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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
สถานการณ์น้าในเขตจังหวัดลาปางในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปริมาณน้า
เก็บกักรวมกัน 501.832 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า 174.890 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ
34.85 ของความจุ อ่างเก็บ น้ ารวมกัน ทั้งหมด เป็นปริมาณน้าที่ส ามารถนามาใช้การได้จานวนทั้งสิ้ น 143.637
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 28.62 ของความจุรวมกันทั้งหมด
(ที่มา : โครงการชลประทานลาปาง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
2) ปริมาณน้าฝนสะสม
ปริ มาณน้ าฝน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 รวม 2.7 มิล ลิเมตร
จานวนวันฝนตกรวม 3 วัน
(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลาปาง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
3) ความต้องการใช้น้าของจังหวัดจาแนก 4 ด้าน
- อุปโภคบริโภค
- ระบบนิเวศน์
- เกษตรกรรม
- อื่นๆ (ผลักดันน้าเสีย สนับสนุน อปท., กฟผ.)

14.15
36.53
64.51
56.56

(ที่มา : โครงการชลประทานลาปาง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563)

ล้าน ลบ.ม.
ล้าน ลบ.ม.
ล้าน ลบ.ม.
ล้าน ลบ.ม.
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4) การใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)
S1
S2
S3
N
ชนิดพืช
เหมาะสมสูง เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมเล็กน้อย ไม่เหมาะสม
รวม
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
ข้าว
88,550.92 207,138.60 106,147.27 126,368.87 528,205.66
อ้อย
866.72
8,194.34
21,314.48
757.95 31,133.49
ข้าวโพด
675.70 75,737.47
32,911.99 14,605.37 123,930.53
สับปะรด
1,667.73 10,354.59
5,824.18
4,525.98 22,372.48
มันสาปะหลัง
755.36
8,072.19
19,055.97
1,437.73 29,321.25
ลาไย
7,763.53 17,590.01
494.20
5,548.62 31,396.36
(ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563)
1.3 ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) ปี 2560 มีมูลค่ารวม 68,199 ล้านบาท
จาแนกเป็น GPP ในภาคเกษตร 7,337 ล้านบาท (10.76 %) และนอกภาคเกษตร 60,862 บาท (89.24 %)
(ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
จานวนประชากร ทั้งหมด 737,346 คน ประกอบด้วย ชาย จานวน 359,864 คน
หญิง จานวน 377,482 คน (ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดลาปาง ณ เดือนมีนาคม 2563)
จานวนครัวเรือน 293,135 ครัวเรือน เป็นภาคการเกษตร 192,356 ครัวเรือน
(ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดลาปาง สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
และสานักงานประมงจังหวัดลาปาง ณ เดือนมีนาคม 2563)
จานวนประชากรภาคแรงงานทั้งหมด 402,429 คน แบ่งเป็นแรงงานภาคเกษตร 191,849 คน และ
แรงงานนอกภาคเกษตร 210,580 คน (ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562)
1.4 พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด
ชนิดพืช
พื้นที่เพาะปลูก
ผลผลิต
ผลผลิตต่อไร่
ราคา
มูลค่า
(ไร่)
(ตัน)
(กก.)
(บาท/ตัน)
(ล้านบาท)
1. ข้าวนาปี
439,300
263,580
600
8,980
2,367
2. ข้าวนาปรัง
3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
4. มันสาปะหลัง
5. กระเทียม
6. สับปะรด
7. กาแฟ

26,459

18,391

557

9,790

180

157,707
32,946
57,018

142,325
20,271
142,177

954
960
3,430

6,540
6,660
2,130

930.81
135
302.84

5,497
24,926.50
6,796

7,933
43,745
780

954
2,817
152

10,060
6,240
17,560

79.81
272.97
13.70

(ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ปีการเพาะปลูก 2561/2562 ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563)
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1.5 สัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด (สัตว์บก)
ชนิดสัตว์
เกษตรกร
จานวน
(ราย)
(ตัว)
1. ไก่พื้นเมือง
49,031
1,632,748
2. ไก่ไข่
908
395,030
3. ไก่เนื้อ
232
1,058,180
4. สุกร
4,302
183,738
5. โคเนื้อ
11,970
123,001
6. กระบือ
1,412
14,031
(ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563)
สัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ (สัตว์น้า)
ชนิดสัตว์น้า
เกษตรกร
(ราย)
1. ปลานิล
7,835
- บ่อ
7,829
- กระชัง
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2. ปลาดุก (บ่อ)

3,318

พื้นที่
เลี้ยงสัตว์น้า (ไร่)
3,846.00
3,844.54
1.05
1,269.00

มูลค่า
(ล้านบาท)
256.01
232.27
95.23
617.36
773.40
140.31

ผลผลิต
(กก.)
1,228,309
1,192,082
36,227

มูลค่า
(ล้านบาท)
73.49
70.96
2.53

592,169

36.21

(ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563)
1.6 สินค้าเด่น/สินค้า GI
สินค้าเด่นของจังหวัด ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัดลาปาง
ลาดับ

สินค้า

1

ข้าวอินทรีย์

2

สับปะรด

3

ลักษณะเด่น

อาเภอ

ข้าวหอมใบเตย
น้าข้าวกล้องอูยุ
สับปะรด GAP

เมืองลาปาง

เมล็ดข้าวพันธุ์ดี

เมืองลาปาง

4
5

เมล็ดพันธุ์ข้าว
(กข 6, มะลิ 105)
ข้าวอินทรีย์
ปลาส้ม

ข้าวมะลิแดง
ปลาส้ม

เถิน
เถิน

6

ข้าวอินทรีย์

แม่พริก

7

ส้มเกลี้ยง

ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมนิล ข้าวมะลิแดง
น้าส้มเกลี้ยง

เมืองลาปาง

แม่พริก

ชื่อเกษตรกร/
กลุ่มเกษตรกร

ผู้จัดการกลุ่ม

กลุ่มผูผ้ ลิตข้าวอินทรีย์
ครบวงจร
แปลงใหญ่สับปะรด
อาเภอเมือง
สหกรณ์การเกษตรเมือง
ลาปาง จากัด
กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพ
สหกรณ์การเกษตรเวียง
มอก จากัด
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้าน
แม่พริกลุ่ม

นางแววมณี คล้ายสอน

กลุ่มปลูกส้มเกลี้ยง
แม่พริก

นายวิวัฒน์ เตปันวงค์

นายกฤษณะ สิทธิหาญ
นายสมชาย ธิช่างทอง
นางสุรีรตั น์ ขัติยะ
สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก
จากัด
นายบัณฑิตย์ สวรรค์บรรพต
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ลาดับ

สินค้า

ลักษณะเด่น

อาเภอ

8

ข้าว

ข้าวหอมล้านนา

แม่ทะ

9

ผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ

แม่ทะ

10

ข้าว GAP

ห้างฉัตร

11

ข้าวสาร

ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าว
ทับทิมชุมแพ
ข้าวสาร

12
13
14

ข้าว
ข้าว
ข้าว

แจ้ห่ม
แจ้ห่ม
เมืองปาน

15

ข้าว

ข้าวหอมนิล
ข้าวซ้อมมือ
ข้างกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวสายน้าแร่แจ้ซ้อน
ข้าวไรซ์เบอรี่

16

เสื้อพื้นเมือง

เสื้อพื้นเมือง

แม่เมาะ

17

หัตถกรรมไม้ไผ่

หัตถกรรมไม้ไผ่

งาว

18

กล้วยหอม

กล้วยหอม

วังเหนือ

19

ผักปลอดภัย

ผักปลอดภัย

เสริมงาม

20

ข้าวสาร

ข้าวสาร

สบปราบ

21

ข้าวแต๋น

ข้าวแต๋น

ห้างฉัตร

เมืองปาน

เกาะคา

ชื่อเกษตรกร/
กลุ่มเกษตรกร
ข้าวหอมล้านนา
บ้านสามขา
สหกรณ์การเกษตร
แม่ทะ จากัด
กลุ่มข้าวทิพย์ช้าง
ห้างฉัตร
สหกรณ์การเกษตร
ห้างฉัตร จากัด
โรงสีชุมชนบ้านแป้นใต้
ข้าวซ้อมมือใหม่สามัคคี
กลุ่มข้าวทิพย์ร่มโพธิ์
สหกรณ์การเกษตร
เมืองปาน จากัด
สหกรณ์การเกษตร
แม่เมาะ จากัด
สหกรณ์การเกษตร
แม่งาวฝั่งซ้าย จากัด
สหกรณ์การเกษตร
วังเหนือ จากัด
สหกรณ์การเกษตร
เสริมงาม จากัด
สหกรณ์การเกษตร
สบปราบ จากัด
สหกรณ์การเกษตร
เกาะคา จากัด

ผู้จัดการกลุ่ม
นางนารี อินทร์มาปัน
นายทรงวุฒิ จันทร์สว่าง
นายนันธวัฒน์ ไชยมงคล
นายธีรภัทร คาสม
นางวริศรา จิตใหญ่
นางติณณ์วรรณ
อภิพัฒน์กีรติ
นายอาทิตย์ ชื่นอารมณ์
น.ส.นงลักษณ์ วงค์สถิต

น.ส.สุภาวดี มีซอง
ว่าที่ร้อยตรีสว่างกิจ คาบุรี
น.ส.สมคิด อุ่นแก้ว
นางประนอม

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563
สินค้า GI ของจังหวัดลาปาง
1. ข้าวแต๋นลาปาง
ลักษณะเด่น คือ ข้าวเหนียวทอดกรอบราดด้วยน้าอ้อยที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดลาปาง ด้วยกรรมวิธีพิเศษ
ตามภูมิปัญญาของชาวบ้านจังหวัดลาปาง ทาจากข้าวเหนียวพันธุ์ กข. 6 ข้าวเหนียวก่า (ข้าวเหนียวดา)
รสชาติ หวาน หอม กรอบ มัน อร่อย
กลุ่มเครือข่ายข้าวแต๋นจังหวัดลาปาง 81 หมู่ที่ 2 ตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
2. ชามไก่ลาปาง
ลักษณะเด่น คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ที่ผลิตขึ้นในจังหวัดลาปาง
มีลักษณะเฉพาะถิ่นที่โดนเด่นทั้งกระบวนการผลิตและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลาปาง
โดยมีลวดลาย ไก่ ดอกโบตั๋น และต้นกล้วยจากการวาดมือ
สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลาปาง 111/4 ถนนพหลโยธิน ตาบลสวนดอก อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
(ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาปาง)
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1.7 สินค้า OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด
ลาดับ

ผลิตภัณฑ์

ผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิต

1

กาแฟคั่วคู่ขวัญ

เกษตรกรผลิตเอง

2

ข้าวไรซ์เบอรรี่
แจ้ซ้อน

กาแฟสดเขลางค์นครจากไร่ปางมะโอ
ต.วังเงิน อ.แม่ทะ
กลุ่มข้าวทิพย์ร่มโพธิ์ ต.แจ้ซ้อน
อ.เมืองปาน

3

กาแฟอาราบิก้า
คั่วเมล็ด

สุวรรณการ์เด้น ต.แจ้ซ้อน
อ.เมืองปาน

เกษตรกรผลิตเอง

4

ไส้อั่วปลา
สมุนไพร

ไส้อั่วสมุนไพรสุภัทรา
ต.ชมพู อ.เมืองลาปาง

5

ลูกชิ้นหมู
ตราอรรถวัฒน์
น้าพริกกรอบ
สมุนไพร
น้าพริกตาแดง
(ตารับล้านนา)

ลูกชิ้น - หมูยอ อรรถวัฒน์
ต.ชมพู อ.เมืองลาปาง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันป่าสัก
(น้าพริกตาแดง) ต.ใหม่พัฒนา
อ.เกาะคา

ร้านขายส่งปลาเนื้อที่ขูด
สาเร็จแล้วเพื่อมาทาไส้อั่ว
เครื่องสมุนไพรซื้อจาก
เกษตรกรในพื้นที่ และตลาด
ในชุมชน
ฟาร์มในพื้นที่อาเภอเมือง

ข้าวแต๋น
น้าแตงโม
หน้าอ้อย-งา
ไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาปางหลวง
ต.ลาปางหลวง อ.เกาะคา

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
แม่เมาะพัฒนาจากัด
ตลาดในพืน้ ที่
อ.เกาะคา
ตลาดชุมชน และ
ตลาดในจังหวัด
ซื้อข้าว ณ โรงสี ในพืน้ ที่
อาเภอเกาะคา

กลุ่มแม่บ้านบ้านมั่ว
ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

ตลาดชุมชน ในพื้นที่
และ ตลาดในจังหวัด

ขมิ้นชันแคปซูล

สหกรณ์การเกษตรสมุนไพร
ตาบลแม่มอก จากัด
ต.แม่มอก อ.เถิน

6
7

8

9
10

แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ

เกษตรกรผลิตเอง

การสนับสนุนของ กษ.

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ลาปาง ได้ตรวจรับรอง
มาตรฐานข้าวอินทรีย์
สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสนับสนุน
บรรจุภัณฑ์
สานักงานเกษตรจังหวัด
สนับสนุนเครื่องกะเทาะ
เปลือกกาแฟ

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดกากับติดตาม
กระบวนการผลิต
สมุนไพร

(ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง
สานักงานสหกรณ์จังหวัดลาปาง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง)

6
1.8 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เป็น โครงการที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 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 และผลไม้
ตามฤดูกาล 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
ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ
(ที่มา : ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวั ดล าปาง ส านั กงานเกษตรและสหกรณ์ จั งหวั ดล าปาง
สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง และสานักงานสหกรณ์จังหวัดลาปาง)
1.9 สหกรณ์ในจังหวัดลาปาง
1) สหกรณ์ในจังหวัดลาปาง มีจานวน 79 แห่ง สมาชิกสหกรณ์ 161,579 ราย จาแนกเป็น
- สหกรณ์ภาคการเกษตร จานวน 36 แห่ง สมาชิก 119,399 ราย (73.90 %)
- นอกภาคการเกษตร จานวน 43 แห่ง สมาชิก 42,180 ราย (26.10 %)
2) การจัดชั้นมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์ในจังหวัดลาปาง
2.1 ดีเลิศ (A) จานวน
30 แห่ง
2.2 ดีมาก (B)
จานวน
22 แห่ง
2.3 ดี
(C) จานวน
12 แห่ง
2.4 ไม่ผ่าน (F)
จานวน
15 แห่ง
รวมทั้งหมด
จานวน
79 แห่ง
3) มูลค่าธุรกิจสหกรณ์ จานวน 6,496.96 ล้านบาท
(ข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563)
(ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดลาปาง ณ เดือนมีนาคม 2563)
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
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ชนิดสินค้า
3) เกษตรผสมผสาน (แปลง)
ปรับเปลี่ยน
รับรองแล้ว
ชนิดสินค้า
4) ประมง (ฟาร์ม)
ปรับเปลี่ยน
รับรองแล้ว
รวมทั้งสิ้น

จานวนราย/แปลง

จานวนไร่

43
จานวนราย/แปลง

86.00
จานวนไร่

22

12.075

1,286

6,135.465

2.2 การรับรอง GAP ด้านพืช และด้านข้าว เกษตรกรรวม 7,618 ราย/แปลง พื้นที่ 27,684.62 ไร่
ด้านประมงเกษตรกร 10 ราย พื้นที่ 39.75 ไร่ และด้านปศุสัตว์ จานวน 335 ฟาร์ม
ชนิดสินค้า
จานวนราย/แปลง
จานวนไร่
1) พืช (แปลง)
5,695
19,521.12
2) ข้าว GAP Gain&Seed (ราย)
1,578
8,123.75
3) ประมง
10
39.75
4) ปศุสัตว์
335
3. งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 53,830,220 บาท แบ่งเป็น
3.1 งบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัด (Function Base)
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 34,248,920 บาท ผลการเบิกจ่าย 6,020,359.76 บาท คิดเป็นร้อยละ
17.57 จาแนกเป็น งบดาเนินงาน 6,020,359.76 บาท งบลงทุน - บาท
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) โครงการส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พื ช ตระกู ล ถั่ ว เพื่ อ ความมั่ น คงด้ า นอาหาร
งบประมาณ 93,000 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(2) โครงการส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต สิ นค้ า (ไม้ ผ ล) งบประมาณ 81,400 บาท
สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(3) โครงการส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ตไผ่ และหวายเพื่ อความยั่ งยื น งบประมาณ
108,000 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(4) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน งบประมาณ 36,000 บาท
สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(5) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร งบประมาณ 40,500 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสาปะหลัง งบประมาณ 35,500 บาท สนง.
เกษตรจังหวัดลาปาง
(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด งบประมาณ 92,650 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(8) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ งบประมาณ 926,700 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(9) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร งบประมาณ 1,313,140 บาท
สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(10) โครงการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 69,000 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
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(11) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning) งบประมาณ
56,000 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(12) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร งบประมาณ 535,800 สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(13) ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน งบประมาณ 379,000 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลาปาง
(14) โครงการพัฒนาเกษตรกรรยั่งยืน งบประมาณ 5,250 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลาปาง
(15) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์
พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 641,000 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลาปาง
(16) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร งบประมาณ 830,000 บาท ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรลาปาง
(17) โครงการส่ งเสริ ม การดาเนิน งานอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ งบประมาณ 70,400 บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลาปาง
(18) ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ งบประมาณ 20,000 บาท สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(19) ผลิตน้าหมักชีวภาพ งบประมาณ 40,000 บาท สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(20) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน (ใหม่ ปี 62) งบประมาณ 75,000 บาท สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(21) ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาที่ ดิ น (ต่ อ ยอดศู น ย์ เ ดิ ม ปี 50-61) งบประมาณ 36,000 บาท
สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(22) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ 5,520,000 บาท สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(23) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อจ่าย งบประมาณ 1,168,000 บาท สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(24) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าพื้นที่ลุ่ม-ดอน งบประมาณ 3,599,800 บาท สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(25) โครงการอนุรั กษ์ ดิน และน้าในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม งบประมาณ 4,950,000 บาท สถานี
พัฒนาที่ดินลาปาง
(26) โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน งบประมาณ 2,550,000 บาท
สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(27) จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri Map
งบประมาณ 405,000 สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
(28) ก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน งบประมาณ 2,670,000 สถานีพัฒนาที่ดิน
ลาปาง
2.2) ด้านปศุสัตว์
(13) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ งบประมาณ 46,800 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(14) กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บาบัดและชันสูตรโรคสัตว์ งบประมาณ 54,000 บาท สนง.
ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(15) กิ จ กรรม ป้ อ งกั น แก้ ไ ข และเตรี ย มความพร้ อ มรั บ ปั ญ หาโรคไข้ ห วั ด นก งบประมาณ
1,006,000 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(16) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งบประมาณ 79,300 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(18) ส่งเสริมปศุสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ งบประมาณ 6,400 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(19) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) งบประมาณ 29,900 บาท
(20) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ งบประมาณ 39,600 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(21) พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร งบประมาณ 111,400 บาท
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
(22) พัฒนาอาหารสัตว์ งบประมาณ 617,600 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลาปาง
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(23) ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสั ตว์ งบประมาณ 78,900 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ลาปาง
(24) การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ งบประมาณ 168,500 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลาปาง
(25) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ความเหมาะสม งบประมาณ 341,600
บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลาปาง
(26) พัฒ นาศูน ย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตสิ นค้าเกษตร งบประมาณ 13,500 บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลาปาง
(27) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งบประมาณ 3,505,400บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
(28) การพัฒนาสุขภาพสัตว์ งบประมาณ 825,400 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน
(29) เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม บ าบั ด และชั ณ สู ต รโรคสั ต ว์ 1,942,300 บาท ศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
(28) โครงการป้องกัน ควบคุม ป้องกันโรคระบาด งบประมาณ 790,000 บาท ด่านกักกันสัตว์ลาปาง
2.3) ด้านประมง
(29) โครงการยกระดับ คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร งบประมาณ 23,800 บาท สนง.ประมง
จังหวัดลาปาง
(30) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) งบประมาณ 28,500 บาท สนง.
ประมงจังหวัดลาปาง
(31) โครงการบริ หารจั ดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-map) งบประมาณ 4,000 บาท สนง.ประมงจังหวัดลาปาง
(32) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง งบประมาณ 130,000 บาท
สนง.ประมงจังหวัดลาปาง
(33) โครงการธนาคารสินค้าเกษตร งบประมาณ 125,500 บาท สนง.ประมงจังหวัดลาปาง
(34) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ งบประมาณ 109,500 บาท สนง.ประมงจังหวัดลาปาง
(35) โครงการทฤษฎีใหม่ด้านการประมง งบประมาณ 184,500 บาท สนง.ประมงจังหวัดลาปาง
(36) โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร งบประมาณ 20,200 บาท สนง.ประมงจังหวัดลาปาง
(37) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมและบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าประมง งบประมาณ 341,800 บาท หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดลาปาง
(38) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด งบประมาณ 117,600บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดลาปาง
2.4) กลุ่ม/สหกรณ์
(39) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ตามศั ก ยภาพ งบประมาณ
1,615,500 บาท สนง.สหกรณ์จังหวัดลาปาง
(40) พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง งบประมาณ 112,980 บาท
สนง.สหกรณ์จังหวัดลาปาง
(41) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรในพื้ น ที่ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
งบประมาณ 25,100 บาท สนง.สหกรณ์จังหวัดลาปาง
2.5) ด้านชลประทาน -รอการจัดสรรงบประมาณ-
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3.2 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base)
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 17,240,700 บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท คิดเป็นร้อยละ – จาแนกเป็น
งบดาเนินงาน - บาท งบลงทุน - บาท
2) ผลการดาเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสาคัญ (แผนงานโครงการจาแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้านพืช
งบพัฒนาจังหวัด
(1) ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและผักอินทรีย์ได้มาตรฐาน งบประมาณ 447,200 บาท สนง.
เกษตรจังหวัดลาปาง
(2) ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านน้าจา งบประมาณ 190,880 บาท สนง.
เกษตรจังหวัดลาปาง
(3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต สิ น ค้า เกษตรคุณ ภาพปลอดภั ยได้ มาตรฐานแบบครบวงจร (ข้า ว ,
สมุนไพร) งบประมาณ 860,520บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(4) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรดนอกฤดู งบประมาณ 1,067,800 บาท สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(5) ส่งเสริมการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 และ LP1 งบประมาณ 1,878,000 บาท
สนง.เกษตรจังหวัดลาปาง
(6) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม เมื อ งเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จั ง หวั ด ล าปาง
งบประมาณ 282,000 บาท สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง
2.2) ด้านปศุสัตว์
งบพัฒนาจังหวัด
(7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการลิตสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปสุสัตว์ปลอดภัยได้
คุณภาพจังหวัดลาปาง งบประมาณ 8,363,500 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
2.4) กลุ่ม/สหกรณ์
งบพัฒนาจังหวัด
(8) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนแบบครบวงจร
งบประมาณ 145,600 บาท สนง.สหกรณ์จังหวัดลาปาง
3.3 งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,340,600 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,054,965 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
87.83 จาแนกเป็น เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง สานักงานประมงจังหวัดลาปาง
ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดลาพูน และกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐาน
เพื่อการสืบค้น
2) ผลการดาเนิ นงาน/ผลการปฏิบั ติร าชการส าคัญ (แผนงานโครงการจาแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง
กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้านพืช : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ กิจกรรมส่งเสริม
การไถกลบและผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น หมอกและควั น ไฟในพื้ น ที่ เ กษตรภาคเหนื อ (ไถกลบ ผลิ ต ปุ๋ ย หมั ก )
หน่ ว ยดาเนิ น การ สถานี พัฒ นาที่ดิน ล าปาง เป้าหมายพื้นที่ ไถกลบ 3,890 ไร่ และปริ มาณปุ๋ยอิน ทรีย์ 270 ตั น
ดาเนินการในพื้นที่ 11 อาเภอ จาก 13 อาเภอ ยกเว้นอาเภอแม่เมาะและสบปราบ ผลสาเร็จที่สาคัญ คือ มีพื้นที่
ไถกลบ 3,890 ไร่ และปริ มาณปุ๋ยอินทรีย์ 270 ตัน ดาเนินการแล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 2,240,600 บาท
เบิกจ่าย 2,054,965 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.71
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2.3) ด้านประมง : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลา
ในนาข้าวอิน ทรี ย์ หน่ ว ยดาเนิ น การ ส านั กงานประมงจังหวัดล าปาง เป้าหมาย 40 ราย ดาเนินการในทุกอาเภอ
ของจั งหวัดลาปาง ผลส าเร็จ ที่สาคัญ คือ (๑) เกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยงสั ตว์น้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพิ่มมากขึ้น (๒) เพิ่มแหล่งผลผลิตสัตว์น้าอินทรีย์ (๓) เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร
วงเงิ น งบประมาณ 100,000 บาท ขณะนี้ ยั ง ไม่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ย ปั จ จุ บั น ได้ รั บ แจ้ ง การจั ด สรรงบประมาณแล้ ว
จึงได้ดาเนินการประสานประมงอาเภอทุกอาเภอ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรโดยเป็นเป้าหมายเดียวกันกับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ปี 2563 จังหวัดลาปาง ของสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง
4. ผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ (Agenda) ปี 2563
4.1 ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1) งบประมาณรวม 926,700 บาท ผลการเบิกจ่าย 608,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.70
2) เป้าหมายรวม 48 แปลง คือ ข้าว 11 แปลง ลาไย 3 แปลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 7 แปลง ผัก 5 แปลง
ไผ่ 2 แปลง มันสาปะหลัง 5 แปลง สับปะรด 2 แปลง มะนาว 1 แปลง ถัวลิสง 2 แปลง โกโก้ 1 แปลง ส้มเกลี้ยง 1 แปลง
กระเทียม 1 แปลง เห็ด 1 แปลง ยางพารา 2 แปลง ไก่พื้นเมือง 1 แปลง โคนม จานวน 1 แปลง โคเนื้อ 1 แปลง
ปลานิล 1 แปลง
ผลสาเร็จที่สาคัญ คือ การขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของจังหวัด
ลาปางได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการร่วมการวางแผนการ
ปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เป็นเป็นในทิศทางเดียวกัน
จังหวัดลาปางมีแปลงใหญ่ทั้งหมด 48 แปลง จัดทา Road Map ในการขับเคลื่อนฯทุกแปลง และมีแนว
ทางการดาเนินงานและเป้าหมายการดาเนินงานเพื่อพัฒนาแปลง 5 ด้าน ดังนี้
๑) การลดต้นทุนการผลิต 10%
๒) การเพิ่มผลผลิต 10%
๓) การพัฒนาคุณภาพ (GAP , เกษตรอินทรีย์ ฯ)
๔) การตลาด (มีการเชื่อมโยงตลาด, ผลิตตามความต้องการของตลาด)
๕) การบริหารจัดการ (มีการรวมกลุ่ม จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มมีการระดมทุน ฯ)
4.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1) งบประมาณรวม 1,826,634 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,043,134.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.11
จาแนกเป็น งบดาเนินงาน 1,010,634.80 บาท งบลงทุน 32,500 บาท
2) เป้าหมายรวม 191 แห่ ง จาแนกเป็นศูนย์ห ลัก 13 แห่ง ศูนย์เครือข่าย 178 แห่ ง ผลสาเร็จที่สาคัญ
(1) มีการพัฒนา ศพก.หลักในพื้นที่ทุกอาเภอ จานวน 13 ศูนย์ (2) พัฒนาศูนย์เครือข่าย (3) อบรมถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกร (4) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรและการตลาดของเกษตรกรในพื้นที่ (5) มีความรู้ใน
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร การลดต้ น ทุ น การผลิ ต การจั ด การศั ต รู พื ช การจั ด การดิ น ปุ๋ ย
(6) มีการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาและให้บริการเกษตรกรในพื้นที่
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4.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
1) งบประมาณรวม 299,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 114,352 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.21 จาแนกเป็น
งบดาเนินงาน 114,352 บาท งบลงทุน - บาท
2) เป้าหมายรวม 663 ราย จาแนกเป็น Young Smart farmer ด้านพืช 40 ราย Smart Farmer
ด้านพืช260 ราย Smart farmer ด้านประมง ต้นแบบ 3 ราย Smart Farmer ด้านประมง 300 ราย Smart Farmer
ด้านปศุสัตว์ ต้นแบบ Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ 50 ราย และอาสาปศุสัตว์ Smart Farmer 10 ราย ผลสาเร็จที่
สาคัญ (1) การพัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer/Young Smart Farmer ให้มีแผนพัฒนาตนเอง และ
แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) แผนพัฒนาความรู้ นวัตกรรมเกษตร เครือข่ายการเรียนรู้/การตลาด (2) การพัฒนา
เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/Young Smart Farmer แล้ว ยกระดับเป็นต้นแบบ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ด้านการ
ผลิตการตลาด มีแผนธุรกิจ และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม ผู้ประกอบการเกษตร นวัตกรรมและทักษะ
ด้านเทคโนโลยี (Digital) เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เชื่อมโยงการทางานกับ ศพก., เครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ และ
หน่วยงานภาคี แหล่งเรียนรู้ หรือเครือข่ายของ ศพก. ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ/เผยแพร่ผลงาน
4.4 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
1) งบประมาณรวม 72,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,768 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.23 จาแนกเป็น งบ
ดาเนินงาน 3,768 บาท งบลงทุน - บาท
2) เป้าหมายรวม 330 ไร่ จาแนกเป็น สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง 270 ไร่ สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง 60
ไร่ สานักงานประมงจังหวัดลาปาง 10 ราย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง 2 ฟาร์ม ผลสาเร็จ ที่สาคัญ เกษตรกรมีการ
ปรับเปลี่ยนพื้นไม่เหมาะสมไปสู่การปรับปรุงดิน/เกษตรผสมผสาน/ไม้ผล/พืชอาหารสัตว์/เลี้ยงปลา
4.5 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
1) งบประมาณรวม 809,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 415,392.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.31 จาแนกเป็น
งบดาเนินงาน 415,392.71 บาท งบลงทุน - บาท
2) ผลการดาเนินงาน เตรียมความพร้อมและถ่ายทอดความรู้ 169 ราย ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว
อินทรีย์ Organic Thailand แบบรายเดี่ยว จานวน 21 ราย พื้นที่ 158.20ไร่ และแบบกลุ่ม จานวน 8 กลุ่ม
เกษตรกร 109 ราย พื้นที่ 483.87 ไร่ ตรวจสอบร้านค้าและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ จานวน 6 ร้าน ตรวจประเมินฟาร์ม
ประมงน้าจืด ๑๕๖ ฟาร์ม ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยงประมงน้าจืด 235 ตัวอย่าง ตรวจรับรอง
แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 7 ราย ตรวจรับรองแปลงใหม่ 1 ราย ตรวจรับรองต่ออายุ 4 ราย ตรวจรับรองระยะปรับเปลี่ยน
2 ราย ผลสาเร็จที่สาคัญ จังหวัดมีสินค้าเกษตร (ข้าว พืชอาหาร ปศุสัตว์ ประมง) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP
4.6 โครงการเกษตรอินทรีย์
1) งบประมาณรวม 420,450 บาท ผลการเบิกจ่าย 225,728.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.69 จาแนกเป็น
งบดาเนินงาน 225,728.50 บาท งบลงทุน - บาท
2) เป้าหมายรวม 240 ราย จ าแนกเป็น ด้านพืช 90 ราย ด้านประมง 40 ราย ด้านปศุสั ตว์ 110 ราย
ผลสาเร็จที่สาคัญ จังหวัดมีสินค้าเกษตร (ข้าว พืช ประมง ปศุสัตว์) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
4.7 โครงการตลาดเกษตรกร
1) งบประมาณรวม 132,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 24,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.18 จาแนกเป็น
งบดาเนินงาน 24,000 บาท งบลงทุน – ล้านบาท
2) ผลสาเร็จที่สาคัญคือ มี “ศูนย์ เรียนรู การบริหารจัดการสิน ค้าเกษตร” จังหวัดลาปาง มีเกษตรกรเข้ามา
จ าหน่ า ยแล้ ว จ านวน 73 ราย จ านวน 109 โต๊ ะ เปิ ด จ าหน่ า ยในทุ ก วั น เสาร์ แ ละวั น อาทิ ต ย์ ช่ ว งเวลา
06.00-14.00 น. และจะขยายครบทุกวันต่อไป ซึ่งปัจจุบันดาเนินการไปแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 11 เดือน
ยอดจาหน่ายสะสมเป็นเงิน 8,911,051 บาท
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4.8 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
1) งบประมาณรวม 1,477,458 บาท ผลการเบิ กจ่ าย 167,813 บาท คิด เป็ นร้อ ยละ 11.37
จาแนกเป็น งบดาเนินงาน 167,813 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่าย - บาท
2) เป้าหมายรวม 4,044 ราย จาแนกเป็น อาเภอแม่ทะ จานวน 717 ราย อาเภองาว จานวน 165 ราย
อาเภอเสริมงาม จานวน 250 ราย อาเภอห้างฉัตร จานวน 458 ราย อาเภอแม่พริก จานวน 255 ราย อาเภอแจ้ห่ม
จานวน 179 ราย อาเภอเมืองปาน จานวน 239 ราย อาเภอเมืองลาปาง จานวน 443 ราย อาเภอแม่เมาะ จานวน 92 ราย
อ าเภอเกาะคา จ านวน 449 ราย อ าเภอสบปราบ จ านวน 339 ราย อ าเภอเถิ น จ านวน 243 ราย
และอาเภอวังเหนือ จานวน 215 ราย
4.9 โครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
1) งบประมาณรวม 1,264,000 บาท ผลการเบิ ก จ่ า ย 670,519.84 บาท คิด เป็ น ร้ อ ยละ 53.05
จาแนกเป็น งบดาเนินงาน 670,519.84 บาท งบลงทุน - บาท
2) เป้าหมายรวม 1,864 แปลง จาแนกเป็นแปลงข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) 1,519 แปลง ข้าว GAP 345 แปลง
พืชอื่น - แปลง ปศุสัตว์ - แปลง ผลสาเร็จที่สาคัญ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์
4.10 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1) งบประมาณรวม 17,772,948.28 บาท ผลการเบิกจ่าย 17,772,948.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
จาแนกเป็น งบดาเนินงาน - บาท งบลงทุน 17,772,948.28 บาท
2) เป้าหมายรวม 116 แห่ง 200 บ่อ จาแนกเป็น โครงการชลประทาน 109 แห่ง สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
7 แห่ง 200 บ่อ ผลสาเร็จที่สาคัญ พื้นที่รับประโยชน์ 32,3446 ไร่ 880 ครัวเรือน
4.11 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
1) งบประมาณรวม 27,700 บาท ผลการเบิกจ่าย 27,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2) เป้ า หมาย ประกอบด้ ว ย 1) สร้ า งช่า งเกษตรท้อ งถิ่ นระดั บ 1 ประจ าพื้น ที่ แ ปลงใหญ่ อ าเภอวั งเหนื อ
จังหวัดลาปาง จานวน 50 ราย 2) ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 จานวน 50 ราย มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ตนเอง และเกษตรกรข้างเคียงในด้านการใช้และบารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร 3) มีช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้
คาแนะน าด้ านการใช้แ ละบ ารุ งรั ก ษาเครื่ องยนต์เกษตรให้ บริก าร ตรวจเช็ค/ซ่ อมแซมเครื่ องยนต์เกษตรเบื้ องต้ น
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซมใหญ่เครื่ องยนต์เกษตร (Overhaul)แก่เกษตรกรในพื้นที่ ส่ งผลให้ ส ามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร 4) ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 สามารถใช้และบารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้อง
และ มีประสิทธิภาพ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรข้างเคียง ทาให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เฉลี่ย 500 บาทต่อเครื่องต่อปี
4.12 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
1) งบประมาณรวม 298,500 บาท ผลการเบิกจ่าย 104,522 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.02 จาแนกเป็น
งบดาเนินงาน 17,022 บาท งบลงทุน 87,500 บาท
2) เป้าหมายรวม 5 ธนาคาร จาแนกเป็น 1. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาปาง
2. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดยสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง 3. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร โดยสานักงานสหกรณ์จังหวัด
ลาปาง 4. ธนาคารประมง โดยสานักงานประมงจังหวัดลาปาง 5. ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ
โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง ผลสาเร็จที่สาคัญ เกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต
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4.13 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา
1) งบประมาณรวม 292,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 264,746.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.67 จาแนกเป็น
งบดาเนินงาน 264,746.20 บาท งบลงทุน - บาท
ผลสาเร็จที่สาคัญ คือ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4,267 ราย พื้นที่ 18,654 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ
1,200 กิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ย 5.72 บาท/กิโลกรัม ณ ความชื้นประมาณร้อยละ 30 เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านราคา
ผลผลิตมาก พบความเสียหายจากหนอนกระทู้แต่ควบคุมการระบาดได้ ได้จัดงานวันสาธิตและวันเก็บเกี่ยว 2 แห่ง คือ
1. อ าเภอวั ง เหนื อ 2. อ าเภองาว อบรมเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ เป็ น วิ ท ยากร และอบรมเกษตร เรื่ อ งการปลู ก ข้ า วโพด
ความเหมาะสมของดิน การจัดการดิน การใช้ปุ๋ย การใช้ application Agri map mobile กาหนดจุดรวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง มีปริมาณ 318.78 ตัน มูลค่า 1,707,545.46 บาท โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทานา ขอกู้เงินจานวน 443 ราย จานวนเงิน 4.99 ล้านบาท ได้รับ
การอนุมัติสินเชื่อ 371 ราย คิดเป็นร้อยละ 84 จานวนเงิน 4.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86 มีสหกรณ์ของกู้เงิน
1 แห่ง คือ สกต.ธกส.ลาปาง จากัด จานวนเงิน 5 ล้านบาท
5. สถานการณ์ ก ารผลิ ต และราคาสิ น ค้ า เกษตรที่ ส าคั ญ (เช่ น สิ น ค้ า เกษตร ฟาร์ ม มาตรฐานด้ า นปศุ สั ต ว์
ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน)
5.1 สินค้าเกษตร
ลาดับ

สินค้าเกษตร

1

ข้าว

2
3
4
5
6

ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
มันสาปะหลัง
อ้อยโรงงาน
ยางพารา
สัปปะรด

7

ลาไย

8

กระเทียม

พื้นที่
คาดการณ์ผลผลิต
เพาะปลูก (ไร่) ออกสู่ตลาด (เดือน)
436,539
พฤศจิกายน –
ธันวาคม
199,643 ตุลาคม – ธันวาคม
48,202
มกราคม – มีนาคม
810
มีนาคม – เมษายน
37,046
สิงหาคม – ตุลาคม
24,240
มิถุนายน –
กันยายน
19,904
กรกฎาคม –
สิงหาคม
5,159
เมษายน –
พฤษภาคม

คาดว่าผลผลิตออก
สู่ตลาด จานวน (ตัน)
261,923

ราคา(บาท)/ตัน

ผลผลิตเฉลีย่

11,000/ตัน

600 กก./ไร่

190,459
165,333
7,290
3,004
50,401

8,150/ตัน
6,400/ตัน
1,000/ตัน
22.80/กก.
8,500/

954 กก./ไร่
3430 กก./ไร่
9 ตัน/ไร่
115 กก./ไร่
3,049 กก./ไร่

6,333

25/กก.

326 กก./ไร่

8,054

30,000

1,500 กก./ไร่

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563
ลาดับ

สินค้าเกษตร
ไก่พื้นเมือง

เกษตรกร
(ครัวเรือน)
49,333

คาดการณ์ผลผลิต ออก
สู่ตลาด (เดือน)
มกราคม – ธันวาคม

คาดว่าผลผลิตออกสูต่ ลาด
จานวน (ตัว)
33,880

1

120 บาท/ตัว

2

ไก่เนื้อ

230

มกราคม – ธันวาคม

33,400

98 บาท/ตัว

3

ไก่ไข่

927

มกราคม – ธันวาคม

38,573,000/ฟอง

2.75 บาท/ฟอง

4

สุกร

4,277

มกราคม – ธันวาคม

33,310

5,580 บาท/ตัว

5

โคเนื้อ

11,967

มกราคม – ธันวาคม

32,950

20,000/ตัว

6

โคนม

76

มกราคม – ธันวาคม

995,400

16.50 บาท/กก.

7

กระบือ

1,403

มกราคม – ธันวาคม

1,265

22,000/ตัว

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563

ราคา (บาท)
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ลาดับ

สินค้าเกษตร

เกษตรกร
(ครัวเรือน)

คาดการณ์ผลผลิต
ออกสู่ตลาด (เดือน)

1
2

ปลานิล
ปลาดุก

8,428
3,352

มิถุนายน – กันยายน
มิถุนายน – กันยายน

คาดว่าผลผลิต
ออกสู่ตลาด
จานวน (กก.)
1,207,907
591,092

ราคา (บาท)

ผลผลิตเฉลีย่

90 บาท/กก.
90 บาท/กก.

143.32 กก./ครัวเรือน
176.34 กก./ครัวเรือน

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดลาปาง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563
5.2 ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสัตว์
1) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มในเขตพื้นที่จังหวัดลาปาง จานวน 358 ฟาร์ม แยกเป็น
1.1 ไก่ไข่
จานวน 47 ฟาร์ม
1.2 ไก่เนื้อ
จานวน 79 ฟาร์ม
1.3 สุกร
จานวน 201 ฟาร์ม
1.4 โคนม
จานวน 23 ฟาร์ม
1.5 ผึ้ง
จานวน
8 ฟาร์ม
2) ศูนย์รวบรวมน้านมดิบที่ได้รับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย (GMP) จานวน 1
ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563)
2) ศูนย์รวบรวมน้านมดิบที่ได้รับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย (GMP)
จานวน 1 แห่ง (บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ตาบลวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง)
ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563)
5.3 ฟาร์มมาตรฐานด้านประมง
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มในเขตพื้นที่จังหวัดลาปาง จานวน 72 ฟาร์ม แยกเป็น
1) ปลา
2) กบ

จานวน 70 ฟาร์ม (ปลานิ ล, ปลาตะเพี ยนขาว, ปลายี่สกเทศ, ปลาสวาย, ปลาดุก,
ปลาสร้อยขาว, ปลาไน)
จานวน 2 ฟาร์ม

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดลาปาง (ข้อมูล ณ วันที่ เดือนมีนาคม 2563)
5.4 ผลการดาเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จังหวัดลาปาง
1) ผลการดาเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดลาปาง ปี การศึกษา 2562 ดังนี้
จังหวัดลาปาง มีหน่วยจัดซื้อทั้งหมด จานวน 127 หน่วยจัดซื้อ ทาสัญญาจัดซื้อแล้ว 127 สัญญา (100 %)
มีจานวน 551 โรงเรียน ได้ดื่มนมแล้ว 551 แห่ง (100 %)
2) ผลการตรวจติดตามการดาเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
คณะทางานติดตามการดาเนินงานโครงการฯระดับอาเภอ 13 อาเภอ ได้ดาเนินการประชุมคณะทางานฯ
และได้ ลงพื้ นที่ ตรวจติ ดตามการด าเนิ นงานโครงการฯ จ านวนรวม 551 แห่ ง (100 % ของโรงเรี ยนในโครงการฯ)
เพื่อเก็บข้อมูลด้านคุณภาพนม จานวน ชนิดนม ผลการตรวจติดตามสรุปได้ดังนี้
(1) มีโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จานวน 551 แห่ง
(2) โรงเรียนจานวน 551 ได้รับนมครบถ้วน คุณภาพปกติ และมีการเก็บรักษานมที่เหมาะสม
ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง (ข้อมูล ณ เดือน 31 มีนาคม 2563)
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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
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
มีพนื้ ที่เพาะปลูก 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 วาตภั ย 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) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 รวม 3,255 ครัวเรือน แยกเป็น ด้านพืช 3,242 ครัวเรือน
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)
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7. ปัญหา/ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแก้ไข
7.1 ปัญหาที่ดินทากิน (สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลาปาง)
- ประเด็นข้อร้องเรียน ขอความเป็นธรรมกรณีได้รับผลกระทบจาก นายทุนเข้ากว้านซื้อที่ดินโดยรอบแปลง
ที่ดินของตนเองและได้พยายามบังคับขู่เข็ญที่ดินที่จะซื้อของตน (ที่ดิน สปก.ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตาบลเกาะคา อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง จานวน 38-2-74 ไร่)
- ผลการดาเนินการแก้ไข
1) สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลาปาง (สปก.จังหวัดลาปาง) ได้ดาเนินการตรวจสอบและประสานผู้ร้อง
จากการตรวจสอบไม่ ใ ช่ เ ป็ น การกว้ า นซื้ อ ที่ ดิ น แต่ จ ะเป็ น กรณี ที่ ดิ น ทั บ ซ้ อ น ซึ่ ง ผู้ ร้ อ งได้ รั บ การจั ด ที่ ดิ น ไปแล้ ว
ปัญหาอยู่ตัวผู้ร้องไม่ยอมรับผลการรังวัดและไม่มาในวันที่มีการนาชี้เขต
2) สปก.จั ง หวั ด ล าปาง ได้ มี ห นั ง สื อ เชิ ญ ที่ ลป0011.4/770 ลงวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2562 แจ้ ง ให้
ผู้ร้องเรียนมาพบเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย สปก.ล าปาง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ สปก.จังหวัดล าปาง
อนึ่ง หากผู้ร้องไม่มาพบเจ้าหน้าที่และไม่แจ้งเหตุผลและความจาเป็นให้เจ้าหน้าที่ทราบ หรือภายใน 15 วันนับจาก
ได้รับหนังสือ สปก.ลาปาง จักถือว่าผู้ร้องเรียนประสงค์ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และในวันนัดหมายปรากฏว่าผู้ร้อง
ไม่มาแสดงตนต่ อเจ้ าหน้ าที่ สปก.ล าปาง ทั้ง นี้ สปก.จังหวัด ล าปาง ได้ทาหนังสื อ ที่ ลป. 0011.4/950 ลงวัน ที่
24 มิถุนายน 2562 เรียนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลาปางเรียบร้อยแล้ว
7.2 ปัญหาด้านปศุสัตว์ (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง)
- ประเด็นข้อร้องเรียน
1) สุนัขจรจัดเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านที่พักผู้ร้องเรียน พักอาศัยอยู่ในเขเทศบาลนครลาปาง
2) สุนัขจรจัดอาศัยที่โรงเคาะพ่นสีเก่าในพื้นที่ตาบลชมพู อาเภอเมืองลาปาง โดยสุนัขจรจัดได้คลอดลูก
มีนิสัยดุร้ายไล่กัดประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ผู้ร้องเรียน พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
- 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 ดาเนินการจับสุนัขจรจัดออกจากบริเวณ
ดังกล่าว โดยอาศัยอานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด ๕ เหตุราคาญแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และแก้ไขเพิ่มเติม
7.3 ปัญหาด้านหนี้สิน (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง)
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ ยากจนจังหวัดลาปาง หลักการสาคัญ เพื่อสงวนและรักษา
ที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่น
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- ผลการดาเนินการแก้ไข
ส านั กงานเกษตรและสหกรณ์จั งหวัดล าปางได้ สรุปผลการดาเนินการของกองทุ นหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดลาปาง ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2545 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ได้รับคาร้องกู้เงินกองทุน
หมุนเวียนฯ รวม 152 ราย แยกเป็น
1) ยุติเรื่องไม่เข้าหลักเกณฑ์ 100 ราย
2) อนุมัติ 50 ราย (ได้ปิดบัญชีไปแล้ว 19 ราย) คงเหลือ 31 ราย ในพื้นที่ 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองลาปาง
เกาะคา เสริมงาม เถิน แม่พริก แม่ทะ แม่เมาะ และอาเภองาว แยกเป็น
- ลูกหนี้ปกติ
จานวน 5 ราย
- ลูกหนี้ค้างชาระ
จานวน 23 ราย
- ลูกหนี้ดาเนินคดี
จานวน 3 ราย
3) อยู่ระหว่างการประเมิน
จานวน 2 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
โครงการต่างๆ ไม่บ รรลุ ผลสาเร็จ เท่าที่ควร การดาเนินงานบางโครงการติดขัดในเรื่องเอกสารสิ ทธิ์ในที่ดิน รวมถึง
ระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่จะต้องดาเนินการในแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นข้อจากัดในพื้นที่
ข้อเสนอวิธีการลดความเสี่ยง
1. ต้องมีการจัดทาฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ
2. ควรมีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติในการดาเนินงานในบางโครงการ เพื่อให้
สามารถรองรับบริบทข้อจากัดในแต่ละพื้นที่ได้

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง
2 เมษายน 2563

