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ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลาปาง
1. ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด
1.1 พื้นที่ทั้งหมด 7,833,726 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,523,205.69 ไร่ (19.44 % ของพื้นที่ทั้งหมด) แบ่งเป็น
- พื้นที่เพาะปลูก
1,111,113.00 ไร่ (72.95 %)
- พื้นที่ประมง
6,025.69 ไร่ (0.39 %)
- พื้นทีท่ ุ่งหญ้าสาธารณะ
406,067.00 ไร่ (26.66 %)
(จังหวัดลาปางไม่มีการเก็บข้อมูลพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่สาธารณะ/บนดอย/บริเวณที่อยู่อาศัย)
พื้นที่เพาะปลูก 1,111,113 ไร่ แบ่งเป็น
- พื้นที่ปลูกข้าว
522,757 ไร่ (47.05 %)
- พืชไร่
345,776 ไร่ (31.12 %)
- ไม้ผลไม้ยืนต้น
204,927 ไร่ (18.44 %)
- พืชผัก
37,653 ไร่ (3.39 %)
โดยมีพื้นที่ชลประทาน 769,036 ไร่ (68.84 % ของพื้นที่เกษตรกรรม)
1.2 สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม
1) ปริมาณน้าภาพรวมจังหวัด
สถานการณ์น้าในเขตจั งหวัดลาปางในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ ก มีปริมาณน้า
เก็บกักรวมกัน 493.162 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 211.203 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ
42.83 ของความจุอ่างเก็บน้ ารวมกัน ทั้งหมด เป็นปริมาณน้าที่ส ามารถนามาใช้การได้จานวนทั้งสิ้ น 180.613
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็ นร้อ ยละ 36.82 ของความจุรวมกันทั้งหมด (ที่มา : โครงการชลประทานลาปาง
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
2) ปริมาณน้าฝนสะสม
ปริมาณน้าฝน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รวม 20.10 มิลลิเมตร
จานวนวันฝนตกรวม 3 วัน (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลาปาง ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
3) ความต้องการใช้น้าของจังหวัดจาแนก 4 ด้าน
- อุปโภคบริโภค
25.49
- ระบบนิเวศน์ และอื่นๆ
34.97
- เกษตรกรรม
13.37
- อุตสาหกรรม
(ที่มา : โครงการชลประทานลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

ล้าน ลบ.ม.
ล้าน ลบ.ม.
ล้าน ลบ.ม.
ล้าน ลบ.ม.

4) การใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)
พื้นที่ทาการเกษตรที่เหมาะสมสูง ( S1) จานวน 100,279.96 ไร่ ประกอบด้วย
- ข้าว
จานวน 88,550.92 ไร่
- อ้อย
จานวน
866.72 ไร่
- ข้าวโพด
จานวน
675.70 ไร่
- สับปะรด
จานวน
1,667.73 ไร่
- มันสาปะหลัง
จานวน
755.36 ไร่
- ลาไย
จานวน
7,763.53 ไร่
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พื้นที่ทาการเกษตรที่เหมาะสมปานกลาง( S2) จานวน 327,087.20 ไร่ ประกอบด้วย
- ข้าว
จานวน 207,138.60 ไร่
- อ้อย
จานวน
8,194.34 ไร่
- ข้าวโพด
จานวน 75,737.47 ไร่
- สับปะรด
จานวน 10,354.59 ไร่
- มันสาปะหลัง
จานวน
8,072.19 ไร่
- ลาไย
จานวน 17,590.01 ไร่
พื้นที่ทาการเกษตรที่เหมาะสมเล็กน้อย ( S3) จานวน 185,748.09 ไร่ ประกอบด้วย
- ข้าว
จานวน 106,147.27 ไร่
- อ้อย
จานวน 21,314.48 ไร่
- ข้าวโพด
จานวน 32,911.99 ไร่
- สับปะรด
จานวน
5,824.18 ไร่
- มันสาปะหลัง
จานวน 19,055.97 ไร่
- ลาไย
จานวน
494.20 ไร่
พื้นที่ทาการเกษตรไม่เหมาะสม
จานวน 153,244.52 ไร่ ประกอบด้วย
- ข้าว
จานวน 126,368.87 ไร่
- อ้อย
จานวน
757.95 ไร่
- ข้าวโพด
จานวน 14,605.37 ไร่
- สับปะรด
จานวน
4,525.98 ไร่
- มันสาปะหลัง
จานวน
1,437.73 ไร่
- ลาไย
จานวน
5,548.62 ไร่
(ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
1.3 ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) ปี 2561 มีมูลค่ารวม 71,950 ล้านบาท
จาแนกเป็น GPP ในภาคเกษตร 8,358 ล้านบาท (11.61 %) และนอกภาคเกษตร 63,592 บาท (88.39 %)
(ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
จานวนประชากร ทั้งหมด 728,131 คน ประกอบด้วย ชาย จานวน 354,784 คน
หญิง จานวน 373,347 คน (ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดลาปาง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
จานวนครัวเรือน 295,684 ครัวเรือน เป็นภาคการเกษตร 107,816 ครัวเรือน
(ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดลาปาง สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
และสานักงานประมงจังหวัดลาปาง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
จานวนประชากรภาคแรงงานทั้งหมด 403,848 คน แบ่งเป็นแรงงานภาคเกษตร 175,278 คน และ
แรงงานนอกภาคเกษตร 228,573 คน (ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563)
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1.4 พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด
1. ข้าวนาปี พื้นที่เพาะปลูก จานวน 454,207 ไร่ ผลผลิต จานวน 240,276 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ จานวน 529 กก.
2. ข้าวนาปรัง พื้นที่เพาะปลูก จานวน 16,031 ไร่ ผลผลิต จานวน 8,522 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ จานวน 567 กก.
3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่นที่ 1 พื้นที่เพาะปลูก จานวน 247,706 ไร่ ผลผลิต จานวน 223,430 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ จานวน 902 กก.
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่นที่ 2 พื้นที่เพาะปลูก จานวน 9,882 ไร่ ผลผลิต จานวน 9,487 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ จานวน 960 กก.
4. มันสาปะหลัง พื้นที่เพาะปลูก จานวน 82,785 ไร่ ผลผลิต จานวน 219,463 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ จานวน 2,651 กก.
5. กระเทียม พื้นที่เพาะปลูก จานวน 4,784 ไร่ ผลผลิต จานวน 4,028 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ จานวน 842 กก.
6. สับปะรด พื้นที่เพาะปลูก จานวน 24,240 ไร่ ผลผลิต จานวน 40,361 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ จานวน 2,432 กก.
7. กาแฟ พื้นที่เพาะปลูก จานวน 7,311 ไร่ ผลผลิต จานวน 504 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ จานวน 94 กก.
(ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
1.5 สัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด (สัตว์บก)
1. ไก่พื้นเมือง เกษตรกร จานวน 45,564 ราย จานวน 1,615,763 ตัว มูลค่า
2. ไก่ไข่ เกษตรกร จานวน
1,183 ราย จานวน 626,485 ตัว มูลค่า
3. ไก่เนื้อ เกษตรกร จานวน
219 ราย จานวน 1,388,105 ตัว มูลค่า
4. สุกร เกษตรกร จานวน
2,853 ราย จานวน 199,666 ตัว มูลค่า
5. โคเนื้อ เกษตรกร จานวน 11,955 ราย จานวน 122,762 ตัว มูลค่า
6. กระบือ เกษตรกร จานวน
1,369 ราย จานวน 13,498 ตัว มูลค่า
(ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

253.34 ล้านบาท
368.36 ล้านบาท
124.94 ล้านบาท
670.87 ล้านบาท
771.89 ล้านบาท
134.98 ล้านบาท

สัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ (สัตว์น้า)
1. ปลานิล เกษตรกร จานวน 8,457 ราย พื้นที่ 4,201 ไร่ ผลผลิต 752,596 กก. มูลค่า 45.15 ล้านบาท
2. ปลาดุก เกษตรกร จานวน 3,239 ราย พื้นที่ 1,724 ไร่ ผลผลิต 766,135 กก. มูลค่า 38.30 ล้านบาท
(ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
1.6 สินค้าสาคัญของจังหวัดลาปาง
1. สินค้าเด่นของจังหวัดลาปาง ได้แก่
- ข้าวอินทรีย์ ลักษณะเด่น ข้าวหอมใบเตย พื้นที่ปลูกอาเภอเมืองลาปาง จานวน 20 ไร่ ผลผลิต 20 ตัน
- ข้าวอินทรีย์ ลักษณะเด่น ข้าวมะลิแดง พื้นที่ปลูกอาเภอเถิน จานวน 60 ไร่ ผลผลิต 3.60 ตัน
- ข้าวอินทรีย์ ลักษณะเด่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมนิล ข้าวมะลิแดง
พื้นที่ปลูกอาเภอแม่พริก จานวน 193.75 ไร่ ผลผลิต 6 ตัน
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-ข้าว GAP ลักษณะเด่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวทับทิมชุมแพ พื้นที่ปลูกอาเภอห้างฉัตร จานวน 180 ไร่
ผลผลิต 100 ตัน
-ข้าว ลักษณะเด่น ข้างกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสายน้าแร่แจ้ซ้อน พื้นที่ปลูกอาเภอเมืองปาน จานวน 8 ไร่
ผลผลิต 3.6 ตัน
- สับปะรด GAP ลักษณะเด่น สับปะรด GAP พื้นที่ปลูกอาเภอเมืองลาปาง จานวน 734 ไร่ ผลผลิต 1,210 ตัน
- ส้มเกลี้ยง GAP ลักษณะเด่น น้าส้มเกลี้ยง พื้นที่ปลูกอาเภอแม่พริก จานวน 600 ไร่ ผลผลิต 1,200 ตัน
(ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
2) สินค้า GI ของจังหวัดลาปาง ได้แก่
1. ข้าวแต๋นลาปาง
ลักษณะเด่น คือ ข้าวเหนียวทอดกรอบราดด้วยน้าอ้อยที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดลาปาง ด้วยกรรมวิธีพิเศษ
ตามภู มิ ปั ญ ญาของชาวบ้ า นจั ง หวั ด ล าปาง ท าจากข้ า วเหนี ย วพั น ธุ์ กข. 6 ข้ า วเหนี ย วก่ า (ข้ า วเหนี ย วด า)
รสชาติหวาน หอม กรอบ มัน อร่อย กลุ่มเครือข่ายข้าวแต๋นจังหวัดลาปาง 81 หมู่ที่ 2 ตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
2. ชามไก่ลาปาง
ลักษณะเด่น คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ที่ผลิตขึ้นในจังหวัดลาปาง
มีลักษณะเฉพาะถิ่นที่โดนเด่นทั้งกระบวนการผลิตและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลาปาง โดยมีลวดลายไก่ ดอกโบตั๋น
และต้นกล้วยจากการวาดมือ สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลาปาง 111/4 ถนนพหลโยธิน ตาบลสวนดอก อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง
(ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาปาง)
1.7 สินค้า OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด
1. กาแฟคั่วคู่ขวัญ ผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิต กาแฟสดเขลางค์นครจากไร่ปางมะโอ ต.วังเงิน
อ.แม่ทะ แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ เกษตรกรผลิตเอง
2. ข้าวไรซ์เบอรรี่แจ้ซ้อน ผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิต คือ กลุ่มข้าวทิพย์ร่มโพธิ์ ต.แจ้ซ้อน
อ.เมืองปาน แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ เกษตรกรผลิตเอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง ได้ตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปางสนับสนุนบรรจุภัณฑ์
3. กาแฟอาราบิก้าคั่วเมล็ด ผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิต คือ สุวรรณการ์เด้น ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ เกษตรกรผลิตเอง สานักงานเกษตรจังหวัดลาปางสนับสนุนเครื่องกะเทาะเปลือกกาแฟ
4. ไส้อั่วปลาสมุนไพร ผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิต คือ ไส้อั่วสมุนไพรสุภัทรา ต.ชมพู อ.เมืองลาปาง
แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ ร้านขายส่งปลาเนื้อที่ขูดสาเร็จแล้วเพื่อมาทาไส้อั่ว เครื่องสมุนไพรซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่
และตลาดในชุมชน
5. ลูกชิ้นหมู ตราอรรถวัฒน์ ผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิต คือ ลูกชิ้น - หมูยอ อรรถวัฒน์ ต.ชมพู
อ.เมืองลาปาง แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ ฟาร์มในพื้นที่อาเภอเมือง
6. น้าพริกกรอบสมุนไพร ผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิต คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนาจากัด
7. น้าพริกตาแดง(ตารับล้านนา) ผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิต คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันป่าสัก
(น้าพริกตาแดง) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ ตลาดในพื้นที่ อ.เกาะคา ตลาดชุมชน และตลาดในจังหวัด
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8. ข้าวแต๋นน้าแตงโมหน้าอ้อย-งา ผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิต คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาปางหลวง
ต.ลาปางหลวง อ.เกาะคา แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ รับซื้อข้าว ณ โรงสี ในพื้นที่อาเภอเกาะคา
9. ไข่เค็มเสริมไอโอดีน ผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิต คือ กลุ่มแม่บ้านบ้านมั่ว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม
แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ ตลาดชุมชน ในพื้นที่ และ ตลาดในจังหวัด
10. ขมิ้นชันแคปซูล ผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิต คือ สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตาบลแม่มอก
จากัด ต.แม่มอก อ.เถิน สานักงานสหกรณ์จังหวัดกากับติดตามกระบวนการผลิตสมุนไพร
(ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง
สานักงานสหกรณ์จังหวัดลาปาง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง)
1.8 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เป็นโครงการที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 13 อาเภอ
25 ตาบล 30 หมู่บ้าน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
1. บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จุดเด่น คือ เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง
และปลูกผักปลอดสารพิษ โดยสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ
2. บ้านปางมะโอ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จุดเด่น คือ มีผลผลิตโดดเด่น คือ เห็ดหอม กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล
โดยสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม
3. บ้านกิ่วหลวง ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จุดเด่น คือ มีการปลูกผักพื้นบ้าน ผักเชียงดา และสมุนไพร
สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ให้การสนับสนุนโรงคัดบรรจุ
4. บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จุดเด่น คือ มีการปลูกกาแฟ ไม้เมืองหนาว (สตรอเบอร์รี่ และแมคคาเดเมีย)
โดยสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง สนับสนุนเครื่องกะเทาะเปลือกกาแฟ
5. บ้านแป้นใต้ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม มีการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ถ่ายทอด
องค์ความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง และ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดลาปาง)
1.9 สหกรณ์ในจังหวัดลาปาง
1) สหกรณ์ในจังหวัดลาปาง มีจานวน 80 แห่ง สมาชิกสหกรณ์ 145,683 ราย จาแนกเป็น
- สหกรณ์ภาคการเกษตร จานวน 37 แห่ง สมาชิก 108,050 ราย (74.17 %)
- นอกภาคการเกษตร จานวน 43 แห่ง สมาชิก 37,633 ราย (25.83 %)
2) การจัดชั้นมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์ในจังหวัดลาปาง
2.1 ดีเลิศ (A) จานวน
37 แห่ง
2.2 ดีมาก (B)
จานวน
21 แห่ง
2.3 ดี
(C) จานวน
9 แห่ง
2.4 ไม่ผ่าน (F)
จานวน
13 แห่ง
รวมทั้งหมด
จานวน
80 แห่ง
3) มูลค่าธุรกิจสหกรณ์ จานวน 4,085.89 ล้านบาท
(ข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)
(ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดลาปาง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
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2. ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด
2.1 พื้นที่การทาเกษตรอินทรีย์ รวม 6,135.465 ไร่ เกษตรกร 1,286 ราย/แปลง
ชนิดสินค้า
จานวนราย/แปลง
จานวนไร่
1) ข้าว T1 (เตรียมความพร้อม)
168
942
ข้าว T2 (ปรับเปลี่ยน)
504
2,267.75
ข้าว T3 (รับรองมาตรฐาน)
407
2,202.25
รับรองมาตรฐาน
130
642.12
ชนิดสินค้า
จานวนราย/แปลง
จานวนไร่
2) พืช (แปลง)
ปรับเปลี่ยน
2
13.75
รับรองแล้ว
10
169.52
ชนิดสินค้า
จานวนราย/แปลง
จานวนไร่
3) เกษตรผสมผสาน (แปลง)
ปรับเปลี่ยน
รับรองแล้ว
43
86.00
ชนิดสินค้า
จานวนราย/แปลง
จานวนไร่
4) ประมง (ฟาร์ม)
ปรับเปลี่ยน
22
12.075
รับรองแล้ว
รวมทั้งสิ้น
1,286
6,135.465
2.2 การรับรอง GAP ด้านพืชอาหาร เกษตรกร 5,505 ราย พื้นที่ 18,213.01 ไร่ ด้านข้าว เกษตรกร 1,578
ราย พื้นที่ 8,123.75 ไร่ ด้านประมง เกษตรกร 49 ราย พื้นที่ 34.22 ไร่ และด้านปศุสัตว์ จานวน 233 ฟาร์ม
ชนิดสินค้า
จานวนราย/แปลง
จานวนไร่
1) พืช (แปลง)
5,505
18,213.01
2) ข้าว GAP Gain&Seed (ราย)
1,578
8,123.75
3) ประมง GAP
5
3.75
ประมง Safety level
44
30.47
4) ปศุสัตว์
233
3. งบประมาณ ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 677,857,259 บาท แบ่งเป็น
3.1 งบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัด (Function Base)
1) งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น 623,557,229 บาท
ผลการเบิ ก จ่ า ย 40,837,432.35 บาท
คิดเป็นร้อยละ 6.54 จาแนกเป็น งบดาเนินงาน 2,767,123.37 บาท งบลงทุน 38,070,308.98 บาท
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2) ผลการด าเนิ น งาน/ผลการปฏิ บั ติ ร าชการส าคั ญ (แผนงานโครงการจ าแนกตามพื ช ปศุ สั ต ว์ ประมง
กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้านพืช
(1) พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตรระบบส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 151,200 บาท
สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(2) ส่ ง เสริ มการใช่ เครื่ องจั กรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร งบประมาณ 38,100 บาท
สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(3) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน งบประมาณ 326,400 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(4) ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร งบประมาณ 56,500 บาท
สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(5) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร งบประมาณ 68,750 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(6) พัฒนาเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 179,500 บาท บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(7) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ งบประมาณ 1,365,200 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(8) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ งบประมาณ 2,346,700 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(9) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง งบประมาณ 72,900 บาท สนง.เกษตร
จังหวัดลาปาง
(10) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด งบประมาณ 40,600 บาท สนง.เกษตรจังหวัด
ลาปาง
(11) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ห ลั ง ฤดู ท านา งบประมาณ 39,500 บาท
สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(12) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืน งบประมาณ 57,500 สนง.เกษตร
จังหวัดลาปาง
(13) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเคี้ยวมัน (มะคะเดเมีย ,มะม่วงหิมพานต์) เพื่อความ
ยั่งยืนงบประมาณ 84,000 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(14) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน งบประมาณ 50,500 บาท สนง.
เกษตรจังหวัดลาปาง
(15) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร งบประมาณ
491,000 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(16) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 346,750 บาท
สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(17) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในระดับไร่นา งบประมาณ 70,500 บาท สนง.เกษตรจังหวัด
ลาปาง
(18) ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกร งบประมาณ 452,150 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(19) ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร งบประมาณ 275,600 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(20) ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดาริ งบประมาณ 10,000 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(21) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ งบประมาณ 110,000 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(22) พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น สิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป งบประมาณ 94,000 บาท
สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(23) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 325,050 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(24) สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร งบประมาณ 171,800 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
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(25) ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร งบประมาณ 1,420,250 บาท
สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(26) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ ( Smart Farmer & Young Smart Farmer)
งบประมาณ 304,000 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(27) ตลาดเกษตรกร งบประมาณ 136,000 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(28) งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยี งบประมาณ 628,915,000 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรลาปาง
(29) พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร งบประมาณ 345,800 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรลาปาง
(30) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร งบประมาณ 672,245 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรลาปาง
(31) พัฒนาเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 7,066 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลาปาง
(32) ส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ งบประมาณ 70,175 บาท ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรลาปาง
(33) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ งบประมาณ 54,425 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ลาปาง
(34) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร งบประมาณ 36,190 บาท ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรลาปาง
(35) ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร งบประมาณ 72,000 บาท
สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(36) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ 1,980,000 บาท สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(37) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย งบประมาณ 584,000 บาท สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(38) ก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน งบประมาณ 4,343,200 บาท สถานีพัฒนาที่ดิน
ลาปาง
(39) ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก งบประมาณ 18,320, 300
บาท สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(40) การผลิ ตและกระจายเมล็ ด พั น ธุ์ ขยายและจ าหน่า ย งบประมาณ 1,062,000บาท บาท
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง
(41) เพิ่มศั กยภาพการผลิ ตเมล็ ดพัน ธุ์ข้าวชั้ นพันธุ์ ขยายจาหน่า ย งบประมาณ 207,000 บาท
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง
(42) ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ข้าว งบประมาณ 182,000 บาท ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง
(43) เพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน งบประมาณ 278,800 บาท ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง
(44) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ งบประมาณ 155,000 บาท ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง
(45) เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP คบวงจรด้านการผลิต งบประมาณ 70,000 บาท
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง
(46) ปรับ ปรุงแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน งบประมาณ 50,400 บาท ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลาปาง
(47) ศูนย์บริการประชาชน งบประมาณ 34,220 บาท สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลาปาง
(48) ตรวจสอบที่ดิน งบประมาณ 220,480 บาท สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลาปาง
(49) จัดที่ดิน งบประมาณ 358,950 บาท สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลาปาง
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(50) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ 87,050 บาท สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดลาปาง
(51) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ งบประมาณ 113,000 บาท สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ลาปาง
(52) พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม งบประมาณ 28,405 บาท สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ลาปาง
(53) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ 150,260บาท สานักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดลาปาง
(54) ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ 1,000,100 บาท สานักงานการปฏิรูป
ทีด่ ินจังหวัดลาปาง
(55) ส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ 112,675 บาท สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลาปาง
(56) พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ 109,800 บาท สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลาปาง
(57) อนุ รั ก ษ์พั น ธุก รรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพสธ.) งบประมาณ 48,000 บาท
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลาปาง
(58) พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) งบประมาณ 101,520 บาท สานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ลาปาง
(59) พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยื น (เกษตรอินทรีย์) งบประมาณ 8,280 บาท สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ลาปาง
(60) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ งบประมาณ 253,310 บาท สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ลาปาง สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาปาง
(61) บริ ห ารจั ดการผลิ ตสิ น ค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริห ารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
งบประมาณ 35,280,000 บาท สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาปาง
(62) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) งบประมาณ 300,300 บาท
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาปาง
2.2) ด้านปศุสัตว์
(63) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ งบประมาณ 52,500 บาท จังหวัดลาปาง
(64) กิจกรรม ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก งบประมาณ 728,800 บาท
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(65) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งบประมาณ 100,600 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(66) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) งบประมาณ 16,000 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(67) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ งบประมาณ 38,300 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(68) พัฒ นาศูน ย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตสิ นค้าเกษตร งบประมาณ 57,600 บาท
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(69) ถ่ า ยทอดอง๕ความรู้ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นการปศุ สั ต ว์ งบประมาณ 82,900 บาท
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(70) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) งบประมาณ 16,000 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
ลาปาง
(71) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ งบประมาณ 38,300 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
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(72) พัฒ นาศูน ย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตสิ นค้าเกษตร งบประมาณ 57,600 บาท
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(73) เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม บ าบั ด และชั น สู ต รโรคสั ต ว์ งบประมาณ 2,246,800 บาท
ด่านกักกันสัตว์ลาปาง
2.3) ด้านประมง
(74) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร งบประมาณ 85,250 บาท สนง.ประมงจังหวัดลาปาง
(75) ธนาคารสินค้าเกษตร งบประมาณ 283,000 บาท สนง.ประมงจังหวัดลาปาง
(76) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ งบประมาณ 219,000 บาท สนง.ประมงจังหวัดลาปาง
(77) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง งบประมาณ 188,500 บาท สนง.ประมงจังหวัด
ลาปาง
(78) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร งบประมาณ 245,000 บาท
สนง.ประมงจังหวัดลาปาง
2.4) กลุ่ม/สหกรณ์
(79) ส่ งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ งบประมาณ
1,559,800.00 บาท สนง.สหกรณ์จังหวัดลาปาง
(80) พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบประมาณ 90,450 บาท
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาปาง
(81) ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ งบประมาณ 43,600 บาท สานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลาปาง
(82) พัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ งบประมาณ 116,900 บาท สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ลาปาง
(83) ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน
ในการผลิตสินค้าชุมชน งบประมาณ 88,000 บาท สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาปาง
2.5) ด้านชลประทาน
(84) การจัดการน้าชลประทาน งบประมาณ 7,863,800 บาท โครงการชลประทานลาปาง
(85) ส่งเสริมการดาเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ งบประมาณ 10,733,000 บาท โครงการ
ชลประทานลาปาง
(86) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้าชลประทาน งบประมาณ 20,702,500 บาท โครงการ
ชลประทานลาปาง
(87) ปรับปรุงงานชลประทาน งบประมาณ 30,620,372 บาท โครงการชลประทานลาปาง
(88) ปรับปรุงานชลประทาน งบประมาณ 37,869,000 บาท โครงการส่งน้าและบารุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมา
(89) การจัดการน้าชลประทาน งบประมาณ 12,999,900 บาท โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา
(90) การสนับสนุนการบริหารจัดการน้าชลประทาน 47,000,000 โครงการส่งน้าและบารุงรักษากิ่ว
ลม-กิ่วคอหมา
(91) การปรับปรุงงานชลประทาน งบประมาณ 50,500,000 บาท โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
แม่วัง
(92) การป้ องกัน และบรรเทาภัยจากน้า งบประมาณ 59,000,000 บาท โครงการส่ งน้าและ
บารุงรักษาแม่วัง
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(93) การสนับสนุนการบริหารจัดการน้าชลประทาน งบประมาณ 35,613,100 โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาแม่วัง
(94) การจั ดการน้าชลประทาน งบประมาณ 8,415,600 บาท โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
แม่วัง
(95) การจัดการน้าระบบชลประทาน งบประมาณ งบประมาณ 2,906,000 บาท โครงการส่งน้า
และบารุงรักษาแม่วัง
(96) ส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ งบประมาณ งบประมาณ 490,000 บาท
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่วัง
(97) สนับสนุนการบริหารจัดการน้าชลประทาน งบประมาณ 11,64,500 บาท โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาแม่วัง
(98) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 78,750,000 บาท โครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษาแม่วัง
(99) ปรับปรุงงานชลประทาน งบประมาณ 3,070,500 บาท โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่วัง
(100) ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้า งบประมาณ 623,200 บาท โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
แม่วัง
(101) การจัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบประมาณ 5,749,050 บาท โครงการส่งน้า
และบารุงรักษาแม่วัง
3.2 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base)
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,773,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12
จาแนกเป็น งบดาเนินงาน 15,000 บาท งบลงทุน - บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
2) ผลการดาเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสาคัญ (แผนงานโครงการจาแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้านพืช
งบพัฒนาจังหวัด
(1) ส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์แบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) งบประมาณ 978,000 บาท สนง.
เกษตรจังหวัดลาปาง
(2) ส่ ง เสริ ม การท าเกษตรแบบอิ น ทรี ย์ เ พื่ อ พั ฒ นาอาชี พ แก่ เ กษตรกรอย่ า งยั่ ง ยื น งบประมาณ
729,500 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(3) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิธี งบประมาณ 137,200 บาท
สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(4) ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูล ค่าพืช อาหารครบวงจร
งบประมาณ 549,400 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สับปะรดจังหวัดลาปาง งบประมาณ 268,900 บาท สนง.เกษตร
จังหวัดลาปาง
(6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Wangnuea Smart farm Tourism) อาเภอวังเหนือ
จังหวัดลาปางงบประมาณ 1,564,100 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
2.2) ด้านปศุสัตว์
งบพัฒนาจังหวัด
(7) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเพิ่ ม สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ป ลอดภั ย ได้ ม าตรฐานแบบครบวงจร จั ง หวั ด ล าปาง
งบประมาณ 2,900,500 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
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2.3) ด้านประมง
งบพัฒนาจังหวัด -ไม่ม-ี
2.4) กลุ่ม/สหกรณ์
งบพัฒนาจังหวัด -ไม่ม-ี
2.5 ด้านชลประทาน
งบพัฒนาจังหวัด
1.ซ่อมแซมรางริน (แยกทุ่งทอง) ระยะที่ 2 ความยาว 423 เมตร ฝายแม่มอน อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ งบประมาณ 2,720,000 บาท โครงการชลประทานลาปาง
2.ซ่อมแซมระบบส่ งน้า 1L-LMC อ่างเก็บน้าแม่ปอบอันเนื่องมาจากพระราชดาริ งบประมาณ
1,400,000 บาท โครงการชลประทานลาปาง
3.ซ่อมแซมคลองส่งน้าฝายโป่งเสี้ยว (อ่างเก็บน้าแม่แก่ง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ) งบประมาณ
76,000 บาท โครงการชลประทานลาปาง
4.ซ่อมแซมระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าแม่อาบ จานวน 2 สาย งบประมาณ 450,000 บาท โครงการ
ชลประทานลาปาง
3.3 งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 42,526,430 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,138,835 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.67
ดาเนิ น การแล้ ว เสร็ จ จ าแนกเป็ น เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานได้ แก่ สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น ล าปาง โครงการ
ชลประทานลาปาง และสานักงานชลประทานที่ 2
2) ผลการดาเนิ นงาน/ผลการปฏิบั ติร าชการส าคัญ (แผนงานโครงการจาแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง
กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้านพืช :
1) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน งบประมาณ 119,230 บาท
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลาปาง
2.2) ด้านชลประทาน
1) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า พื้นที่รับประโยชน์ 1,300 ไร่ บ้านสะเลียมหวาน
ตาบลเวียงมอก อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง งบประมาณ 28,289,900 บาท โครงการชลประทานลาปาง
2) แก้มลิงหนองกระทุ่งปงพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 ปริมาตรเก็บกัก 5.28 ล้านลูกบาศก์เมตร
ตาบลแม่พริก อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง งบประมาณ 14,117,300 บาท โครงการชลประทานลาปาง
4. ผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ (Agenda) ปี 2564
4.1 เกษตรกรรมยั่งยืน
1) งบประมาณรวม - บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท คิดเป็นร้อยละ จาแนกเป็น งบดาเนินงาน - บาท งบลงทุน - บาท
1.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลาปาง
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์เป้าหมาย 11 ราย ดาเนินการแล้ว 3 ราย
และการสุ่มเก็บตัวอย่าง เป้าหมาย 1 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลาปาง
กิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) เป้าหมาย 3,000 แปลง ผลการดาเนินงาน 410 แปลง
กิจกรรม สุ่ม/วิเคราะห์ตัวอย่าง เป้าหมาย 115 ตัวอย่าง ผลการดาเนินงาน 35 ตัวอย่าง
3. ส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์ อบรมส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์และตรวจติดตามปศุสัตว์
อินทรีย์ อยู่ระหว่างคัดเลือกพื้นที่
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4. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ตรวจประเมินเพื่อรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม 4 แห่ง ตรวจประเมินติดตามมาตรฐานฟาร์ม 15 แห่ง ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม
7 แห่ง
4.2 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในปี 2563 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง ได้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ข้อมูลสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 - 30 กันยายน 2563 ได้อนุมัตเิ งินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนจานวน 132 ราย ณ
วันที่ 30ธันวาคม 2563 คงเหลือลูกหนี้กองทุนฯ จานวน 30 ราย
ปัญหาอุปสรรค ปัจจุบันมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้มีรายได้ที่ลดลง
ทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ของเกษตรกรลดลงลูกหนี้กองทุนฯ ที่ค้างชาระ จากการติดตามพบว่าส่วนใหญ่
อายุมาก ไม่ต้องการฟื้นฟูอาชีพ เนื่องจากต้องเลี้ยงดูหลานให้กับบุตรที่ไปทางานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว บางรายมีอาชีพ
แล้ว แต่มีรายได้น้อย
ประเด็ น ต้อ งการสนั บ สนุ น จากส่ ว นกลาง ชะลอหรื อผ่ อ นผั น การช าระหนี้ ใ ห้ แ ก่ เกษตรกรในช่ว งที่ มี
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร การใช้ปุ๋ย
ชี ว ภาพในการปรั บ โครงสร้ า งและเพิ่ ม ธาตุ อ าหารในดิ น
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรล าปาง
ได้ดาเนินการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ จานวน 40 ตัน และแหนแดง จานวน 500 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนเกษตรกรใน
การผลิตพืชอินทรีย์ โดยนาไปผสมวัสดุปลูกพืช และ การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกในการป้องกันกาจัดแมลง
ศัตรูพืช ได้ดาเนินการผลิตไส้เดือนฝอย สายพันธุ์ไทย จานวน 1,200 ถุง เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรในการป้องกันกาจัด
หนอนในดินให้กับเกษตรกรในการผลิตพืชอินทรีย์
การจ้างแรงงานชลประทาน แผนการดาเนินงาน 200 คน อยู่ระหว่างดาเนินการ
4.3 ข้อมูลด้านการเกษตร
1) งบประมาณรวม............-.............ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย.........-.........ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ.......-..........
จาแนกเป็น งบดาเนินงาน............-...........ล้านบาท งบลงทุน......-.................ล้านบาท งบรายจ่าย............-.........ล้านบาท
2) เป้าหมายรวม.............-.............แปลง ผลสาเร็จที่สาคัญ...........พัฒนางานด้านการเกษตร.............................
1.โครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กิจกรรม ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ผลการดาเนิ น งานเป้ า หมาย 93,000 ครั ว เรือ น เกษตรกรมาขึ้น และปรับ ปรุ งทะเบีย นเกษตรกร
จานวน 19,111 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.55
2.โครงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อยู่ระหว่างดาเนินการ สิ่งที่อุปกรณ์ในการสารวจข้อมูล
เก่าและไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการสารวจข้อมูล ประเด็นที่ต้องการได้รับ
สนับสนุนจากส่วนกลาง คือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการสารวจข้อมูล
3.โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)
อบรมเกษตรกร 20 ราย
4.4 การประมงยั่งยืน
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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4.5 บริหารจัดการแหล่งน้าทั้งระบบ
1) งบประมาณรวม............-.............ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย.....-..............ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ....-............
จาแนกเป็น งบดาเนินงาน..........-............ล้านบาท งบลงทุน............-...........ล้านบาท งบรายจ่าย........-..............ล้านบาท
2) เป้าหมายรวม............-..............แปลง ผลสาเร็จที่สาคัญ......(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร).....
1. โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. สานักงานพัฒนาที่ดินลาปาง
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาสัญญา
2.โครงการก่อสร้างแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมพื้นที่ชลประทาน 2,600 ไร่
2.1. สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ บ้านสะเลียมหวาน
ตาบลเวียงมอก อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
2.2. โครงการแก้มลิงหนองกระทุ่งปงพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 ปริมาตรเก็บกัก 5.28 ล้านลูกบาศก์เมตร
ตาบลแม่พริก อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่
2.3. ฝายแม่วังบ้านทุ่งฮั้ว (ท้าวแก้ว) พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตาบลทุ่งฮั้ว อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
2.4. ฝายทุ่งกลางพร้อมระบบส่งน้า พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตาบลหัวเมือง อาเภอเมืองปาน
จังหวัดลาปาง
2.5. ฝายบ้านทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้า พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตาบลแม่พริก อาเภอแม่พริก
จังหวัดลาปาง
4.6 ตลาดนาการผลิต
1) งบประมาณรวม........-.................ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย........-...........ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ.......-..........
จาแนกเป็น งบดาเนินงาน............-...........ล้านบาท งบลงทุน..........-.............ล้านบาท งบรายจ่าย...........-..........ล้านบาท
2) เป้าหมายรวม...........-...............แปลง ผลสาเร็จที่สาคัญ....(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร).......
1.โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสาหรับสินค้าเกษตร กิจกรรม ตลาดเกษตรกร พัฒนา
ความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์/พัฒนาตลาดเกษตรกร/จัดมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรหรือ
ตลาดเกษตรกรระดับจังหวัด อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
2.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer/Young Smart Farmer ดาเนินการอบรมและ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จานวน 4 กิจกรรมรวม 40 ราย แปรรูปผลิตภัณฑ์กิจกรรมพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง
10 ราย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
3.โครงการผลิตและขยายสัตว์พันธุ์ดี (ผสมเทียม) แปรรูปผลิตภัณฑ์กิจกรรมพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง
10 ราย ดาเนินการไปแล้ว 1168 ตัวจากเป้า 3,800 ตัว คิดเป็น 30.74 % สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
4.7 ลดต้นทุนการผลิต
1) งบประมาณรวม............-.............ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย......-............ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ......-...........
จาแนกเป็น งบดาเนินงาน..........-.............ล้านบาท งบลงทุน...........-............ล้านบาท งบรายจ่าย...........-......ล้านบาท
2) เป้าหมายรวม..........-..........แปลง ผลสาเร็จที่สาคัญ.........(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร).........
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1.โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
ดาเนินการผลิตน้าหมักชีวภาพ จานวน 4,000 ขวด ส่งเสริมให้เกษตรกร จานวน 800 ราย
2.โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตรสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจาแปลงใหญ่ สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ดาเนินการฝึกอบรมช่างเกษตร
ท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน เกษตรกรเป้าหมาย จานวน 50 ราย
3.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สานักงาน
เกษตรจังหวัดลาปาง ดาเนินการจัดประชุมเชื่อมโยงการดาเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่แล้ว
จานวน 1 ครั้ง/วิเคราะห์จัดทาแผนรายแปลงและจัดทาแผนธุรกิจ ปรับปรุงข้อมูลและติดตามผล (แปลงปี 2562 63
และ 64) อยู่ระหว่างวิเคราะห์จัดทาแผนรายแปลงและจัดทาแผนธุรกิจ ปรับปรุงข้อมูลและติดตามผล (แปลงปี 2562
63 และ 64)
4.8 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1.โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- ประชุมคณะทางานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
- จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรอบรมเกษตรกรผู้นาบ่มเพาะสู่แปลงใหญ่
- พัฒนาศูนย์เครือข่าย
สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ดาเนินการประชุมคณะทางานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
จานวน 1 ครั้ง และอยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอบรมเกษตรกรผู้นาบ่มเพาะสู่แปลงใหญ่
5. สถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สาคัญ
(เช่น สินค้าเกษตร ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสัตว์ ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน)
5.1 สินค้าเกษตร
ลาดับ
สินค้าเกษตร
พื้นที่ปลูก คาดการณ์ผลผลิต
คาดว่าผลผลิต
(ไร่)
ออกสู่ตลาด (เดือน)
ออกสู่ตลาด
จานวน (ตัน)
1 ข้าวนาปี 2563/64
454,207 พฤศจิกายน-ธันวาคม
240,276
2 ข้าวนาปรัง ปี 2562/63 16,031
มีนาคม-มิถุนายน
8,522
3 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฝน)
247,706 ตุลาคม – ธันวาคม
223,430
ปี 2563/64
4 มันสาปะหลัง ปี 2563/64 82,785 มกราคม – มีนาคม
13,382
(อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยว)
5 ยางพารา ปี 2563
37,046 สิงหาคม – ตุลาคม
4,687
6 สับปะรด ปี 2563
24,240 มิถุนายน – กันยายน
40,361
7 ลาไย ปี 2563
29,391 กรกฎาคม –สิงหาคม
5,620
8 กระเทียม ปี 2562/63
4,784 เมษายน –พฤษภาคม
4,028
9 กาแฟ ปี 2563
7,311 ธันวาคม-กุมภาพันธ์
504
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ราคา
ผลผลิตเฉลี่ย
(บาท)/ (กิโลกรัมต่อไร่)
ตัน
8,340
529
12,500
567
6,140
902
2,750
2,651
42,000
13,260
11,000
25,000
30,000

180
2,432
280
842
94
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ลาดับ

สินค้าเกษตร

เกษตรกร (ครัวเรือน)

คาดการณ์ผลผลิต
ออกสู่ตลาด (เดือน)
มกราคม – ธันวาคม

คาดว่าผลผลิตออก
สู่ตลาด จานวน
(ตัว)
33,580

1

ไก่พื้นเมือง

45,564

2

ไก่เนื้อ

3

ราคา
(บาท)
80 บาท/ตัว

1,183

มกราคม – ธันวาคม

32,900

30 บาท/ตัว

ไก่ไข่

219

มกราคม – ธันวาคม

182,874,928/
ฟอง

2.750 บาท/ฟอง

4

สุกร

2,853

มกราคม – ธันวาคม

58,214

80 บาท/กก.

5

โคเนื้อ

11,955

มกราคม – ธันวาคม

40,463

95 บาท/กก.

6

โคนม

36

มกราคม – ธันวาคม

2,827,290 กก.

18.01 บาท/กก.

7

กระบือ

1,369

มกราคม – ธันวาคม

1,233

93 บาท/กก.

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ลาดับ

สินค้า
เกษตร

เกษตรกร คาดการณ์ผลผลิต คาดว่าผลผลิตออกสู่
ราคา
(ครัวเรือน)
ออกสู่ตลาด
ตลาด จานวน (กก.)
(บาท)
(เดือน)
1
ปลานิล
8,457 มิถุนายน – กันยายน
752,596
60 บาท/กก.
2
ปลาดุก
3,239 มิถุนายน – กันยายน
766,135
50 บาท/กก.
ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ผลผลิตเฉลี่ย

88.99 กก./ครัวเรือน
236.53 กก./ครัวเรือน

5.2 ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสัตว์
1) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มในเขตพื้นที่จังหวัดลาปาง จานวน 243 ฟาร์ม แยกเป็น
1.1 ไก่ไข่ จานวน 34 ฟาร์ม
1.2 ไก่เนื้อ จานวน 49 ฟาร์ม
1.3 สุกร จานวน 132 ฟาร์ม
1.4 โคนม จานวน 20 ฟาร์ม
1.5 ผึ้ง จานวน
8 ฟาร์ม
(ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
2) ศูนย์รวบรวมน้านมดิบที่ได้รับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย (GMP)
จานวน 1 แห่ง (บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ตาบลวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง)
(ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
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5.3 ฟาร์มมาตรฐานด้านประมง
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มในเขตพื้นที่จังหวัดลาปาง จานวน 72 ฟาร์ม แยกเป็น
1) ปลา จานวน 70 ฟาร์ม เป็นมาตรฐาน Safety Level
(ปลานิล, ปลาตะเพียนขาว, ปลายี่สกเทศ, ปลาสวาย, ปลาดุก,ปลาสร้อยขาว, ปลาไน)
2) กบ จานวน
2 ฟาร์ม เป็นมาตรฐาน GAP
(ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
5.4 ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน
1) ผลการดาเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดลาปาง ปี การศึกษา 256๓ ดังนี้
จั ง หวั ด ล าปาง มี ห น่ ว ยจั ด ซื้ อ ทั้ งหมด จานวน 12๗ หน่ ว ยจัด ซื้ อ ท าสั ญ ญาจั ด ซื้ อ แล้ ว 127 สั ญ ญา
(100 %) มีจานวน 551 โรงเรียน ได้ดื่มนมแล้ว 551 แห่ง (100 %)
2) ผลการตรวจติดตามการดาเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 256๓ ดังนี้
คณะทางานติดตามการดาเนินงานโครงการฯระดับอาเภอ 13 อาเภอ ได้ดาเนินการประชุมคณะทางานฯ
และได้ล งพื้น ที่ต รวจติดตามการดาเนิ น งานโครงการฯ จานวนรวม ๕12 แห่ ง (คิดเป็น 92.92 ของโรงเรี ยนใน
โครงการฯ) เพื่อเก็บข้อมูลด้านคุณภาพนม จานวน ชนิดนม ผลการตรวจติดตามสรุปได้ดังนี้
(1) โรงเรียนจานวน 512 แห่ง มีจานวนเด็กนักเรียนในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 47,834
(2) โรงเรียนจานวน 512 ได้รับนมครบถ้วน คุณภาพปกติ และมีการเก็บรักษานมที่เหมาะสม
ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563)
6. สถานการณ์และการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านเกษตร
6.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง/อุทกภัย (ล่อแหลมและเปราะบาง)
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
มีพื้นที่ทาการเกษตร 1,523,205.69 ไร่ พื้นที่เพาะปลูก 1,111,113 ไร่ มีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้ง
ในพื้นที่เกษตร ด้านพืช จานวน 13 อาเภอ 100 ตาบล รวมพื้นที่การเกษตร 100,173 ไร่ แยกเป็น ข้าว 4,460 ไร่
พืชไร่ 54,776 ไร่ พืชผัก 21,333 ไร่ และไม้ผล 19,604 ไร่ การดาเนินการแก้ไข ดังนี้
1. จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 เพื่อเป็นกรอบแนว
ทางการดาเนินงาน
2. ประสานการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่
3. การขุดลอกบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง สานักงาน
ทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1
4. ติดตามสถานการณ์เตือนภัย/สถานการณ์น้า และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้า
ทราบผ่านสื่อต่างๆ และขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรังให้ปลูกพืชไร่ พืชผักที่ใช้น้าน้อยแทน ให้เกษตรกรและผู้ใช้น้า
ควรทาการสารองเก็บกักน้าไว้ ซ่อมแซม ปรับปรุง และบารุงรักษาอาคารชลประทานให้มีประสิทธิภาพ
5. โครงการชลประทานลาปางทาการติดตั้งเครื่องสูบน้าในพื้นที่เพื่อการเกษตร
6. จัดทาฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้
ความช่วยเหลือ
7. มีการสารองเมล็ดพันธุ์พืชโดยกรมวิชาการเกษตร เช่น ข้าวโพด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เป็นต้น
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พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
มีพื้นที่เพาะปลูก จานวน 771,543 ไร่ เป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 10,315.69 ไร่ การดาเนินการแก้ไข ดังนี้
1. จั ดทาแผนบริ ห ารจั ดการน้ าหลากและแผนปฏิบัติการช่ว ยเหลื อเกษตรกร เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน
2. จัดทาบัญชีทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
3. ติดตามสถานการณ์เตือนภัย/สถานการณ์น้า และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้า
ทราบผ่านสื่อต่างๆ
4. ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดลาปาง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
5. จัดทาฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้
ความช่วยเหลือ
6.2 การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
1. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุตาลัสและเซินกา (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2560)
ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวั นที่ 8 สิ งหาคม 2560 รวม 3,255 ครั ว เรือ น แยกเป็ น ด้ านพื ช 3,242 ครั ว เรื อ น
ด้านประมง 13 ครัวเรือน วงเงินช่วยเหลือ 9,765,000 บาท เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้ว
2. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุทกซูรี (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560)
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2560 รวม 19,069 ราย เกษตรกรได้ รั บการช่ ว ยเหลื อ แล้ ว
19,069 ครัวเรือน แยกเป็น ด้านพืช 18,424 ครัวเรือน ด้านประมง 47 ครัวเรือน ด้านปศุสัตว์ 598 ครัวเรือน
วงเงินช่วยเหลือ 57,207,000 บาท เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้ว (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563)
7. ปัญหา/ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแก้ไข
7.1 ปัญหาด้านหนี้สิน (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง)
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดลาปาง หลักการสาคัญ เพื่อสงวนและรักษา
ที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่น
ผลการดาเนินการ
ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ดล าปาง ได้ สรุ ปผลการด าเนิ นการของกองทุ นหมุ นเวี ยนเพื่ อการกู้ ยื ม
แก่ เกษตรกรและผู้ ย ากจนจั งหวั ดล าปาง ข้ อ มู ล สะสมตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2534 – 30 กั น ยายน 2563
ได้อนุมัตเิ งินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน จานวน 132 ราย ดังนี้
1) อนุมัติ 132 ราย ปิดบัญชี 101 ราย คงเหลือ 31 ราย แยกเป็น
- ลูกหนี้ปกติ
จานวน 7 ราย
- ลูกหนี้ค้างชาระ
จานวน 21 ราย
- ลูกหนี้ดาเนินคดี
จานวน 3 ราย
**ที่มาข้อมูล : สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
2) อยู่ระหว่างการเสนอที่ประชุม จานวน 1 ราย
7.2 ปัญหาด้านปศุสัตว์ (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง)
- ประเด็นข้อร้องเรียน
1) สุนัขจรจัดเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านที่พักผู้ร้องเรียน พักอาศัยอยู่ในเขเทศบาลนครลาปาง
2) สุนัขจรจัดอาศัยที่โรงเคาะพ่นสีเก่าในพื้นที่ตาบลชมพู อาเภอเมืองลาปาง โดยสุนัขจรจัดได้คลอดลูก
มีนิสัยดุร้ายไล่กัดประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ผู้ร้องเรียน พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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- ผลการดาเนินการแก้ไข
1) สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง ได้ดาเนินการแจ้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลาปาง
ด าเนิ น การจั บ สุ นั ข จรจั ด ออกจากที่ พั ก อาศั ย โดยอาศั ย อ านาจ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ต ามหมวด ๕ เหตุ ร าคาญ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
2) แจ้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดาเนินการจับสุนัขจรจัดออกจากบริเวณดังกล่าว
โดยอาศัยอานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด ๕ เหตุราคาญแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
7.3 ปัญหาด้านหนี้สิน (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง)
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดลาปาง หลักการสาคัญ เพื่อสงวนและรักษา
ที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่น
ผลการดาเนินการ
ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด ล าปาง ได้ สรุ ปผลการด าเนิ นการของกองทุ นหมุ นเวี ยนเพื่ อการกู้ ยื ม
แก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดลาปาง ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 – 31 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติ
เงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน จานวน 132 ราย ดังนี้
3) อนุมัติ 132 ราย ปิดบัญชี 101 ราย คงเหลือ 31 ราย แยกเป็น
- ลูกหนี้ปกติ
จานวน 7 ราย
- ลูกหนี้ค้างชาระ
จานวน 21 ราย
- ลูกหนี้ดาเนินคดี
จานวน 3 ราย
**ที่มาข้อมูล : สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
4) อยู่ระหว่างการเสนอที่ประชุม 1 ราย
8. ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง/ความท้าทาย ต่อการปฏิบัติราชการด้านการเกษตรของจังหวัดและข้อเสนอวิธีการลดความเสี่ยง
ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง/ความท้าทาย
1. ขาดฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่เป็นเอกภาพ ทาให้ไม่มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2. การออกแบบโครงการไม่สามารถดาเนินการได้ทุกพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นแบบเดียวใช้ทั้งประเทศ
3. เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ไม่ ป รั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ท าให้ มี ข้ อ จ ากั ด ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งาน
โครงการต่ า งๆ ไม่ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ เท่ า ที่ ค วร การด าเนิ น งานบางโครงการติ ด ขั ด ในเรื่ อ งเอกสารสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น
รวมถึงระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่จะต้องดาเนินการในแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นข้อจากัดในพื้นที่
ข้อเสนอวิธีการลดความเสี่ยง
1. ต้องมีการจัดทาฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ
2. ควรมี ก ารทบทวน ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น งานในบางโครงการ
เพื่อให้สามารถรองรับบริบทข้อจากัดในแต่ละพื้นที่ได้
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง
28 กุมภาพันธ์ 2564

