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ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดขอนแก่น
1. ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด
1.1 จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด 6.8 ล้านไร่
- เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 4.22 ล้านไร่ (62% ของพื้นที่ทั้งหมด) ประกอบด้วย
- นาข้าว 2,797,084 ไร่ (66%)
- พืชไร่ 948,178 ไร่ (23%)
หมายเหตุ : พื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด 80,789-2-56 ไร่ เปิดกรีด 72,526-1-37 ไร่ ยังไม่ได้
เปิดกรีด 8,263-1-19 ไร่ (ที่มา: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 21 เม.ย. 63)
- สวนผลไม้ ไม้ยืนต้น 91,041 ไร่ (2%)
- สวนผลไม้ ไม้ดอก/ไม้ประดับ 15,437 ไร่ (0%)
- เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น ๆ 366,400 ไร่ (9%) เช่น การปลูกหม่อน ไม้ผล พืชผัก เป็นต้น
- แปลงหม่อน 4,261 ไร่
- เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกภาคการเกษตร 1,843,586 ไร่ (27%)
- เนื้อที่ป่าไม้ 742,018 ไร่ (11%)
1.2 สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม
ปริมาณน้้าฝนย้อนหลัง ปี 2558 จ้านวน 1,006.1 มิลลิเมตร ปี 2559 จ้านวน 1,368.1 มิลลิเมตร
ปี 2560 จ้านวน 1,829 มิลลิเมตร ปี 2561 จ้านวน 1,304.8 มิลลิเมตร ปี 2561 จ้านวน 1,601.7 มิลลิเมตร
ปี 2562 จ้านวน 879 มิลลิเมตร (ที่มา:สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 4)
1.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 มีมูลค่า 204,122 ล้านบาท เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
21,369 ล้านบาท (10.46%)
1.4 พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว 618.727 ตัน อ้อยโรงงาน 8,231,437 ตัน มันส้าปะหลัง 732,135 ตัน
ยางพารา 14,714.00 ตัน (เนื้อที่เปิดกรีดxผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางจังหวัดขอนแก่น
เท่ากับ 202 กก.ต่อไร่ต่อปี) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6,830 ตันถั่วเหลือง 4,872 ตัน
หมายเหตุ: ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปีเพาะปลูก 2561/62 ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล ยกเว้น ข้อมูล
ยางพารา ผ่านคณะทางานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.5) การใช้ประโยชน์ที่ดินและความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น มีการด้าเนินงานโครงการ Zoning by Agri-Map ตั้งแต่ ปี 2560–
2563 ดังนี้.สรุปผลการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก
Zoning by Agri – Map ปีงบประมาณ 2560 – 2563 จังหวัดขอนแก่น
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รายกิจกรรม
1.เกษตรผสมผสาน
2.พืชอาหารสัตว์
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1.5) การใช้ประโยชน์ที่ดินและความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)(ที่มา:สถานีพัฒนา
ที่ดินขอนแก่น)
- พื้นที่ท้าการเกษตรที่เหมาะสม นาข้าว 1,915,304 ไร่ อ้อย 1,008,112 ไร่ มันส้าปะหลัง 300,419 ไร่
- พื้นที่ท้าการเกษตรที่ไม่เหมาะสม นาข้าว 2,675,395 ไร่ อ้อย 112 ไร่ มันส้าปะหลัง 237 ไร่ ในส่วนของ
จังหวัดขอนแก่น มีการด้าเนินงานโครงการ Zoning by Agri-Map ตั้งแต่ ปี 2560–2562 รวม 20,612.20 ไร่ ดังนี้.ผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย
1. ผลการด้าเนินการตามนโยบาย ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) สามารถใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรได้ โดยปรับเปลี่ยนดังนี้
1.1.1 ด้าเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 60) โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 535 ราย ในพื้นที่ อ้าเภอบ้านฝาง อ้าเภอเมือง
อ้าเภอแวงใหญ่ อ้าเภอเขาสวนกวาง อ้าเภอชุมแพ และอ้าเภอหนองเรือ รวม 6 อ้าเภอ พื้นที่ปรับเปลี่ ยนทั้งสิ้ น
3,845 ไร่
1.1.2 ด้าเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปศุสัตว์ โดยมี
เกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 57 ราย ในพื้นที่ อ้าเภอภูผาม่าน อ้าเภอสีชมพู และอ้าเภอหนองเรือ รวม 3 อ้าเภอ พื้นที่
ปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 550 ไร่
2 ผลการด้าเนินงานตามแผนงาน
2.2.1 ปรับ เปลี่ย นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูก ข้าว เป็นเกษตรผสมผสาน โดยจัดท้าศูนย์เรียนรู้
ทั้งสิ้น 11 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ 11 ได้แก่ อ้าเภอเมือง อ้าเภอหนองนาค้า อ้าเภอหนองสองห้อง อ้าเภอบ้านไผ่ อ้าเภออุบล
รัตน์ อ้าเภอหนองเรือ อ้าเภอเมือง อ้าเภอพระยืน อ้าเภอบ้านฝาง อ้าเภอภูผาม่าน และอ้าเภอชุมแพ รวมเนื้อที่ 189.2
ไร่
2.2.2 จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 2 แห่ง มีจ้านวนเกษตรกรเข้าร่วม ทั้งสิ้น
2 ราย ในเขตอ้าเภอเมือง และอ้าเภอสีชมพู เนื้อที่ 350 ไร่
ผลการดาเนินงานในปี 2561 จานวน 6,086 ไร่ ประกอบด้วย
1. กรมพัฒนาที่ดิน ปรับ เปลี่ย นจากข้าว เป็นปรับปรุงคุณภาพดิน จ้านวน 170 ไร่ 45 ราย และเกษตร
ผสมผสาน จ้านวน 3,000 ไร่ 1,000 ราย
2. กรมปศุสัตว์ ปรับเปลี่ยนจากข้าว เป็นพืชอาหารสัตว์ จ้านวน 340 ไร่ 68 ราย
3. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ปรับเปลี่ยนจากปลูกยางพารา เป็นไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความส้าคัญ
ทางเศรษฐกิจหรือเกษตรผสมผสาน จ้านวน 45.70 ไร่ 4 ราย
4. ส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปรับเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยว ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง เป็นเกษตร
ผสมผสาน จ้านวน 747 ไร่ 53 ราย
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5. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปรับเปลี่ยนจากข้าว เป็นเกษตรผสมผสาน จ้านวน 170 ไร่ 35 ราย
6. กรมหม่อนไหม ปรับเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยว เป็นหม่อนไหม จ้านวน 240 ไร่ 60 ราย
7. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อบรมการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพ จ้านวน 39 ราย
8. กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากข้าวเป็นอ้อยโรงงาน จ้านวน 1,000 ไร่ 420 ราย
9. กรมประมง ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสาน จ้านวน 576 ไร่ 576 ราย
10. กรมวิชาการเกษตร ปรับเปลี่ยนจาก ข้าว เป็นอ้อย จ้านวน 50 ไร่ 5 ราย
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562 จานวน 9,592 ไร่ ประกอบด้วย
1. กรมประมง สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลค่า จ้านวน 429 ไร่ 429 ราย
2. กรมปศุสัตว์ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ส้าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ จ้านวน 733 ไร่ 102 ราย
3. กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จั ด ท้ า ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้้ า ปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรมการผลิ ต ในพื้ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสมตาม
Agri-Map) จ้านวน 7,650 ไร่
4. กรมวิชาการเกษตร จัดท้าแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่เหมาะสม
จ้านวน 50 ไร่ 10 ราย
5. กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ้าเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม/
เกษตรผสมผสาน จ้านวน 200 ไร่ 40 ราย
6. ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน จ้านวน 568 ไร่ 50 ราย
7. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อบรมการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต จ้านวน 245 ราย
8. การยางแห่งประเทศไทย การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นปาล์มน้้ามัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน
จ้านวน 45.50 ไร่ 5 ราย
1.6 สัตว์เศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่โคเนื้อ 161,566 ตัว กระบือ 25,769 ตัว โคนม 29,780 ตัว สุกร 200,173 ตัว ไก่เนื้อ
3,842,471 ตัว เป็ดเนื้อ 461,344 ตัว แพะ 5,266 ตัว แกะ 99 ตัว(สนง.ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น)
1.7 สินค้าเด่น/สินค้า GI ได้แก่
1) ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่ผลิตในอ้าเภอชนบท จ.ขอนแก่น เป็นผ้าไหมที่สร้างลวดลาย
และสีสันด้วยการค้นล้าหมี่และมัดย้อมอย่างประณีตตามกรรมวิธีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา โดยเส้นไหม
พุ่ง ได้มาจากไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุงที่ผลิ ตในจังหวัดขอนแก่น เอกลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่สร้างลวดลายและสีสันโดยการมัดและย้อมเส้นไหมที่แบ่งเป็นปอยเล็กๆ เนื้อผ้าแน่นนุ่ม เป็นมันวาว
มีปุ่มปมลวดลายละเอียดชัดเจน มีการก้าหนดขนาดของผ้าและขั้นตอนในการทอที่มีระเบียบวิธี มีทั้งผ้าหน้านาง ผ้าชุด
ผ้าถุง หรือผ้าซิ่น ผ้าสไบ ผ้าพันคอ และผ้าคลุมไหล่
รายชื่อผู้ที่ผ่านการรับรองให้ผลิตผ้าไหมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท”
1. นางประนอม ทองประศาสน์ ชื่อร้าน นางประนอม ทองประศาสน์
ที่อยู่ 199 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
2. นางสุภาณี ภูแล่นกี่ ชื่อกลุ่ม กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย
ที่อยู่ 46 ม.2 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
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3. นายธีรวัฒน์ ทองประศาสน์ ชื่อร้าน นายธีรวัฒน์ ทองประศาสน์
ที่อยู่ 344 ม.3 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
4. นายสุระมนตรี ศรีสมบูรณ์ ชื่อร้าน ชินไหมไทย
ที่อยู่ 291-292 ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
5. นางสาวจรัสศรี วรานุพร ชื่อร้าน แม่บับ
ที่อยู่ 162-163 ม.4 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
6. นางบุญสิน ราษฎร์เจริญ ชื่อกลุ่ม จุดเรียนรู้การทอผ้าไหมบ้านหัวฝาย
ที่อยู่ 13 ม.2 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
7. นายธนกฤต คล้ายหงส์ ชื่อร้าน เอ้ผ้าไหม
ที่อยู่ 16/1 ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
8. นายประชิต บุญศรี ที่อยู่ 22/1 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
9. นายสงคราม งามยิ่ง ชื่อร้าน นายสงคราม งามยิ่ง ที่อยู่ 16/2 ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
10. นายพัฒนพงษ์ จ้านงค์พิพัฒน์ ที่อยู่ 95 ม.1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
2) เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน เป็นเส้นไหมดิบ ผ่านการสาวไหมด้วยมือที่ได้จากตัวไหมพันธุ์พื้นบ้านในเขต
ภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล้าภู อ้า นาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี และ
บึงกาฬ จังหวัดขอนแก่นพบผ้าไหม GI ที่ บ้านสวนสวรรค์ อ้าเภอ สีชมพู บ้านปอแดง อ หนองสองห้อง บ้านหนองไผ่
น้อย อ หนองสองห้องซึ่งเส้นไหมที่ได้มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ มีสีเหลืองดุจทอง มีความมัน เลื่อม นุ่มนวล เหนียว และ
ขนาดของเส้นมีความสม่้าเสมอกัน
- เส้นไหม GI ปี 2562 ผลิตเส้นไหม GI ได้ 120 กก. มูลค่า กก.ละ 2,200 บาท จากจ้านวนเส้นไหม
ที่ผลิตได้ 1,000 กก. ของการผลิตไหมน้อย แต่ถ้าผลิตไหมลืบได้ 100-150 กก. เส้นไหมที่ผลิตได้ 1,000 กก. เป็ นไหม
น้อยที่สาวเข้าอัก หรือการสาวเข้าแหล่งราคาขายกิโลกรัมละ 1,800 บาท/กก.
สินค้า OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่
1) น้้ามันออยล์สปา น้้ามันนวดสูตรไพล น้้ามันเหลืองสูตรไพล (สมุนไพรธนวิน) แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ เลขที่
208/22 หมู่ 8 ต้าบลบ้านเป็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2) โคมไฟประดับผ้าไทย เลขที่ 529/232 หมู่ 22 ต้าบลบ้านเป็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3) ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ เลขที่ 86 หมู่ 7 ต้าบลชนบท อ้าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
4) ไก่ย่าง,ส้มต้า เลขที่ 177 หมู่ 10 ต้าบลค้าม่วง อ้าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
5) ผ้าไหมอีลี่ เลขที่ 36 หมู่ 9 ต้าบลโพนเพชร อ้าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
6) ข้าวแตนพันหน้า เลขที่ 61 หมู่ 7 ต้าบลคอนฉิม อ้าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
7) ขี้ผึ้ง, พิมเสน, น้้ามันไพล เลขที่ 124 หมู่ 11 ต้าบลค้าม่วง อ้าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
8) ชาใบหม่อน เลขที่ 286 หมู่ 7 ต้าบลบ้านโต้น อ้าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
9) กระติบข้าวไม้ไผ่ หมู่ 13 ต้าบลยางค้า อ้าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
10) ผ้าไหมแต้มหมี่ เลขที่ 46 หมู่ 2 ต้าบลปอแดง อ้าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
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1.8 สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกร
1) จ้านวนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด.....124.....สหกรณ์ มีสมาชิกสหกรณ์..... 211,289.... ราย
สถานะ
ด้าเนินงาน
57 สหกรณ์
หยุดด้าเนินงาน
10 สหกรณ์
เลิก(ช้าระบัญชี)
57 สหกรณ์
2) จ้ า นวนกลุ่ ม เกษตรกรในจั ง หวั ด .....112.....กลุ่ ม มี ส มาชิ ก กลุ่ ม เกษตรกร..... 11,143.... ราย
- กลุ่มเกษตรกรท้านา
55 กลุ่ม
- กลุ่มเกษตรกรท้าไร่
7 กลุ่ม
- กลุ่มเกษตรกรท้าสวน
19 กลุ่ม
- กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
25 กลุ่ม
- กลุ่มอื่น ๆ
6 กลุ่ม
ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
2. ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดขอนแก่น
2.1 การรับรองเกษตรอินทรีย์ ด้านพืช ด้านข้าว และด้านประมง เกษตรกร 5,695 ราย/แปลง/โรง พื้นที่รวม
44,106 ไร่
ชนิดสินค้า
จานวนราย/แปลง/โรง
จานวนไร่
1) พืช ได้รับการรับรอง (แปลง)
33
80.11
2) พืช ได้รับการรับรองระยะปรับเปลี่ยน (แปลง)
16
27.08
3) พืช ได้การรับรองโรงแปรรูป (โรง)
4
4) ข้าว (T1)
2,992
17,624.00
5) ข้าว (T2)
1,845
19,185.75
6) ข้าว (T3)
775
7,163.00
7) ประมง (T1)
45
38.25
รวมทั้งสิ้น
5,695
44,105.94
หมายเหตุ : ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 มีการปรับแผนงานการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จาก 62
แปลง เป็น 34 แปลง โรงคัดบรรจุและแปรรูป จาก 6 โรง เป็น 3 โรง และมีการปรับงบประมาณในการตรวจรับรอง
การผลิตพืชอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2563 จาก 71,650 บาท เป็น 39,150 บาท เบิก จ่ายแล้วทั้งสิ้น จ้านวน 34,820
บาท คิดเป็น 88.94%
1.2 การรับรอง GAP ด้านพืช ด้านข้าว ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 4,364 ราย/แปลง/ฟาร์ม
พื้นที่รวม 37,571 ไร่
ชนิดสินค้า
จานวน (ราย/แปลง/ฟาร์ม)
พื้นที่ (ไร่)
1) พืช
1,461
2,811.22
2) ข้าว GAP
1,924
25,159.00
ข้าว GAP Seed
83
698
3) ประมง
88
1,511.394
4) ปศุสัตว์
811
7,900.00
รวมทั้งสิ้น
4,364
37,571.22
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หมายเหตุ: ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 มีการปรับแผนงานการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จาก550
แปลง เป็น 260 แปลง และมีการปรับงบประมาณในการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชปีงบประมาณ 2563 จาก
249,250 บาท เป็น 117,600 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น จ้านวน 106,820 บาท คิดเป็น 90.83%
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2563)
ที่มา: ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
มาตรการจากัดการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จังหวัดขอนแก่น
ผลการดาเนินงานปี 2562-2563
1. สร้างการรับรู้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
1.1 สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย มาตรการจ้ากัดการใช้ 3 สาร การ
เลือกซื้อปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง การตรวจสอบทะเบียนปัจจัยการผลิตผ่าน Application DOA Agri Factor และให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ที่เข้าไปติดต่อ-สอบถาม ณ กลุ่มควบคุมตาม พ.ร.บ. สวพ.3
1.1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
1.1.2 การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจ้าปีงบประมาณ 2563 รุ่น
ที่ 1 เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 จ้านวน 252 ราย
1.1.3 ให้ค้าแนะน้าในการใช้งานและติดตั้ง Application DOA Shop แก่ผู้ประกอบการ โดยให้
ผู้ประกอบการแจ้งปริมาณวัตถุอันตราย 3 สาร ที่มีไว้ในครอบครอง ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน
1.1.4 รายงานผลการตรวจ Stock ผ่านระบบ Application DOA Shop ทุกวันที่ 25 ของเดือน
2 การดาเนินการอบรม
2.1 สร้างวิทยากรครู ก วิทยากรครู ก จาก สวพ.3 จ้านวน 30 ราย เข้าร่วมอบรมเมื่อวันที่ 24 เมษายน
2562
2.2 สร้างวิทยากรครู ข จังหวัดขอนแก่น วิทยากรครู ขกสก. จ้านวน 31 ราย/ กยท. 3 ราย / สอน. จ้านวน
10 ราย รวม 44 ราย เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสร้างวิทยากรครู ข เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ สวพ.3
2.3 การอบรมหลักสูตรผู้รับจ้างพ่น/ผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อ้าเภอ
2.3.1 มีผู้แจ้งความประสงค์ รวม 1,347 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562)
2.3.2 จ้านวนผู้สมัครสอบผู้รับจ้างพ่น จ้านวน 674 ราย จ้านวนผู้สอบ 440 ราย มีผู้สอบผ่าน 438
ราย ขอใบอนุญาตผู้รับจ้างพ่น จ้านวน 198 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) ปัจจุบันสมัครรับการอบรมและ
ทาแบบทดสอบได้ทุกวัน ณ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.3
2.4 การบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอ้าเภอ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด อ้าเภอ จังหวัดขอนแก่น โดยวิทยากรครู ก ในวันที่ 17 มิ.ย. 2562 จ้านวน 60 คน
3. ดาเนินการกากับดูแล ตรวจสอบ สต๊อก 3 สาร และร้านจาหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ดังนี้
3.1 ร้านจ้าหน่ายปัจจัยการผลิตทั้งหมด 622 ร้าน
3.2 แจ้งความประสงค์ขาย 3 สาร จ้านวน 291 ร้าน
3.3 ปริมาณพาราควอตทั้งหมดจ้านวน 142,552.50 ลิตร
3.4 ปริมาณไกลโฟเซตทั้งหมด จ้านวน 68,993.00 ลิตร
3.5 ปริมาณคลอร์ไพริฟอสทั้งหมด จ้านวน 4,606.35 ลิตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563)

7
3. งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 509,862,285 บาท แบ่งเป็น
3.1 งบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัด (Function Base)
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 509,862,285 บาท ผลการเบิกจ่าย 29,871,337 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.86
1.1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 17,958,982 บาท
ผลการเบิกจ่าย 17,958,982 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
จาแนกเป็น งบดาเนินงาน 16,504,136 บาท งบลงทุน 1.454846 บาท งบรายจ่าย – บาท
2) ผลการดาเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสาคัญ (แผนงาน/โครงการจาแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง
กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้านพืช :
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (อ้อยโรงงาน อ้อยคั้นน้้าและ ถั่วลิสง)
- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (อ้อยโรงงาน)
- แผนงานรองพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก
จ้านวน 5 พันธุ์ 27.5 ตัน และท่อนพันธุ์อ้อย 800,000 ท่อน
- แผนงานรองพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วิจัยและพัฒนาอ้อย
โรงงาน อ้อยคั้นน้้า มันส้าปะหลัง ข้าวโพดฝักสด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กาแฟ กล้วยไม้ ฝ้าย มะปราง มะม่วง ลิ้นจี่ ขนุน
แตงกวา แตงร้าน และไม้ดอกสกุลขมิ้น
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อการผลิตพืชต่างๆ ให้มีผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้น
ลดต้นทุนการผลิต ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ดี ส้าหรับเกษตรกร
ผลส้าเร็จที่ส้าคัญ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น รับรองพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จ้านวน 2
พันธุ์ ได้แก่ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 และอ้อยคั้นน้้าพันธุ์ศรีส้าโรง 1 ซึ่งมีผลผลิตและคุณภาพดีกว่าพันธุ์เดิมที่เกษตรกร
ใช้ อยู่ระหว่างการขยายพันธุ์
ในปี 2563 ศวร.ขอนแก่น ได้รับงบประมาณ 8,721,679 บาท งบลงทุน 2,551,400 บาท และ ได้ปรับ
ขั้นตอนและวิธีการด้าเนินงานวิจัย โดยไม่มีการตัดงานทดลอง แต่ปรับลดความถี่ในการเก็บข้อมูล และลด KPI ลง
ให้สอดคล้องกับงบประมาณ และการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ ขอปรับลดเป้าการผลิตลง คงเหลือแต่การผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ส่วนอ้อยโรงงาน และอ้อยคั้นน้้า ยกเลิกเป้าการผลิตทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณกรม
วิชาการเกษตรที่ถูกปรับลด 638 ล้านบาท
ที่มา: ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย.3,419 ราย/74 แปลง
ผลส้าเร็จที่ส้าคัญ : พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถลดต้นทุนการ
ผลิต และผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น
2. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง เป้าหมาย 300 ราย
ผลส้าเร็จ ที่ส้าคัญ : สร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว และสร้างโอกาสให้กับ
เกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในนา เพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้กับเกษตรกร
3. โครงการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 50 ราย
ผลส้าเร็จที่ส้าคัญ : เกษตรกรได้รับการประเมินแปลงเบื้องต้นและเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ และสามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้
4. โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ถั่ว อ้อยโรงงาน ไม้ผล มันส้าปะหลัง
และสมุนไพร) เป้าหมาย 490 ราย
ผลส้าเร็จที่ส้าคัญ : เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และสามารถน้าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแปลงของตนเอง
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2.2) ด้านปศุสัตว์ :
1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร... เป้าหมาย...ศูนย์เรียนรู้ด้าน
การเลี้ยงสัตว์ 26ศูนย์ ผลสาเร็จที่สาคัญ...มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่
เกษตรกร ครบทุกพื้นที่
2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่..เป้าหมาย...กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 26 อาเภอ
ผลสาเร็จที่สาคัญ...เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิต และทาการตลาดเพื่อลดรายจ่าย
3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ฯ..เป้าหมาย...กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์26
อาเภอ ผลสาเร็จที่สาคัญ...เกษตรกรได้เรียนรู้ และสามารถทาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ฯ ได้ครบทุกพื้นที่
ที่มา:สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป้าหมายศูนย์เรียนรู้ด้านการ
เลี้ยงสัตว์ 26 ศูนย์ ผลส้าเร็จที่ส้ าคัญมีศูนย์ เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่
เกษตรกร ครบทุกพื้นที่
2. โครงการระบบส่ ง เสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้ าหมายกลุ่ มเกษตรกรผู้ เลี้ ยงสั ตว์ 26 อ้ าเภอ
ผลส้าเร็จที่ส้าคัญเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิต และท้าการตลาดเพื่อลดรายจ่าย
3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ฯ เป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 26 อ้าเภอ
ผลส้าเร็จที่ส้าคัญเกษตรกรได้เรียนรู้ และสามารถท้าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ฯ ได้ครบทุกพื้นที่
2.3) ด้านประมง:
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเข้าสู่ Smart
Farmer เกษตรกร จ้านวน 250 ราย
2. โครงการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์
น้้าแบบมีส่วนร่วม จ้านวน 1 แห่ง
3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกร
จ้านวน 30 ราย
4. โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง
(Zoning by Agrimap) เกษตรกร จ้านวน 429 ราย
5. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร 30 ราย
6. โครงการสนับสนุนการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ด้านการประมง จ้านวนเกษตรกร 4,568 ราย
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 6 ขอนแก่น
3.2 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base)
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น - บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท คิดเป็นร้อยละ 2) ผลการดาเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสาคัญ (แผนงานโครงการจาแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง
กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)
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3.3 งบประมาณอื่นๆ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น -

บาท ผลการเบิกจ่าย

-

บาท คิดเป็นร้อยละ

-

4. ผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ (Agenda) (สรุปโดยย่อ)
4.1 ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1) งบประมาณรวม11,480,200บาทผลการเบิ ก จ่ า ย5,736,750บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ49.97
จ้าแนกเป็น งบด้าเนินงาน5,736,500บาท
2) เป้าหมายรวม 336 แปลง จ้าแนกเป็นแปลงข้าว 231 แปลง พืชอื่น 80 แปลง ปศุสัตว์25แปลง
ผลส้าเร็จ :
1 มีการพัฒนาผู้จัดการแปลงใหญ่เพื่อเป็นบุคคลในการขับเคลื่อนการด้าเนินงานแปลงใหญ่
2 มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3 มีการจัดท้าแผนพัฒนาการเกษตรทั้ง 5 ด้าน
4 มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นปัจจัยในการพัฒนาตามความต้องการของกลุ่ม
5 มีการบูรณาการพัฒนาระหว่างหน่วยงานของรัฐ
6 มีการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ตามความต้องการของแปลงใหญ่นั้นๆ
(โครงการส่งเสริมการทาสวนยางพาราในรูปแบบแปลงใหญ่)
1) งบประมาณรวม 403,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,735 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 จ้าแนกเป็น
งบด้าเนินงาน 73,200 บาท กิจกรรมบริหารโครงการแปลงใหญ่ปี 2563 (แปลงปีที่ 1) 200,000 บาท กิจกรรมบริหาร
โครงการแปลงใหญ่ปี 2562 (แปลงปีที่ 2) 130,000 บาท
ปีงบประมาณ 2563 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ได้ดาเนินการดังนี้
1. มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ชี้แจงเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ ความสาคัญและวิธีการ
ดาเนินงานของโครงการส่งเสริมการทาสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่
2. ทาการชี้แจงให้ เกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการทราบถึงวิธีการเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลรายแปลงพร้อม
แผนการผลิตให้ชัดเจน
3. การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 41 ราย 53 แปลง เนื้อที่ 371.03 ไร่
4. ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งผ่านการรับรองคณะทางาน CoO ของจังหวัด และบันทึกลง
ระบบ Co-farm.doae.go.th เรียบร้อยแล้ว
รหัสแปลง 9676 ชื่อ แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 1 ตาบลดอนช้าง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้จัดการ นายธนศักดิ์ ผาจันทร์ (ที่มา : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น)
โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
(1) ความสาคัญของโครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/กิจกรรม ฯลฯ
รัฐบาลได้ก้าหนดนโยบายจัดการที่ดินและทรัพยากรของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะได้จัดให้มีโครงการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลแล้วให้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการ โดยให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มใน
รูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
(2) ผลการขับเคลื่อนโครงการ คทช.จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่เข้าโครงการ รวม 7 พื้นที่ ได้แก่
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1. โคกทำเลเลี้ยงสัตว์สำธำรณประโยชน์ตำบลคูคำ (อำเภอซำสูง)ได้รับอนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์แล้ว
จำนวน 38 รำย 258 – 0 - 44 ไร่ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดขอนแก่น ได้บูรณาการร่วมกันเข้า
ไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ เกษตรกรได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรท้านาหนองบัวค้ามูล เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2559 มีสมาชิกแรกตั้ง 38 คน กลุ่มได้รับการสนับสนุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มูลค่า 1.8 ล้านบาท
เมื่อปี 2560 ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรท้าธุรกิจรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก จ้าหน่ายวัสดุการเกษตร ผลิตปุ๋ยหมัก
คุณภาพสูงใช้เอง และจ้าหน่ายในชุมชน
2. ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำโคกหลวง (อำเภอมัญจำคีรี พระยืน บ้ำนฝำง) ได้รับอนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์แล้ว
จำนวน 453 รำย 4,216 - 1- 12 ไร่ หน่วยงานบูรณาการเข้าไปร่วมประชุมกับเกษตรกรในโครงการเพื่อ
ชี้แจงโครงการน้าเสนอเมนูอาชีพ แต่เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการรวมกลุ่มอาชีพแต่อย่างใด
3. ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำโคกหลวงแปลงสำม (อำเภอมัญจำคีรี โคกโพธิ์ไชย) ได้รับอนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์
แล้ว จำนวน 351 รำย 2,213 -1 - 28 ไร่ หน่วยงานบูรณาการได้เข้าประชุมชี้แจงในพื้นที่แล้วเกษตรกรมีการรวมกัน
จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ มีสมาชิก 38 ราย โดยเลือกเมนูอาชีพ การเลี้ยงโค สุกร เป็ด ไก่ และได้รับเงินอุดหนุนจากกรม
ปศุสัตว์ รายละ 8,000 บาท เพื่อจัดเตรียมโรงเรือน แปลงหญ้า และวัสดุอื่น
4. ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำภูเวียง (อำเภอภูเวียง เวียงเก่ำ) อนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์แล้ว
จำนวน 160 รำย 872 – 1 - 91 ไร่ อยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนกำรสงเสริมและพัฒนำอำชีพ
5. ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำดงมูล (อำเภอกระนวน) อนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์แล้ว
จำนวน 990 รำย 8,570 -0 - 48 ไร่ อยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนกำรสงเสริมและพัฒนำอำชีพ
6. ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำเขำสวนกวำง (อำเภอเขำสวนกวำง) อยู่ระหว่ำงขออนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์
จำนวน
รำย
ไร่ (รอกำรอนุมัติรำยชื่อ)
7. ที่นิคมสร้ำงตนเองอุบลรัตน์ อยู่ระหว่ำงขออนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์
จำนวน 170 รำย 79 – 0 - 94 ไร่
ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
4.17 โครงการแก้ไขปัญหายางพารา
1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1
วัตถุประสงค์โครงการฯ มีดังนี้ 1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ในกรณี
ราคายางตกต่้า 2. ประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง 3. เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง
หลักเกณฑ์และข้อก้าหนด คือ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ท้าสวน และ
คนกรีดยาง) โดยประกันรายได้จากการจ้าหน่ายยางพาราแต่ละชนิด ได้แก่ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี น้้ายางสด และยาง
ก้อนถ้วย ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่
12 สิงหาคม 2562 และเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางแจ้งขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่การ
ยางแห่งประเทศไทยก้าหนด และเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยก้าหนดปริมาณ
ผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ (ยางแห้ง) 480 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือ 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน มีก้าหนดระยะเวลาประกัน
รายได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)
จังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนฯ กับการยางแห่งประเทศไทย
จ้านวน 5,783 ราย เนื้อที่ 72,390.9275 ไร่ ด้าเนินการสั่งจ่ายแล้ว จ้านวน 4,866 ราย เนื้อที่ 61,183.7850 ไร่
ไม่เข้าร่ ว มโครงการฯ จ้ านวน 1,110 ราย เนื่ องจากเป็นสวนยางที่ยังไม่เปิดกรีด และได้โ ค่นสวนยางแล้ ว และ
เกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย จ้านวน 302 ราย เนื้อที่ 3,899.1325 ไร่
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ด้าเนินการสั่งจ่ายแล้ว จ้านวน 222 ราย เนื้อที่ 2,767.9000 ไร่ ไม่เข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 98 ราย เนื่องจากเป็น
สวนยางที่ยังไม่เปิดกรีด และได้โค่นสวนยางแล้ว งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง
ระยะที่ 1 รวม 320,240 บาท จ้าแนกเป็น กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 80,000 บาท และกิจกรรมบริหารโครงการ
240,240 บาท ผลการเบิกจ่ายรวม 315,766.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.60 (ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น)
2) โครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื่อผู้ ป ระกอบการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ยาง วงเงินสิ น เชื่อ 15,000 ล้ า นบาทจังหวั ด
ขอนแก่นไม่มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ
20,000 ล้านบาท จังหวัดขอนแก่นไม่มีผู้ประกอบกิจการยางสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ
10,000 ล้ านบาท จั งหวัดขอนแก่น มี 1 สหกรณ์ ที่ส มัครเข้าร่วมโครงการฯ คือ สหกรณ์ นิคมดงมูล สอง จ้ากั ด
(โครงการขอสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเป็นเงินทุนหมุนเวียนรวบรวมและซื้อวัตถุดิบป้อนโรงยางเครป) จ้านวน
เงินทีไ่ ด้รับการสนับสนุนฯ จ้านวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ณ 27 ธันวาคม 2562
5) โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2563 มีแผนการด้าเนินโครงการฯ จ้านวน 1 โครงการฯ งบประมาณ 18,000,000
บาท ผลการด้าเนินการงาน - (ยังไม่มีผลการด้าเนินงาน)
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5. สถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สาคัญ
(เช่น สินค้าเกษตร ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสัตว์ ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน)
5.1 สิ น ค้าเกษตร มัน ส้ า ปะหลั งโรงงานปี 2563 พื้นที่เพาะปลู ก 228,371 ไร่ (ข้อ มูล พยากรณ์ มีนาคม 63)
คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด
เดือนเมษายน 63 จ้านวนผลผลิต.....42,439..... ตัน
เดือนพฤษภาคม 63 จ้านวนผลผลิต.....53,414...... ตัน
เดือนมิถุนายน 63 จ้านวนผลผลิต.....24,146...... ตัน
เดือนกรกฎาคม 63 จ้านวนผลผลิต.....46,829.....ตัน
เดือนสิงหาคม 63 จ้านวนผลผลิต....160,974......ตัน
เดือนกันยายน 63 จ้านวนผลผลิต.....147,072...ตัน
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตสูญเสียทั้งหมด ประมาณ 143,416 ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย 2,827 กก./ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาด 645,605 ตัน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของผลผลิตทั้งหมด
- ปัญหา / ความเสี่ยง / แนวโน้มความเสียหาย พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภาวะฝนทิ้ง
ช่วง ประมาณ 50,730.81 ไร่
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
5.2 ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสัตว์
5.2.1 ฟาร์มไก่เนื้อคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด
เดือนมิถุนายน 62 จานวนผลผลิต..........144.............. ตัน ราคา ...........46270.............. บาท/ตัน
เดือนกรกฎาคม 62 จานวนผลผลิต.........156...............ตัน ราคา ...........45450.............. บาท/ตัน
เดือนสิงหาคม 62 จานวนผลผลิต..........150..............ตัน ราคา ...........45890................ บาท/ตัน
เดือนกันยายน 62 จานวนผลผลิต...........138.............ตัน ราคา ..............43370............. บาท/ตัน
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ...............ตัน
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ผลผลิตเฉลี่ย.............กก./ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาด..............ตัน คิดเป็นร้อยละ ของผลผลิตทั้งหมด
- ปัญหา / ความเสี่ยง / แนวโน้มความเสียหาย พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภาวะฝนทิ้ง
ช่วง ประมาณ....................... ไร่
5.2.2 ฟาร์มไก่ไข่คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด (ราคาไข่ 2.83 บาท)
เดือนมิถุนายน 62 จานวนผลผลิต.........16,622,112............... ฟอง ราคา ............4............... บาท/ฟอง
เดือนกรกฎาคม 62 จานวนผลผลิต......17,087,076..................ฟอง ราคา .............4............. บาท/ฟอง
เดือนสิงหาคม 62 จานวนผลผลิต.......17,320,742.................ฟอง ราคา ...............4.............. บาท/ฟอง
เดือนกันยายน 62 จานวนผลผลิต.....16,767,216...................ฟอง ราคา ...............4.............. บาท/ฟอง
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ...............ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย.............กก./ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาด..............ตัน คิดเป็นร้อยละ ของผลผลิตทั้งหมด
- ปัญหา / ความเสี่ยง / แนวโน้มความเสียหาย พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภาวะฝนทิ้ง
ช่วง ประมาณ....................... ไร่
5.2.3 ฟาร์มโคเนื้อคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด
เดือนมิถุนายน 62 จานวนผลผลิต.........1,197....... ตัน ราคา ............120,000....... บาท/ตัน
เดือนกรกฎาคม 62 จานวนผลผลิต........1200........ตัน ราคา ...........120,000........ บาท/ตัน
เดือนสิงหาคม 62 จานวนผลผลิต..........1300.......ตัน ราคา ............120,000...... บาท/ตัน
เดือนกันยายน 62 จานวนผลผลิต.........1300.......ตัน ราคา ...........120,000........... บาท/ตัน
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ...............ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย.............กก./ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาด..............ตัน คิดเป็นร้อยละ ของผลผลิตทั้งหมด
- ปัญหา / ความเสี่ยง / แนวโน้มความเสียหาย พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภาวะฝนทิ้ง
ช่วง ประมาณ....................... ไร่
5.2.4 ฟาร์มโคนมคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด
เดือนมิถุนายน 62 จานวนผลผลิต......5,677.87...... ตัน ราคา .....18,790........ บาท/ตัน
เดือนกรกฎาคม 62 จานวนผลผลิต......4,848.11........ตัน ราคา ....18,900...... บาท/ตัน
เดือนสิงหาคม 62 จานวนผลผลิต........5,043.92.....ตัน ราคา ........18,900..... บาท/ตัน
เดือนกันยายน 62 จานวนผลผลิต........4,758.73.....ตัน ราคา ........18,890... บาท/ตัน
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ.......-........ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย......-.......กก./ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาด.......-.......ตัน คิดเป็นร้อยละ ของผลผลิตทั้งหมด
- ปัญหา / ความเสี่ยง / แนวโน้มความเสียหาย พบว่ า ปัจจุบันมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภาวะฝนทิ้ง
ช่วง ประมาณ..........-............. ไร่
5.2.5 ฟาร์มสุกรคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด
เดือนมิถุนายน 62 จานวนผลผลิต........2,100................ ตัน ราคา ............75,000.................... บาท/ตัน
เดือนกรกฎาคม 62 จานวนผลผลิต........2,100................ตัน ราคา ............73,000.................... บาท/ตัน
เดือนสิงหาคม 62 จานวนผลผลิต..........2,100..............ตัน ราคา ............70,000.................... บาท/ตัน
เดือนกันยายน 62 จานวนผลผลิต..........2,100..............ตัน ราคา ............62,000.................... บาท/ตัน
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ.........-......ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย.......-......กก./ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาด.......-.......ตัน คิดเป็นร้อยละ ของผลผลิตทั้งหมด
- ปัญหา / ความเสี่ยง / แนวโน้มความเสียหาย พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภาวะฝนทิ้ง
ช่วง ประมาณ........-............... ไร่
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5.3 ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน
1. จานวนโรงเรียนที่ร่วมโครงการในจังหวัดขอนแก่นจานวน 507 แห่ง แยกเป็น
- โรงเรียนของรัฐ 223 แห่ง
- โรงเรียนเอกชน 117 แห่ง
- โรงเรียนสังกัด อปท. 45 แห่ง - ศูนย์เด็กเล็ก 118 แห่ง
- กรมสามัญศึกษาเดิม 4 แห่ง
2. จานวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 177,403 คน แยกเป็น
- โรงเรียนของรัฐ 104,282 คน
- โรงเรียนเอกชน 40,206 คน
- โรงเรียนสังกัด อปท. 13,770 คน - ศูนย์เด็กเล็ก 18,545 คน
- กรมสามัญศึกษาเดิม 600 คน
3. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ส่งผลิตภัณฑ์นม ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 4 ราย
1. บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จากัด 34,447 ถุง/กล่อง
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 52,131 ถุง/กล่อง
3. สหกรณ์โคนมขอนแก่น 62,510 ถุง/กล่อง
4. อ.ส.ค. สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) 40,756 ถุง/กล่อง
4. การติดตามส่งนมโรงเรียนตามโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2562
1. จานวนโรงเรียนทั้งหมด 1,552 แห่ง
2. ส่งนมโรงเรียนแล้ว
1,552 แห่ง
ที่มา: ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
6.สถานการณ์และการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านเกษตร
6.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง/อุทกภัย (ล่อแหลมและเปราะบาง)
เป็นพื้นที่เพาะปลูก........หญ้าอาหารสัตว์............. ขนาดพื้นที่..........5,830.............ไร่ การด้าเนินการแก้ไข
.............ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาระบบน้าบาดาลมาใช้ในแปลง.....................
ที่มา: ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
พืน้ ที่เสี่ยงภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง
- พื้นที่เสี่ยงภัยน้อย จ้านวน 4 อ้าเภอ ได้แก่ ชนบท ชุมแพ กระนวน ภูผาม่าน
- พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง จ้านวน 14 อ้าเภอ ได้แก่ เมืองขอนแก่น น้้าพอง หนองเรือ ภูเวียง สีชมพู บ้านฝาง
เขาสวนกวาง ซ้าสูง หนองนาค้า บ้านแฮด เวียงเก่า แวงน้อย แวงใหญ่ อุบลรัตน์
- พื้นที่เสี่ยงภัยรุนแรง จ้านวน 8 อ้าเภอ ได้แก่ โคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี โนนศิลา บ้านไผ่ เปือยน้อย หนองสอง
ห้อง พระยืน พล
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
- พื้นที่เสี่ยงภัยน้อย จ้านวน ๖ อ้าเภอ ได้แก่ กระนวน สีชมพู อุบลรัตน์ เปือยน้อย เขาสวนกวาง เวียงเก่า
- พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง จ้านวน ๑๖ อ้าเภอ ได้แก่ ชนบท ชุมแพ หนองเรือ หนองสองห้อง พล ภูเวียง
แวงน้อย พระยืน แวงใหญ่ ภูผาม่าน โคกโพธิ์ชัย หนองนาค้า ซ้าสูง น้้าพอง บ้านฝาง โนนศิลา
- พื้นที่เสี่ยงภัยรุนแรง จ้านวน ๔ อ้าเภอ ได้แก่ เมือง บ้านไผ่ มัญจาคีรี บ้านแฮด
6.2 การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
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จังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฝนแล้ง จ้านวน 399,980,595.50
บาท ในพื้นที่ 18 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอบ้านฝาง ภูเวียง เขาสวนกวาง หนองนาค้า สีชมพู น้้าพอง ภูผาม่าน ชุม
แพ เปือยน้อย บ้านแฮด เมืองขอนแก่น ซ้าสูง พระยืน มัญจาคีรี เวียงเก่า กระนวน อุบลรัตน์ และหนองเรือ เกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อน 49,113 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย ทั้งสิ้น 358,990.50 ไร่ แยกเป็น
1) นาข้าวเสียหาย
347,289.50 ไร่
2) พืชไร่เสียหาย
11,174.00 ไร่
3) พืชส่วนและอื่น ๆเสียหาย
27.00 ไร่
6.7 การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฝนแล้ง จ้านวน 399,980,595.50 บาท ในพื้นที่ 18 อ้าเภอ
ประกอบด้วย อ้าเภอบ้านฝาง ภูเวียง เขาสวนกวาง หนองนาค้า สีชมพู น้้าพอง ภูผาม่าน ชุมแพ เปือยน้อย บ้านแฮด
เมืองขอนแก่น ซ้าสูง พระยืน มัญจาคีรี เวียงเก่า กระนวน อุบลรัตน์ และหนองเรือ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
49,113 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย ทั้งสิ้น 358,990.50 ไร่
ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
6.8 ผลการเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูส้าคัญสร้างการรับรู้ มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันก้าจัด โรคใบ
ด่า งมั น ส้ าปะหลั ง และหนอนกระทู้ข้ าวโพดลายจุด fall armyworm (FAW) โดยบูร ณาการร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส้ารวจและติดตามการระบาด
ที่มา: สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
6.9 สวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง
เงิ น ช่ ว ยเหลื อ แก่ เ กษตรกรชาวสวนยางเพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ น กรณี ส วนยางประสบภั ย
(อัคคีภัย, วาตภัย, ภัยแล้ง) รายละ 3,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 21 เมษายน 2563) ใน
พื้นที่ 8 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอซ้าสูง กระนวน อุบลรัตน์ โคกโพธิ์ไชย เมืองขอนแก่น ภูผาม่าน น้้าพอง หนองเรือ
เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนจ้านวน 55 ราย ต้นยางได้รับความเสียหาย จ้านวน 10,801 ต้น เนื้อที่
สวนยางที่ได้รับความเสียหาย จ้านวน 142.10 ไร่ รวมเป็นเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางจ้านวน 165,000
บาท (เงินกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49(5) แห่ง พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทยปี 2558)
ที่มา : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
7. ปัญหา/ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแก้ไข(ใคร ได้รับผลกระทบ/เดือดร้อนอย่างไร เมื่อใด มีข้อเสนอ
ให้รัฐแก้ไขปัญหาอย่างไร ได้ปฏิบัติการไปแล้วอย่างไร ผลเป็นอย่างไร มีข้อเสนอการแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปอย่างไร)
7.1.1 นางสิริลักษณ์ แนวเงินดี ราษฎรอาเภอแวงใหญ่ ร้องเรียนร้องทุกข์ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
ว่าผู้ร้องเป็นเกษตรกรทานาปี ปลูกสวนป่าพืชสมุนไพร และเกษตรผสมผสาน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องขเมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2562 กลุ่ มเกษตรกรผู้ เลี้ ยงโคเนื้ ออาเภอโนนศิล า จั งหวัดขอนแก่นจานวน 50 ราย ร้องขอรับความ
ช่วยเหลือหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสัตว์เลี้ยง 500 ตัว
ซึ่งสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง(ศมอ.) และได้นา
หญ้าอาหารสัตว์ไปสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวแล้ว จานวน 4,000 กิโลกรัม
7.1.2 ปัญหาที่ดินท้ากิน
จังหวัดขอนแก่น โดยคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน อ้าเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีมติให้ส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน
อ้าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จ้านวน 2,695 ราย (จากการส้ารวจของคณะท้างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ) พร้อมทั้ง
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการเสนอให้คณะกรรมการร่วมให้ความช่วยเหลือตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป โดยแยก
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กลุ่มสถานะความเดือดร้อนของเกษตรกรออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ครอบครัวที่อาศัยอยู่เดิม จ้านวน 476 ครอบครัว 2)
ครอบครั ว ที่อพยมเข้ามา จ้านวน 509 ครอบครัว 3) ครอบครัวขยาย จ้านวน 1,662 ครอบครัว 4) สถานะอื่น ๆ
จ้านวน 48 ครอบครัว รวมทั้ง 4 กลุ่ม จ้านวน 2,695 ครอบครัว ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ให้ยึดแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที 22 กรกฎาคม 2546 คือให้จัดหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดขอนแก่น ในท้องที่อ้าเภอสีชมพูหรืออ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้แก่ราษฎรครอบครัวอยู่เดิม ครอบครัว
อพยพและครอบครัวขยาย จ้านวน 2,647 ราย ส่วนราษฎรอีกจ้านวน 48 ราย ไม่ได้รับผลกระทบจาก โครงการป่าดง
ลาน จึงเสนอให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม กรณีจัด หาที่ดินท้ากินให้แก่ราษฎรทั้ง 2,647
ราย ไม่ได้ ขอให้จ่ายเป็นเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดหาที่ดินครอบครัวละ 15 ไร่ และหากราษฎรรายใดได้รับการ
ช่วยเหลือ เรื่องที่ท้ากินไปแล้ว จ้านวน 7.5 ไร่ ให้ชดแชยให้ครบ 15
เนื่องจากกรณีปัญหาที่ดินท้ากินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ าดงลาน อ้าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มี
ความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการด้าเนินงานยาวนาน ผู้เกี่ยวข้องที่ทราบข้อมูลมีน้อย จึงท้าให้ข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องส้าหรับใช้อ้างอิงหายาก
ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
7.2 ปัญหาการร้องเรียน
นายสีกา ตงธิ อยู่บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 8 ต้าบลอากาศ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร ได้ร้องทุกข์ต่อศูนย์
ด้ารงธรรมจังหวัดสกลนคร ว่าผู้ร้องได้ท้าสัญญาเพาะปลูกพริกกับบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จ้ากัด (ขอนแก่น) โดย
ตกลงกันในราคากิโลกรัมละ 16,500 บาท แต่ผู้ร้องไม่ได้รับเงินตามราคาที่ตกลงกันไว้ ท้าให้ผู้ร้องมีหนี้สินจากการกู้ยืม
มาลงทุน
ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประสานงานไปทางจังหวัดสกลนคร ได้รับการตอบกลับมา
กรณี ดั ง กล่ า ว ส้ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สกลนคร เป็ น หน่ ว ยงานด้ า เนิ น การ ซึ่ ง ได้ เ ชิ ญ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มประชุ ม
ประกอบด้วยนายอ้าเภออากาศอ้านวย เกษตรอ้าเภออากาศอ้านวย เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน และตัวแทน
บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนค์ จ้ากัด ทางบริษัทแจ้งว่าเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรส่งไปให้ ไม่ได้มาตรฐาน ขอไม่จ่ายเงิน แต่
ได้มีการเจรจาให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกร ซึ่งทางบริษัทขอน้าเรื่องไปปรึกษากับบอร์ดใหญ่ ไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ ตอนนี้อยู่ระหว่างรอค้าตอบจากทางบริษัท
ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
8. ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง/ความท้าทาย ต่อการปฏิบัติราชการด้านการเกษตรของจังหวัด และข้อเสนอวิธีการ
ลดความเสี่ยง (ระบบการบริหารงานภายในจังหวัด/การบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์/บุคลากร/ข้อจ้ากัดด้านสภาพพื้นที่และสังคมวัฒนธรรม)
............................................................................................................................. ....................................................
****ข้อมูล ณ วันที่ 5 พค. 63*****

