์ ไทยลา เกษตรอ าเภอเกาะคา  
6. นายพัฒนะ วาสนา เกษตรอ าเภอแจ้ห่ม  
7. นางกราบทอง พุ่มอยู ่ เกษตรอ าเภอวังเหนือ  
8. นางสาวสธุีรา สถาปัตย์ เกษตรอ าเภอแม่พรกิ  
9. นางสาววิภานันท ์ สุขะ เกษตรอ าเภอสบปราบ  

10. นายจ ารัส เตชะสาย เกษตรอ าเภอแม่ทะ  
11. นางสิริพร  จันทน์เกษร เกษตรอ าเภอเมืองปาน  
12. นางสาวธัญญร์ว ี ธนศิริพูลภทัร ์ เกษตรอ าเภอห้างฉัตร  
13. นายพงษ์ศักดิ ์ แดงปม รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอเถิน  
18. นางจุฑาทพิย ์ ศิริสืบ เกษตรอ าเภอแม่เมาะ  
19. นางสาววชัราภรณ ์ มะโนค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     
20. นายดนัย ใจจะด ี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
21. นางปัณฑิกา ย   ยะหัวฝาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
22. นางสาวเพชรดา เพ็งตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
23. ว่าที่ ร.ต.หญิงวรมนต ์   แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       

 24. นางแน่งน้อย    แก้วมาลัย เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน                  
25. นางสาวมัลลิกา   บุญภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน       
26. นางสาวนันท์นภัส   วงศ์ภกัดีสุข เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน                    
27. นางสุปรียา   พิอทุัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน       

 28. นางสาวสาลินี   ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธรุการ   
29. นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ       เลขานุการ  
30. นางสาวรุจิรา    หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวจติติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต         ตดิราชการ       
2. นางสุนาน   เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป                           ติดราชการ       
3. นางสาวจงจิตร   มาลีเดช เกษตรอ าเภอเสริมงาม                             ตดิราชการ       
4. นางสาวจันทริา  กันทะ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภองาว             ตดิราชการ       
5. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       ติดราชการ   

   /6.นายพิเชษธ... 
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6. นายพิเชษธ รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ       
7. นางเรณู โรมา   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ      ตดิราชการ       
8. นางสาวนลิน เวียงนาค   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ      ตดิราชการ       

  9. นางสาวสุมติรา   บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ       
  10. นายช านาญ    เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ       
  11. นายพงศธร   ตาเขียว     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ติดราชการ       
  12. นางขวัญเรือน   เตชะสาย      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ติดราชการ       
 13. นางสาวจรีาย ุ  ไวสิทธิ ์   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     ติดราชการ       

เริ่มประชุมเวลา     09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

1) การแนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
    1. นายสมศักดิ์             วัชรธาดาพงศ ์  นายอ าเภอเถิน 
    2. นายวิศิษฎ ์  ภู่สุวรรณ ์  นายอ าเภอสบปราบ 
    3. นายเชาว์ทวีพัฒน ์ ดนัยนันท์  นายอ าเภอเสริมงาม 
    4. นางวณิชดา  ไชยศิร ิ   นายอ าเภอวังเหนือ 
    5. นายนิรันดร  หมื่นสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย 
    6. นายวิโรจ  หลักมั่น   ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณ ี
2) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน งบด าเนินการ

ให้อ าเภอเร่งรัดการด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามก าหนด   
3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ – 19 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดล าปางหลังเทศกาลสงกรานต์มีผู้ติด

เชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 คนต่อวัน เน้นย้ าส่วนราชการเฝ้าระวังการระบาด โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 ระดับเขต 

- 
 ระดับกรม 

- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 2565 
          ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิง
พื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยก าหนดเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 
ระยะด าเนินการ ช่วงเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2565 และระยะสรุปผลการด าเนินงานช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 
2565 เก็บข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นบทเรียนในการพัฒนาปีต่อไป  

/ทั้งนี…้ 
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   ทั้งนี้ ให้อ าเภอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 
1 ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เพื่อ
รวบรวมส่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ปีที่ 2 ในการเรียนแต่ละครั้งมี Pre Test, Post Test, ใบลงทะเบียน, ใบงาน ให้ส่งทุก
ครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในพื้นที่ และจะมีใบประกาศให้ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริม
การเกษตรก าหนด เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่เข้าเรียนฯ ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทัว่ไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
 1) ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการ

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 และยกเลิกประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 
18=กุมภาพันธ์ 2564 ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องได้แก่  

     - เกษตรจังหวัด (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับสูง) ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม (ช านาญการพิเศษ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมการด ารงต าแหน่ง ประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ รวมไม่น้อยกว่า 5 ปี 

    - หัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ) ส านักงานเกษตรจังหวัด ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี และปัจจุบันด ารงต าแหน่งหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มใน
ส านักงานเกษตรจังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 2 ต่าง 

    - เกษตรอ าเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ) ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์/ส่วนกลาง/ส านักงานเกษตรอ าเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 2 ต่าง 

   - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ (ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ) ภายใต้
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
หรือเคยปฏิบัติงานภายใต้ส านักงานเกษตรอ าเภอ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

   - หัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ) ส านักงานเกษตรจังหวัด ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มในส านักงานเกษตร
จังหวัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 2 ต่าง 

   - เกษตรอ าเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ) ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้ส านักงานเกษตรอ าเภอ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
และมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 2 ต่าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
/4.1.2 งานการเงิน… 
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4.1.2 งานการเงิน 
         1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖5 ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖5 ร้อยละ 62.5 (ข้อมูล ณ 

วันที่ 28 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มอารักขาพืช 
       4.2.1 การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ 
    การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565 
           ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0009.5/ว 4556 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 256๕ เรื่อง การประกวด
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ขอให้อ าเภอเตรียมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565 ตามแผนการประกวด ดังนี ้
แผนการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565 

 

ท่ี ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเหต ุ
1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

ทุ่งฝาย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวดั
ล าปาง 

10 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 

10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประกวด 
1. นางกีรติกร พรรณกมลกุล      ประธาน 
2. นายช านาญ เมืองลอง           กรรมการ                             
3. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด     กรรมการ 
4. นางสาววัชราภรณ์ มะโนค า    กรรมการ 
5. นางสาวเพชรดา เพ็งตา         กรรมการ 
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรมนต์ แสงเมือง กรรมการ                                      
7. นางเรณู โรมา                    กรรมการ 
                                  และเลขานุการ 
 
ผู้ประสานงาน : นางเรณู  โรมา  
                    โทร. 081-3870684 

2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนปงดอน 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

10 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 

14.00 – 16.00 น. 

3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
ปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 

10.00 – 12.00 น. 

4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
สันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง 

11 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2565 

14.00 – 16.00 น. 

5 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
วังซ้าย อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

12 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2565 

10.00 – 12.00 น. 

 
แผนการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565 
 

ท่ี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเหต ุ
1 ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 

วอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

3 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 

10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประกวด 
1. นางกีรติกร พรรณกมลกุล   ประธาน 
2. นางเรณู โรมา                 กรรมการ 
3. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด  กรรมการ 
4. นางสาววัชราภรณ์ มะโนค า กรรมการ 
5. นางสาวเพชรดา เพ็งตา      กรรมการ 

6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรมนต์ แสงเมือง กรรมการ 
7. นายช านาญ เมืองลอง        กรรมการ 

และเลขานุการ 
ผู้ประสานงาน : นายช านาญ เมืองลอง 

โทร. 084-4886393 

2 ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 
น้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง 

3 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 

14.00 – 16.00 น. 

3 ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 
แม่ปุ อ าเภอแม่พริก จังหวัด
ล าปาง 

9 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 

10.00 – 12.00 น. 



๖ 
ท่ี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเหต ุ
4 ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 

ทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง 

17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 

10.00 – 12.00 น.  

5 ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนปง
ดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวดั
ล าปาง 

17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 

14.00 – 16.00 น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2 การรายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
 ตามบันทึกข้อความที่ ลป0009.5/ว271 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 ส านักงานเกษตรจังหวัด

ล าปาง ให้เกษตรอ าเภอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
       1. ส ารวจพื้นที่ระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจส าคัญเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
       2. รายงานข้อมูลการระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจหลักและข้อมูลการช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อ
ควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางและกรมส่งเสริมการเกษตรทราบผ่าน “ระบบสารสนเทศข้อมูล
เพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย http://report-ppsf.doae.go.th” เมนู ระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ระบาด
ศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ ทุกวันพุธของสัปดาห์ ภายในเวลา 12.00 น. ทั้ งนี้สามารถดาวน์
โหลดคู่มือการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลักได้จากระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เมนู “คลังเอกสาร” 
  

หมายเหตุ :  ให้เพิ่มเติม ในกรณีไม่พบการระบาดศัตรูพืช ต้องบันทึกข้อมูล ในระบบฯ เป็น 0 ไร่ ห้ามปล่อยทิ้งไว้ เพราะ  
ระบบจะน าข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ล่าสุดมาประมวลผลแทน ซึ่งจะท าให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3 การบันทึกรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรยี ์ปี 2565 
       ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0009.5/ว 3865 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256๕ เรื่องโครงการ
ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ขอให้อ าเภอด าเนินการบันทึกผลการด าเนินงานภายในวันที่ 22 ของทุก
เดือน โดยจังหวัดจะตัดยอดทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน 

สรุปผลการบันทึกข้อมูลการด าเนินการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2565 

ท่ี อ าเภอ 
เป้าหมายการผลิตและใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 

(ตัน) 

ผลการผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และวัสดุอินทรยี ์

คิดเป็นร้อยละ 

(ตัน)  (%) 

1 เมืองล าปาง 1,980 1,788.25 90.32 
2 แม่เมาะ 605 612.00 101.16 
3 เกาะคา 583 543.00 93.14 
4 เสริมงาม 484 499.00 103.10 
5 งาว 495 455.70 92.06 
6 แจ้ห่ม 924 424.00 45.89 

http://report-ppsf.doae.go.th/


๗ 

ท่ี อ าเภอ 
เป้าหมายการผลิตและใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 

(ตัน) 

ผลการผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และวัสดุอินทรยี ์

คิดเป็นร้อยละ 

(ตัน)  (%) 

7 วังเหนือ 884 884.00 100.00 
8 เถิน 847 353.50 41.74 
9 แม่พริก 242 242.00 100.00 

10 แม่ทะ 825 825.00 100.00 
11 สบปราบ 484 400.00 82.64 
12 ห้างฉัตร 891 751.55 84.35 
13 เมืองปาน 484 177.00 36.57 

รวม 9,728 7,955.00 81.77 
 

หมายเหตุ : ตัดยอด ณ วนัที่ 22 เมษายน 2565 
               ที่มา https://report-ppsf.doae.go.th/fertilizer/report/index 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพ้ืนที่เกษตรของจังหวัดล าปาง ประจ าปี 2565 
 1) ข้อมูลจุดความร้อนสะสม (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 24 เมษายน ในพื้นที่เกษตรจังหวัดล าปาง แยกรายอ าเภอ                                                      
โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 

อ าเภอ/พื้นที่ 
พื้นที่เกษตร 

2564 2565 
งาว 11 5 

แจ้ห่ม 3 2 
แม่เมาะ 3 2 

เถิน 19 15 
เมืองล าปาง 30 18 

แม่พริก 8 2 
วังเหนือ 4 2 
แม่ทะ 27 6 

เมืองปาน 8 2 
เกาะคา 16 5 
ห้างฉัตร 10 2 
เสริมงาม 5 4 
สบปราบ 6 3 
ผลรวม 150 68 

 
 

/แผนภูมิแสดง… 

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


๘ 
แผนภูมิแสดงจุดความรอ้น (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 24 เมษายน ในพื้นที่เกษตรจังหวัดล าปาง แยกรายอ าเภอ 
โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2) ข้อมูลจุดความร้อนสะสม (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  -        
24  เมษายน  2565 (ห้วง 60 วันห้ามเผา) ในพื้นที่การเกษตรจังหวัดล าปาง แยกรายอ าเภอโดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 
และปี 2565 

อ าเภอ/พื้นที่ 
พื้นที่เกษตร 

2564 2565 
งาว 2 0 

แจ้ห่ม 1 0 
แม่เมาะ 3 0 

เถิน 3 3 
เมืองล าปาง 3 4 

แม่พริก 5 2 
วังเหนือ 1 0 
แม่ทะ 4 2 

จุดความร้อน 

งาว แจ้ห่ม แม่เมาะ เถิน 
เมือง

ล าปาง 
แม่พริก วังเหนือ แม่ทะ 

เมือง
ปาน 

เกาะคา ห้างฉัตร 
เสริม
งาม 

สบ
ปราบ 

ปี 2564 11 3 3 19 30 8 4 27 8 16 10 5 6
ปี 2565 5 2 2 15 18 2 2 6 2 5 2 4 3
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๙ 

อ าเภอ/พื้นที่ 
พื้นที่เกษตร 

2564 2565 
เมืองปาน 2 1 
เกาะคา 3 1 
ห้างฉัตร 2 0 
เสริมงาม 0 0 
สบปราบ 1 1 
ผลรวม 30 14 

แผนภูมิแสดงจุดความรอ้น (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 24 เมษายน (ห้วง 60 วนัห้ามเผา) ในพื้นที่เกษตรจังหวัดล าปาง แยกรายอ าเภอ 

โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดล าปางก าหนดเป้าหมายลดจดุความร้อน (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2565)      
ในพื้นที่การเกษตร ลดลง 20% จากปี 2564  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/4.3 กลุ่มยุทธฯ... 

พื้นที่ 
จุดความร้อน ปี 2564 

(จุด) 
เป้าหมายจุดความร้อน ปี 2565 (จุด)            

ลดลด 20% 
จุดความร้อน(1 ม.ค. – 24 เม.ย. 2565) 

(จุด) 
พื้นที่เกษตร 160 128 68 

พื้นที่ 

งาว แจ้ห่ม 
แม่

เมาะ 
เถิน 

เมือง
ล าปาง 

แม่
พริก 

วัง
เหนือ 

แม่ทะ 
เมือง
ปาน 

เกาะ
คา 

ห้าง
ฉัตร 

เสริม
งาม 

สบ
ปราบ 

ปี 2564 2 1 3 3 3 5 1 4 2 3 2 0 1
ปี 2565 0 0 0 3 4 2 0 2 1 1 0 0 1
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๑๐ 
4.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

4.3.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  

เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy   BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี  ๒๕๖๔  
        BioEconomy เศรษฐกิจชีวภาพ   รู้ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต พันธุ์ ป่าไม้ อาหาร ปุ๋ย ดิน น้้า อากาศ 
การจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ โรคระบาด ผลผลิต ปริมาณ คุณภาพ โภชนะ เพิ่มมูลค่า สร้างคุณค่า มาตรฐาน 

 CircularEconomy เศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้และจัดการอย่างคุ้มค่า ใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่ ใช้ทุกส่วนที่มีมูลค่าและคุณค่า ไร้ขยะ 

 Green Economy   เศรษฐกิจสีเขียว รักษาและส่งต่อ ทรัพยากร ดิน น้้า อากาศ มีความยั่งยืน ไร้
มลภาวะ สุขภาพดี ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง สังคมอารี เศรษฐกิจมั่นคง ประเทศรุ่งเรืองสาขาเกษตรเป็นหนึ่งใน
สาขายุทธศาสตร์เป้าหมายที่ต้องเร่งรัดพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน  
  วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากร จากความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

 เป้าหมาย  “ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ ๓ สูง   
ประสิทธิภาพสูง  ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญา 
มาตรฐานสูง ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และ

ระบบการผลิตที่ยั่งยืน 
 รายได้สูง  ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้นความเป็นพรีเมี่ยม 

       ผลลัพธ ์ เศรษฐกิจ  
   - GDP สาขาเกษตรเพิ่มจาก 1.3 ล้านล้านบาท เป็น 1.6 ล้านล้านบาท 

- รายได้เกษตรกรเพิ่ม 100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสีย (Food loss) 
- ส่งต่อสินค้าคุณภาพ มาตรฐาน ปริมาณพอเพียงต่อยอดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 

เครื่องส้าอางสมุนไพร 
   - ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ ๑ – ๑๐ ของโลก 

สุขภาพ 
   - เกษตรกร และผู้บริโภคปลอดภัยจากสารตกค้าง เชื้อโรค 
   - ผู้บริโภคได้อาหารที่มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งเรง 

    สิ่งแวดล้อม 
- ลดการปนเป้ือนสารเคมี 
- ลดการเผาและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
- ใช้ทรัพยากร ดิน น้้า อย่างคุณค่า และยั่งยืน 
- เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 
 
 
 
 

/กลไกปฏิรูป... 
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 ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขา
เกษตร (น.สพ.ยุคล  ลิ้มแหลมทอง) ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์นการคดัเลือกพื้นที่น้ารอ่ง  ๕ จังหวัดและกลุ่ม
สินค้าเป้าหมาย ได้แก ่
    ราชบุร ี  มะพร้าวน้้าหอม   อ้อย   สุกร  โคนม กุ้งก้ามกราม 
   ล้าปาง  ข้าวเหนียว  ไผ่  ครั่งและจามจุร ี
   ขอนแก่น อ้อย  หม่อนไหม 
   จันทบุรี  ทุเรียน  มังคุด  ปูม้า 
   พัทลุง  ข้าว 

 ท้าให้เป็นโมเดลการบรหิารจัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุทานและแนวทาง
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ที่ที่เชื่อมโยง BCG Model โดยระยะแรกด้าเนนิการในพื้นที่ ๕ จังหวัดน้าร่อง  และขยายผลสู่พืน้ที่
จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 
    การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร จังหวัดล าปาง   
ข้าวเหนียว ไผ่ ครั่งและไม้จามจุรี (เอกสารแนบ หน้า 31 - 40) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3.2 ผลการคัดเลือกบุคคล และหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 

 ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ด าเนินการคัดเลือกบุคคล
และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 และส่งเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกในระดับเขต และระดับกรม
ต่อไป เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาบุคคลากรและหน่วยงาน นั้น 

  ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ไดด้ าเนินการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2565 โดย
ให้ผู้สมัครน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการคดัเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ดังรายนามต่อไปน้ี 

 1. ประเภทเกษตรต าบลดีเด่น 
อันดับที่ 1  นายวงค์ลกัณ์ วงค์ศริิ ต าแหน่ง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอวงัเหนือ จังหวัดล าปาง 
  อันดับที่ 2  นายศุภกร อนิเตชะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
  อันดับที่ 3  นายวิทยากร บุตรเชื้อ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
2. ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวดัดีเด่น 
  อันดับที่ 1  นางสาวรุจริา หล้าวงศา ต าแหน่ง นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
  อันดับที่ 2  นายพิเชษธ รักชาติโชติกูล ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
 ทั้งนี้อยู่ระหว่างเสนอใบประกาศเกียรติคณุให้ผู้วา่ราชการจังหวัดล าปางลงนาม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3 การจัดระดับเว็บไซด์หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565  
            ด้วยส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้รับแจ้งจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัด

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

            ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จึงขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอ ปรับปรุงเว็บไซด์หน่วยงาน 
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง มีความเป็นปัจจุบัน ในประเด็นตามหลักเกณฑ์การจัดระดับเว็บไซด์หน่วยงาน ดังนี้ 

             - ผังโครงสร้างหน่วยงาน จะต้องแสดงแผนภูมิการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ อัตราก าลัง  
พร้อมรูปถ่ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

             - ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เช่น กจิกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ Update ข่าวให้เป็นปัจจุบัน 
             - เชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์หน่วยงานภายในกรมฯ 
             - ข้อมูลการบริการ คือ ขั้นตอนการบรกิาร ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ 

เช่น กระบวนการท างานแสดงเป็น Flow Chart 
             - หน่วยงานมกีารแสดงชอ่งทางการติดต่อหน่วยงาน ได้แก ่โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล การแสดงความ

คิดเห็น การตอบค าถาม เป็นต้น 
 

/การปรับปรุง… 
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            - การปรับปรุงเปลี่ยนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้าง บุคลากร ให้เป็นปัจจุบัน 
            - การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านวิชาการ หรือเทคโนโลยีต่างๆให้เป็นปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนข่าว

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.4 งานทะเบียนเกษตรกร 
   ๑) ทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๖๕ 

   กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือที่ กษ๑๐๐๗/ว๔๑๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมชี้แจงคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๕ และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน้้ามัน ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร  

การปรับปรุงคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๕ มีสาระพอสังเขป ดังนี้ 
  ๑. กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

ชนิดพืช กิจกรรม ช่วงเวลา 
ข้าว การปลูก กรณีเป็นการหว่านข้าวแห้ง ให้นับวันงอกเป็นวันปลูก 
  นาป ี ๑ พฤษภาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
  นาปรัง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 
 การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก ๑๕ – ๖๐ วัน 
 การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว 
 การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป ี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ การปลูก ฤดูต้นฝน  ๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ฤดูปลายฝน  ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
  ฤดูแล้ง  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก ๑๕ – ๖๐ วัน 
 การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว 
 การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป ี
มันส้าปะหลัง
โรงงาน/ 
สับปะรดโรงงาน/
อ้อยโรงงาน 

การปลูก ตลอดป ี
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก ๑๕ – ๖๐ วัน 
การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว 
การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป ี

ปาล์มน้้ามัน/
ยางพารา/กาแฟ 

การปลูก ตลอดป ี
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุง

ทุกป ี
การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง ๖๐ วัน 
การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป ี

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น การปลูก ตลอดป ี
 การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุง

ทุกป ี
 การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง ๖๐ วัน 
 การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป ี



๑๔ 
ชนิดพืช กิจกรรม ช่วงเวลา 

กัญชง/กัญชา การปลูก ตลอดป ี
 การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก ๑๕ วัน 
 การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว 
 การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป ี
กระท่อม การปลูก ตลอดป ี
 การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุงทุกปี 
 การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง ๖๐ วัน 
 การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป ี
แมลงเศรษฐกิจ การเลี้ยง ตลอดป ี
 การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังเลี้ยงไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
 การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป ี
พืชอื่นๆ การปลูก ตลอดป ี
 การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน – ก่อนเก็บเกี่ยว 
 การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว 
 การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป ี

๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรสา้หรับพืชหรือแมลงเศรษฐกิจที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
๒.๑ กระท่อม 

ผู้ขอข้ึนทะเบียน : บุคคลธรรมดา หรือ นติิบุคคล ก็ได ้
เน้ือที่ขั้นต่้าที่รับข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร : ปลูกกลางแจ้งเป็นสมุนไพร บนเนื้อ

ที่ตั้งแต่ ๑ งานขึ้นไป และ ต้องมีจ้านวนต้นไม่น้อยกว่า ๒๐ ต้น 
๒.๒ กัญชง 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน : บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล  ที่ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) จาก
คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และ ใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ ณ วันที่มาขึ้นทะเบียน   หากเป็นนิติบุคคลจะต้องมี
การมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน  โดยที่ ต้องน้าใบอนุญาตฯตัวจริงหรือส้าเนามาแสดงประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ด้วย 

เน้ือที่ขั้นต่้าที่รับข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร :  
(๑) ปลูกกลางแจ้ง เป็นพืชสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตร (๗.๕ ตารางวา) ขึ้นไป 

และ ต้องมีจ้านวนต้นไม่น้อยกว่า ๖ ต้น  หรือ 
(๒) ปลูกกลางแจ้งเป็นพืชไร่ (เส้นใย) บนเน้ือที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ขึ้นไป  หรือ 
(๓) ปลูกในโรงเรือนถาวร เป็นสมุนไพร ขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

๒.๓ กัญชา 
ผู้ขอข้ึนทะเบียน : ต้องเป็น 
(๑) ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือ  
(๒) สหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

ซึ่งด้าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก้ากับดูแลของผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
 

/ก. หน่วยงานของรัฐ… 



๑๕ 
ก. หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการ
ทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย 

ข. สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย และ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

ต้องได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) จากส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  โดยที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ ณ วันที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล 
จะต้องมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน  

ต้องน้าใบอนุญาตฯตัวจริงหรือส้าเนามาแสดงประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วย  
เน้ือที่ขั้นต่้าที่รับข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร : 
(๑) ปลูกกลางแจ้ง เป็นสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตร (๗.๕ ตารางวา) ขึ้นไป และ 

ต้องมีจ้านวนต้น ไม่น้อยกว่า ๖ ต้น  หรือ 
(๒) ปลูกในโรงเรือนถาวร เป็นสมุนไพร ขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

๒.๔ ด้วงสาคู 
ด้วงสาคู หรือ ด้วงงวงมะพร้าว (Rhynchophorus ferrugineus) เป็นแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่ง

ที่กัดกินยอดอ่อนของพืชตระกูลปาล์ม เช่น มะพร้าว สาคู ลาน เป็นต้น ซึ่งคู่มือทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๕ หน้า ๑๗ การขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรส้าหรับพืชหรือแมลงเศรษฐกิจที่มีเง่ือนไขพิเศษ  ข้อ ๖.๔ ก้าหนดว่า  “ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ชุมชนให้ด้าเนินการเลี้ยงด้วงสาคูได้” โดยใช้วิธีการปิดประกาศประชาคมให้ชุมชนรับทราบ  กรณีไม่มีการคัดค้าน จึงถือว่า
สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ 

๓. เกษตรพันธสัญญา (คู่มือฯ หน้า ๑๓) เพิ่มเกษตรพันธสัญญาโดยส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (สป.กษ.) 

ระบบเกษตรพันธสัญญา หมายถึง ระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร ที่เกิดจาก
สัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรประเภทเดียวกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรฝ่ายหนึ่งกับบุคคล
ธรรมดา ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือกับสหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายวา่ด้วย
สหกรณ์ หรือกับวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอีกฝ่ายหนึ่ง ที่มีเงื่อนไขการผลิต จ้าหน่าย หรือจ้างผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างหนึ่งอย่าง
ใด โดยเกษตรกรตกลงที่จะผลิต จ้าหน่าย หรือรับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจ้านวน คุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาที่
ก้าหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตกลงที่จะซ้ือผลิตผลดังกล่าว หรือจ่ายค่าตอบแทนตามที่ก้าหนดไว้ตามสัญญา 
โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนในกระบวนการผลิต เช่น เป็นผู้ก้าหนดวิธีการผลิต จัดหาพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร (อ้างอิงตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งในส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เป็นบุคคลธรรมดา ตามความหมายของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เกษตรกรต้องท้าสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ได้แจ้งการประกอบธุรกิจไว้ต่อส้านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น 

๔. การขึ้นทะเบียนกรณีเกษตรกรไม่ได้ถือสัญชาติไทย 
ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก้าหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวท้า  ประกาศ ณ วันที่ ๑ 

เมษายน ๒๕๖๓ ได้ระบุไว้ในบัญชีที่ ๓ คือ “งานที่ห้ามคนต่างด้าวท้า โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวท้างานฝีมือ หรือกึ่งฝีมือนั้น
ได้ก็เฉพาะงานที่มีนายจ้าง” ซึ่งในข้อที่ ๑ ได้ระบุว่า “งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง”  ดังนั้น 

๔.๑ ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (คนต่างด้าว) ไม่สามารถขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้ 
๔.๒ ท้าได้เพียงเป็นแรงงานภาคเกษตรที่ต้องมีนายจ้าง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเท่านั้น 

/๔.๓  เพิ่มเง่ือนไข… 



๑๖ 
๔.๓  เพิ่มเงื่อนไข ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ จะต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีสัญชาติไทย โดย

เลขประจ้าตัวประชาชนจะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยเลข  ๐  ๖  ๗  และ ๘  (หากเป็นเลข ๘ เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลจาก
ระบบทะเบียนเกษตรกร ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร ถ้าเป็นสัญชาติไทย จึงสามารถรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้) 

๕. การสิ้นสภาพเกษตรกร 
กรณีที่เกษตรกรเสียชีวิตและสิ้นสภาพการเป็นเกษตรกร จึงมีค้าถามไปยังกรมฯ ว่าระยะเวลาที่

เหมาะสมที่ทายาทต้องด้าเนินการแจ้งเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน กรณีหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต ควรด้าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกี่วัน   กรมส่งเสริมการเกษตรได้ชี้แจงว่า การแจ้งเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน ควรด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
๖๐ วัน นับตั้งแต่เกษตรกรรายนั้นเสียชีวิต เนื่องจากระยะเวลาที่ทายาทจะต้องด้าเนินการเรื่องเอกสารการตายกับ
กระทรวงมหาดไทยจะใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ วัน จึงเห็นว่าหลังจากนั้น ๓๐ วัน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมให้ทายาทด้าเนินการ
เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน 

๖. การยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 
เกษตรกรที่แจ้งยกเลิกทะเบียนเกษตรกร หากต้องการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่จะสามารถ

ด้าเนินการได้หลังจากยกเลิกภายในกี่วัน 
ตามกฎหมายแล้วไม่สามารถจ้ากัดสิทธิของบุคคลที่มีความประสงค์ขอแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ 

หากเกษตรกรรายนั้นๆ มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อก้าหนดของระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ว่าด้วย
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามที่หน่วยงานรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรก้าหนด  ดังนั้น หลังจากที่เกษตรกรแจ้ง
ยกเลิกทะเบียนเกษตรกรไปแล้ว ถ้าเกษตรกรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก้าหนดไว้ ก็สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ได้ 
โดยต้องเริ่มกระบวนการขึ้นทะเบียนใหม่เช่นเดียวกันกับเกษตรกรรายใหม่ 

เพิ่มแบบค้าร้อง  ภาคผนวก ๓ (๗) แบบค้าร้องยกเลิกทะเบียนเกษตรกร (กรณีที่หัวหน้าครัวเรือน
เสียชีวิต และไม่มีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) สามารถให้ญาติหรือผู้น้าชุมชนมาเขียนแบบค้าร้องได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ท้าการ
ตรวจสอบจากระบบทะเบียนเกษตรกร แล้วยกเลิกได้ 

๗. การแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ 
หากพบเกษตรกรแจ้งข้อมูลเท็จ สามารถตัดสิทธิ์ได้หรือไม่ 
กรณีเกษตรกรได้รับบทลงโทษจากการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน และแจ้งให้เจ้าพนักงาน

จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการแล้ว ตามมาตรา ๑๓๗ และ ๒๖๗ ของประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ตาม
กฎหมายจะไม่สามารถจ้ากัดสิทธิของบุคคลที่มีความประสงค์ขอแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ หากเกษตรกรรายนั้นๆ มี
คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง   

ดังนั้น ไม่สามารถก้าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อเว้นระยะห่างก่อนแจ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหม่
อีกครั้งได้ หากเกษตรกรได้รับบทลงโทษตามกฎหมายแล้ว 

๘. การวินิจฉัยสิทธิในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
กรณีที่ ๑ ระหว่างผู้มีที่ดินของตนเอง กับ ผู้ท้าการเกษตรบนพื้นที่ที่ไม่ใช่ของตนเอง เช่น เช่าที่ดิน 

หรือให้ท้าฟรี เป็นต้น  ผู้ใดมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฯ   ข้อวินิจฉัยระบุว่า  “ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ คือ เกษตรกร
ผู้ประกอบการเกษตรซึ่งเป็นผู้ลงทุนในการผลิตและเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในผลผลิตนั้น” 

กรณีที่ ๒ การว่าจ้างให้ผู้อื่นท้ากิจกรรมการเกษตรแทนโดยให้ผลตอบแทนเป็นค่าจ้างหรือแบ่ง
ผลผลิต ผู้ใดมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฯ  ข้อวินิจฉัยระบุว่า “ผู้ว่าจ้างควรจะเป็นผู้มีสิทธิในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง
จะต้องเป็นผู้ที่ลงทุนในการผลิตทั้งหมด โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในผลผลิตทั้งหมด”  ส่วนผู้รับจ้างทางการเกษตร
แทน ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่รับจ้างทางการเกษตร (ตามนิยามในคู่มือฯ) ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ลงทุนในปัจจัยการผลิตและไม่ใช้ผู้ที่เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในผลผลิตนั้น แต่เป็นผู้ที่รับจ้างทางการเกษตรที่ได้รับผลตอบแทนเป็นค่าจ้างทั้งที่เป็นเงินสด หรือไม่เป็น
เงินสด (อาจเป็นผลผลิตจากการท้าการเกษตร) ก็ได้ แล้วแต่ตกลงกัน 

 
/กรณีที่ ๓… 



๑๗ 
กรณีที่ ๓ ท้าการเกษตรโดยร่วมกันท้าหรือร่วมกันลงทุนท้าการเกษตร ผู้ใดมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฯ  ข้อ

วินิจฉัยระบุว่า “กรณีนี้ให้เป็นไปตามการตกลงกันระหว่างผู้ร่วมลงทุนท้าการเกษตรว่าผู้ใดจะเป็นผู้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร” 
๙. จ้านวนเน้ือที่ขั้นต่้าที่รับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

กิจกรรมการเกษตร รายละเอียด 
๑. ข้าว เน้ือที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไป 
๒. พืชไร ่ เน้ือที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไป 
๓. ผัก เน้ือที่ตั้งแต่ ๑ งาน ขึ้นไป 
๔. ไม้ดอก เน้ือที่ตั้งแต่ ๑ งาน ขึ้นไป 
๕. ไม้ประดับ เน้ือที่ตั้งแต่ ๑ งาน ขึ้นไป 
๖. สมุนไพร เน้ือที่ตั้งแต่ ๑ งาน ขึ้นไป 
๗. ปลูกสวนป่า หรือ ปลูกป่า
เศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะ 

อย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไป และมีจ้านวนตน้ตั้งแต่ 
๑๐๐ ต้นขึ้นไป หากปลูกหลายชนิดรวมกัน ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนในคราวเดยีวกัน 

๘. ปลูกไม้ผล หรือ ไม้ยนืต้น แบบ
สวนเดี่ยว หรือสวนแซม 

อย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไป หากปลูกหลายชนิด
รวมกัน ต้องแจ้งข้ึนทะเบียนในคราวเดียวกัน โดยให้อ้างอิงจ้านวนต้นต่อไร่ ตาม
ภาคผนวก ๙ หากไม่ม ีให้ใช้วิธีเทียบเคียงกับพืชที่มี และให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ 

๙. ปลูกพืชแบบสวนผสม เกษตร
ผสมผสาน หรือ ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน ซึ่งอาจมีการเลี้ยงสัตว์ หรอื
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารว่มดว้ย 

บนเน้ือที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ขึ้นไป หากปลูกหรือเลี้ยงหลายชนิดรวมกัน ต้องแจ้งขึ้น
ทะเบียนในคราวเดียวกัน โดยหากเป็นการปลูกพชื ให้อ้างอิงจา้นวนต้นต่อไร่ ตาม
ภาคผนวก ๙ หากไม่ม ีให้ใช้วิธีเทียบเคียงกับพืชที่มี และให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ 

๑๐. เพาะเห็ด ท้าผักงอก อย่างใดอยา่งหนึ่งบนเนื้อที่ตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตร ขึ้นไป หากปลูกหลายชนิด
รวมกันต้องแจ้งข้ึนทะเบียนในคราวเดียวกัน 

๑๑. เพาะปลูกพืชในระบบโรงเรือน
ถาวร 

ขนาดตั้งแต่ ๖ X ๑๒ เมตร (ขั้นต่้า ๗๒ ตารางเมตร) ขึ้นไป 

๑๒. ท้านาเกลือสมุทร เน้ือที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ ขึ้นไป 
๑๓. เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  
    ๑๓.๑ ผึ้งพันธุ ์ผึ้งโพรง อย่างใดอยา่งหนึ่ง จ้านวนตั้งแต่ ๑๐ รัง ขึ้นไป 
    ๑๓.๒ ชันโรง จ้านวนตั้งแต ่๒๐ รังขึ้นไป  
    ๑๓.๓ ครั่ง จ้านวนตั้งแต ่๕ ต้น (ไมย้ืนต้น) ขึ้นไป 
    ๑๓.๔ จิ้งหรดี ด้วงสาคู ไส้เดือน อย่างใดอยา่งหนึ่ง จ้านวนตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
    ๑๓.๕ แมลงเศรษฐกิจอื่นๆ ให้ใช้วิธีเทียบเคียงกับแมลงเศรษฐกิจข้างต้น และให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
๑๔. พืชที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
    ๑๔.๑ กัญชง (๑) ปลูกกลางแจ้ง เป็นพืชสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตร (๗.๕ ตาราง

วา) ขึ้นไป และ ต้องมีจ้านวนต้นไม่น้อยกว่า ๖ ตน้  หรือ 
(๒) ปลูกกลางแจ้งเป็นพืชไร่ (เส้นใย) บนเน้ือที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ขึ้นไป  หรือ 
(๓) ปลูกในโรงเรือนถาวร เป็นสมุนไพร ขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 

    ๑๔.๒ กัญชา (๑) ปลูกกลางแจ้ง เป็นสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตร (๗.๕ ตารางวา) 
ขึ้นไป และ ต้องมีจ้านวนต้น ไม่น้อยกวา่ ๖ ต้น  หรือ 
(๒) ปลูกในโรงเรือนถาวร เป็นสมุนไพร ขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 



๑๘ 
กิจกรรมการเกษตร รายละเอียด 

    ๑๔.๓ กระท่อม ปลูกกลางแจ้งเป็นสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต่ ๑ งานข้ึนไป และ ต้องมีจ้านวนต้นไม่
น้อยกว่า ๒๐ ต้น 

***การคา้นวณเน้ือที่ขั้นต่้าของกิจกรรมการเกษตร สามารถนับรวมจากหลายแปลง หลายเอกสารสิทธิ์ได้ โดยข้อ ๑ – ๘ ไม่
จ้าเป็นต้องเป็นแปลงที่อยู่ติดกัน  ส่วนข้อ ๙ – ๑๔ ต้องเป็นแปลงที่อยู่ติดกันเท่านั้น*** 

๑๐. ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนกิส์ทางเว็บไซต์ (e - Form) 
ระบบ e – Form ทะเบียนเกษตรกร เป็นระบบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเกษตรกรทั้งรายใหม่/รายเก่า สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรได้ดว้ยตนเอง ประกอบด้วยเมนู ดังนี้ 

๑๐.๑ ลงทะเบียน   เกษตรกรเข้าไปลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลในการกรอกเพื่อ
ลงทะเบียนในระบบ ได้แก่ 

-หมายเลขประจ้าตัวประชาชน 
-ชื่อและนามสกุล 
-หมายเลขโทรศัพท ์
-หมายเลขหลังบัตรประจ้าตวัประชาชน (Laser Code) 

๑๐.๒ แจ้งปลูก   เกษตรกรจะต้องแจ้งข้อมูลแปลงเพาะปลูก และกิจกรรมการเกษตรในแต่ละ
แปลงให้ชัดเจน 

๑๐.๓ ประวตัิการปลูก  แสดงประวัติการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่ผา่นมา 
๑๐.๔ ตดิตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร   แสดงความกา้วหน้าของข้อมูลต่างๆ เช่น 

ข้อมูลอยู่ระหว่างการตดิประกาศ  ข้อมูลถูกส่งไปเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
 

 

 
/๑๑. การกรอก… 



๑๙ 
๑๑. การกรอกข้อมูลในแบบค้าร้อง ทบก.๐๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.5 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนเมษายน 2565 (เอกสารแนบ หน้า 41) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3.6 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนเมษายน 2565 (เอกสารแนบ หน้า 42) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3.7 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 3  
 กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตามตัวชี้วัด

ครั้งที่ 3 งบประมาณ 1,506,450 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้หนังสือแจ้งอ าเภอ เสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าปางลงนาม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.8 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัย จังหวัดล าปาง ปี 2565  
 ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ในการจัดอบรม

เกษตรกร จ านวน 2 วัน เกษตรกรเป้าหมาย อ าเภอละ 35 ราย (13 อ าเภอ) รวมทั้งหมด  455 ราย ระหว่างวันที่ 24 
พฤษภาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 ตามก าหนดการและแผนที่ (เอกสารแนบหน้า 43 - 45) ทั้งนี้ จังหวัดจะ
ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      4.4.1 รายงานสถานการณ์เก็บเก่ียวมันส าปะหลัง ปี 2564/65 จังหวัดล าปาง 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
 

ท่ี 
อ าเภอ 

พื้นที่
เพาะปลูก  

(ไร่) 

พื้นที ่
เก็บเก่ียว 

(ไร่) 

พื้นที ่
เก็บเก่ียว 
(ร้อยละ) 

ผลผลิต 
ที่เก็บเก่ียวแล้ว 

(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
ต่อไร่ 
(กก.) 

พันธ์ุที่ปลูก  

1 เมืองล าปาง 14,972.80 14,699.20 98.17 42,761.31 2,909.09 ระยอง 5, ระยอง 
11, ห้วยบง 

 



๒๐ 
ท่ี 

อ าเภอ 
พื้นที่

เพาะปลูก  
(ไร่) 

พื้นที ่
เก็บเก่ียว 

(ไร่) 

พื้นที ่
เก็บเก่ียว 
(ร้อยละ) 

ผลผลิต 
ที่เก็บเก่ียวแล้ว 

(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
ต่อไร่ 
(กก.) 

พันธ์ุที่ปลูก 

2 วังเหนือ 11,903.00 10,712.70 90.00 42,850.80 4,000.00 ระยอง 11  

3 แจ้ห่ม 2,475.92 2,235.43 90.29 6,706.29 3,000.00 ระยอง5, ระยอง9, 
ระยอง11  
ระยอง 72,  
มันส าปะหลังพันธุ์ 
89 

 

4 งาว 6,952.14 2,436.76 35.05 9,747.04 4,000.00 ระยอง5, KU50  

5 เมืองปาน 7,024.73 6,104.00 86.89 17,766.00 2,880.00 ระยอง 5, ห้วยบง, 
ระยอง 72 

 

6 แม่เมาะ 5,833.94 4,793.25 82.16 14,379.75 3,000.00 ระยอง 5  

7 แม่ทะ 7,267.95 7,267.95 100.00 21,803.85 3,000.00 ระยอง 5 , ระยอง 
9 , ระยอง 11 

 

8 เกาะคา 7,359.00 7,359.00 100.00 25,756.50 3,500.00 ระยอง5 , KU 50  

9 ห้างฉัตร 4,278.00 4,278.00 100.00 14,973.00 3,500.00 ระยอง 5, ระยอง 
72 

 

10 เสริมงาม 3,390.10 2,901.00 85.57 8,605.50 2,837.50 ระยอง 5  

11 สบปราบ 7,799.65 7,799.65 100.00 31,198.60 4,000.00 ระยอง 5, ระยอง 
72 

 

12 เถิน 6,308.53 4,611.92 73.11 13,835.75 3,000.00 ระยอง 5  

13 แม่พริก 4,696.66 4,696.66 100.00 11,741.65 2,500.00 ระยอง 5  

 รวมสะสม
ทั้งหมด 

90,262.42 79,895.52 87.79 262,126.03 3,240.51   

 
หมายเหตุ : 1. อ าเภอทีม่ีการเก็บเกี่ยวผลผลิตครบและสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวแล้ว จ านวน 7 อ าเภอ ได้แก่ เมืองล าปาง วัง

เหนือ แม่ทะ เกาะคา ห้างฉัตร สบปราบ และแม่พริก 
    2. ร้อยละของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมดของอ าเภอที่เก็บเกี่ยวผลผลิตครบแล้ว ไม่ครบ ร้อยละ 100 เนื่องจาก ใช้ 
        ส าหรับเป็นแหล่งผลิตท่อนพันธุ์ส ารอง 

 
แหล่งซื้อขายมันส าปะหลังในพื้นท่ี รวม 17 แหง่ 
จ าหน่ายหัวมันสดราคาเฉลี่ย 2,311.76 บาท/ตัน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
อ าเภอวังเหนือ           

  1) บริษัท จริะชัย โปรดวิซ์ จ ากดั      พันธุ ์ระยอง 11                             ราคา 2,550  บาท/ตัน  
             มีแป้ง 27 %   ขายแบบ  (   ) มันสด    (   ) มันเส้น   (   ) อื่นๆ ระบุ............................ 

/อ าเภอแจ้หม่…             



๒๑ 
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)  แหล่งรับซ้ือมันส าปะหลังต าบลแจ้ซ้อน                   พันธุ์ -                  ราคา  2,300 บาท/ตัน  
  2) แหล่งรับซ้ือมันส าปะหลังบ้านปลายนา ต.ทุ่งกว๋าว      พันธุ์ -                  ราคา  2,300 บาท/ตัน  

อ าเภอแม่เมาะ          
 1) มนตรีพชืผล                                                  พันธุ ์ระยอง 5        ราคา  2,300 บาท/ตัน  
 2) กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเกษตรพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.เหนือ พันธุร์ะยอง 5 ราคา 2,400 บาท/ตัน  

 อ าเภอห้างฉัตร          
         1) ลานเอกชนในพื้นที่          พันธุ์ -                                    ราคา 2,350 บาท/ตัน  

อ าเภอเสริมงาม         
 1) ลานรับซ้ือนายพงษ์สทิธิ์ อดุทาค า  พันธุ ์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  2,500 บาท/ตัน 
  2) ลานรุ่งเรือง                           พันธุ ์ระยอง72,ระยอง5                    ราคา  2,500 บาท/ตัน 
  3) ลานจ าเรียงพืชผล                   พันธุ ์ระยอง72,ระยอง5                     ราคา  2,500 บาท/ตัน 
   อ าเภอเถิน              
 1) ช.เวียงมอกการเกษตร   พันธุ์ พันธุ์ระยอง 5                ราคา 2300 บาท/ตัน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 การจัดช้ันคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ ปี 2559 ตามนโยบาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งให้ความส าคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาส ในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมการรวมแปลง
เป็นแปลงใหญ่ มีเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิต การตลาด และ
การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ให้ร่วมกันบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย มีการบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ และเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด ดังนั้น เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จึงควรมีการ
ประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ และหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อสามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของกลุ่มได้  

กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าคู่มือการจัดชั้นคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดชั้นคุณภาพ โดยให้ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ได้มีส่วน
ร่วมในการประเมินการจัดชั้นคุณภาพและหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุง การด า เนินงานของกลุ่ม เพื่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการกลุ่ม และการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ที่มีการบริหารจัดการ การวางแผนการด า เนินงาน 
และการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อื่น ๆ ได้ศึกษา และน ามาปรับใช้ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ของกลุ่มเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  (เอกสารแนบ หน้า 46 - 48) 

/มติที่ประชุม… 



๒๒ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.5.1 การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2565   

                  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548  หมวด 1 วิสาหกิจชุมชน (มาตรา 8) ระบุไว้ว่า 
“ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินให้วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประสงค์จะด าเนิน
กิจการต่อไปแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด วิสาหกิจชุมชนใดไม่แจ้งความประสงค์
ตามวรรคหน่ึงเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือเตือนให้วิสาหกิจชุมชนนั้นแจ้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ถ้าไม่มีการแจ้งตามค าเตือนดังกล่าว ให้กรมส่งเสริมการเกษตรถอนชื่อออกจากทะเบียน” 
และหมวด 2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (มาตรา 9) ระบุไว้ว่า “ให้น าบทบัญญัติในหมวด 1 มาใช้บังคับแก่การจดทะเบียน
จัดตั้ง การแจ้งด าเนินกิจการ และการเลิกกิจการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม” และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 หมวด 4 การเพิกถอนทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน ในข้อ 22 ระบุไว้ว่า “ให้นายทะเบียนมีอ านาจพิจารณาถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใดๆ ได้เมื่อปรากฏ
หลักฐานโดยแน่ชัดอย่างหนึ่งอย่างใด”  
                 จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งอ าเภอให้ด าเนินการในเรื่องการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน เนื่องด้วยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีข้อเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณา
ด าเนินการให้มีการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้สอดคล้องตามความเป็นจริง
และเป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลา ๑ ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ก าหนดให้เรื่อง การเพิก
ถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๖5 เป็นตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ในรอบที่ 2/๒๕๖๕ และ
จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนพบว่า จังหวัดล าปางมีข้อมูลทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มา
ต่อทะเบียน ๒ ปีติดต่อกัน (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5) : รวม 565 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน 563 แห่ง และ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง โดยมีรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเป็นรายอ าเภอ (ตามที่
ได้แจ้งอ าเภอไปแล้ว) เป็นเป้าหมายในการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๖5 ซึ่งได้
จัดท าเอกสารค าชี้แจงประกอบในการเพิกถอนทะเบียนฯ (ในกรณีไม่มาต่อทะเบียน ๒ ปีติดต่อกัน) ขอให้อ าเภอรีบ  
ด าเนินการโดยด่วน เน่ืองจากแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาก าหนดที่ชัดเจน  

เป้าหมาย : การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ปี 2565  
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ท่ีไม่ได้มาต่อทะเบียน 2 ปีติดตอ่กัน  
จัดท าโดย กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน  

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ ์2565 
อ าเภอ  จ านวน วิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

1 เกาะคา  15 
2 งาว 228 
3 แจ้ห่ม  2 
4 เถิน  17 
5 เมืองปาน  79 
6 เมืองล าปาง 22 
7 แม่ทะ 84 
8 แม่พริก 29 
9 แม่เมาะ  24 



๒๓ 
อ าเภอ  จ านวน วิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

10 สบปราบ  17 
11 เสริมงาม 14 
12 ห้างฉัตร  34 
13 วังเหนือ - 

รวม 565 

ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ส่งภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 สนับสนุน
งบประมาณตามแผนความต้องการของกลุ่มๆละ 6,000 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 งานท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 การประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

                กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดท าโครงการประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 โดยน าเสนอ
ในรูปแบบของเอกสารและคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นต้นแบบที่ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูล และส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น  
      ขอใหอ้ าเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ที่ด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพและมีความสมัคร
ใจ เข้าร่วมโครงการฯ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทดังนี้  
           1. ประเภทที่ 1 การประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “เที่ยวเกษตร
วิถีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ส่งส านักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
            2. ประเภทที่ 2 การประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดวิว Youtube  สูงสุด โดยการลงวิดีโอ
คลิป ในช่อง Youtube  สามารถลงได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งโครงการประกวดแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.3 การประเมิน Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
1) การประเมิน Smart Farmer 

         เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จะต้องมีเกณฑ์การประเมินตาม
แบบฟอร์มการส ารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart farmer ดังนี ้

1. ผ่านคุณสมบัติครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ ในแต่ละคุณสมบัติ (เอกสารแนบ 
หน้า 49 - 51)  

2. เกษตรกรที่ผ่านการประเมินเป็น Smart farmer โดยผ่านทั้ง 15 ตัวบ่งชี้ ให้ท าแบบประเมิน Smart 
Farmer Model ต่อไป (เอกสารแนบ หน้า 52 - 54) 

         ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2558 -2565 มีเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน Smart Farmer ตั้งแต่ปี 2558 -2565 
รวมจ านวนทั้งหมด 6,298 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1 โดยแบ่งเป็น 

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จ านวน 2,201 ราย 
- อาสาสมัครเกษตร จ านวน 964 ราย 
- ศพก. ปี พ.ศ. 2561-2562 จ านวน 650 ราย 
- สมาชิกแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. 2560-2561 จ านวน 2,483 ราย 

/สมาชิกแปลงใหญ่… 



๒๔ 
ตารางแสดงจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ตามข้อสั่งการของ นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขตตรวจราชการ
ที่ 15 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ได้แจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ด าเนินการจัดท าข้อมูล Smart Farmer 
โดยใช้แบบฟอร์มการส ารวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer โดยให้แต่ละอ าเภอสรุปผลการประเมิน Smart Farmer 
ให้รายงานทุกเดือน (เอกสารแนบ หน้า 55)  

2. การประเมิน Young Smart Farmer   
เกษตรกรที่เข้าร่วม อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จะต้องท าการ

ประเมินคุณสมบัติ Young Smart Farmer ผ่านระบบ http://ffgdev.doae.go.th ด้วยตนเอง โดยจะต้องผา่นคุณสมบัติ
ครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ ในแต่ละคุณสมบัติ 

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2557-2565 เกษตรกรที่เข้ารว่มกจิกรรมอบรมหลักสูตรพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ป็น 
Young Smart Farmer รวม 257 ราย รายละเอียดตามตารางที ่2  

แบ่งเป็น 
- ผ่านการประเมินเป็น YSF จ านวน 200 ราย 
- ไม่ผ่านการประเมิน จ านวน 57 ราย 

 

 

 

 

 

/ตารางแสดงจ านวน… 

อกม. ศพก. ศพก. แปลงใหญ่
2561 2562 2561

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 (ราย)
(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย)
SF SF SF SF SF SF SF SF

เมืองล ำปำง 18 0 10 30 20 20 20 10 179 30 20 0 55 0 0 52 0 120 0 584
เกำะคำ 18 0 10 25 20 20 20 10 78 30 20 50 0 0 0 67 0 0 46 414
แจ้หม่ 18 0 10 25 20 20 20 10 64 30 20 0 0 0 0 0 54 0 156 447
หำ้งฉตัร 18 0 10 25 20 20 20 10 73 30 20 215 0 0 0 0 0 0 0 461
สบปรำบ 18 150 10 20 20 20 20 10 46 30 20 0 0 0 0 0 0 0 214 578
เสริมงำม 18 0 10 20 20 20 20 10 42 30 20 0 118 0 0 0 0 0 105 433
แม่พริก 18 0 10 20 20 20 20 10 30 30 20 228 0 64 0 0 0 0 0 490
แม่เมำะ 18 150 10 25 20 20 20 10 42 30 20 0 50 0 0 0 0 0 0 415
แม่ทะ 18 150 10 25 20 20 20 10 94 30 20 0 50 0 0 0 0 0 48 515
วงัเหนือ 18 90 10 20 20 20 20 10 80 30 20 0 49 0 83 0 0 0 56 526
เถนิ 18 0 10 25 20 20 20 10 95 30 20 215 0 0 0 0 0 0 207 690
งำว 18 82 10 25 20 20 20 10 85 30 20 0 0 0 0 0 33 0 0 373
เมืองปำน 18 0 10 20 20 20 20 10 56 30 20 0 148 0 0 0 0 0 0 372

รวม 
13 อ าเภอ

964 390 260 832 6,298

อ าเภอ
รวม

สมาชิกแปลงใหญ่
2560

(ราย)

234 622 130 305

ขำ้วโพดฯ พชืผัก มันฯ ล ำไย ไผ่ สับปะรด(ราย) (ราย) (ราย) ขำ้ว

2,201

เกษตรกรทีเ่ข้ารว่ม
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

708 470 64
1,651

130
83 119 87 120

260 260 260

(ราย)

http://ffgdev.doae.go.th/


๒๕ 
ตารางแสดงจ านวนเกษตรกรกิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  อ าเภอรายงานทุกเดือน ตามแบบรายงาน 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา  
- 

 

เข้ารว่ม ผ่าน เข้ารว่ม ผ่าน เข้ารว่ม ผ่าน เข้ารว่ม ผ่าน เข้ารว่ม ผ่าน เข้ารว่ม ผ่าน เข้ารว่ม ผ่าน เข้ารว่ม ผ่าน เข้ารว่ม ผ่าน เข้ารว่ม ผ่าน
เมืองล ำปำง 2 2 1 1 3 2 9 8 10 6 4 4 8 8 1 1 3 3 41 35
เกำะคำ 2 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 3 2 2 2 2 2 13 10
แจ้หม่ 3 0 2 2 2 1 0 0 2 0 3 3 1 1 1 0 1 1 15 8
หำ้งฉตัร 2 0 2 0 2 2 3 4 4 0 0 0 3 3 1 1 1 1 18 11
สบปรำบ 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 4 4 15 14
เสริมงำม 3 3 3 1 4 3 0 0 0 0 5 5 0 0 2 2 2 2 19 16
แม่พริก 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 4 4 1 1 3 2 0 0 15 7
แม่เมำะ 2 0 1 0 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 0 2 2 19 13
แม่ทะ 2 0 2 1 2 2 1 0 3 1 2 2 0 0 2 2 8 8 22 16
วงัเหนือ 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 4 4 0 0 5 4 4 4 21 20
เถนิ 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 5
งำว 0 0 7 5 2 1 0 0 3 3 3 3 0 0 1 1 2 2 18 15
เมืองปำน 1 0 3 3 2 1 12 12 7 4 3 3 2 2 2 2 3 3 35 30

รวม 
13 อ าเภอ

2565
อ าเภอ

2558 2559 2560

Young Smart Farmer

(ราย)
2561 2562 2563 2564

(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย)
2557
(ราย)

32 3233 33 20 19 22 1830 17 30 20 257 200

รวม
(ราย)

1325 30 28 35 20

(ราย) (ราย)



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

4 เมษายน 65 ติดตามผลการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ในการเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ (จิ้งหรดี) 
#งบพัฒนาจังหวัด
ล าปางปี 2563  

เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในการ
เลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ 
(จิ้งหรีด) 

นายบุญเสริม 
ดีผิว 
เกษตรกรผู้
เลี้ยงจิ้งหรีด 

พื้นที่สวนเลี่ยง
เมือง ต าบลพระ
บาท อ าเภอ
เมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

การเลี้ยงจิ้งหรดีเป็นอาชีพเสริม ได้ผลผลิต/
บ่อ (ขนาดมาตรฐาน 1.20x2.40 เมตร) 
ผลผลิตมากกว่า 30 กิโลกรัม/บ่อ ขยายพื้นที่
การเลี้ยงจากปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 10 บ่อ 
และวางแผนการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยจับจ าหน่าย
สัปดาห์ละ 100 กิโลกรมั ท าให้มรีายได้
มากกวา่ 40,000 บาท/เดือน จากอาชีพ
เสริมกลายเป็นอาชีพหลกั เป็นแหล่งเรียนรู้
และน าไปท าเป็นอาชีพอย่างต่อเน่ือง 

  กอพ. 

7 เมษายน 65 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับอ าเภอ 
(DW) ประจ าปี
งบประมาณ 
2565 ครั้งที่ 2 
ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

เพื่อเป็นเวทีสร้าง
ความรูค้วาม
เข้าใจ ตลอดจน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเป็น
ช่องทางในการ
จัดการความรู ้
เพื่อพัฒนา
บุคลากร 

เกษตรจังหวัด 
หัวหน้ากลุ่ม/ 
ฝ่าย/ เกษตร
อ าเภอ/นวส./
ธุรการ และ
พนักงาน
ราชการทกุคน 

ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดและ
อ าเภอ มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความรู้ มีการถ่ายทอดความรู ้
เรื่องการผลติคลิปวิดีโอจากมือถือ เพื่อ
ประชาสัมพันธใ์นงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่ง
สามารถใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์
งานส่งเสริมการเกษตรตอ่ไป 

  กยศ. 

8 เมษายน 65 คณะกรรมการ
พิจารณาคดัเลือก
บุคคลดีเด่น 

เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
การเกษตร 

ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

สร้างขวัญและก าลังใจใหก้ับเจ้าหน้าที่   กยศ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

8,12 เมษายน 
65 

ติดตามสถานการณ์
และการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
จังหวัดล าปาง ปี 
2565  
 

เพื่อประชุม
ติดตาม
สถานการณ์และ
การแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง และลง
พื้นที่ตรวจติดตาม
ไม้ผลไม้ยืนตน้
เสี่ยงยืนต้นตายใน
พื้นที่ 

ส่วนราชการ
ทั้งระดับ
จังหวัด/
อ าเภอ 
เกษตรกรใน
พื้นที่ 

แปลงไม้ผลไม้
ยืนต้นนายมา
นพรัตน์ ไชยสุ  
หมู่ที่ 15 ต าบล
เมืองยาว 
อ าเภอห้างฉัตร
ไร่อุษาวาเลย์ ม.
3 ต.ทา่ผา อ.
เกาะคา 

มาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที ่น้ า
อุปโภค-บริโภคจะต้องไมค่าดแคลน ไม้ผล ไม้
ยืนต้นต้องไม่ยืนต้นตาย และได้มอบแนว
ทางการปฏิบัติ การรับมอืกับสถานการณ์ภัย
แล้ง ส าหรับเกษตรกรในการดูแลไม้ผลในช่วง
ฤดูแล้ง อาทิเช่น การปรบัปรุงบ่อน้ าให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได ้การตดัตกแต่งกิ่งที่ไม่จ าเป็น 
เพื่อลดการคายน้ าของตน้ การใช้เศษวัชพืช
ปกคลุมใต้ต้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ต้นไม้ 
การใช้ขวดน้ าพลาสติกเกา่มาท าระบบน้ าหยด 
เป็นต้น 

  กสก. 

19,21 
เมษายน 65 

โครงการส่งเสริม
การอารักขาพืชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลติสินค้า
เกษตร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

เพื่อจัด
กระบวนการ
เรียนรู้เกษตรกร
การป้องกันก าจัด
ศัตรพูืชโดยวิธี
ผสมผสานและ
การใช้สารเคมี
อยา่งถูกต้องและ
ปลอดภัย 

เกษตรกร
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล
บ้านท่าโทก 

ศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชนทุ่งฝาย 
หมู่ที่ 2 ต าบล
ทุ่งฝาย อ าเภอ
เมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

การตรวจสารพิษในเลือดของเกษตรกรก่อน
การอบรม จ านวน 25 ราย ซึ่งผลตรวจเลือด
ปรากฏวา่ ปกติ=4 ราย, ปลอดภัย=10 ราย, 
มีความเสี่ยง=8 ราย  และไม่ปลอดภัย=3 
ราย เจา้หน้าที่จากศูนย์วจิัยและพัฒนาการ
เกษตรจังหวัดล าปาง ได้ให้องค์ความรู้และ
สาธิตการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย กลุ่มอารักขาพชืบรรยายและสาธิต
การป้องกันก าจัดศตัรพูืชแบบผสมผสาน และ
ได้นัดหมายตรวจสารพิษตกค้างในเลือด
หลังจากอบรมอีก 3 เดือน เพื่อประเมิน
พฤติกรรมการใช้สารเคมตี่อไป 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล
เป้าหมาย 

สถานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

21, 22 
เมษายน 65 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานแบบครบ
วงจรมุ่งสู่เกษตร
อินทรีย์จังหวัด
ล าปาง กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลติข้าวให้ได้
มาตรฐานแบบครบ
วงจร  

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรกรให้มี
ความรู้และทักษะ
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวลดต้นทุน
การผลติเพิ่ม
ผลผลิตพันธุ์และ
ปลอดโรค 

เกษตรกร
ผู้ผลิตข้าว รุ่น
ที่ 1, 2 

สวนคนต้นน้ าวัง 
หมู่ที่ 6 ต าบล
วังเหนือ  
อ าเภอวังเหนือ 
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย ์
ต าบลวอแก้ว  
อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าว โดยส่งเสริมความรูด้้าน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว การลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว การเพิ่มผลผลิตข้าว และการพัฒนา
คุณภาพผลผลติข้าว 

  กสผ. 

29 เมษายน 
65 

การประชุมเกษตร
อ าเภอ (MM) และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (PM)  
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 
ครั้งที่ 4/2565 

เพื่อขับเคลื่อน
งานตามระบบ
ส่งเสริม
การเกษตรและ
งานนโยบายที่
ส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่ม
ทุกกลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป 
เกษตรอ าเภอ
ทุกอ าเภอ 
และเจ้าหน้าที่
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

ณ ห้องประชุม
ส านักงาน
เกษตร จังหวดั
ล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณเน้นย้ าให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที ่ให้เกษตรกรได้รับทราบ 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อ
สถานการณ ์  

  กยศ. 

 

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

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ
10 พฤษภาคม 
65 

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองปาน แจ้ห่ม เถิน 
และอ าเภอสบปราบ 

ทุกกลุ่ม 

11 พฤษภาคม 
65 

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองล าปาง ห้างฉัตร แม่
เมาะ และแม่ทะ 

ทุกกลุ่ม 

12 พฤษภาคม 
65 

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
งาว และแม่พรกิ 

ทุกกลุ่ม 

18 พฤษภาคม 
65 

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
วังเหนือ เกาะคา และ
เสริมงาม 

ทุกกลุ่ม 

25 พฤษภาคม 
65 

การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
จังหวัด (PM) ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2565 ครั้งที่ 5/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ 

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวดัล าปาง 

กยศ. 

31 พฤษภาคม 
65 

การประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 
5/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ  

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป และเกษตรอ าเภอ
ทุกอ าเภอ 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวดัล าปาง 

กยศ. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ   
   7.1 ประชาสัมพันธ์สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดล าปาง 
เพื่อช่วยเหลือส่งเคราะห์และเป็นสวัสดิการข้าราชการและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าปางทุกอ าเภอในจังหวัดล าปาง ค่าสมัครสมาชิกใหม่ 100 บาท ผู้ที่จะได้รับสงเคราะห์เมื่อ ตนเอง บิดา มารดา สามี 
ภรรยา และบุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงแก่กรรม จะด้วยประการใดก็ตามจะได้รับเงินสงเคราะห์ซึ่งช าระจากสมาชิกใน
อัตราคนละ 100 บาท สามารถสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 

7.2 การเคหะให้เช่าผู้มีรายได้น้อย 
7.3 การด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  นางสาววิภานันท์ สุขะ เกษตรอ าเภอสบปราบ แจ้งที่ประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านกลไกศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศ พ จ อ.) มีทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนขจัดความยากจนฯ โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน
และส่วนราชการในระดับอ าเภอ ประเด็นการพัฒนาใน ๔ มิติ คือ มิติสุขภาพ  

มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา และมิติรายได้    ได้ขับเคลื่อนแล้ว การแก้ไขปัญหาบุคคลและ
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ มอบหมายส่วนราชการอ าเภอ โดยมิติสุขภาพ ให้หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มิติ
การศึกษา ให้ส านักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อ าเภอ(กศน.อ า เภอ) มิติรายได้  ให้
ส านักงานเกษตรอ าเภอ  ประมงอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ ซึ่งหน่วยงานหลักไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ในการแก้ไขปัญหา 
เนื่องจากส านักงานเกษตรอ าเภอไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืช  ต้นพันธุ์ มีแต่การ
สนับสนุนความรู้  ขอหารือทางจังหวัดว่ามีการขับเคลื่อนการด าเนินงานนี้หรือไม่อย่างไร และขอสะท้อนปัญหาไปยัง
ส่วนกลาง (กรมส่งเสริมการเกษตร) ในการจัดสรรงบประมาณและมีมาตรการรองรับ ในส่วนแนวทางแก้ไขของอ าเภอสบ
ปราบ ได้ประสานงบประมาณกับ อปท..ในพื้นที่ และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ก าหนดการโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดล าปาง 

* หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ยังคงให้บรรลุวัตถุประสงค์ละเป้าหมายเหมือนเดิม 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี /เวลา รายละเอียด 

วันท่ี 1  

 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

 08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด  (เฉพาะวันแรกของการจัดโครงการฯ) 
• เกษตรอ าเภอ  (กล่าวตอนรับ) 
• นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ 
• นางสาวตวงรัตน์ โลห์่สุนทร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง กล่าวเปิดโครงการฯ  

09.00 – 10.30 น. • อบรม 
• การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีปลอดภัย และ ระบบการผลิตส าหรับสินค้าเกษตรปลอดภัย  
• การผลิตเกษตรดีปลอดภัยสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ 
• การผลิตเกษตรอินทรีย์ 
• เจ้าหน้าท่ี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง)  วิทยากร 

 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. 

 

• อบรม 
• การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีปลอดภัย และ ระบบการผลิตส าหรับสินค้าเกษตรปลอดภัย  
• การผลิตเกษตรดีปลอดภัยสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ 
• การผลิตเกษตรอินทรีย์ 

• เจ้าหน้าท่ี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง)  วิทยากร 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. 

 

อบรม 
• การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี   
• การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน 

• เจ้าหน้าท่ี (ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางเกษตร)  วิทยากร 

 รับประทานอาหารว่าง 

14.30 – 16.00 น. อบรม 
• การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มและการเช่ือมโยงเครือข่าย  
• การจัดท าแผนการผลิตเกษตรปลอดภัยสู่วิถีอินทรีย์ 

• เจ้าหน้าท่ี (ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางเกษตร)  วิทยากร 

40 40 40 
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ก าหนดการโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดล าปาง 
 

* หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ยังคงให้บรรลุวัตถุประสงค์ละเป้าหมายเหมือนเดิม 
 
 
 
 
 

 
 
 

วัน/เดือน/ปี /เวลา รายละเอียด 

วันท่ี 2  

 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 - 10.30 น. • อบรม 
• การเรียนรู้วิธีผลิตพืชเพ่ือลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต  
• การผลิตเกษตรแบบผสมผสาน ผลิตอาหารปลอดภัยสู่วิถีอินทรีย์ 

 • เกษตรกรต้นแบบ (ประธานศูนย์เครือข่าย) 
 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. 

 

• เศรษฐกิจพอเพียง 
• ประโยชน์จากน้ าหมักต่างๆ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี 
• เกษตรกรต้นแบบ (ประธานศูนย์เครือข่าย) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. 

 

• ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
• การผลิตน้ าหมัก จากปุ๋ยน้ าบ ารุงดอก กระตุ้นดอก/ใบ 
(การท าน้ าหมัก นมสด สรรพคุณ: บ ารุงใบ เร่งการแตกยอด แตกใบ บ ารุงผล เหมาะส าหรับ พืชทุกชนิด ) 

• การผลิตน้ าหมัก จากปุ๋ยน้ าบ ารุงดอก กระตุ้นดอก/ใบ  
(การท าน้ าหมัก แคลเซี่ยม – โบรอน สรรพคุณ : ต้นแข็งแรง กิ่งเหนียว ขั้วผลไม้เหนียว เม็ด ผลมีน้ าหนัก 
เหมาะส าหรับ พืชกินผล เช่น ข้าว แตง ถั่วฟักยาว บวบ) 

 • เกษตรกรต้นแบบ (ประธานศูนย์เครือข่าย) 
 รับประทานอาหารว่าง 

14.30 – 16.00 น. • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
• การผลิตน้ าหมัก จากปุ๋ยน้ าบ ารุงดอก กระตุ้นดอก/ใบ 
(การท าน้ าหมัก เพื่อเปิดตาดอก บ ารุงดอก บ ารุงผล สรรพคุณ: บ ารุงใบ เร่งการแตกยอด แตกใบ บ ารุงผล 
เหมาะส าหรับ เร่งการแตกตาดอก บ ารุงขั้ว บ ารุงผล พืชผัก ผลไม้มีน้ าหนัก) 

• เกษตรกรต้นแบบ (ประธานศูนย์เครือข่าย) 
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 (ร่าง) 

แบบรายงานการประเมิน Smart Farmer  
อ าเภอ....................จังหวัดล าปาง 

ณ วันที่ .............เดือน.......... พ.ศ. 2565 
 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร รวม ไม่ได้ประเมิน SF
(ครัวเรือน) Developing SF Smart Farmer Smart Farmer Model (ครัวเรือน) (ครัวเรือน)

หมายเหตุ : รายงานเป็นยอดสะสม
ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบงาน

(        )
ต าแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

ผลการประเมิน Smart Farmer (ครัวเรือน)
ที่ ต าบล หมายเหตุ
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