-1แบบฟอรมที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา
1. ขอมูลดานการเกษตรของจังหวัด
1.1 พื้ น ที่ ทั้งหมด 4,621,180ไร เป น พื้ น ที่ เกษตรกรรม 2,923,261 ไร ( 63.26%ของพื้ น ที่
ทั้งหมด เปนพื้นที่ไมยืนตน (ยางพารา, ปาลมน้ํามัน ฯลฯ 2,061,038 ไร ที่ปลูกขาว 210,104 ไร นาราง
119,027 ไร ไม ผล 96,314 ไร พื ชไร 22,104 ไร ปลูกพื ชผั ก 26,447 ไร ไม ดอก 415 ไร และอื่ น ๆ
387,812 ไร โดยมีพื้นที่ชลประทาน 376,892 ไร (12.89% ของพื้นที่เกษตรกรรม
1.2 สถานการณดานทรัพยากรการผลิตและแนวโนม
1 ปริมาณน้ําภาพรวมจังหวัด .....................45.54..................... ลาน ลบ.ม.
2 ปริ ม าณน้ํ า ฝนสะสม ตั้ งแต วั น ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธั น วาคม 2561 รวม
2,142.20 มิลลิเมตร เฉลี่ย 178.50 มิลลิเมตร
3 ความต องการใชน้ําของจังหวัด จําแนก 4 ดาน
- อุปโภคบริโภค .......................5,087,781........................... ลบ.ม./เดือน
- ระบบนิเวศน ....................... ..700,000.............................. ลบ.ม.
- เกษตรกรรม ..........................46,772,160.......................... ลบ.ม.
- อุตสาหกรรม ..................................-........................................... ลบ.ม.
4 การใชประโยชนและความเหมาะสม ของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic
- พื้ น ที่ ทํ า การเกษตรที่ เหมาะสม พื ช 3 ชนิ ด (ข าว,ยางพารา,ปาล ม น้ํ า มั น จํ านวน
2,143,255 ไร
- พื้นที่ทําการเกษตรที่ไมเหมาะสม 400,253 ไร ประกอบดวย
ยางพารา
จํานวน 358,297 ไร
ขาว
จํานวน 32,191 ไร
ปาลมน้ํามัน จํานวน 9,765 ไร
1.3 ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP มีมูลคา 241,838 ลานบาท (ป 2560 ภาคการเกษตร
34,648 ล านบาท และนอกภาคการเกษตร 207,190 ล านบาท จํ านวนประชากร 1,416,994 คน
535,010 ครัวเรือน เปนภาคการเกษตร 139,036 ครัวเรือน และเปนแรงงานภาคเกษตร 887,291 คน
1.4 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก
1 ขาว พื้น ที่ เพาะปลู ก 210,104 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 573 กิโลกรัม/ไร และผลผลิต รวม
100,990 ตัน
2 ยางพารา พื้นที่เพาะปลูก 2,345,829 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 259 กิโลกรัม/ไร และผลผลิต
รวม 470,331 ตัน
3 ปาลมน้ํามัน พื้นที่เพาะปลูก 70,371 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 2,504 กิโลกรัม/ไร และผลผลิต
รวม 156,546 ตัน
4 ทุเรียน พื้น ที่เพาะปลูก 14,860 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 739 กิโลกรัม/ไร และผลผลิตรวม
10,586 ตัน

-25 ลองกอง พื้นที่เพาะปลูก 19,108 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 292 กิโลกรัม/ไร และผลผลิตรวม
5,561 ตัน
6 มังคุด พื ้น ที ่เพาะปลูก 4,411 ไร ผลผลิต เฉลี ่ย 575 กิโ ลกรัม /ไร และผลผลิต รวม
2,330 ตัน
7 เงาะ พื้น ที่เ พาะปลูก 3,804 ไร ผลผลิต เฉลี่ย 441 กิโ ลกรัม /ไร และผลผลิต รวม
1,678 ตัน
1.5 สัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก
1 ไกเนื้อ จํานวนเกษตรกร 46,854 ฟารม ไก จํานวน 4,177,645 ตัว
2 กุงขาว จํานวนเกษตรกร 1,383 ราย 4,174 บอ พื้นที่ 15,315.71 ไร
1.6 สินคาเดน/สินคา GI
สินคา GI ของจังหวัดสงขลา คือ สมโอหอมควนลัง
สมโอพันธุหอมควนลัง เปนไมผลพื้นเมืองดั้งเดิม และปลูกเปนการคากันแพรหลายในพื้นที่
เมื อ งควนลั ง ส ม โอหอมควนลั ง ลั ก ษณะเด น คื อ เนื้ อ ผลสี ช มพู เข ม - แดง นิ่ มฉ่ํ า รสชาติห วานอมเปรี้ย ว
กลิ่ น หอม เนื้ อล อ นแกะออกจากกลี บ ไดงาย ผลมีลักษณะทรงกลมสูง ขนาดคอนขางใหญ เปลือกผลคอ น
ขางหนา สามารถเก็บรักษาไวไดนานและมีคุณคาทางโภชนาการเปนที่นิยมทั่วไปของผูบริโภคชาวไทยและชาว
ตางประเทศ พื้นที่ปลูกอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 200 ไร
1.7 สินคา OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด ไดแก
ประเภทอาหาร ไดแก
1 เห็ดสด จากกลุมสัมมาชี พเพาะเห็ดบานสวนออก อ.ควนเนียง
2 ตมยําน้ําขน จากกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพริกแกงบานตีน อ.เทพา
3 เครื่องแกงเขียวหวาน จากวิสาหกิจชุมชนกลุมพริกแกงบานตีน อ.เทพา
ประเภทเครื่องดื่ม ไดแก
1 ไรซเบอรรี่ คอฟฟ จากหางหุนสวนสามัญ นาโน เฮิรบ อ.บางกล่ํา
2 น้ําผึ้งชันโรง จากกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงผึ้งชันโรงบานแก อ.เทพา
ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ไดแก
1 สรอยคอเงินแท จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
2 ตางหูหินสี จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
3 กําไลเงิ นแท จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
4 แหวนเงินแท จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
5 สรอยขอเทาหินสี จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
6 สรอยขอมือหินสี จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
7 จี้สรอยคอเงินแท 925 จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
8 ตางหูเงินแท จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
9 สรอยคอหินสี จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ

-3ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ไดแก
1 โลชั่นถนอมผิว จากเทพไทยโปรดักส อ.นาหมอม
2 เจลดอกมะลิผสมวานหางจระเข จากบริษัทกรีนเทคไบโอแลน อ.หาดใหญ
3 เจลอาบน้ําดอกมะลิ จากบริษัทกรีนเทคไบโอแลน อ.หาดใหญ
4 โลชั่นตาลโตนด จากลุมสบูตาลโตนด โหนด นา เล อ.สทิงพระ
1.8 โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จังหวัดสงขลา มีชุมชน OTOP นวัตวิถี ทั้งหมด 39 ชุมชน โดยมีชุมชน OTOP นวัตวิถี ดาน
การเกษตร จํานวน 330 แหง
2. ขอมูลการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัยของจังหวัด
2.1 พื้นที่การทําเกษตรอินทรีย รวม..974.015..ไร เกษตรกร..198..ราย/แปลง รับรอง
แลว…44.89…ไร เกษตรกร...16...ราย/แปลง
ชนิดสินคา
1) ขาว T1 (เตรียมความพรอม
ขาว T2 (ปรับเปลี่ยน
รับรองแลว
รวมทั้งสิ้น
2 พืช(แปลง ระยะปรับเปลี่ยน
รับรองแลว
รวมทั้งสิ้น

จํานวนราย/แปลง
115
62
177
5
16
21

จํานวนไร
498.50
421
919.50
13.625
44.89
58.515

2.2 การรับรอง GAP ดานพืช และดานขาว เกษตรกรรวม....861/1,098..ราย/แปลง พื้นที่..
1,606.63...ไร ดานประมงเกษตรกร....571....ราย พื้นที่.....-......ตารางเมตร และดานปศุสัตว จํานวน...
538.....ฟารม
ชนิดสินคา
จํานวนราย/แปลง
จํานวนไร
1 พืช (แปลง
861/1,098
1,606.63
2 ขาว GAP Seed (ราย
3 ประมง
571 ฟารม
4 ปศุสัตว
538 แหง
3. งบประมาณ ป 2562 รวมทั้งสิ้น... 3,100,775,982.66 ...บาท
3.1 งบประมาณของสวนราชการตนสังกัด (Function Base
1.งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,089,321,882.66 บาท ผลการเบิกจาย 2,311,814,511.48
บาท คิดเปนรอยละ 74.83 จําแนกเปนงบดําเนินงาน 3,089,321,882.66 บาท
2.ผลการดําเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสําคัญ(แผนงานโครงการจําแนกตามพืช ปศุสัตว
ประมง กลุมสหกรณ ชลประทาน

-42.1 ดานพืช : โครงการ 61 โครงการ เปาหมาย 1,005,448 ราย จํานวน 13 หนวยงาน
75,747,574.39 บาท ผลสําเร็จที่สําคัญ/กําลังดําเนินการ 61 โครงการ ผลเบิกจาย 74,093,424.45
บาท รอยละ 97.82 (เพื่อแกไขปญหา/พัฒนาดานการเกษตร
2.2 ด า นปศุ สั ต ว : โครงการ 26 โครงการ เป า หมาย 140,181 ราย จํ า นวน
6 หน ว ยงาน 96,435,246.63 บาท ผลสํ า เร็ จ ที่ สํ าคั ญ /กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การ 26 โครงการ ผลเบิ ก จ า ย
69,301,895.03 บาท รอยละ 99.81 (เพื่อแกไขปญหา/พัฒนาดานการเกษตร
2.3 ด า นประมง : โครงการ 36 โครงการ เป า หมาย 21,015,000 ตั ว จํ า นวน
12 หน ว ยงาน 66,720,260 บาท ผลสํ า เร็ จ ที่ สํ า คั ญ /กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การ 36 โครงการ ผลเบิ ก จ า ย
65,793,162 บาท รอยละ 98.61 (เพื่อแกไขปญหา/พัฒนาดานการเกษตร
2.4 กลุ ม /สหกรณ : โครงการ 27 โครงการ เป า หมาย 12,172 ราย จํ า นวน
5 หน ว ยงาน 30,852,699.86 บาท ผลสํ า เร็ จ ที่ สํ าคั ญ /กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การ 27 โครงการ ผลเบิ ก จ า ย
30,725,136.86 บาท รอยละ 99.59 (เพื่อแกไขปญหา/พัฒนาดานการเกษตร
2.5 ดานชลประทาน : โครงการ 17 โครงการ เปาหมาย 301 แหง จํานวน 5 หนวยงาน
2,782,747,814.78 บาท ผลสําเร็จที่สําคัญ/กําลังดําเนินการ 17 โครงการ ผลเบิกจาย 2,008,312,804.42
บาท รอยละ 70.17 (เพื่อแกไขปญหา/พัฒนาดานการเกษตร
2.6 ดานอื่น ๆ : โครงการ 16 โครงการ เปาหมาย 13,736 ราย จํานวน 6 หนวยงาน
63,822,287.00 บาท ผลสําเร็จที่สําคัญ/กําลังดําเนินการ 16 โครงการ ผลเบิกจาย 63,588,087.74 บาท
รอยละ 99.63 (เพื่อแกไขปญหา/พัฒนาดานการเกษตร
3.2 งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด (Area Base
งบพัฒนาจังหวัด
1.งบประมาณรวมทั้ งสิ้ น 11,454,100 บาท ผลการเบิ กจ าย 7,844,295 บาท
คิดเปนรอยละ 68.75 จําแนกเปนงบดําเนินงาน 11,454,100 บาท
2.ผลการดําเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสําคัญ(แผนงานโครงการจําแนกตามพืช ปศุสัตว
ประมง กลุมสหกรณ ชลประทาน
2.1 ด านพื ช : โครงการ 4 โครงการ เปาหมาย 260 ราย จํานวน 2 หน วยงาน
10,470,800 บาท ผลสํ า เร็ จ ที่ สํ า คั ญ /กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การ 4 โครงการ ผลเบิ ก จ า ย 6,890,995
รอยละ 65.81 (เพื่อแกไขปญหา/พัฒนาดานการเกษตร
2.2 ดานปศุสัตว : โครงการ 1 โครงการ เปาหมาย 684 ราย จํานวน 1 หนวยงาน
983,300 บาท ผลสําเร็จที่สําคัญ/ดําเนินการ 1 โครงการ ผลเบิกจาย 983,300 รอยละ 100 (เพื่อแกไข
ปญหา/พัฒนาดานการเกษตร
2.3 ดานประม ง: โครงการ.................-...............เปาหมาย...................................
ผลสําเร็จที่สําคัญ..............................................................(เพื่อแกไขปญหา/พัฒนาดานการเกษตร
2.4 กลุม/สหกรณ : โครงการ..........-......................เปาหมาย...................................
ผลสําเร็จที่สําคัญ..............................................................(เพื่อแกไขปญหา/พัฒนาดานการเกษตร
2.5 ดานชลประทาน : โครงการ...........-...................เปาหมาย...................................
ผลสําเร็จที่สําคัญ..............................................................(เพื่อแกไขปญหา/พัฒนาดานการเกษตร
งบกลุมจังหวัด
-ไมมี-

-5ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ (Agenda) (สรุปโดยยอ (ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,574.16 ลานบาท เบิกจาย 1,050.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.11
ความกาวหนาผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 102.95 รายละเอียดดังนี้
4.1 โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
1 งบประมาณรวม 3 2.62 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 25.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.79
2 เปาหมายรวม 33 แปลง ความกาวหนาผลการดําเนินงานรอยละ 100 รายละเอียดดังนี้
ดาน
พืช
ปศุสัตว
ประมง
1. ขาว 15 แปลง
1. แพะ 2 แปลง 1. ปลานิล 1 แปลง
2. ไมผล 7 แปลง
2. โค 1 แปลง
2. กุงขาวแวนาไมด 1 แปลง
3. ยางพารา 2 แปลง
4. ปาลมน้ํามัน 2 แลง
5. ผักพื้นบาน 1 แปลง
6. ผึ้งโพรง 1 แปลง
รวม 28 แปลง
รวม 3 แปลง
รวม 2 แปลง
กิจกรรม
1. การเตรียมการ

ป 2559
ป 2560
แผน ผล แผน ผล
-

ป 2561
ป 2562
แผน
ผล แผน ผล
18
18 3 แปลง 3 แปลง
แปลง แปลง
-

2. การถายทอดความรู
6 แปลง 6 แปลง (เนนงานวิจัย/นวัตกรรม
3. การถายทอดความรู
6 6แปลง (เนนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม
แปลง
4. การถายทอดความรู
- 969 ราย
(เนนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
5. การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ 6 6แปลง 969 ราย
แหลงน้ํา
แปลง
6. การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคา 6 6แปลง 969 ราย
เกษตร
แปลง
7. การเชื่อมโยงตลาด
6 แปลง 6 แปลง 6 6แปลง 18 แปลง
แปลง

969
ราย
969
ราย
969
ราย
18
แปลง

-

-

85 ราย 85 ราย
85 ราย 85 ราย
85 ราย 85 ราย
3 แปลง 3 แปลง

จัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนแลว 7 แปลง คิดเปนรอยละ 21.21 ของระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญจังหวัดสงขลา หนวยงานรวมบูรณาการ จํานวน 9 หนวยงาน โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัด
สงขลาเปนหนวยงานหลัก กิจกรรมดําเนินงาน ประกอบดวย การถายทอดความรู การสนับสนุนปจจัยการ
การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร การเชื่อมโยงตลาด การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer

-6ปญหา/อุปสรรค
1. ปญหาภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกป
2. ศัตรูธรรมชาติทําลายของปลา
3. ปญหาราคากุงมีการเปลี่ยนแปลงบอย ไมสามารถควบคุมได
4. สมาชิกเปนผูสูงอายุ การรับรูคอนขางชา มีการจางแรงงานในกระบวนการผลิต
5. เครื่องจักรมีกําลังการผลิตต่ํา
6. กระบวนการตรวจสอบ GAP ไมตรงกับฤดูกาล
4.2. การจัดระเบียบประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน IUU
1 งบประมาณรวม 5.93 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 5.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 93.47
2 เปาหมายจัดระเบียบการประมงใหมีมาตรฐาน รายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
หนวยนับ แผน
ผล
1. ควบคุมและตรวจสอบการเขาออกเรือประมง
ครั้ง
9,948 3,313 (33.3 %
พาณิชย
2. สุมตรวจสัตวน้ําทาเทียบเรือประมงจาก
1,383
ครั้ง
460
เรือประมงที่แจงเขาและมีการขนถายสัตวน้ํา
(300.65%
3. ตรวจสอบระบบการตรวจสอบยอนกลับของ
ครั้ง
136
97 (71.32%)
โรงงาน (Traceability at processing plant
โรง
34
34 (100%)
รวม
139.77 %
ความกาวหนาผลการดําเนินงานรอยละ 139.77
ปญหา/อุปสรรค
1. การจัดชุดตรวจ ไมเหมาะสมกับจํานวนเรือ และประเภทเครื่องมือประมง
2. จํานวนจุดตรวจสวนหนา ไมสามารถทํางานไดตามเปาหมาย
4.3 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
1 งบประมาณรวม 2.20 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 1.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.83
2 เปาหมายรวม 5 กิจกรรม ความกาวหนาผลการดําเนินงานรอยละ 100 รายละเอียดดังนี้
ที่

กิจกรรม

หนวยนับ

1 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห เ ศรษฐกิ จ สิ น ค า เกษตรที่ จังหวัด
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
2 เกษตรผสมผสาน
ไร
2.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว
เพื่อทําเกษตรผสมผสาน
1. บานสามกอง ต.เกาะแตว อ.เมือง
2. บานกระอาน ม.4 ต.ทามวง อ.เทพา
2.2 การสนับสนุนปจจัยการผลิตในการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมมาผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม (บูรณาการ
ตัน
1 ผลิตปุยหมัก
2 ผลิตน้ําหมักชี วภาพ
ลิตร

แผน

ผล

2

2

100

100

หนวยงาน
ดําเนินการ
100 สนง.เศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 9
100 สถานีพัฒนา
ที่ดินสงขลา

รอยละ

26-2-00
43-2-00
1,000 1,000 100
2,000 2,000 100

-7หนวยงาน
ดําเนินการ
3 สงเสริมการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลคาและ ไร/ราย 10/10 10/10 100 สนง.ประมง
เปนที่ตองการของตลาด
จ.สงขลา
1. สนั บ สนุ น พั น ธุ ป ลากิ น พื ช (ปลานิ ล ,ปลา
ตะเพียน
2. สนับสนุนปูนขาว /อาหารปลา
3. ใหคําแนะนํา
- อําเภอสิงหนคร จํานวน 4 ราย
- อําเภอจะนะ 6 ราย
4 การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตร ไร/ราย 150/30 140/30 100 ศวพ.สงขลา
ที่สําคัญ แปลงตนแบบ : 1. ปรับเปลี่ยนยางพาราเปนเกษตรผสมผสาน
ไร/ราย 50/10
2. ปรับเปลี่ยนขาวเปนปาลมน้ํามัน
ไร/ราย 50/10
3. ปรับเปลี่ยนขาวเปนมะพราว
ไร/ราย 50/10
- สนับสนุนกลาพันธุไมผล ทอนพันธุ และเมล็ดพันธุ
พื ชผั ก อบรมให ความรูเกษตรกรที่ ปรั บเปลี่ ยนการ
ผลิต
- วางแผนการปลูกพืช
- คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ
- สรางความเขาใจ อบรมเกษตรกร
ราย
300
300 100
- สนับสนุนพันธุมะพราว / พันธุปาลมน้ํามัน /และ
ปจจัยการผลิต
- ติดตามประเมินผล
5 อบรมจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกรในพื้นที่ ราย
10
10 100 สํานักงาน
ปรับเปลี่ยน
ตรวจบัญชี
- ยืนยันเปาหมายเกษตรกรในพื้นที่ N (พื้นที่ สปก.
สหกรณสงขลา
- ประเมิ น ความพร อ มของเกษตรกรที่ เข า ร ว ม
โครงการ
- จั ด ทํ า ข อ มู ล รายละเอี ย ดเกษตรกรที่ เข า ร ว ม
โครงการ
- อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกรที่
เขารวมโครงการ
- กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี
- ติดตามการจัดทําบัญชี โดยครูบัญชี
ที่ กิจกรรม

หนวยนับ

แผน

ผล

รอยละ

ปญหาอุปสรรค
1. ขอมูลแผนที่ Zoning กับสภาพพื้นที่จริงมีการเปลี่ยนแปลงทําใหตองดําเนินการตรวจสอบพื้นที่จริง
เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง

-82. การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไมเหมาะสมเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว ไมสามารถหาเกษตรกร
เขารวมโครงการได
4.4. โครงการธนาคารสินคาเกษตร
1 งบประมาณรวม 0.73 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 0.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.28
2 เปาหมายรวมธนาคารในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 3 ธนาคาร มีความกาวหนารอยละ 100 ดังนี้
หน
หนวยงาน
ที่
กิจกรรม
วย
แผน
ผล
รอยละ
ดําเนินการ
นับ
1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพดาน
100 สนง.ปศุสัตว
ปศุสัตวตามพระราชดําริ
จ.สงขลา
584
584
1 สนับสนุนเวชภัณฑเพื่อดูแลสุขภาพ ตัว
100
สั ตว (กิ จกรรมโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
(งบพัฒนาจังหวัด
80
80
100
2 มอบกรรมสิ ทธิ์ ให แก เกษตรกรที่ ตัว
ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ
2 ธนาคารผลิตเกษตรดานการประมง
สนง.ประมง
จ.สงขลา
1 เตรี ย มแหล ง น้ํ า และทํ า การเพิ่ ม ครั้ง
1
1
100 ดํ า เนิ น การแล ว
อาหารธรรมชาติ
เสร็ จ เดื อ น กพ.
62
2 ปล อยพั นธุสัตวน้ําเพื่อผลผลิตสัต ว ตัว
20,000
20,000
100 ดํ า เนิ น การแล ว
น้ําในชุมชน
เสร็ จ เดื อ น มี ค .
62
3 ประเมิ น ผลจั บ และมู ล ค าสั ตว น้ํ า ที่ ครั้ง
1
1
100 ดํ า เนิ น การแล ว
จับ
เสร็ จ เดื อ น มี ค .
62
4 ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานธนาคาร ครั้ง
10
10
100
ผลผลิตของเกษตรกร
3 ธนาคารปุยอินทรีย
100 สถานีพัฒนาที่ดิน
สงขลา
1 ผลิตปุยหมัก
ตัน
35
35
100 ดํ า เนิ น การแล ว
2 ผลิตน้ําหมักชีวภาพ
ลิตร
1,000
1,000
100 เสร็ จ เดื อ น กพ.
2562
4.5 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP
1 งบประมาณรวม 6.10 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 5.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.30
2 เปาหมายรวม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีกิจกรรมดังนี้

-91. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ มีเปาหมายการดําเนินงานตรวจรับรองแหลงผลิต GAP
พืช จํานวน ๘๒๕ แปลง และพัฒนาหองปฏิบัติการ จํานวน ๑ แหง
2. สํ านั ก งานประมงจั งหวัด สงขลา มี เป าหมายตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค าประมง
จํานวน ๗๐๖ ฟารม ตรวจเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา จํานวน ๒,๒๒๙ ตัวอยาง
3. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา มีเปาหมายตรวจรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว จํานวน 527
แหง พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ดานปศุสัตว จํานวน 11 แหง
ผลการดําเนินงาน ความกาวหนาภาพรวมคิดเปนรอยละ 100 ของกิจกรรมทั้งหมด
1. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตรดําเนินการตรวจรับรองแหลงผลิต
GAP พืช จํานวน 583 แปลง 644 ราย พื้นที่ 1,201 ไร
2. งบประมาณของศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า จื ด เขต 12 (สงขลา มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ไดรับ 77,400 บาท เปน 145,300.0 บาท
4.6 โครงการเกษตรอินทรีย
1 งบประมาณรวม 1.06 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 1.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.98
2 เปาหมายจังหวัดสงขลา การดําเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย แบงเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมขั้น 1 (เริ่มใหม เปาหมาย 342 ราย
2. กลุมขั้น 2 (พรอมยกระดับ เปาหมายอบรมสําหรับผูมีความพรอม 63 ราย
3. กลุมขั้น 3 (การตรวจตออายุและตรวจรับรอง
1 พืชอินทรีย เปาหมาย 38 ราย โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
2 ขาวอินทรีย เปาหมาย 63 ราย โดยศูนยเมล็ดพันธุขาวปตตานี
3 จัดทําฐานขอมูลตรวจรับรองพืชอินทรีย เปาหมาย 1 ครั้ง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสงขลา
ผลการดําเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย แบงเปน 3 กลุม มีความกาวหนาในภาพรวม คิดเปนรอยละ
99.05 ของกิจกรรมทั้งหมด
ปญหาการดําเนินงาน
1. การตรวจรับรองมีขั้นตอน ตองใชเวลานานในการตรวจทุกกระบวนการ
2. เกษตรกรบางคนยังไมมีความรูและไมจริงจังในการทําเกษตรอินทรีย
3. เกษตรกรไมสามารถสงของสูตลาดสินคาเกษตรอินทรียอยางตอเนื่อง
4.7 โครงการแผนการผลิตขาวครบวงจร
1 งบประมาณรวม 1.33 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 1.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100
2 เปาหมาย
1. การสงเสริมการปลูกขาว ป 2561/62 รอบที่ 1 นาป พื้นที่เปาหมายสงเสริมการปลูกขาวจังหวัด
สงขลา ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการกําหนดพื้น ที่เปาหมายสงเสริมการปลูกขาวป
2561/62 ขาวนาป ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 จํานวน 177,091 ไร จํานวนผลผลิต 106,254.60
ตัน (การคาดการณผลผลิตที่ 600 กิโลกรัมตอไร
2. การกําหนดพื้นที่เปาหมายสงเสริมการปลูกขาวนาปรัง ปการผลิต 2561/62 ชวงการเพาะปลูก
วันที่ 1 มีนาคม – 15 มิถุนายน ของทุกป (โดยไมคํานึงถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว พื้นที่เปาหมายสงเสริมการ
ปลูกขาวจังหวัดสงขลา ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการกําหนดพื้นที่เปาหมายสงเสริมการ
ปลูกขาว ป 2561/62 ขาวนาปรัง (ขาวรอบที่ 2 ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

- 10 3. พื้ นที่ เป าหมายส งเสริ มการปลู ก จํ านวน 43,177 ไร ปลู กในพื้ นที่ 6 อํ าเภอ คื อ กระแสสิ น ธุ
ควนเนียง บางกล่ํา ระโนด รัตภูมิ สทิงพระ พันธุขาวประกอบดวย 2 ชนิด คือ ขาวหอมปทุม จํานวน 1,181 ไร
และขาวเจา จํานวน 41,996 ไร
4. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2561/62 รอบที่ 1 นาป
4.1 ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จํานวน 20,924 ครัวเรือน
4.2 พื้นที่เพาะปลูกขาวที่ขึ้นทะเบียน จํานวน 196,297.71 ไร สูงกวาพื้นที่เปาหมายการ
สงเสริมตามประกาศของกระทรวงเกษตรฯ (จํานวน 177,091 ไร
4.3 พื้นที่เก็บเกี่ยว จํานวน 99,603.99 ไร
ผลการดําเนินงานความกาวหนาผลการดําเนินงานจังหวัดสงขลา ป 2562 รอยละ 100
1 ตนทุนการผลิตลดลง (ปจจัยการผลิต สามารถลดลง โดยกรมการคาภายในหารือกับสมาคมการคาปุย
และธุรกิจการเกษตรไทย โดยผูประกอบการยินยอมใหการปรับลดราคาจําหนายปุยสูตรสําเร็จรูป (ราคาปลายทาง
ของปุยที่ใชในนาขาว 3 สูตร ดังนี้
(1 สูตร16 -20-0 ลดลง 40 บาท/กระสอบ (50 กก.
(2 สูตร16 -20-0 ลดลง 40 บาท/กระสอบ (50 กก.
(3 สูตร 16 -16-8 ลดลง 50 บาท/กระสอบ (50 กก.
โดยราคาที่ปรับลดลงเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2562 จนสิ้นสุด เดือนพฤษภาคม
2562
2 การตลาดขาว -ราคาขาวเปลือกเจา 5 % ปการผลิต 2561/62 ราคา 6,650 บาท
-ราคาขาวเปลือกหอมปทุมราคา 8,250 บาทขณะนี้ออกสูตลาดหมดแลว
3 การดําเนินการสรางความเปนธรรมในการดําเนินงาน คือแจงใหผูประกอบการดําเนินการปดปาย
แสดงราคารับซื้อขาวเปลือกในชวงผลผลิตออกสูตลาด
4 โรงสีที่รองรับผลผลิต จํานวน 26 โรงสี/ราย
ปญหา/อุปสรรค - ไมมี 4.8 โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
1 งบประมาณรวม 1.24 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 1.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.14 สงคืน
งบประมาณ 3 หน ว ยงาน รวม 72,665.97 บาท ประกอบด ว ย 1ศู น ย เมล็ ด พั น ธุ ข าวป ต ตานี ส งคื น
35,609 บาท 2สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา สงคืน 19,993.97 บาท และ 3สํานักงานปฏิรูปที่ ดินจังหวัด
สงขลา สงคืน 17,063 บาท
2 เปาหมายรวมทั้งจังหวัดสงขลา จํานวน 1,369 ราย จําแนกดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
หนวยนับ เปาหมาย ผลการ
หนวยงาน
รอยละ
ดําเนินงาน
1. พัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกร
ราย
470
470
100
สนง.กษ.จ.สข
ปราดเปรื่อง Smart Farmer โดย
พัฒนาเกษตรกรรุนใหม
2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดย ราย
159
0159
100
ศมข.ปตตานี
การสรางและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง
3. การพัฒนาเกษตรกรสู Smart
ราย
200
200
100
สนง.ปม.สข

- 11 Farmer โดยฝกอบรมใหความรู
พรอมนําไปดูงานเกษตรกรตนแบบที่
ประสบความสําเร็จ
4. การสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง โดย
การถายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปศุ
สัตวใหกับเกษตรกร และอาสาปศุสัตว
รวมทั้งสงเสริมแหลงเรียนรู และสราง
เครือขายการผลิตชุมชนตนแบบ
5. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน
6. พัฒนาสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร
สูเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)
รวม

ราย

80

80

100

สนง.ปศ.สข

ราย

70

70

100

สปก.สข

ราย

110

110

100

สนง.สก.สข

ราย

1,089

1,0897

100

ผลการดําเนินงาน ความกาวหนาผลการดําเนินงานจังหวัดสงขลาคิดเปนรอยละ 100
4.9 โครงการตลาดเกษตรกร
1 งบประมาณรวม 0.089 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 0.089 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100
2 เปาหมาย เพื่อเกษตรกรมีคุณภาพที่ดีขึ้นและเกิดความเขมแข็ง มั่นคงและยั่งยืน และผูบริโภคสามารถ
เขาถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล จําแนกดังนี้
ผลการดําเนินงานของจังหวัดสงขลา ความกาวหนาในภาพรวมคิดเปนรอยละ 100
1. สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ดําเนินการ จํานวน 3 แหง ประกอบดวย
จุดที่ 1 ดําเนิ น การ ทุ กวันอังคาร/ศุกร เวลา 06.30– 11.00 น. ณ บริเวณหนาสํานักงานเกษตรจังหวัด
สงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จุดที่ 2 ดําเนินการ ทุกวันอาทิตยที่ 2 ของเดือน เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บริเวณถนนนครนอก หลาดสองเล
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จุดที่ 3 ดําเนินการ ทุกวันศุกร เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงพยาบาลสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
2. สํานักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ สินคาปลอดภัย”ทุกวัน
อังคาร ซึ่งไดดําเนินการจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2562 โดยเริ่มตั้งแตวันอังคารที่ 6 , 13 , 20 และ 27
สิงหาคม 2562 จํานวน 4 ครั้ง มีเกษตรกรรวมจําหนายสินคา รวม 4 วัน จํานวน 35 ราย รายไดจากการ
จําหนายสินคาของเกษตรกรรวมเปนเงินทั้งสิ้น 161,050 บาท
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรม “ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ สินคาปลอดภัย”
- ผลประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค ระดับความพึงพอใจ รอยละ 86.35 %
- ผลประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการ ระดับความพึงพอใจ รอยละ 88.76 %

- 12 ที่

กิจกรรม

1. อบรมเกษตรกรผูจําหนายสินคาเกษตรในตลาด
เกษตรกร จํานวน 27 ราย โดยอบรมใหความรู
เกษตรกร จํานวน 4 หลักสูตร ประกอบดวย
1 หลักสูตรการเขียน Story
2 หลักสูตรการวางแผนการผลิต
3 หลักสูตรการขายผานออนไลน
4 หลักสูตรการสรางแพ็คเกจสวยงาม
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร ประชาสัมพันธตลาด วันที่ 23
ธันวาคม 2561 จัดงานผักนําอาหารปลอดภัย ลดพุง
ลดโรค ณ ตลาดเกษตรกรสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
บุคคลเปาหมาย 230 ราย
3. เชื่อมโยงและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร วันที่ 25
มกราคม 2562 จัดงานเชื่อมโยงตลาดเกษตรกรสงขลา
รวมกับโรงพยาบาลสงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลา อ.
เมือง จ.สงขลา
4. ประชุมคณะกรรมการประจําป 2562
5. พัฒนาตลาดเกษตรกร
6 ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ สินคาปลอดภัย ทุกวัน
อังคารของเดือน (เดือนสิงหาคม 2562

หนวยนับ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
จํานวน รอยละ
37 100 สนง.กษ.จ.สข

ราย

37

ราย

230

230

100

ราย

120

120

100

ราย
แหง
ครั้ง

37
1
4

37
0
4

100
0
100 อ.ต.ก.สงขลา

4.10 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง
1 งบประมาณรวม 4.05 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 3.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.30
2 เปาหมายการดําเนินงานจังหวัดสงขลา มีการดําเนินงานตั้งแต ป พ.ศ. 2560 ถึง ปจจุบัน ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2560 จํานวน 1,120 ราย ดําเนินการได 1,120 ราย คิดเปนรอยละ 100
ป พ.ศ. 2561 จํานวน 1,107 ราย ดําเนินการได 1,107 ราย คิดเปนรอยละ 100
ป พ.ศ. 2562 จํานวน 1,120 ราย ดําเนินการได 954 ราย คิดเปนรอยละ 85.18
ผลการดําเนินงานมีความกาวหนาในภาพรวมคิดเปนรอยละ 100
ปญหา/อุปสรรค
ผลการเบิกจายไมเปนไปตามมาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ เนื่องจาก
1. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา สงคืนงบประมาณในสวนการจัดซื้อปจจัยการผลิต จํานวน 763,200 บาท
2. สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา สงคืนงบประมาณในสวนการจัดซื้อปจจัยการผลิต จํานวน 35,046.47 บาท
4.11 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
1 งบประมาณรวม 1,512.81 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 998.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65.98
2 เปาหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบดวย
1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา : 1 สรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต
2 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย
3 การจัดการคุณภาพน้ํา

- 13 2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
3. กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน (พด 170 บอ
4. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา (พด 4 แหง
ผลการดําเนินงาน บูรณาการ 6 หนวยงาน ในจังหวัดสงขลา คือ สํานักกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 11/
สํานั กชลประทานที่ 16/โครงการส งน้ํ าและบํ ารุงรักษาระโนด-กระแสสิ น ธุ /โครงการชลประทานสงขลา/
โครงการกอสรางสํานักชลประทานที่ 16 และ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา
ความกาวหนาผลการดําเนินงาน ในภาพรวม ณ เดือนกันยายน 2562 คิดเปนรอยละ 98.57
ปญหา/อุปสรรค
การเบิกจายไมเปนไปตามแผน บางหนวยงานยังอยูในสัญญาจางและกันเงินเหลื่อมป เนื่องจากยังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จ 3 หนวยงาน (สํานักกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 11 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ และ
สํานักชลประทานที่ 16
4.12 โครงการศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
1 งบประมาณรว ม 5.72 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 5.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.70
2 เปาหมายดําเนินการจังหวัดสงขลา
ศูนยหลัก ประกอบดวย
1. ศพก.ดานยางพารา 10 ศูนย ไดแก อําเภอเมืองสงขลา หาดใหญ นาหมอม จะนะ
สะบายอย สะเดา คลองหอยโขง บางกล่ํา ควนเนียง และเทพา
2. ศพก.ขาว 5 ศูนย ไดแก อําเภอระโนด กระแสสินธุ สทิงพระ สิงหนคร และรัตภูมิ
3. ศพก.ไมผล (มังคุด 1 ศูนย คือ อําเภอนาทวี
ศูนยเครือขาย ประกอบดวย
1. การจัดการดินปุยชุมชน 16 ศูนย
2. การจัดการศัตรูพืชชุมชน 32 ศูนย
3. ศูนยเครือขายประมง 80 ศูนย
4. ศูนยเครือขายดานปศุสัตว 56 ศูนย
5. ศูนยเครือขายดานการสหกรณ 16 ศูนย
6. ศูนยเครือขายในเขตปฏิรูปที่ดิน 60 ราย
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินกิจกรรมโดยภาพรวมมีความกาวหนารอยละ 100
4.13 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
1 งบประมาณรวม 0.19 ลานบาท ผลการเบิกจาย จํานวน 0.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100
2 เปาหมายรวม 16 อําเภอ 16 แหง
ผลการดําเนินงาน ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 16 แหง คิดเปน รอยละ 100
4.14 การชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
1 งบประมาณรวม 0.089 ลานบาท ผลการเบิกจาย 0.089 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100
2 เปาหมายรวมจังหวัดสงขลา
1. พักชําระหนี้ตนเงินและลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาว ป 2559/60
จํานวน 19 ราย

- 14 2. ชดเชยดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ป 2559/60 จํานวน 259 ราย
ผลการดําเนินงาน ความกาวหนาผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 100
5. สถานการณและการชวยเหลือภัยพิบัติดานการเกษตร
5.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแลง/อุทกภัย
-สถานการณชวงเดือน พฤศจิกายน 2562 ไมมีภาวะภัยแลงและอุทกภัย
5.2 ผลการเฝาระวังโรคและแมลงศัตรูสําคัญ
สถานการณ ศัต รูพื ชระบาด (ข อมู ล ณ วัน ที่ 29 พฤศจิ กายน 2562 ที่มา : สํานั กงาน
เกษตรจังหวัดสงขลา
1. มะพราว -หนอนหัวดํา พื้นที่ 39 ไร จํานวน 45 ราย
-แมลงดําหนาม พื้นที่ 108 ไร จํานวน 107 ราย
-ดวงแรด พื้นที่ 39 ไร จํานวน 45 ราย
ผลการดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธและแจงเตือนการระบาดศัตรูมะพราว ผานทางเว็ปไซด และสื่อ
ชองทางตาง ๆ และ ถายทอดความรู และใหคําแนะนําวิธีการปองกันกําจัดศัตรู
มะพราว
2. ตัดทางใบมะพราวที่ถูกทําลายมาเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บซากพืชไปเผาทําลาย
3. ปลอยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดําในพื้นที่
4. ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดําหนามในพื้นที่
ระบาด
5. ใชกับดักฟโรโมน และตาขายดักจับดวงแรดในระยะเต็มวัยมาทําลาย และทํากองลอ
โดยใชเชื้อราเมตตาไรเซียม เพื่อกําจัดดวงแรดในระยะดักแด และระยะหนอน
2. ยางพารา -โรครากขาว พื้นที่ 83 ไร จํานวน 56 ราย
ผลการดําเนินการ
1.ประชาสัมพันธและแจงเตือนการระบาดของโรครากขาว ที่กอใหเกิดความเสียหาย
กับสวนยางในชวงฤดูฝน
2. ใหเกษตรกรขุดคูลอมบริเวณตนที่เปนโรค เพื่อปองกันไมใหโรคแพรระบาดไปยัง
ตนอื่นโดบการสัมผัสกันของราก และใชเชื้อราไตรโคเดอรมาทาบริเวณที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาด
3. สําหรับระยะรุนแรงใหเกษตรกรใชสารเคมีโพรพิโคนาโซล ราดบริเวณที่เปนโรค
รากขาวยางพารา
3. ขาวโพด หนอกระทูลายจุดขาวโพด พื้นที่ 43.75 ไร จํานวน 34 ราย
ผลการดําเนินการ
1.แจ ง เตื อ นเฝ า ระวั ง หนอนกระทู fall armyworm ให เกษตรกรเฝ า ระวั ง และ
ติดตามสถานการณศัตรูขาวโพดอยางตอเนื่อง
2.จัดตั้งศูนยปฎิบัติการติดตามสถานการณ และดําเนินการควบคุมการระบาดของ
หนอนกระทู รวมทั้ง จัดทีมเจาหนาที่ติดตามสถานการณการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด
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ผลการดําเนินการ
1.ประชาสัมพันธและแจงเตือนการระบาดของโรค โดยใหเกษตรกรเฝาระวังตอเนื่อง
ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกขาวฤดูใหม
2. ผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อบิวเวอเรีย เพื่อเตรียมความพรอมใชในฤดูกาลใหม
และรณรงคใหนําไปใชควบคุมศัตรูขาวในทุกพื้นที่
5.3 การชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
6. ปญหา/ขอเรียกรองที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแกไข
----------------------------

