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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 9  มกราคม  2563) 
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัด
เชียงใหม่ ได้จัดท ารายงานการประชุมเกษตรจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่            
9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ดังรายงานการประชุม ฯ 
ที่แนบ ขอให้ที่ประชุม ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมด้วย 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์ โดย กลุ่มส่งเสริมและ 

พัฒนาเกษตรกร 
  ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการเปิดเว็บไซด์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์  

(www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com)  อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เพ่ือเป็นช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ศักยภาพ และมีมาตรฐานสินค้ารับรองความปลอดภัย ภายใ ต้        
การส่งเสริมและสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร และช่วยลดบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการ      
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

1. จ านวนชนิดสินค้าของ 17 จังหวัดภาคเหนือที่วางจ าหน่ายในเว็บไซด์ ฯ  
(ข้อมูล ณ 15 พฤษภาคม 2563) รวม 111 ชนิดสินค้า 

 

 
  

2. คุณสมบัติเบื้องต้นของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่สามารถน าสินค้ามาวางจ าหน่าย 
ในเว็บไซด์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com  มีดังนี้ 

- สินค้าเกษตรที่มีการจ าหน่ายดังกล่าว สามารถเป็นทั้งผลผลิตสดและแปรรูป (ผักผลไม้ เสื้อผ้า สิ่งทอ     
และอ่ืนๆ) 

- สินค้าที่จ าหน่ายต้องมีมาตรฐานรับรองความปลอดภัย อาทิเช่น GAP เกษตรอินทรีย์ GMP อย. OTOP 
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรต้องมีศักยภาพในการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ อาทิเช่น ต้องมี facebook  
webpage Line หรืออ่ืนๆ ที่มีเป็นช่องทางติดต่อออนไลน์กับลูกค้าได้ 

- สามารถด าเนินการจัดส่งสินค้าผ่านระบบขนส่งต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนถึงมือลูกค้า
ได้ โดยที่สินค้าไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งสินค้า 
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3. ขอให้เกษตรจังหวัดช่วยก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ให้รายงาน 
ยอดจ าหน่ายสินค้าจากเว็บไซด์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ตัดยอดทุกวันอาทิตย์ และรายงานถึงกรมส่งเสริม
การเกษตร ภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมส่งเสริม
การเกษตรต่อไป   

4. ขอให้เกษตรจังหวัดและผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์         
www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และโลโก้ของเว็บไซด์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซด์        
ของหน่วยงาน facebook กลุ่ม line ต่างๆ หรือการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ในพ้ืนที่  
 
มติที่ประชุม 
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3.2  การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบัน เกษตรกรดีเด่น    

ระดับเขต ประจ าปี 2563  โดย  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
1. แจ้งผลการพิจารณากลัน่กรองเอกสารผลงานการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบัน 

เกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563 เพ่ือเตรียมความพรอ้มและน าเสนอผลงานให้คณะกรรมการฯได้
ตรวจสอบในพ้ืนที่ตามแผนที่ก าหนดต่อไป 

 1. สาขาอาชีพท าสวน 
     1) นางกุญช์ชญา สวัสดี 467 หมู่ 10 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
     2) นายปีติภัทร วิสาวะโท 118/10 หมู่ 9 ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
     3) นายอภิชาญ สิงหเสนี 135 หมู่ 5 ต าบลสระประดู่ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. สาขาพืชไร่ 
     1) นายมงคล ปันทวาย 32/1 หมู่ 12 ต าบลภูน้ าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     2) นายทวีศักดิ์ พัชรศักดิ์สกล 24 หมู่ 6 บ้านศาลเจ้าแม่ ต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง 
         จังหวัดก าแพงเพชร 
     3) นางสาวกาญจนา อินต๊ะวัง 28 หมู่ 4 ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 3. สาขาไร่นาสวนผสม 
      1) นายอุทัยวรรณ แก้วม่วง 265 หมู่  20 ต าบลท่าพล อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
          จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     2) นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ 3/37 หมู่ 7 ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ  
         จังหวัดตาก 
     3) นางนภา น้อยมา 86/1 หมู่ 8 ต าบลคณที อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร
 4. สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
     1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองตูมพัฒนา หมู่ 6 ต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ  
         จังหวัดสุโขทัย 
     2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปงยั้งม้า หมู่ 1 ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
     3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว หมู่ 5 ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
  
 



 5. สาขากลุ่มยุวเกษตรกร 
     1) โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
     2) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
     3) โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
 6. สาขาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
     1) เด็กหญิงคณัสนันท์ อภิวนัสบดี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
     2) เด็กหญิงพิชามญชุ์ กองติ๊บ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย  
         อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
     3) เด็กหญิงกันต์ฤทัย ใจสุข โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
 7. สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 
     1) นายด าเนิน เผ่าคนชม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
     2) ว่าที่ร้อยตรีวีรพัชร์ เพ็ชรหาญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย  
         อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
     3) นายเสกสรร ณ น่าน โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

2. ขยายระยะเวลาการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบัน เกษตรกรดีเด่นระดับเขต 
ประจ าปี 2563 

  ครั้งที่ 1 ขยายระยะเวลาส่งผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต          
ทั้ง 7 สาขา/ประเภท จาก พ.ค. 63 เป็นภายใน 15 ก.ค. 63 
  ครั้งที่ 2 เลื่อนระยะเวลาการเดนิทางของคณะท างานคัดเลือกฯ เป็น 15 ก.ค. – 30 ก.ย. 63 
การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน่ระดับเขต ปี 2563 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดได้ส่งเล่มประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 มายังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ครบทั้ง 17 จังหวัดแล้ว เพ่ือใช้ในการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับเขตปี 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดส่งให้คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่นระดับเขต ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก (รอบพิจารณารูปเล่ม)  
 
มติที่ประชุม 
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3.3  โครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อยกระดับ 
เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า (Agri BIZ Idol Development Project) 
โดย  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
วัตถุประสงค ์
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และยกระดับ
เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร การบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินค้าเกษตร 
 2. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพ่ือสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ 
พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร  



 3. เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบเพ่ือสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
บุคคลเป้าหมาย 
 รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน ประกอบดว้ย 
 1. เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๘๐ คน 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ Young Smart Farmer 
ส่วนกลางและเขต จ านวน ๒๐ คน 
 3. วิทยากร จ านวน ๑๕ คน 
ความก้าวหน้า 
 1. สสก.6 จ.เชียงใหม่ ประชาสมัพันธ์ โครงการฯ เพ่ือรับสมัครทั้งช่องทาง Line ของเครือข่าย Smart และ 
Young Smart Farmer (กรมเป็นผู้รับสมัครตรงผ่านระบบ Online) (ด าเนินการเรียบร้อยแลว้) 
 2. กรมส่งเสริมการเกษตร รว่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนนิการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวน 
80 ราย และ ส ารอง 10 ราย รวมเป็น 90 ราย (ด าเนินการแลว้) 
 
ผลการพิจารณาคัดเลือก (ภายใต้สังกัด สสก.6 จ.เชียงใหม่)  
 1. ผู้ผ่านการคัดเลือก   จ านวน   21  ราย 
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกส ารอง  จ านวน   3  ราย 
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3.4  โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจ าการสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ 
เป้าหมาย ทหารกองประจ าการ ที่ใกล้ปลดประจ าการ สังกัด มทบ.33 ค่ายกาวิละ และ มทบ.38 ค่ายสุริยะวงษ ์
จ านวน 60 ราย 
กิจกรรมจัดประชุม งบประมาณ 15,200 บาท 
แผนด าเนนิงาน : ปรบัเปลีย่นรอรับข้อสั่งการจากกรมฯ 
 
โครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer กิจกรรม เวที เครือข่าย YSF 
คืน งบประมาณ ให้กรมฯ 
 
* ฝากประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมสร้างอาชีพเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรจากภาวะการระบาดของ โรค COVID 19 : สสก.6 
จ.เชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Smart Farmer ได้รับการประสานจาก ประธานเครือข่าย Smart Farmer 
สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ นายนพดล สันเทพ จากไร่เยาวรัตน์ ว่า หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว มีแผนการในการจัด
อบรมอาชีพด้านการเพาะเห็ดให้แก่ผู้สนใจ ฟรี จ านวน 2 รุ่นๆละ 50 ราย แต่ขอสนับสนุนค่าอาหารรายละ 50 บาท 
ในการนี้ ประมาณช่วงกลางเดือน-ปลายเดือน พฤษภาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่
เกษตรด้วย สถานที่ด าเนินการ ณ ไร่เยาวรัตน์ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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3.5  การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  โดย กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
               กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรที่ยึด   
แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย (agenda) และภารกิจหลักของหน่วยงาน (function) คือการส่งเสริม           
และพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร   ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผ่านกลไกและการขับเคลื่อนงานโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ และการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ทั่วประเทศให้เป็น 
Smart Farmer การลดต้นทุน การผลิต และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของเกษตรกร ตลอดจนการปรับโครงสร้างการ
ผลิต ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และการน าพาภาคเกษตรสู่ Smart Agriculture ในลักษณะ เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งต้นทุน
การผลิตลดลง ก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ สัดส่วนปริมาณผลผลิตเกษตรกร ได้รับ
มาตรฐานมีเพ่ิมขึ้น และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเพ่ือปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร ในการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ รูปแบบและทิศทางสอดคล้องกับแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ตามยุทธศาสตร์ระยะ  20 ปี  
             แนวทางการสรา้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่กรมส่งเสรมิการเกษตรก าหนดไว้ในแตล่ะระดับ คือ               
             1 ส่วนกลาง  เน้นการท าประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทิศทางการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในภาพรวม 
             ๒ ส่วนภูมิภาค เน้นการท าประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ การท างานเชิงบูรณาการและสร้างเครือข่าย การเชื่อมโยงการตลาด ตัวอย่าง
ความส าเร็จของเกษตรกรและชุมชน รวมทั้งผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่  และสอดคล้อง              
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019   โดยมุ่งเน้น ให้เกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และสาธารณชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ  
              กรมมุ่งเน้นให้มีการบริหารจดัการสื่อสาร เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ใน 5 ประเด็นหลัก คือ    
              1  การสร้างความเข้าใจต่อประชาชนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในนโยบายส าคัญ         
ของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
              2 การด าเนนิงานสง่เสริมการเกษตรตามภารกิจ   
              3 การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร  
              4 การเฝา้ระวังประเด็นข่าวที่อาจส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายในเชิงลบ   
              5 การแจ้งข่าวสารข้อมูลส าคัญรวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่ส าคัญ เช่นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร     
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส 19 Corona การระบาดศัตรูพืชการเกิดภัยพิบัติ   
                   กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสรรงบประมาณ ให้กับ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และศูนย์ปฏิบัติการ 14 ศูนย์เพ่ือด าเนินกิจกรรม ผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับเกษตรกร โดยงดกิจกรรม ในลักษณะที่จะรวมผู้คนที่สุ่มเสี่ยงต่อ



การระบาดของไวรัสโคโรน่า เช่น การแถลงข่าว การน าสื่อมวลชนดูงาน โดยผลการด าเนินงานทั้งหมดได้ก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัดด้วย 
 
 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัชี้วัดการส้รางการรับรู้ข้อมูลขา่วสารส านกังานเกษตรจังหวัด 17 จังหวดั 

- คะแนน 1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อต่างๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ข่าวต่อเดือน 
 - คะแนน 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อออนไลน์, สื่อโซเชยีล และสื่ออ่ืนๆ จ านวน 3 ข่าวต่อเดือน 
 - คะแนน 3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อออนไลน์, สื่อโซเชยีล และสื่ออ่ืนๆ จ านวน 4 ข่าวต่อเดือน 
โดยต้องเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนอย่างน้อย 1 ข่าวต่อเดือน 
 - คะแนน 4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อออนไลน์, สื่อโซเชยีล และสื่ออ่ืนๆ จ านวน 5 ข่าวตอ่เดือน 
โดยต้องเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนอย่างน้อย 2 ข่าวต่อเดือน  
 - คะแนน 5 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อออนไลน์, สื่อโซเชยีล และสื่ออ่ืนๆ จ านวน 6 ข่าวต่อเดือน 
โดยต้องเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนอย่างน้อย 3 ข่าวต่อเดือน 
 
หมายเหต ุ:  1 . การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ,สื่อโซเชียล ,สื่ออ่ืนๆ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563 
2. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ,สื่อโซเชียล ,สื่ออ่ืนๆ และสื่อมวลชน นับตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 
2563 
 โดยแบ่งตวัชีว้ัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็น  2 รอบ  
 - รอบที่ 1 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม  2562 – เดือนมีนาคม 2563 
 - รอบที่ 2 นับตั้งแต่เดือนเมษายน  2563 – เดือนกันยายน 2563 

 



หลักฐานประกอบการพิจารณา : ตรวจสอบหลักฐานจาก 
 1 .หลักฐานข่าวที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ ,Social Media และสื่ออ่ืนๆ  
โดยให้แนบส่งทางระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์กรมสง่เสริมการเกษตรของแต่ละเดือน 
http://reportnews.doae.go.th และบันทึกข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  
  - โดยตัดยอดข้อมูล รอบที่  1 วนัที่  1 มีนาคม  2563 และรอบที่  2 วันที่  1 กันยายน  2563  
  - ส านักงานเลขานุการกรม สรุปคะแนนส่งให้กองการเจา้หน้าที่ ในรอบที่  1 ภายในวันที่  15 มนีาคม 
2563 และในรอบที่  2 ภายในวันที่  15 กันยายน  2563  
 2 .ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์ระดับเขตและระดบัจังหวัด โดยส่งข้อมูลผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มาที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ E-mail : agritech.pr@gmail.com 
 3. แผนประชาสัมพันธส์ร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ของระดับเขตและระดับจังหวัด โดยส่งข้อมูลผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ E-mail: agritech.pr@gmail.com 
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3.6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                           จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน    
และท าให้เกิด ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นมากขึ้น เพราะเป็น
ช่องทางหนึ่ง ที่จะท าให้เกิดการสื่อสาร โต้ตอบ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ที่ปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า 2019 
อย่างแท้จริง  แม้ปัจจุบัน จะมีช่องทางการสื่อสาร ทางออนไลน์ หลายแห่ง เช่น Facebook Line หรือ แอพพลิเคชั่น
อ่ืนๆ แต่ช่องทางสารสนเทศ ที่เป็นของหน่วยงานจริงๆ สามารถควบคุม บริหารจัดการได้ คือเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
จึงขอเน้นย้ า ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง 
เว็บไซต์ โดยเฉพาะ ด้านข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน  ต้องมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด เพ่ือให้สอดคล้อง         
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบโจทย์เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีแนวโน้มในการเข้าถึงแหล่งความรู้ และข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  
 
มติที่ประชุม 
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3.7 การติดตามนิเทศงานส านักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ          
โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรระดับ
ส่วนกลางและส านักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร ผา่นระบบ VDO conference ในวันที ่2 มิถุนายน 2563 
และ วนัที่ 4 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดตามแผนการนิเทศงาน) 
 
 



ประเดน็การนเิทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
1. แนวทางการด าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 6 เรือ่งหลัก ได้แก่ 
 1.1 ขยายผลโครงการพระราชด าริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา 
 1.2 บริหารจัดการสนิค้าเกษตรโดยยึดหลักการตลาดน าการเกษตรและสรา้งรายได้แก่เกษตรกร 
 1.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 1.4 สร้างความเข้มแข้งของเครอืข่ายและบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน  
 1.5 ช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร 
 1.6 พัฒนาองค์กร ระบบการท างาน และบุคลากร กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2. การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที ่
3. การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร 
4. งานตามนโยบาย หรือประเดน็เร่งด่วนต่างๆ เช่น สถานการณ์ภัยแล้ง การระบาดของศัตรูพืช  เป็นต้น 
5. การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงท้าทายระดับพ้ืนที่ Challenge 
6. ประเด็นอ่ืนๆ ตามความต้องการของจังหวัด 
 
แผนการนิเทศงานตามระบบสง่เสริมการเกษตรระดับส่วนกลางฯ 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หน่วยงาน 
2 มิถุนายน 2563 9.00 – 12.00 น. ส านักงานเกษตรจังหวดัแพร ่
2 มิถุนายน 2563 13.00 – 16.30 น. ส านักงานเกษตรจังหวดัน่าน 
4 มิถุนายน 2563 9.00 – 12.00 น. ส านักงานเกษตรจังหวดัพิษณุโลก 
4 มิถุนายน 2563 13.00 – 16.30 น. ส านักงานเกษตรจังหวดัอุทัยธานี 
 
มติที่ประชุม 
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3.8 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี 2563  โดย กลุ่มยุทธศาสตร์   
และสารสนเทศ 
  การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัด คัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดและส่งผลการคัดเลือกระดับจังหวัด ให้ ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จากนั้น ส านักฯ จะต้องด าเนินการ
คัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต จะต้องส่งผลการคัดเลือกแปลงใหญ่ระดับเขต ให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2563  

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งวิธีการประกวดแปลงใหญ่
ดีเด่นระดับเขต ป ี2563 ใหส้ านักงานเกษตรจงัหวัดทราบแลว้ รวมทั้งได้ประสานกรรมการประกวดแปลงใหญ่ระดับ
เขต (หนว่ยงานรว่ม 7 หน่วยงาน และประธาน ศพก. แปลงใหญ่ 4 คน) ซึ่งจะด าเนนิการตามวิธีการประกวดแปลง
ใหญ่ดีเด่นระดับเขต ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1 และ 2  
 
 
 



 
วิธีการประกวดแปลงใหญ่ดีเดน่ระดับเขต ประจ าปี 2563 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
วิธีการด าเนนิการ 
1. ส านักงานเกษตรจังหวัดส่งผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จ านวน 1 แปลง 
ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.  
นับเวลาจากการลงรับหนังสือ ณ  ห้องธุรการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ หากส่งช้า
กว่าก าหนดเวลา จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกระดับเขต 
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดต้องจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก ดังนี้ 

1. รูปเล่มการประกวดฉบับสมบูรณ์ มีข้อมูลครบ ทั้ง 5 ส่วน จ านวน 1 เล่ม (เอกสาร) 

2. ไฟล์รูปเล่มเอกสารประกวดฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์) 
3. วีดีทัศน์น าเสนอผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ ความยาวไม่เกิน 8 นาที (ไฟล์) 

 

2. กรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น 
ส่วนที่ 1 – 4  โดยพิจารณาจากเอกสาร และวีดีทัศน์ ท าการคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่น ตามล าดับ จ านวน 
4 – 6 แปลง เพ่ือด าเนินการลงพ้ืนที่ตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ก าหนดจัดการประชุมพิจารณา
คัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. กรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ลงพ้ืนที่ตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ระหว่างวันที่ 
29 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563  
 

4. กรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประชุมพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ครั้งที่ 2 
เพ่ือคัดเลือกแปลงที่ชนะเลิศระดับเขต ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563  
 

5. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผลการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต 
ประจ าปี 2563 และส่งผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี2563 รางวัลชนะเลิศ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เพ่ือเข้าประกวดระดับประเทศ 
 

6. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดท าโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเตรียมเงิน
รางวัล มอบแก่แปลงใหญ่ที่ชนะการประกวด ในเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม 
 1) รางวัลชนะเลิศระดับเขต   เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 4) รางวัลชมเชย (1 รางวัล)    เงินรางวัล   5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
หมายเหต ุ

1. กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้กรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น
ระดับเขต ไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือท าการตัดสินในพ้ืนที่ได้ จะใช้วิธีการน าเสนอผลงานแปลงใหญ่ ที่ผ่านการคัดเลือก 
จ านวน  4 แปลง ให้น าเสนอผลงาน ผ่าน ระบบ Web Conference จากส านักงานเกษตรจังหวัด มายังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  

 

 
บันทึกลงแผ่น CD หรือ 
DVD  
ส่งมาพร้อมเล่มเอกสาร 

เอกสารแนบที่1 



การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดบัเขต ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย แปลงใหญ่ในพ้ืนที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือ 
 

คุณสมบัติ 1.เปน็แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตร 
       และสหกรณ์ ในป ี2561 (แปลงปีที่ 3)   

2. มีผลการด าเนนิงานให้คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 2 ป ี
3. ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศมาก่อน 

 

คณะกรรมการระดับเขต 1.ผู้แทนหนว่ยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ านวน  8 หนว่ยงาน 
   2. คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ ่ระดับเขต  จ านวน   4 ท่าน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัด 17 จังหวัด คัดเลือกแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด 
- ส่งเอกสาร ไฟล์รูปเล่ม และวีดีทัศน์ ให้ สสก.6 จ.เชียงใหม่ 

15 กรกฎาคม 2563 

**ประชุมพิจารณาครั้งที่ 1 
คณะกรรมการระดับเขต พิจารณาคดัเลือกแปลงใหญ ่

ที่มีผลงานดีเด่นตามล าดับ  จ านวน 4 - 6 แปลง 

**ลงพืน้ที่ตัดสินการประกวด 
คณะกรรมการระดับเขต ลงพืน้ที่พิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ ระดับเขต 

ในพื้นที่แปลงใหญ่ท่ีผ่านการพิจารณา 4- 6 อันดับแรก 
หากไม่สามารถลงพืน้ที่ได้จะใช้การน าเสนอผ่านระบบ Web Conference 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

สสก. 6 จ.เชียงใหม่ ส่งผลการคัดเลือกแปลงใหญ่ระดับเขต 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 
2563

**ประชุมพิจารณาครั้งที่ 2 
คณะกรรมการระดับเขต พิจารณาคดัเลือกแปลงใหญ่ดีเดน่ ชนะเลศิระดับเขต 

7 สิงหาคม 2563 

15 สิงหาคม 2563 

เตรียมการประกวดระดับประเทศ 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 4 

เอกสารแนบที่ 2 



มติที่ประชุม 
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3.9 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านส านักงานส่งเสริม 
และพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 177 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์  
2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นถึงความเหมาสมและความคุ้มค่าในการด าเนินงานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างระหว่างปี ในเบื้องต้น แล้วจึง
เสนอกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ืออนุมัติต่อไป  
   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามค าสั่ง สสก. 6        
ที่ 23/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  ตามเอกสารที่แนบมานี้ 
   ทั้งนี้ จึงขอให้หน่วยงานท าเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่าน สสก. 6 โดยเตรียม
เอกสารประกอบค าขอให้พร้อม ดังนี้ 

๑. ครุภัณฑ ์
- เหตุผลประกอบการขอรับการสนับสนนุงบประมาณ 
- รูปภาพประกอบ จ านวน ๕-๖ รูป หรือมากกว่า 
- ใบเสนอราคา 

๒. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  - รายการสิ่งปลูกสร้างใหม ่แบบประมาณการการก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕) (ประมาณการราคา           

  ณ ปัจจุบัน) 
-  แบบแปลนและรายละเอียดรปูแบบรายการ (กรณีก่อสร้างใหม่หรือต่อเติม) 

  - รูปภาพแสดงสิ่งปลูกสร้างเพ่ือทดแทนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพ 
  - เอกสารที่แสดงว่าเปน็ ทรัพยส์ินของกรมส่งเสริมการเกษตร 
มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

 ไม่มี 
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รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งท่ี 1 /๒๕๖3 
วันที่ 9 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ 
ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

.................................................................. 
 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. นายนวนิตย์ พลเคน ผู๎อ านวยการส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 
  จังหวัดเชียงใหมํ    ประธาน
๒. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหมํ 
๓. นายนาวิน             อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย  
๔. นางจ าเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดล าพูน 
๕. นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแมํฮํองสอน 
๖. นางเยาวเรศ ทิฐธรรม รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดล าปาง 
๗. นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพรํ 
๘. นายประดิษฐ์ ธนะขว๎าง ผู๎แทนเกษตรจังหวัดนําน 
๙. นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา 
๑๐. นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร  
11. นายธงชัย สายวงศ์ค า ผู๎แทนเกษตรจังหวัดตาก 
12. นายบุญมี  แทํนงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 
13. นายวีระชัย   เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร  
14. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
15. นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู๎แทนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
16. นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย 
17. นายประโชติ   นิลรัตน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
18. นายชนม์สวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
๑9. นางอาทิตยา แสงมณี       ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

     จังหวัดเชียงใหม ํ
20. นายนิพนธ์ คีรีแก๎ว รักษาการผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดเชียงราย 
21. นายสมศักดิ์ ยะแสง ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดนําน 
22. นายมนตรี ชะนะชมภู ผู๎แทนผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดเชียงใหมํ (เกษตรที่สูง) 
23. นางสาวจุฑามาศ รุํงเกรียงสิทธิ์ ผู๎แทนผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
  การเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)   
 
 
 

    /24.  นายปรีชา…. 
….. 
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24. นายปรีชา เพ็ชรเม็ด ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
   จังหวัดล าพูน (เกษตรที่สูง) 
25. นายยงยุทธ   อํอนอุระ ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดแมํฮํองสอน (เกษตรที่สูง) 
26. นายประจญ กสิปิยกุล ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) 
27. นายเจริญ ผัดยา ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎านอารักขาพืช 
  จังหวัดเชียงใหมํ 
28. นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎านแมลง 
   เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมํ 
29. นายโยธี เปลํงข า ผู๎แทนศูนย์สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎านอารักขาพืช 
  จังหวัดพิษณุโลก 
30. นายมนัส เสียงก๎อง ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
31. นายศักดา บุญสังวาลย์ ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดก าแพงเพชร 
32. นายธนากร โปทิก าชัย รักษาการผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) 
33. นายบัณฑิต สิทธิหลํอ ผู๎อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก 
34. นางสาวธมวรรณ สิทธิกัน ผู๎แทนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน 
35. นายสมควร ชายะกุล ผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาบุคลากร สสก.6   
36. นางสายสมร เขื่อนสิริมงคล ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสก.6 
37. นางสาวศิริลักษณ์ กมล รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมและพัฒนา 
  การผลิต สสก.6 
38. นางสาวบุษรา แก๎วสม หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป สสก.6 
39. นายเสนํห์ แสงค า รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการกลุํมยุทธศาสตร์              
  และสารสนเทศ สสก.6         เลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพงศ์ชัย   ไชยพิเศษ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
2. นางทชาอร ลิมังกูร นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
3. นายพัชญ์ธน วิกัน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
4. นายจาตุรนต์ สุวรรณพินท ์ นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรช านาญการ 
5. นางสาวนุชจารี วนาศิริ นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรช านาญการ 
6. นายทนงศักดิ์ เจริญสนองกุล นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรช านาญการ 
7. นางสาวปานศิริ นิบุญธรรม นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรช านาญการ 
8. นางสาวคชาภรณ์   วงศ์พรหมศิลป์  นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรช านาญการ 
 
  

    /เริ่มประชุม…. 
….. 
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เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
1.1 สถานการณ์โรคใบด่างของมันส าปะหลัง  

 ขณะนี้มีการระบาดของโรคในภาคอีสานเป็นอยํางมาก ท าให๎เกิดผลกระทบตํอผลผลิต
ของมันส าปะหลัง ขอให๎ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์อยํางใกล๎ชิด หากพบเจอให๎ประสานกรมวิชาการเกษตร
และรีบท าลายโดยดํวน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.2 โรคใบร่วงของยางพารา 
 ขณะนี้เกษตรกรภาคใต๎ก าลังประสบปัญหาโรคนี้เป็นจ านวนมาก หากภาคเหนือพบโรคนี้
ให๎รายงานกรมสํงเสริมการเกษตรด๎วย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
 ส าหรับโรคนี้ทางศูนย์สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหมํ      
ได๎เตรียมขยายพันธุ์แมลงหางหนีบไว๎ส าหรับป้องกันโรคนี้ หากพ้ืนที่ใดไมํต๎องการใช๎สารเคมี สามารถขอรับการ
สนับสนุนแมลงหางหนีบกับทางศูนย์ ฯ ได๎  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) 
 กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัด
เชียงใหมํ ได๎จัดท ารายงานการประชุมเกษตรจังหวัดหัวหน๎าสํวนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่      
22 กรกฎาคม 2562 ณ ห๎องประชุมส านักงานสํงเสริมพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหมํ ดังรายงาน    
การประชุม ฯ ที่แนบ ขอให๎ที่ประชุม ได๎พิจารณารับรองรายงานการประชุมด๎วย 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ  

3.1 ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งท่ี 1/2563                      
โดย นายจาตุรนต์  สุวรรณพินท์  กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระดับเขต ครั้งที่  1/2563  (RW)  จัดขึ้นระหวํางวันที่         
12 – 14 ธันวาคม 2562 ซึ่งการจัดเวที RW ครั้งที่ 1 ของทุกปี จะเป็นการรํวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน 
ก าหนดแนวทางการท างาน ระหวําง สสก.6 ส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ  ซึ่งมีกิจกรรมตํางๆ
ได๎แกํ การท าความเข๎าใจและทบทวนโมเดลการขับเคลื่อนการท างาน ผู๎อ านวยการกองวิจัยชี้แจงโครงการสํงเสริม 
 
 
 
 

    /การเกษตร…. 
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การเกษตรเชิงพื้นที่ ซึ่งปีกํอนมีจังหวัดน ารํองโครงการได๎แกํ จังหวัดตาก ซึ่งในปีนี้ต๎องด าเนินงานทุกจังหวัด      
โดยไมํมีงบประมาณ กิจกรรมแบํงกลุํมตามจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนการท างานของปีที่ผํานมา 
ในวันที่สองของการจัดเวที RW อธิบดีกรมสํงเสริมการเกษตรได๎มอบนโยบายและรับฟังการน าเสนอการท๎าทาย
ความส าเร็จของตัวแทนจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการพร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะ และสุดท๎ายได๎ตกลงให๎จังหวัดและศูนย์
ปฏิบัติการท าการปรับโมเดลรูปแบบการท างานให๎สมบูรณ์ที่สุดและสํงกลับมายัง สสก.6 ซึ่งทางส านักงานจะได๎
ท าการรวบรวมเพ่ือสํงให๎กรมสํงเสริมการเกษตรตํอไป  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่           
โดย นายจาตุรนต์  สุวรรณพินท์  กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
   โครงการสํงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ เมื่อปีที่แล๎วมีจังหวัดน ารํองได๎แกํ จังหวัดตาก   
โดยมีพืชหลักได๎แกํอโวกาโด๎ รูปแบบกระบวนการท างาน เริ่มจากการสร๎างทีมงานที่เข๎มแข็ง ลงพ้ืนที่จัดเวทีชุมชน
หาความต๎องการของพ้ืนที่ มีการท างานอยํางมีสํวนรวมของเครือขํายตํางๆในพ้ืนที่ ส าหรับการด าเนินงานในปีนี้
กรมสํงเสริมการเกษตร ก าหนดให๎มีการด าเนินงานทุกจังหวัด ให๎มีจุดน ารํองจังหวัดละ 1 จุด โดยไมํมีงบประมาณ 
รายละเอียดกรมจะแจ๎งทางการประชุมคอนเฟอร์เรนซ์อีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 การขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดย นายเสนํห์  แสงค า ผู๎อ านวยการกลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
   แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี้ 
1. ให๎แตํงตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดให๎แล๎วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2562 
2. ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์ของหนํวยงานให๎เป็นปัจจุบัน 
3. บันทึกข๎อมูลการประชาสัมพันธ์ลงระบบ    
 นายอัครพล  ขัติยะ  เกษตรจังหวัดแมํฮํองสอน  แจ๎งในที่ประชุมถึงความติดขัดในการ
ปรับปรุงเว็ปไซต์ อันเนื่องมาจาก server ของกรมลํม  
 
มติที่ประชุม รับทราบ และสสก.6 ประสานแจ๎งกรมสํงเสริมการเกษตรเพ่ือด าเนินการแก๎ไขตํอไป 
 

3.4 การรายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 นอกเขตชลประทาน     
โดย นายเสนํห์  แสงค า ผู๎อ านวยการกลุํมยุทธศาสตร์สารสนเทศ 

ตามท่ีคณะท างานวางแผน  การเพาะปลูกพืชฤดูแล๎ง ได๎ก าหนดการเพาะปลูกพืช     
ฤดูแล๎ง ปี 2562/63  ทั้งประเทศ  จ านวน  7.21  ล๎านไรํ  แบํงเป็นข๎าวรอบที่ 2 จ านวน 4.54 ล๎านไรํ  พืชไรํ
พืชผัก จ านวน  2.67  ล๎านไรํ ก าหนดนโยบายและมาตรการในการก ากับดูแลการเพาะปลูกพืชฤดูแล๎ง ให๎เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด   
   กรมสํงเสริมการเกษตรพิจารณาแล๎ว เพ่ือให๎ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดู
แล๎งเป็นไปอยํางตํอเนื่องทุกสัปดาห์ ข๎อมูลมีความถูกต๎องครบถ๎วน จึงขอให๎จังหวัด ด าเนินการดังนี้ 
           
 
 

    /1. รายงาน…. 
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1. รายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล๎งทุกวันอังคารของสัปดาห์ (ทุก 7 วัน) ผํานทางระบบสารสนเทศ
การผลิตทางการเกษตร (http://production.doae.go.th) พร๎อมทั้งตรวจสอบความถูกต๎อง
ครบถ๎วนของข๎อมูล และรายงานอยํางตํอเนื่องทุกสัปดาห์ 

2. ติดตามนิเทศและก ากับดูการด าเนินงานสํงเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูของอ าเภอให๎เป็นไปตามแผน  
นโยบายและมาจรการเพาะปลูกพืชฤดูแล๎ง  ปี  2562/63  ที่คณะท างานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล๎ง
ก าหนดไว๎ 

3. รายงานสถานการณ์ท่ีสํงผลตํอการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร  ผลการด าเนินงานของเจ๎าในสํวน     
ที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงปัญหาอุปสรรคของจังหวัด ให๎ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหมํ 
ทราบทุก 30 วัน ทางหนังสือราชการ  โดยเริ่มรายงานตั้งแตํทุกวันที่  26  พฤศจิกายน  2562 ไปจนสิ้นสุด    
ฤดูการเพาะปลูก ทั้งนี้ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหมํ ได๎มีหนังสือ ที่ กษ. 1017/ 
ว304 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 แจ๎งจังหวัดไปด๎วยแล๎ว 
   นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล  เกษตรจังหวัดพิษณุโลก แจ๎งในที่ประชุมถึงความแตกตําง
ของข๎อมูลพื้นที่จาก GISTDA ที่มากกวําข๎อมูลความเป็นจริงของพ้ืนที่ ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ การที่กรมให๎จังหวัด
ปรับข๎อมูลพ้ืนที่ปลูกข๎าวให๎เทํากับ GISTDA นั้น เป็นไปได๎ยากมาก เนื่องจากจังหวัดได๎ลงพ้ืนที่ดูแล๎ววําพ้ืนที่นา
ตรงนั้นได๎ท าการเก็บเก่ียวไปแล๎ว ควรยึดข๎อมูลของเราเป็นหลักและมีการวิเคราะห์รํวมกันจะดีกวํา 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.5 การด าเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563  
โดย นายเสนํห์  แสงค า  ผู๎อ านวยการกลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
   1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ด าเนินการให๎ถึง 25 เปอร์เซ็นต์
ของเป้าทั้งหมด ในงวดแรก และงวดที่ 2 ด าเนินการให๎เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ของเป้า จังหวัดที่ด าเนินการเกินครึ่ง
ของเป้าแล๎ว ได๎แกํ พิจิตร พิษณุโลก และสุโขทัย 
   2. การวาดแปลง  ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จตามเป้าของจังหวัด ภายใน 31 มีนาคม 
2563   
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.6 การบริหารจัดการไม้ผลเศรษฐกิจ (ล้ินจี่ ล าไย) ภาคเหนือ ปี 2563      
โดย นางสาวศิริลักษณ์  กมล  รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมและพัฒนาการผลิต 

ตั้งแตํ ปี 2560 เป็นต๎นมา การบริหารจัดการผลไม๎ เป็นการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ และในปี
2563 ยังคงยึดหลักการเดิม โดยมีสาระที่ส าคัญ คือ  

1. มีข๎อมูลการผลิตที่ชัดเจน เพ่ือเชื่อมโยงกับตลาดผู๎ซื้อได๎อยํางเหมาะสม 
2. ไมํมีการขอสนับสนุนงบประมาณจากสํวนกลาง 
3. จังหวัดบริหารจัดการผลไม๎แบบเบ็ดเสร็จด๎วยตัวเอง 

การบริหารจัดการผลไม๎แบบเบ็ดเสร็จครอบคลุมการดูแลพัฒนา และบริหารจัดการผลไม๎ตามระยะการ
เจริญเติบโต จนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมี “แผนการบริหารจัดการผลไม๎ของจังหวัด” เป็นเครื่องมือก ากับ 
นั่นคือการบริหารจัดการทัง้เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ดังนี้ 
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1. การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โดยจัดท าแผนบริหารจัดการผลไม๎ในพ้ืนที่ โดยมี“คณะกรรมการ    
เพ่ือแก๎ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด” (คพจ.) เป็นแกนหลักในการกลั่นกรอง 
เชื่อมโยง บูรณาการ แผนงาน/โครงการ ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลไม๎ และการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมของผลไม๎ตลอดฤดูกาลผลิต จากทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องภายในจังหวัด เพ่ือจัดท าเป็นแผนบริหาร
จัดการผลไม๎ ของจังหวัด ตลอดจนบริหารจัดการ ก ากับดูแลการด าเนินงานของหนํวยงานตํางๆ ให๎เป็นไปตาม
แผน  
 2. การบริหารจัดการเชิงปริมาณ มุํงเน๎นการบริหารจัดการ โดยจัดสมดุลอุปสงค์ - อุปทาน  
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 จัดท าข๎อมูลประมาณการผลผลิต (Supply) 
  2.2 จัดท าข๎อมูลความต๎องการทางการตลาด (Demand) 
  2.3 การปรับสมดุลข๎อมูลของอุปทาน (Demand) และอุปสงค์ (Supply) โดยเชื่อมโยงข๎อมูล
ประมาณการผลผลิต (Supply) ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการทางการตลาด (Demand) ของผลไม๎แตํละชนิด  
  3. จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับปริมาณผลผลิตในชํวงที่จะออกมาก (ชํวง peak)             
ให๎คณะกรรมการเพ่ือแก๎ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) บูรณาการ
ระหวํางภาครัฐและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่ จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุใน 2 ลักษณะ คือ  
  (1) แผนเผชิญเหตุที่จังหวัดสามารถด าเนินการแก๎ไขได๎เอง โดยใช๎มาตรการตําง ๆ ในจังหวัด    
มาชํวยกระจายผลผลิต 
  (2) แผนเผชิญเหตุที่จังหวัดไมํสามารถด าเนินการแก๎ไขได๎เอง ต๎องการให๎คณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม๎ชํวยขับเคลื่อน ประสานงานและเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตกับหนํวยงานภายนอก 
  ในวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 สสก.6 จะมีการจัดประชุมเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบในการ
จัดท าข๎อมูลเอกภาพ แผนการบริหารลิ้นจี่ กํอนน าเข๎าที่ประชุม Fruit Board ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ 
ขอย้ าวําการด าเนินงานใดๆในจังหวัดขอให๎ผํานความเห็นชอบ คพจ.กํอน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากร    
ด้านมาตรฐาน GAP โดย นางสาวศิริลักษณ์  กมล  รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมและ
พัฒนาการผลิต 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงาน GAP ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการผลิตตามระบบ GAP 
 2. เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให๎กับเกษตรกรผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรเข๎าสูํระบบมาตรฐานเกษตร  GAP    
เพ่ิมมากข้ึน 
เป้าหมาย เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงาน GAP ระดับอ าเภอ และจังหวัด จาก 17 จังหวัด จ านวน  110  คน 
โดยคัดเลือกจาก 

1. เจาหนาที่ระดับจังหวัด หรือ ระดับอ าเภอ ที่เปนผูรับผิดชอบการด าเนินงานโครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2. หรือเปนเจาหนาที่นักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับต าบลที่ยังไมเคยเขารับการอบรมพัฒนาความ
รตูามระบบ คุณภาพและมาตรฐาน GAP มากอน  

 
 
 
 

    /ระยะเวลา…. 
….. 
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ระยะเวลา/สถานที่ ด าเนินการ 
           การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ๎าหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด๎านมาตรฐาน GAP 
ระยะเวลา 4 วัน ในชํวงปลายเดือนมกราคม 2563 ณ โรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงาน GAP ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการผลิตตามระบบ GAPและมีศักยภาพ
ในการท างานมากยิ่งขึ้น 

2. เจ๎าหน๎าที่สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงให๎กับเกษตรกรผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรเข๎าสูํระบบมาตรฐานเกษตร  GAP  
เพ่ิมมากข้ึน 
          3. ได๎เทคนิคและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในเรื่องการตรวจรับรองแปลง 

4. น าความรู๎จากการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในกลุํมตัวอยํางที่ประสบผลส าเร็จ และน าความรู๎ ทักษะ 
ความช านาญในด๎านที่เกี่ยวข๎อง มาใช๎หรือดัดแปลงให๎เข๎ากับเกษตรกรที่รับผิดชอบ  เพ่ือยกระดับธุรกิจชุมชน     
ให๎สามารถแขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
          5. ได๎แผนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือขับเคลื่อนงาน GAP ในระดับอ าเภอ จังหวัด ตํอไป 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.8 หลักเกณฑ์การประกวดงานสถาบัน ประจ าปี 2563   
โดย นางสายสมร  เขื่อนสิริมงคล  ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
   มีการจัดประกวด 3 ประเภทเหมือนเดิม ในปีนี้ให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกวด
ระดับจังหวัดด๎วย และสํงผลการประกวดให๎ถึง สสก.6 ภายใน 31  มีนาคม 2563 และสสก.6   จะด าเนินการ
คัดเลือกภายในเดือน พฤษภาคม 2563 และกรมจะด าเนินการคัดเลือกระดับประเทศภายในเดือน มิถุนายน – 
สิงหาคม 2563  
   ประธานในที่ประชุม แจ๎งวํา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผํานมา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได๎เข๎าเยี่ยมชมพ้ืนที่ และให๎นโยบายในเรื่อง Yong Smart Farmer วําให๎มีการขยายผลจ านวนของ 
Yong Smart Farmer มากขึ้น โดยเข๎ามาท างานในด๎านการเกษตรในรูปแบบตลาดน าการผลิต และให๎
ประชาสัมพันธ์และน าสินค๎าของ Yong Smart Farmer เข๎าสูํตลาดออนไลน์ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.9 ตัวช้ีวัดการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร             
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย นางสายสมร  เขื่อนสิริมงคล  ผู๎อ านวยการ
กลุํมสํงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
   กรมสํงเสริมการเกษตรก าหนดให๎เป็นตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัด โดยเน๎นให๎จังหวัด
จัดตั้งให๎มีเกษตรกรทั้ง 3 กลุํม (3ก) รวมทั้งอกม.ด๎วย  ซึ่งทุกต าบลต๎องปรับปรุงฐานข๎อมูลเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรให๎เป็นปัจจุบัน และจัดล าดับศักยภาพของทุกกลุํม 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 

    /3.10 แนวทาง…. 
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3.10 แนวทางการบริหารงานฝึกอบรมของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ 
เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  โดย นายสมควร  ชายะกุล  ผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาบุคลากร 
   1. กระบวนการพัฒนาเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงานฝึกอบรมระดับจังหวัด ประจ าปี 2563  

ขอให๎จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงานฝึกอบรม จ านวน
หนํวยงานละ 1 คนแจ๎งให๎ สสก.6 เชียงใหมํ ทราบภายในเดือนมกราคม 2563 

2. แผนการจัดอบรมและถํายทอดความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ  
เกษตรกรผู๎น า และสถาบันเกษตรกร ของ สสก.6 จังหวัดเชียงใหมํ เดือนมกราคม 2563 

1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ๎าหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด๎าน
มาตรฐาน GAP ก าหนดจัดระหวํางวันที่ 14 – 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรม ศิรินาถ การ์เด๎น จังหวัด
เชียงใหมํ โดยมีเป้าหมาย คือ เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงาน GAP ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจาก 17 จังหวัด
ภาคเหนือ จ านวน 110 คน 

2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ๎าหน๎าที่ดินปุ๋ยระดับพ้ืนที่ ก าหนดจัดระหวํางวันที่ 22 – 24 
มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมํภูค า จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีเป้าหมาย คือ เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงาน ศดปช. 
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และผู๎เกี่ยวข๎อง จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จ านวน 220 คน 
 นายมนัส  เสียงก๎อง ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์ แสดงความเห็นในที่ประชุมขอสํงเจ๎าหน๎าที่ของศูนย์ปฏิบัติการเข๎ารํวมพัฒนากับเจ๎าหน๎าที่จังหวัดด๎วย
เพ่ือเป็นการพัฒนาการะบวนการอบรมรํวมกัน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.11 ผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563                 
โดย นางสาวบุษรา แก๎วสม  หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป 
   ข๎อมูลการเบิกจํายของกรมสํงเสริมการเกษตร ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ร๎อยละ
การเบิกจํายตามเอกสารที่แนบมานี้ และผลการเบิกจําย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ต๎องมียอดการเบิกจําย    
ร๎อยละ 90 ซึ่งหมายความวํางบประมาณพลางกํอนที่กรมโอนมาแล๎ว ขอให๎เบิกจํายให๎แล๎วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2563 หากไมํด าเนินการเบิกจํายให๎แล๎วเสร็จ งบจะถูกด าเนินการโอนกลับและจากนั้นจะเป็น
งบประมาณของ   ปี 2563 
   นายเนตร  สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย  ได๎แจ๎งในที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการ
เกษตรกรรมทางเลือกที่ได๎รับจากประสานจากรมทางไลน์วําให๎ระงับโครงการ แตํยังไมํมีหนังสือสั่งการ         
และงบประมาณโครงการยังคงค๎างอยูํที่จังหวัด จึงขอให๎ประสานทางกรมเพ่ือชี้แจงตํอไปด๎วย 
   นางสาวบุษรา  แก๎วสม  ได๎แจ๎งที่ประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. เรื่องบัญชีพนักงานราชการ ขณะนี้ก าลังประสานกรมเพ่ือด าเนินการสอบขึ้นบัญชีพนักงานราชการ ซึ่งมี
ต าแหนํงวํางขณะนี้ จ านวนทั้งสิ้น  7 ต าแหนํง 

2. เรื่องการตรวจผลงานการเลื่อนระดับจากช านาญการเป็นช านาญการพิเศษที่ยังคงค๎าง ขณะนี้อยูํระหวําง
ตรวจเสร็จและสํงแก๎ไข จ านวนทั้งสิ้น 11 ราย และคาดวําประมาณต๎นเดือนกุมภาพันธ์จะด าเนินการได๎
แล๎วเสร็จ  

นางสาวศิริลักษณ์  กมล  รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมและ 
พัฒนาการผลิต แจ๎งในที่ประชุม ขอให๎จังหวัดตรวจคัดกรองผลงานที่จะน าสํงสสก.6กํอน  โดยตรวจสอบ
แบบฟอร์มให๎ถูกต๎อง ซึ่งแบบฟอร์มที่ถูกต๎องสามารถดาวน์โหลดได๎จากคูํมือตามที่กรมได๎แจ๎ง 
 
 

    /มติที…่. 
….. 
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มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

3.12 การด าเนินงานของส านักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ 
3.12.1  ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี   

โดย นายชนม์สวัสดิ์  ทองโพธิ์งาม  เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
การจัดงานวันเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสดแปลงใหญํ วันที่ 29 มกราคม 2563  ณ  

โรงเรียนบ๎านดงประดาพระ หมูํ 1 ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมภายในงาน 
ได๎แกํ บรรยายความรู๎เรื่องถั่วเหลืองฝักสดแปลงใหญํ การจ าหนํายสินค๎าของเกษตรกรและกลุํมเกษตรกร YSF  
ซึ่งการด าเนินงานสํงเสริมถั่วเหลืองฝักสดแปลงใหญํนั้นเป็นการด าเนินงานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐ         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่การท านา เนื่องจากอุทัยธานีเป็นพ้ืนที่ใช๎น้ าฝนเป็นหลัก และถั่วเหลืองเป็นพืชใช๎น้ า
น๎อย ซึ่งคาดวําเกษตรกรในโครงการสามารถลดพ้ืนที่ปลูกนาปลัง สามารถเพ่ิมรายได๎จากถั่วเหลืองฝักสด     
แปลงใหญํได ๎เกิดการจ๎างแรงงานในพื้นท่ี 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.12.2  ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โดย นายวีระชัย  เข็มวงษ์  
เกษตรจังหวัดพิจิตร 

แนวคิดการสํงเสริมการเกษตรเชิงรุกของจังหวัดพิจิตร Phichit  Agro  Model         
ปี 2563 โดยมีเป้าหมายคือ คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น รายได๎เกษตรกรเพ่ิมขึ้น มีความภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรกร   มีการขับเคลื่อนโดย 6 กลยุทธ์หลัก ได๎แกํ  1. ลดต๎นทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค๎าเกษตร
และตลาดน าการผลิต 2. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 3. การบริหารจัดการดิน 4. การบริหารจัดการน้ า             
5. นวัตกรรม แปรรูปเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตร  6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคน  การจัดท าบัญชี      
และการทํองเที่ยวเชิงเกษตร และมีการแบํงความรับผิดชอบตามกลุํมงานของส านักงานเกษตรจังหวัด          
ตามแนวคิด PJ-STM (เอกสารแนบ) ซึ่งเน๎นผลงานที่เป็นรูปธรรม 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.12.3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  
โดย นายมนัส  เสียงก๎อง  ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

การท างานของศูนย์เน๎นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีกรอบการปฏิบัติงาน  
ดังนี้ ให๎บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พัฒนาจุดเรียนรู๎ งานศึกษาวิจัย งานฝึกอบรม และเน๎นการพัฒนาตนเอง
ของเจ๎าหน๎าที่โดยมีคูํมือการปฏิบัติงาน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.12.4 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 
จังหวัดเชียงใหม่  โดย  นางรัตนาภรณ์  กัญญาราช  ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎านแมลง
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมํ    
     /ตามนโยบาย…. 

….. 
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   ตามนโยบายของอธิบดีกรมสํงเสริมการเกษตร ได๎เล็งเห็นความส าคัญของแมลง
เศรษฐกิจ คือผึ้งและชันโรง  จึงได๎สนับสนุนงบประมาณให๎แกํศูนย์เพ่ือผลิตพันธุ์ผึ้งสนับสนุนให๎กับกลุํมเกษตรกร 
ผู๎เลี้ยงผึ้งในเขตที่รับผิดชอบเพ่ือชํวยผสมเกสรเพ่ิมผลผลิตพืชทางการเกษตร  และขอประชาสัมพันธ์ให๎          
ทุกหนํวยงานแจ๎งไปยังเกษตรกรงดใช๎สารเคมีในชํวงดอกล าไยหรือดอกอ่ืนๆบาน เนื่องจากจะเป็นอันตรายตํอผึ้ง
และแมลงชํวยผสมเกสร การด าเนินการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญํผึ้ง และแก๎ไขปัญหาน้ าผึ้ง ขณะนี้ทางศูนย์        
มีโครงการเชื่อมโยงตลาดสํงออกตํางประเทศ สํงเสริมการเลี้ยงผึ้งกับเกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราเพ่ือเพ่ิมโอกาส
รายได๎และเป็นการแก๎ไขราคายางพาราตกต่ าให๎แกํเกษตรกร และทางศูนย์ได๎รํวมจัดท าพิพิธภัณฑ์ผึ้ง ณ ดัชฟาร์ม 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหมํ เพ่ือเผยแพรํถึงประวัติความเป็นมาของอาชีพการเลี้ยงผึ้งของประเทศไทย  
และของโลก ซึ่งคาดวําจะแล๎วเสร็จในเดือนเมษายนนี้   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
     3.12.5 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด
เชียงใหม่  โดย นายเจริญ  ผัดยา  ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหมํ 
   บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัดในด๎าน
การอารักขาพืช ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืช  
และหัวเชื้อจุลินทรีย์ให๎กับหนํวยงานและเกษตรกรทั่วไป และทางศูนย์ขอประชาสัมพันธ์เจ๎าหน๎าที่ผู๎ประสานงาน
ของแตํละจังหวัดตามเอกสารแนบ 

ประธานในที่ประชุมเน๎นย้ าขอให๎ค านึงถึงมาตรฐานของเชื้อที่ผลิตมาใช๎ในชุมชน       
เพ่ือความนําเชื่อถือของหนํวยงานและประโยชน์ของผู๎ใช๎บริการ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
   นางอาทิตยา  แสงมณ ี ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวัดเชียงใหมํ แจ๎งในที่ประชุมเพ่ิมเติมถึงบทบาทภารกิจของศูนย์ รับผิดชอบพ้ืนที่ 3 จังหวัดได๎แกํ เชียงใหมํ 
ล าพูน และแมํฮํองสอน มีความพร๎อมในเรื่องเป็นจุดศึกษาดูงาน การผลิตพืชผัก ไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น เพาะเห็ด     
เลี้ยงจิ้งหรีด มีความพร๎อมเรื่องสถานท่ีพัก ซ่ึงรับได๎ถึง 80 คน  
   ประธานในที่ประชุมได๎ให๎ความเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ 
ขอให๎มีการบูรณาการการท างานรํวมกับจังหวัด และทางสสก.จะผลักดันความก๎าวหน๎าในเรื่องของต าแหนํง
ช านาญการพิเศษในศูนย์ปฏิบัติการด๎วย 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
    
   4.1 การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจ าปี พ.ศ. 2563  

นายจาตุรนต์  สุวรรณพินท์  ชี้แจงเรื่องการนิเทศงาน  มีทีมจากสํวนกลาง 3 ทําน 
รํวมกับทีมของสสก. โดยจะเริ่มด าเนินการปลายเดือนมกราคมถึงต๎นเดือนกุมภาพันธ์ ประเด็นการนิเทศคือ       
6 แนวทางกรมเป็นหลัก โครงการเชิงพ้ืนที่ และประเด็นเพ่ิมเติมที่ทางสสก.เห็นสมควร จึงอยากให๎ที่ประชุม
พิจารณา 2 จังหวัดภาคเหนือตอนลําง ที่ทีมนิเทศจะได๎ลงไปชํวยท าความเข๎าใจในรูปแบบการท างาน 
 

 
    /มติที…่. 
….. 
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มติที่ประชุม  เห็นควรให๎ทีมนิเทศลงพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรและก าแพงเพชร 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
    
   5.1 การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2563 

ประธานในที่ประชุมถามความคิดเห็นในที่ประชุมเรื่องการประชุมนอกสถานที่ ในการ 
ประชุมในครั้งตํอไป  
   นายสมมารถ  สยมภาค  เกษตรจังหวัดแพรํ เห็นด๎วยกับการประชุมนอกสถานที่
เนื่องจากจะท าให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
 
มติที่ประชุม ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน๎าสํวนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2 เห็นควรจัดที่จังหวัด

พิจิตร  
 
ปิดประชุม  เวลา๑๖.๓๐ น. 

 
 

 

 
ลงชื่อ         ผู๎บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

           (นางสาวคชาภรณ์  วงศ์พรหมศิลป์) 
               นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรช านาญการ 
 

 
ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

          
             (นายเสนํห์  แสงค า) 

                ผู๎อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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การด าเนินงานบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ ปี 2563 

 
 

การบริหารจัดการลิ้นจี่ภาคเหนือ ปี 2563 
  
 

จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น 

(ไร่) 

เนื้อที่ให้ผล  

(ไร่) 

ผลผลิต 

(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 

(กก.) 

1. เชียงราย 13,373 13,248 2,954 223 

2. พะเยา  12,185 11,355 2,941 259 

3. เชียงใหม ่ 45,094 45,062 20,329 451 

4. น่าน 17,283 16,911 2,452 145 

รวม 4 จังหวัด 87,935 86,576 28,676 331 

เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ของลิ้นจี่ ปี 2563 แยกรายจังหวัด 
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จังหวัด รายการ 
ร้อยละรายเดือน 

รวม 
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

เชียงใหม่ ปริมาณ (ตัน) - 10,339 8,813 1,177 20,329 

ร้อยละ - 50.86 43.35 5.79 100.00 

น่าน ปริมาณ (ตัน) 944 1,385 123 - 2,452 

ร้อยละ 38.50 56.50 5.00 - 100.00 

เชียงราย ปริมาณ (ตัน) 56 1,876 970 52 2,954 

ร้อยละ 1.90 63.48 32.85 1.77 100.00 

พะเยา ปริมาณ (ตัน) 118 2,794 29 - 2,941 

ร้อยละ 4.00 95.00 1.00 - 100.00 

รวม ปริมาณ (ตัน) 1,118 16,394 9,935 1,229 28,676 

ร้อยละ 3.90 57.16 34.65 4.29 100.00 

ร้อยละและปริมาณการกระจายผลผลิตรายเดือน ปี 2563 

ที่มา : คณะท างานข้อมูลไม้ผลเศรษฐกจิภาคเหนอื  ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2563 

แหล่งรับซื้อผลผลิต  ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ 
1. การกระจายผลผลิตภายในประเทศ 24,029 83.80 
   1.1 ล้งในประเทศ 18,452 64.35 
   1.2 วิสาหกิจชุมชน 2,596 9.05 
   1.3 ตลาดภายในจังหวัด/สถานท่ีท่องเท่ียว 1,660 5.79 
   1.4 สหกรณ์การเกษตร 244 0.85 
 1.5 ตลาดอื่น ๆ เช่น รถเร่ รถขนส่งสินค้านิคมอุตสาหกรรม ตลาดไท ฯลฯ 204 0.71 

   1.6 ตลาดต่างจังหวัด 80 0.28 
   1.7 Modern Trade 731 2.55 
   1.8 ไปรษณีย์ไทย และตลาดออนไลน์ 62 0.22 
2. แปรรูป 2,854 9.95 
   2.1 ลิ้นจ่ีกระป๋อง 1,895 6.61 
   2.2 น้ าลิ้นจ่ี 140 0.49 
   2.3 อื่นๆ ลิ้นจ่ีอบแห้ง และลิ้นจ่ีแช่แข็ง 819 2.85 
3. ส่งออก 1,793 6.25 

รวม 28,676 100.00 

  

การกระจายผลผลิตลิ้นจี่ ปี 2563 
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สถานการณ์การเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ ณ วันที่ 25 พ.ค. 63 
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• คณะท างานจัดท าข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ  ได้มีการประชุมไปแล้ว 2 คร้ัง 

• คร้ังท่ี 3/2563 ก าหนดจัดในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผ่าน ระบบ VIDEO 

CONFERENCING ผ่าน CISCO WEBEX โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นแม่ข่าย 

• สสก.6 ชม. ได้มีหนังสือแจ้งเกษตรจังหวัดส ารวจโรงอบ/เตาอบล าไย เพ่ือรองรับสถานการณ์ล าไยท่ีจะ

ออกสู่ตลาด ประมาณ 411,299 ตัน 

 
 

การบริหารจัดการล าไยภาคเหนือ ปี 2563 
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ภาค/จังหวัด ช่วง พ้ืนที่ยืนต้น (ไร่) พ้ืนที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

8 จว. 

ภาคเหนือ 

รวม 867,473 854,615 662,132 775 

ในฤดู 650,446 637,588 411,299 645 

นอกฤดู 217,027 217,027 250,833 1,156 
เชียงใหม่ รวม 318,291 311,018 268,614 864 

  ในฤดู 208,127 200,854 149,147 743 

  นอกฤดู 110,164 110,164 119,467 1,084 

ล าพูน รวม 269,712 269,489 268,759 997 

  ในฤดู 177,698 177,475 155,874 878 

  นอกฤดู 92,014 92,014 112,885 1,227 

เชียงราย รวม 139,557 138,682 57,977 418 

  ในฤดู 138,051 137,176 56,242 410 

  นอกฤดู 1,506 1,506 1,735 1,152 

พะเยา รวม 60,852 58616 21,344 364 

  ในฤดู 60,399 58,165 20,765 357 

  นอกฤดู 453 453 579 1,278 

ตาก รวม 18,646 18,158 17,373 957 

  ในฤดู 6,064 5,576 1,545 277 

  นอกฤดู 12,582 12,582 15,828 1,258 

ล าปาง รวม 17,434 16,940 4,397 260 

  ในฤดู 17,126 16,632 4,058 244 

  นอกฤดู 308 308 339 1,101 

น่าน ในฤดู 38,862 37,679 22,193 589 

แพร่ ในฤดู 4,119 4,031 1,475 366 

2.1 พื้นท่ีปลูก พื้นท่ีให้ผล และผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ล าไย ปี 2563 แยกเป็นรายจังหวัด 

ที่มา : คณะท างานข้อมูล 
          ไม้ผลเศรษฐกจิภาคเหนือ   
           คร้ังที่ 2 วนัที่ 16 เมษายน 2563 

จังหวัด รายการ 
ร้อยละรายเดือน 

รวม 
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เชียงใหม่ ปริมาณ (ตัน) 5,611 41,139 76,119 26,278 149,147 
ร้อยละ 3.76 27.58 51.04 17.62 100.00 

ล าพูน ปริมาณ (ตัน) 10,912 56,706 71,595 16,661 155,874 
ร้อยละ 7.00 36.38 45.93 10.69 100.00 

เชียงราย ปริมาณ (ตัน) - 3,177 44,960 8,105 56,242 
ร้อยละ - 5.65 79.94 14.41 100.00 

พะเยา ปริมาณ (ตัน) - 2,561 17,564 640 20,765 
ร้อยละ - 12.33 84.58 3.08 100.00 

ตาก ปริมาณ (ตัน) 569 741 235 - 1,545 
ร้อยละ 36.83 47.96 15.21 - 100.00 

ล าปาง ปริมาณ (ตัน) - 1,047 3,011 - 4,058 
ร้อยละ - 25.80 74.20 - 100.00 

น่าน ปริมาณ (ตัน) 222 3,995 16,422 1,554 22,193 
ร้อยละ 1.00 18.00 74.00 7.00 100.00 

แพร ่ ปริมาณ (ตัน) 30 480 950 15 1,475 
ร้อยละ 2.03 32.54 64.41 1.02 100.00 

รวม ปริมาณ (ตัน) 17,344 109,846 230,856 53,253 411,299 
ร้อยละ 4.22 26.71 56.13 12.95 100.00 

ร้อยละ และปริมาณการกระจายผลผลิตรายเดือน ล าไยในฤดู ปี 2563 

ท่ีมา : คณะท างานข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 เมษายน 2563  
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