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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด (PM)  
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วันอังคาร ท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

..................... 

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

3. นางสาวจติติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต           
4. นางกีรตกิร พรรณกมลกุล หัวหน้ากลุ่มอารกัขาพืช  
5. นางสุนาน   เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป                             
6. นายไพโรจน์        จินากุล เกษตรอ าเภอเมืองล าปาง  
7. นายยุทธการณ ์ ไทยลา เกษตรอ าเภอเกาะคา  
8. นายพัฒนะ วาสนา เกษตรอ าเภอแจ้ห่ม  
9. นางกราบทอง พุ่มอยู ่ เกษตรอ าเภอวังเหนือ  

10. นางสาวสธุีรา สถาปัตย์ เกษตรอ าเภอแม่พรกิ  
11. นายดลพ สุภาวรรณ ์ แทน เกษตรอ าเภอสบปราบ  
12. นายจ ารัส เตชะสาย เกษตรอ าเภอแม่ทะ  
13. นางสาวจฬุาลักษณ ์ แตงอ่ า แทน เกษตรอ าเภอเมืองปาน  
14. นางสาวธัญญร์วี  ธนศิริพูลภทัร ์ เกษตรอ าเภอห้างฉัตร  
15. นายพงษ์ศักดิ ์ แดงปง รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอเถิน  
16. นางจุฑาทพิย ์ ศิริสืบ เกษตรอ าเภอแม่เมาะ  
17. นางสาวจงจิตร   มาลีเดช เกษตรอ าเภอเสริมงาม   
18. นางสาวจันทริา  กันทะ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภองาว               
19. ว่าที่ ร.ต.หญิงวรมนต ์   แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
20. นายดนัย ใจจะด ี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
21. นางปัณฑิกา ย   ยะหัวฝาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
22. นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
23. นายพิเชษธ รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
24. นางสาวนลิน เวียงนาค   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ        

  25. นางขวัญเรือน   เตชะสาย      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ      
  26. นางสาวจรีาย ุ  ไวสิทธิ ์   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       
 27. นางแน่งน้อย    แก้วมาลัย เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน                  
28. นางสาวนันท์นภัส   วงศ์ภกัดีสุข เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน                    
29. นางสุปรียา   พิอทุัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน       

 30. นางสาวสาลินี   ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธรุการ   
31. นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ       เลขานุการ    
32. นางสาวรุจิรา    หล้าวงศา   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ผู้ชว่ยเลขานุการ 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

1. นายอรรถพล  ลอมศร ี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
2. นายศุภกร  อินเตชะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
3. นายวงค์ลักณ ์  วงค์ศิร ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
4. นายวิทยากร   บุตรเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวเพชรดา เพ็งตา   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ติดราชการ         
2. นางสาววชัราภรณ ์ มะโนค า   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ตดิราชการ       

  3. นางสาวมัลลิกา   บุญภา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน     ตดิราชการ       
4. นางเรณู โรมา   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ      ตดิราชการ       

  5. นางสาวสุมติรา   บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ       
    6. นายช านาญ    เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     ติดราชการ       
    7. นายพงศธร   ตาเขียว     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    ติดราชการ       

วาระก่อนการประชุม  
1. มอบเกียรติบัตรบุคคล และหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ด าเนินการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 และส่งเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกในระดับเขต และระดับกรมต่อไป เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคคลากรและหน่วยงาน นั้น 

บัดนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล และหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด  
ปี 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอมอบเกียรติบัตรเพือ่น าไปมอบให้กับบุคคลดังรายนามต่อไปน้ี 

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

อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
อันดับที่ 2  นายศุภกร อนิเตชะ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

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

อ 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 
2. มอบเกียรติบัตรศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565   
   ตามหนังสือ ที่ ลป ๐๐๐๙.๕/ว4556 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดล าปางได้แจ้งการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2565 ลงพื้นที่เพื่อท าการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระหว่างวันที่ 3 - 
17 พฤษภาคม 2565 ตามแผนที่แจ้งไปแล้ว นั้น 

/จังหวัดล าปาง... 



๔ 
จังหวัดล าปาง จึงรายงานผลการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด 

ปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไป ได้รู้จักและ
ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดผลดีแก่ตนเองและประชาชนทั่วไป  

ผลการคดัเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565  ดงันี้ 
รางวัลที่ ๑   ได้แก่   ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนวังซ้าย อ าเภอวังเหนือ จงัหวัดล าปาง 

  รางวัลที่ ๒  ได้แก่   ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง  
  รางวัลที่ ๓  ได้แก่    ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง   

รางวัลชมเชย  ได้แก่    ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง   

รางวัลชมเชย  ได้แก่    ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทุ่งฝาย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวดัล าปาง   

 

ผลการคดัเลือกศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565  ดังนี้ 
รางวัลที่ ๑   ได้แก่   ศูนย์จัดการศัตรูพชืชมชนทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

  รางวัลที่ ๒  ได้แก่   ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  
  รางวัลที่ ๓  ได้แก่    ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง   

รางวัลชมเชย  ได้แก่    ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนบ้านท่าไม้ ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง   
รางวัลชมเชย  ได้แก่    ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง   

เริ่มประชุมเวลา     13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระดับจังหวัด 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดจัดประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) หลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณสมบัติข้าราชการเพื่อเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น ในวันที่ 29, 31 พฤษภาคม 2565 ความแตกต่าง (ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลาย) ใน 2 ประเด็น เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 

2. การย้ายข้าราชการภายในจังหวัด เปิดย้ายในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 
3. กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดชี้ตัวช านาญการพิเศษ ก าหนดส่งภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 
ระดับเขต 
1. การประกวดเว็บไซด์ส านกังาน ช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 เน้นย้ าการปรับปรุงเว็บไซด์

ของส านักงานเกษตรอ าเภอให้เป็นปัจจุบัน 
2. การเลื่อนต าแหน่งที่สูงข้ึน 

 ระดับกรม 
- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

/1. การเชื่อมโยง 



๕ 
     1. การเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดล าปาง ปี 2565 
           ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้บูรณาการร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เพื่อ
ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดล าปาง โดยจัดอบรมให้เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้ง 13 อ าเภอ ๆ ละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 455 คน ก าหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 
6 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึง ขอให้อ าเภอจัดเตรียมสถานที่จัดอบรม 
เกษตรกรเป้าหมาย และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 
เพื่อจัดท าแผนการเกษตรปลอดภัยสู่วิถีอินทรีย์” (อบจ. ขอเลื่อนการจัดอบรมดังกล่าวฯ จังหวัดจะแจ้งการจัดอบรมอีก
ครั้ง) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทัว่ไป   

4.1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
การย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ (ย้ายภายในหน่วยงาน) ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

4.1. งานการเงิน 
         1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖5 ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖5 ตัดยอดวันที่ 30 

พฤษภาคม 2565 ร้อยละ 67.5 (ล าดับที่ 5 เรียงจากผลการเบิกจ่ายต่ าสุด เน้นย้ าในการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่
ก าหนด) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
4.2.1 การขับเคลื่อน BCG Modle ด้านการเกษตร สินค้าข้าวเหนียว 

 โครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทาง
สายวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง (BCG - NAGA Belt Road) 
  คณะท้างานขับเคลื่อนฯ  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล้าปาง เกษตรจังหวัด
ล้าปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวล้าปาง จัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

พื้นที่ด าเนินการ ๙ อ าเภอ  เกษตรกรเป้าหมาย  ๘๐๐ คน 

ท่ี อ าเภอ เกษตรกรเป้าหมาย (คน) 
๑. เมืองปาน ๕๐ 
๒. แจ้ห่ม ๑๐๐ 
๓. ห้างฉัตร ๑๐๐ 
๔. เมืองล้าปาง ๑๕๐ 
๕. เกาะคา ๑๐๐ 
๖. แม่ทะ ๕๐ 
๗. เสริมงาม ๑๐๐ 
๘. เถิน ๑๐๐ 



๖ 
ท่ี อ าเภอ เกษตรกรเป้าหมาย (คน) 
๙. แม่พริก ๕๐ 
 รวม ๘๐๐ 

 
การด้าเนินโครงการฯ  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  ได้จัดประชุม

ชี แจงโครงการฯและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาการเป็นวิทยากรร่วมกับ Facilitator Leaders Trainers (FLT) รวม ๒๑ 
คน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวล้าปาง (เอกสารแนบ หน้า 24 - 25) 

 แผนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรกร ๘๐๐ ราย รุ่นละ ๕๐ คน หลักสูตร ๒ วัน ก้าหนดอบรม
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) 
 กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่า การประชุมชี แจงคู่มือการขึ นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 

๒๕๖๕ และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามันปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
Application  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริม
การเกษตร  จากการประชุมดังกล่าว ส้านักงานเกษตรจังหวัดได้เสนอให้การตรวจสอบทางสังคม เพิ่มเติมการตรวจสอบด้วย
วิธีการประชาคม จึงได้มีการด้าเนินการแก้ไขคู่มือการขึ นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๕ บทที่ ๓ ดังนี  

 ๑. การตรวจสอบทางสังคม เมื่อระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อมูลไปติด
ประกาศในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเวลา ๓ วัน และ/หรือ จัดประชาคมเพิ่มเติมภายในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดย
ต้องด้าเนินการทุกชนิดพืช ทั งแปลงเดิมและแปลงใหม่ เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชนนั นตรวจสอบ โดยเกษตรกรต้องลง
ชื่อยืนยันความถูกต้องข้อมูลของตนเอง มิฉะนั นจะถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบ 

๒. คณะท้างานตรวจสอบการขึ นทะเบียนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน มีหน้าที่ (ข้อ ๑)พิจารณาตรวจสอบ
ข้อมูลการขึ นทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรในหมู่บ้านและลงชื่อในแบบติดประกาศเพื่อรับทราบผลการติดประกาศ และ/
หรือผลการประชาคมในการตรวจสอบทางสังคม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3 สรุปข่าวทางไลน์ของแต่ละอ าเภอประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 (เอกสารแนบ หน้า 26) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4 ระบบการรายงานข้อมูลประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 (เอกสารแนบ หน้า 27) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

/4.2.5 รายงาน... 



๗ 
4.2.5 รายงานประจ าปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร 

 รายงานผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 จัดสรรให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
จ านวน 1 เล่ม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 1 เล่ม ตามหนังสือที่ ลป 0009.4/ว 
369 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 (มอบให้เกษตรอ าเภอในวันประชุม MM) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.6 คณะท างานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอ าเภอ 
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนกระดาษ A4 อ าเภอละ 8 รีม (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์แจ้ง

เบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ขอยกเลิก) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      4.3.1 รายงานสถานการณ์เก็บเก่ียวมันส าปะหลัง ปี 2564/65 จังหวัดล าปาง 

ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

ท่ี ต าบล 
พื้นท่ี

เพาะปลูก  
(ไร่) 

พื้นท่ี 
เก็บเก่ียว 

(ไร่) 

พื้นท่ี 
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  

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

3 แจ้ห่ม 2,475.92 2,475.92 100.00 7,427.76 3,000.00  

ระยอง5, ระยอง9, 
ระยอง11  
ระยอง 72,  
มันส าปะหลังพันธุ์ 89 

 

4 งาว 6,952.14 5,068.36 72.90 18,690.44 4,000.00  ระยอง5, KU50  

5 เมืองปาน 7,024.73 7,024.73 100.00 20,522.00 2,880.00  
ระยอง 5, ห้วยบง, 
ระยอง 72  

6 แม่เมาะ 5,833.94 5,833.94 100.00 17,501.82 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 3,306.02 97.52 9,670.05 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 6,001.19 95.13 19,114.00 3,000.00  ระยอง 5  



๘ 

ท่ี ต าบล 
พื้นท่ี

เพาะปลูก  
(ไร่) 

พื้นท่ี 
เก็บเก่ียว 

(ไร่) 

พื้นท่ี 
เก็บเก่ียว 
(ร้อยละ) 

ผลผลิต 
ที่เก็บเก่ียวแล้ว 

(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
ต่อไร่ 
(กก.) 

พันธ์ุที่ปลูก 

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

 

รวมสะสม
ทั้งหมด 90,262.42 86,523.32 96.44 284,011.78 3,240.51 

 

 

 
หมายเหตุ : 1. อ าเภอที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตครบและสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวแล้ว จ านวน 12 อ าเภอ ได้แก่ เมืองล าปาง       

วังเหนือ  แจ้ห่ม เมืองปาน แม่เมาะ แม่ทะ เกาะคา ห้างฉัตร เสริมงาม สบปราบ เถิน  และแม่พริก 
    2. ร้อยละของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมดของอ าเภอที่เก็บเกี่ยวผลผลิตครบแล้ว ไม่ครบ ร้อยละ 100 เนื่องจากใช้ 
        ส าหรับเป็นแหล่งผลิตท่อนพันธุ์ส ารอง 

แหล่งซื้อขายมีนส าปะหลังในพื้นท่ี รวม 3 แห่ง 
จ าหน่ายหัวมันสดราคาเฉลี่ย 2,200 บาท/ตัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.2 การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2565 

 จังหวัดล าปางร่วมกับอ าเภอเมืองปาน ก าหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3 การประกวดแปลงใหญร่ะดับจังหวัด ประจ าปี 2565 ของจังหวัดล าปาง 
                 ตามที่คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ได้ด าเนินการลงพื้นที่ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม 2565  ณ กลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 3 
แปลงใหญ่ ประกอบด้วย 
   1) แปลงใหญ่ผัก ต าบลวงัแก้ว อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
   2) แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ต าบลแม่กัวะ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
   3) แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 โดยผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการฯ ได้ผลการประกวดจากการเรียบเรียงคะแนนตามเกณฑ์
การประกวดแปลงใหญ่ ประจ าปี 2565 ดังนี้ 
    - แปลงใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

/แปลงใหญ.่.. 



๙ 
   - แปลงใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ แปลงใหญ่ผัก ต าบลวังแก้ว อ าเภอวังเหนือ จังหวัด
ล าปาง 
   - แปลงใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 คือ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ต าบลแม่กัวะ อ าเภอสบ
ปราบ จังหวัดล าปาง 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าผลคะแนนดังกล่าว เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับ
จังหวัด ให้ความเห็นชอบ และแปลงใหญ่ทั้ง 3 แปลง จะได้รับเงินรางวัลและโล่พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณ โดยส านกังาน
เกษตรจังหวัดล าปางจะด าเนินจัดท าโล่และจะมอบเงินรางวัลในโอกาสตอ่ไป และแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
จะด าเนินการปรับปรุงเล่มเอกสารและวีทีอาร์น าเสนอให้สมบูรณ์ เพื่อส่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่6 จังหวดั
เชียงใหม่ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ตอ่ไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร 
4.4.1 การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ 

                  ตามหนังสือที่ ลป 0009.2/ว 11364 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเตรียมความพร้อม 
ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕       

 ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้
ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย อาจท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าในด้านการเกษตร ประชาชนจึงควรใช้น้ าเพื่อประโยชน์
สูงสุด และในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฝนตกชุกหนาแน่นและมีโอกาสสูงที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อน
ผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่า    
ไหลหลาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าว     
จึงขอให้อ าเภอด าเนินการ ดังนี้                  

๑. ก่อนเกิดภัย ๑.๑ ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ        
แจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตร  ๑.๒ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
ความเสียหาย ๑.๓ ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ ออกเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าเกษตรกร เกี่ยวกับการเริ่มการเพาะปลูกในช่วง 
ฤดูฝน เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าฝนในพื้นที่ รวมถึงการดูแลพืชผลทางการเกษตรตลอดรอบการ
เพาะปลูก        

๒. ขณะเกิดภัย ๒.๑ ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นและรายงานสถานการณ์พื้นที่การเกษตรประสบภัย
พิบัติให้ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปางทราบโดยด่วน ๒.๒ จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น
แก่เกษตรกรที่ประสบภัย รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่ประสบภัย  
      ๓. หลังเกิดภัย ๓.๑ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ให้เร่งด าเนินการส ารวจและประเมินความเสียหาย ๓.๒ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยน าเสนอคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ/จังหวัด (ก.ข.ภ.อ./ก.ข.ภ.จ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด 

 
 
 

/หลักเกณฑ์... 



๑๐ 
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ 2564 การจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร  ให้ด าเนินการ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตรา ดังต่อไปนี้ ด้าน
พืช ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเงิน กรณีพื้นที่ท าการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟู
หรือเยียวยาให้กับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจ านวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ใน
อัตราดังนี้        

- ข้าว   ไร่ละ 1,340 บาท       
- พืชไร่และพืชผัก  ไร่ละ 1,980 บาท       
- ไม้ผลไม้ยืนตน้และอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาท 
เน้นย้ าการรายงาน คชภ.1 การประสานงานหน่วยงาน คชภอ. และหลักเกณฑ์การช่วยเหลือปี 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4.2 การจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร 
  ขอให้อ าเภอประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร น าสินค้ามาจ าหน่ายในงานฯ อ าเภอ

ละ 1 กลุ่ม ก าหนดจัดงานในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งอ าเภออีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 กลุ่มอารักขาพืช 
4.5.1 การบันทึกรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2565 

       ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0009.5/ว 3865 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256๕ เรื่อง โครงการ
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 2,097.45 90.32 
2 แม่เมาะ 605 612.00 101.16 
3 เกาะคา 583 559.00 93.14 
4 เสริมงาม 484 499.00 103.10 
5 งาว 495 545.70 92.06 
6 แจ้ห่ม 924 439.00 45.89 
7 วังเหนือ 884 884.00 100.00 
8 เถิน 847 353.50 41.74 
9 แม่พริก 242 242.00 100.00 



๑๑ 

ท่ี อ าเภอ 
เป้าหมายการผลิตและใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 

(ตัน) 

ผลการผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และวัสดุอินทรยี ์

คิดเป็นร้อยละ 

(ตัน)  (%) 

10 แม่ทะ 825 825.00 100.00 
11 สบปราบ 484 487.00 82.64 
12 ห้างฉัตร 891 934.05 84.35 
13 เมืองปาน 484 177.00 36.57 

รวม 9,728 8,654.70 81.77 
 

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

4.5.2 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดล าปาง ประจ าปี 2565 
 1) ข้อมูลจุดความร้อนสะสม (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR  

                                ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม ในพื้นที่จังหวัดล าปาง จ าแนกตามการใช้ประโยชน์
ที่ดิน แยกรายอ าเภอโดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 

 

อ าเภอ/
พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ 

พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ สปก. พ้ืนท่ีเกษตร ชุมชนและอื่นๆ 
พ้ืนท่ีริมทางหลวง 

(50เมตร) 
ผลรวม 

2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 
งาว 367 336 342 71 14 9 11 5 14 7 0 1 748 429 

แจ้ห่ม 183 185 335 178 16 21 4 2 15 6 0 0 553 392 
แม่เมาะ 323 257 14 4 18 14 3 2 10 3 0 0 368 280 

เถิน 364 123 689 87 39 31 19 15 29 11 1 2 1,141 269 
เมือง

ล าปาง 
154 72 224 44 24 11 32 18 60 24 6 1 500 170 

แม่พริก 355 121 46 14 41 16 8 2 22 6 0 2 472 161 
แม่ทะ 139 66 24 7 67 47 27 7 5 9 0 1 262 137 

เมืองปาน 92 40 226 57 12 6 9 2 8 2 0 0 347 107 
วังเหนือ 118 64 223 27 20 13 6 2 7 0 0 0 374 106 
เกาะคา 159 54 0 0 38 12 19 6 14 3 1 0 231 75 
สบปราบ 54 22 92 11 8 9 6 3 12 9 0 0 172 54 
เสริมงาม 229 28 38 1 33 7 5 4 4 1 0 0 309 41 
ห้างฉัตร 134 14 161 18 6 3 11 2 25 3 4 0 341 40 

ผลรวม 
2,67

1 
1,382 2,414 519 336 199 160 70 225 84 12 7 5,818 2,261 

 

 

 

/แผนภูมิแสดง... 



๑๒ 
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แผนภูมิแสดงจุดความรอ้น (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม ในพื้นที่จังหวัดล าปาง จ าแนกตามการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 

โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจุดความรอ้น (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม ในพื้นที่จังหวัดล าปาง แยกรายอ าเภอ 

โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2) ข้อมูลจุด... 

จุดความร้อน 

อ าเภอ 

จุดความร้อน 

พืน้ท่ี 



๑๓ 
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2) ข้อมูลจุดความร้อนสะสม (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
– 30 เมษายน  (ห้วง 60 วันห้ามเผา) ในพื้นที่จังหวัดล าปาง จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน แยกรายอ าเภอโดย
เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 

อ าเภอ/
พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ 

พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ สปก. พ้ืนท่ีเกษตร ชุมชนและอื่นๆ 
พ้ืนท่ีริมทางหลวง 

(50เมตร) 
ผลรวม 

2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 
เถิน 94 66 352 69 16 18 3 3 11 2 1 0 477 158 

แม่พริก 92 103 16 5 12 8 5 2 6 6 0 1 131 125 
แม่เมาะ 63 96 4 1 4 2 1 0 6 1 0 0 78 100 
แจ้ห่ม 56 51 162 36 4 3 1 0 2 0 0 0 225 90 
แม่ทะ 47 48 22 7 13 8 6 3 2 5 0 0 90 71 

เมืองล าปาง 28 25 111 17 9 6 3 4 14 5 0 1 165 58 
งาว 79 33 182 13 3 3 2 0 5 1 0 1 271 51 

เมืองปาน 53 14 181 26 0 2 2 1 3 1 0 0 239 44 
สบปราบ 11 18 47 11 1 5 1 1 1 6 0 0 61 41 
เกาะคา 38 33 0 0 9 4 3 2 5 1 1 0 56 40 
วังเหนือ 30 10 149 7 6 6 1 0 3 0 0 0 189 23 
เสริมงาม 79 7 23 1 2 3 0 0 1 1 0 0 105 12 
ห้างฉัตร 57 3 83 2 3 1 2 0 5 2 1 0 151 8 
ผลรวม 727 507 1,332 195 82 69 30 16 64 31 3 3 2,238 821 

 
แผนภูมิแสดงจุดความรอ้น (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน (ห้วง 60 วันห้ามเผา) ในพื้นที่จังหวดัล าปาง จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย
เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

/แผนภูมิแสดง... 

จุดความร้อน 

พืน้ท่ี 



๑๔ 
แผนภูมิแสดงจุดความรอ้น (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIR 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน (ห้วง 60 วนัห้ามเผา) ในพื้นที่จังหวดัล าปาง แยกรายอ าเภอ 
โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 
4.7.1 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร 

ขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ครั่ง (แมลงเศรษฐกิจ) โดยบูรณาการกับส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง และ
ด าเนินงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ เชื่อมโยงการท างานกับบริษัทรับซื้อ  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้การเลี้ยงครั่งตลอดกระบวนการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่  ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ศูนย์ ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
แปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (ครั่ง) จังหวัดล าปาง (สนับสนุนการฝึกอบรมและวัสดุ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัด
เชียงใหม ่ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเข้าร่วมคณะทีมงานวิจัย 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

- 

 

จุดความร้อน 

อ าเภอ 0

100

200

300

400

500 477

131
78

225

90

165

271 239

61 56

189

105
151158

125 100 90 71 58 51 44 41 40 23 12 8

ปี 2564 ปี 2565



 

 
 
 

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

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

6 พฤษภาคม 
2565 

ติดตามสถานการณ์
การผลติสับปะรด 
ปี 2565 

เพื่อติดตาม
สถานการณ์การผลติ
สับปะรด และหาแนว
ทางการจัดการ 

เกษตรกรผู้
ปลูกสับปะรด 

หอประชุม
ประชาธิปไตย 
ทรายทองพัฒนา 
หมู ่10 ต าบลเสด็จ  

แนวทางการจัดการสินค้าสับปะรด
ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกสบัปะรด 

  กสผ. 

โครงการส่งเสริม
การอารักขาพืชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลติสินค้า
เกษตร  

เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การป้องกัน
ก าจัดศัตรพูืชโดยวิธี
ผสมผสานและการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

เกษตรกร 25 
ราย 

ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 4  ต าบลน้ า
โจ้ อ าเภอแม่ทะ 

ผลตรวจเลือดปรากฏว่า ปกติ=0 ราย, 
ปลอดภัย=5 ราย, มีความเสี่ยง=13 
ราย  และไม่ปลอดภัย=7 ราย  
เกษตรกรมีความรู้การใชส้ารเคมีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย การป้องกันก าจัด
ศัตรพูืชแบบผสมผสาน 

  กอพ. 

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป  

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่ม และสอบถาม
ความต้องการของ
สมาชิกกลุ่ม 

วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม
แปรรูปกล้วย
และผลิตภัณฑ์ 

ที่ท าการวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ต าบลหัว
เสือ อ าเภอแม่ทะ 

กลุ่มมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
การแปรรูปกลว้ยน้ าวา้ เป็นกล้วยหนึบ 
(กล้วยอบลมร้อน) 

  กสก. 

7 พฤษภาคม 
2565 

ติดตามสถานการณ์
ผลผลิตลิ้นจี่  

เพื่อหาแนวทางการ
จัดการผลผลิตลิ้นจี่ ปี 
เกษตรกรบ้านบ่อ
สี่เหลี่ยม 2565 

เกษตรกรผู้
ปลูกลิ้นจี ่

หอประชุมโรงเรียน
บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 
ต าบลปงเตา อ าเภอ
งาว 

คาดการณ์ผลผลติลิ้นจี่ในพื้นที่บ้านบ่อ
สี่เหลี่ยม จะมีผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์
จักรพรรดิ จ านวน 90 ตนั และ
พันธุ์ฮงฮวย จ านวน 70 ตัน 
นอกจากนี้ยังมีผลผลิตทางการเกษตร
อีกหลากหลายชนิด เช่น ขิง กล้วย
หอม กาแฟ และครั่ง จากต้นลิ้นจี ่

  กสผ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

12 พฤษภาคม 
2565 

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป  

เพื่อติดตามโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตและแปรรูป
สมุนไพรใหม่พัฒนา 
ต าบลใหม่พัฒนา 
อ าเภอเกาะคา 

การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม มีความ
ต้องการต่อยอดจากลูกประคบ
สมุนไพร สมุนไพรบดผง สมุนไพร
อบแห้ง เป็นชุดกระโจมอบสมุนไพร 
ส าหรับคุณแม่หลังคลอด  

   

10, 11, 12 
พฤษภาคม 

2565 

คัดเลือกศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชน
ดีเด่น ระดับจังหวดั
ล าปาง ประจ าปี 
2565 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
ยกย่องประกาศ
เกียรติคุณและ
เผยแพร่ผลงานดีเด่น
เป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร สังคม และ
ชุมชน 

คณะกรรมการ 
ศดปช. 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนทุ่งฝาย (เมือง), 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนปงดอน (แจ้
ห่ม), ศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชนปงยางคก 
(ห้างฉตัร), ศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน
สันดอนแก้ว (แม่ทะ), 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชน
วังซ้าย (วงัเหนือ) 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชนเป็นที่รู้จักและ
ยึดถือ เป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติ 
ตามวตัถุประสงค์ของทางราชการ อัน
เป็นการเพิ่มศักยภาพ การด าเนินงาน 
ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน ให้สามารถ
ด าเนินการจดัการศตัรพูชืได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  กอพ. 

3, 9, 17 
พฤษภาคม 

2565 

คัดเลือกศูนย์
จัดการศัตรูพชื
ชุมชนดีเด่น ระดับ
จังหวัดล าปาง 
ประจ าปี 2565  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
ยกย่องประกาศ
เกียรติคุณและ
เผยแพร่ผลงานดีเด่น 
เป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร สังคม และ
ชุมชน 

คณะกรรมการ 
ศจช.  

ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนวอแก้ว (ห้าง
ฉัตร), ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนน้ าโจ้ 
(แม่ทะ), ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนแม่ปุ 
(แม่พริก), ศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน
ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน) 

ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน เป็นที่รู้จัก
และยึดถือ เป็นแบบอย่างในแนวทาง
ปฏิบัติ ตามวตัถุประสงค์ของทาง
ราชการ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพ การ
ด าเนินงาน ศูนย์จัดการศตัรูพชืชุมชน 
ให้สามารถด าเนินการจดัการศตัรพูืชได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กอพ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

18 พฤษภาคม 
2565 

งานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ (Field Day) 
ปี 2565  

สนับสนุนเกษตรกร
ให้มีองค์ความรู้เพื่อ
วางแผนการผลิต 
เข้าถึงปัจจัยการผลติ 
สร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกร 

เกษตรกร 
จ านวน 70 
ราย 

ศูนย์เครือข่ายต าบล
บ้านแลง อ าเภอ
เมืองล าปาง 

กิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู ้4 
สถานี ได้แก่ สถานีที่  1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต สถานีที่ 2 การ
ลดต้นทุนการผลิต สถานทีี่ 3 การเลี้ยง
จิ้งหรีด สถานีที ่4 การเลี้ยงโคเนื้อ 
ตลอดจนนิทรรศการของหน่วยงาน 

  กยศ. 

17 – 19
พฤษภาคม 65 

โครงการพัฒนา
เกษตรกร
ปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer)  

เพื่อพัฒนา Smart 
Farmer 
ผู้ประกอบการ
ต้นแบบ และเวที
เครือข่าย Young 
Smart Farmer 
ระดับเขต  
 

Smart 
Farmer และ 
Young 
Smart 
Farmer และ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
งาน 17  
จังหวัด
ภาคเหนือ   

เมาเทนพาร์ค-สวิซ
เซอร์แลนด์รีสอร์ท 
ต าบลแคมป์สน 
อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

การพัฒนาเครือข่ายที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ เพื่อความยั่งยืน 
- การขับเคลื่อนเครือข่าย Smart 
Farmer สู่การเป็นผู้ประกอบการ
ต้นแบบ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
Produce champion ระดับจังหวัด 
- ศึกษาดูงาน ณ ไร่ชาตร ี
- เปิดเวทีในรูปแบบ Shopping idea 
- สรุปผลของการ Shopping idea  

  กสก. 

10, 19 
พฤษภาคม 65 

จัดเวทีชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ ปีที่ 3  
ครั้งที่ 1,2 

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
การผลติ การบริหาร
จัดการที่ผา่นมา และ
หาแนวทางการ
ขับเคลื่อนกลุ่มเพื่อ
เป็นผู้ประกอบการใน
อนาคต  

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
งาน เกษตรกร 
จ านวน  30 
ราย 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านสบ
จาง - ทุ่งเลางาม 
ต าบลนาสัก อ าเภอ
แม่เมาะ 

การวางกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ 
การขอรับใบรองขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

  กยศ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

19 – 20
พฤษภาคม 65 

ประกวดแปลงใหญ่ 
ดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2565  
 

เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กลุ่มแปลง
ใหญ ่

เกษตรกร
แปลงใหญ่ 

ที่ท าการกลุ่มแปลง
ใหญ่ผัก ต าบลวัง
แก้ว, ศาลา SML 
หมู่ 1 ต าบลแม่กัวะ 
,ต าบลบ้านเอื้อม ที่
ท าการกลุ่มแปลง
ใหญ่ผัก ต าบลวัง
แก้ว  

แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด   กสผ. 

20 พฤษภาคม 
65 

โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ปี 
2565  ครั้งที ่1  

เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร
ด้านการบริหาร
จัดการศัตรูข้าว 

เกษตรกรนา
แปลงใหญ่
จ านวน 36 
ราย 

หมู่ที่ 5 ต าบลบ้าน
เอื้อม อ าเภอเมือง
ล าปาง 

เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลติ 
และมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มข้ึน รวมทั้ง
ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

  กอพ. 

24 - 28
พฤษภาคม 65 

โครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยจังหวัด
ล าปาง  
 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรและ
ประชาชนมีความรู้
และน าไปพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพ ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน 
 
 
 

เกษตรกลุ่มผู้
ปลูกผักต าบล
ห้างฉัตร 

หมู่ 2 ต าบลห้าง
ฉัตร อ าเภอห้าง
ฉัตร ต าบลเสริม
ขวา อ าเภอเสริม
งาม 

เกษตรกร น าความรูท้ี่ไดร้ับไปปรับใช้
ในการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่
วิถีเกษตรอินทรีย ์และพฒันาสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธภิาพและ
มาตรฐาน สร้างมูลคา่เพิม่ให้กับสินค้า
ที่ผลิต และเป็นที่ต้องการของตลาด 

  กยศ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

23 พฤษภาคม 
65 

นิเทศงานตาม
ระบบส่งเสริม
การเกษตร  
 

เพื่อให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่แก่เจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตร
อ าเภอ เกษตรกร 
และกลุ่มเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร 
เกษตรกร 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองปาน 
แจ้ห่ม และอ าเภอ
วังเหนือ 

อ าเภอรายงานความกา้วหน้าการ
ด าเนินโครงการ แผน ผล การ
ด าเนินงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
เกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตร
อ าเภอ  
1. นโยบายส าคัญ สถานการณ์โควิด 
การนิเทศงาน ความก้าวหน้าการสมัคร
ต าแหน่งใดได้บ้าง ตามประกาศ อกพ. 
กรมส่งเสริมการเกษตร (30 มีนาคม 
2565) การขับเคลื่อน BCG Model 
ด้านการเกษตร (ข้าว ไผ ่ครั่ง จามจุรี) 
วันอบรม FLT การจดัระดับเว็บไซด์
หน่วยงาน การขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 
ภาวการณ์ผลติพืชรายเดอืน เร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
2. งานรับผิดชอบกลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ ระบบส่งเสริมการเกษตร 
ศพก. (งบประมาณ คง. ครั้งที่ 3)
เกษตรเชิงพื้นที่ กาจดัอบรมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ร่วมกับ 
อบจ. ฯลฯ 
 

อ.แจ้ห่ม 1. 
การชว่ยเหลือ
ภัยพิบัติ 2. 
BCB โมเดล 
อ าเภอมีความ
ต้องการการ
ประสานงาน
ทางเดียว 
จังหวัดลง
อ าเภอ เพื่อ
การปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปใน
ทิศทาง
เดียวกัน 

 ทีมนิเทศ 1 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

     3. งานรับผิดชอบกลุ่มอารักขาพืช การ
จัดท าแปลงเรียนรู้ ศดปช. จ านวน 1 
แปลง ส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 65 
การรายงานโครงการผลติและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ รายงานทกุวันที ่22 ของทุก
เดือน รายงานการระบาดศัตรพูืช 
อ าเภอละ 4 ข่าว รายงานตรวจวินิจฉัย
คลินิกพืช ก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน 
อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ราย รายงาน
การระบาดของโรคใบดา่งมันส าปะหลัง 
ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ตั้งแต่วันที ่
15 พ.ค.65- 15 มี.ค. 66 ฯลฯ 
4. งานรับผิดชอบกลุ่มสง่เสริมและ
พัฒนาเกษตรกร เตรียมความพร้อม
ปัญหาภัยพิบัติ ก่อนเกิด เกิด และหลัง
หลังเกิด ฯลฯ 
5. งานรับผิดชอบกลุ่มสง่เสริมและ
พัฒนาการผลิต การด าเนินงานตาม
โครงการ คง ฯลฯ 

   

24 - 28
พฤษภาคม 65 

โครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย  

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้
และน าไปพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตร  

เกษตรกลุ่มผู้
ปลูกผักต าบล
ห้างฉัตร 

หมู่ 2 ต าบลห้าง
ฉัตร, ต าบลเสริม
ขวา  

เกษตรกร น าความรูท้ี่ไดร้ับไปปรับใช้
ในการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่
วิถีเกษตรอินทรีย ์และพฒันาสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธภิาพ 

  กยศ. 
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วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

24 - 27 
พฤษภาคม 65 

อบรมพัฒนา
ประธานศูนย์
เครือข่าย โครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร  

เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของ
ประธานศูนย์

เครือข่าย ศพก. 

ประธาน 
ศพก. 

เครือข่าย 
อ าเภอละ 10 

ราย รวม 
130 คน 

ศพก.และเครือข่าย
อ าเภอเกาะคา เถิน 
แจ้ห่ม และแม่ทะ 

ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน 
130 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และ
เป็นูศนย์กลางในการถ่ายทอดเทค
โนโลนีการผลิตต่อไป 

  กยศ 

24, 25 
พฤษภาคม 65 

โครงการส่งเสริม
การบริโภคและใช้
วัตถุดิบสินค้า Q 
จังหวัดล าปาง  
   

เพื่อตรวจประเมิน
ร้านอาหารวตัถุดิบ
ปลอดภัย 

ร้านอาหาร ตลาดเทศบาล1(
หลักเมือง) ตลาด
เทศบาล3 (รัษฎา) 
ตลาดสดเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร  
ร้านDuomo  Cafe 
, ร้านDreamer 
burger steak 
pasta และร้าน 
ครัวกะลา  
ร้านอาหารฟาร์ม
แกะ Hug You 
ร้านอาหารอาจารย์ 
ตุ๊ รา้น Cafe de 
AriYa และ ร้าน T 
Bone Steak  Box 
Lampang 

ประชาสัมพันธใ์ห้ผู้บริโภคได้รู้จกั
ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
ระดับจังหวัดที่มกีารใช้วตัถุดิบที่มี
ความปลอดภัย โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมประเมินฯ 

  กสผ. 

21 



 

 
 
 

วันที่/เดือน/ปี กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ บุคคล 
เป้าหมาย 

สถานที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

31 พฤษภาคม 
65 

การประชุมเกษตร
อ าเภอ (MM) และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (PM)  
ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2565 
ครั้งที่ 5/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงาน
ตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงาน
นโยบายที่ส าคัญ  

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

ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรและงานนโยบายที่ส าคัญ 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเน้น
ย้ าให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที ่
ให้เกษตรกรได้รับทราบ และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อ
สถานการณ ์  

  กยศ. 

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

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ
9 มิถุนายน 65 การจดังานโครงการคลินกิเกษตร

เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธริาช ฯ  สยาม
มกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2565 

เพื่อให้ค าแนะน าและให้บริการเกษตรกร เกษตรกรในพื้นที ่ โรงเรียนเมืองปานพัฒน
วิทย์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย 
ต าบลหัวเมือง อ าเภอ
เมืองปาน 

กสผ. 

27 มิถุนายน 
65 

การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
จังหวัด (PM) ประจ าเดือนมิถุนายน
2565 ครั้งที่ 6/2565 

เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
และงานนโยบายที่ส าคัญ 

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตร จังหวดัล าปาง 

กยศ. 

30 มิถุนายน 
65 

การประชุมเกษตรอ าเภอ (MM) 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 
6/2565 

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 เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจ าปี 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตส านึกให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ต้นไม้ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ป้องกันลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดมลพิษจากฝุ่นและหมอกควัน หลังเลิกประชุม ณ บริเวณหน้าส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง ทั้งนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้เตรียมกล้าไม้ไว้ให้แล้ว 

 7.2 ส ารวจครุภัณฑ์ รถยนต์ ที่ขัดแย้งกับการบันทึกระบบสินทรัพย์ อ าเภอไหนไม่ได้บันทึก 
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ขอให้ด าเนินการตรวจสอบ เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรน าระบบสินทรัพย์มาพิจารณา
การจัดซื้อรถยนต์ใหม่ 

7.3 เกษตรอ าเภอเกาะคา แจ้งที่ประชุม เรื่องข้อมูลเกษตรกรประสบภัยพิบัติ การดึงข้อมูล
พื้นฐานของเกษตรกร ของประมง ปศุสัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรเป็นข้อมูลไม่ละเอียด ไม่สามรถน ามาใช้ในการ
พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยได้ เน่ืองจากเกษตรกรขึ้นเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น แต่ไม่
ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ และกรมประมง 

7.4 เกษตรอ าเภอแจ้ห่ม แจ้งที่ประชุม 3 เรื่อง ดังนี้  
      1) การขับเคลื่อน BCG โมเดล ด้านการเกษตร สินค้าข้าวเหนียว โครงการยกระดับรายได้

และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรม (BCG-NACA Belt Road)
ในการประสานงานโครงการฯ กับส านักงานเกษตรอ าเภอควรจะเป็นไปตามระบบสื่อสารผ่านทางส านักงานเกษตรจังหวัด 
ไปยังส านักงานเกษตรอ าเภอ เพื่อลดความสับสนของอ าเภอ และเพื่อให้การขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  

      2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและเกณฑ์การพิจารณาความ
เสียหายผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี กระท่อม กัญชา ที่เป็นพืชใหม่ ส าหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีประสบภัยพิบัติจง
ให้การช่วยเหลือในอัตราเท่าไหร่ ขอหารือ 

      3) การกระจายผลผลิตสับปะรด อ าเภอแจ้ห่มเป็นอ าเภอที่มีการปลูกสับปะรด ช่วงนี้เป็น
ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อ าเภอประสบปัญหาในการจ าหน่าย ทางนายอ าเภอแจ้ห่มได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ 
SCG สภาเกษตรกร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนของส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่ม ใคร่ขอให้ทางส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าปางช่วยกระจายผลผลิตในตลาดเกษตรกร  

7.5 เกษตรอ าเภอวังเหนือ แจ้งที่ประชุม ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์  กล้าพันธุ์ จากศูนย์
ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน และบึงฉวาก เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรที่มีรายได้น้อย การด าเนินงานขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศ.พ.จ.อ) ซึ่งจะได้รับในเดือนกันยายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.  

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

                                                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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