ขอมูลประจําเดือน กันยายน 2564

พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดสงขลา 4,621,180 ไร

พื้นที่เกษตรกรรมรวม 2,412,475 ไร

ไมยืนตน
1,039,773

ปาลมน้ํามัน
78,728

พืชเศรษฐกิจ (ไร)

ยางพารา
1,972,321

ทุเรียน 14,860

นาราง 3,966

พื้นที่ปลูกขาว
128,494

พื้นที่ชลประทาน 515,382ไร

ลองกอง 12,313

ไมผล 35,344
พืชผัก 9,576
ไมดอกฯ 387,812
พืชไร 1,905

เงาะ 2,517

สินคาเดน/GI
สมโอพันธุหอมควนลัง

GPP มูลคา 245,771 ลานบาท
>ภาคเกษตร 30,260 ลานบาท (ป 2562)
จํานวนประชากร 1,375,747 คน 507,004 ครัวเรือน
เปนภาคการเกษตร 139,036 ครัวเรือน
เปนแรงงานภาคเกษตร 275,804 คน
ปริมาณน้ําฝนสะสม 1,366.10 ม.ม. เฉลี่ย 113.80 ม.ม.

สมโอพันธุหอมควนลัง เปนไมผลพื้นเมืองดั้งเดิมและปลูกเปน
การคากันแพรหลายในพื้นที่ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ สมโอหอมควนลัง
ลักษณะเดน คือ เนื้อผลสีชมพูเขม-แดง นิ่มฉ่ํา รสชาติหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอม
เนื้อลอนแกะออกจากกลีบไดงาย ผลมีลักษณะทรงกลมสูง ขนาดคอนขางใหญ
เปลือกผลคอนขางหนา พื้นที่ปลูก 117.31 ไร ผลผลิต 237 กิโลกรัม

(1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62)

(ที่มา.สนง.เกษตรจังหวัดสงขลา ป 2563)
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ภัยพิบัติดานเกษตร

• ผลการเฝาระวังโรคและแมลงศัตรูสําคัญ
สถานการณศัตรูพืชระบาด
1. มะพราว –หนอนหัวดํา 5 อําเภอพื้นที่ 150 ไรจํานวน 54 ราย
–ดวงแรดมะพราว 5 อําเภอ พื้นที่ 46.5 ไร
จํานวน 63 ราย
-แมลงดําหนามมะพราว 9 อําเภอ พื้นที่ 219.5 ไร
จํานวน 110 ราย
2. ยางพารา -โรครากขาว 2 อําเภอ พื้นที่ 33 ไร จํานวน 29 ราย
3. ขาว
-หนอนหอใบขาว 1 อําเภอ พื้นที่ 3 ไร จํานวน 4 ราย
-หนอนกัดใบขาว 1 อําเภอพื้นที่ 68 ไรจํานวน 25 ราย
4. ขาวโพด -หนอนกระทูลายจุดขาวโพด 1 อําเภอ พื้นที่ 12 ไร
จํานวน 24 ราย

-

หนวย: บาท

28,318,194
24,862,020
2,052,270,064

3,247,110,096
งบประมาณ ผลเบิกจาย

ป 2564 มีงบประมาณเพือ่ การพัฒนาการเกษตร รวม 3,354,733,034.56 บาท
งบ Function Base 3,247,110,095.70 บาท ผลเบิกจาย 2,052,270,063.95 บาท รอยละ 63.20 มีภารกิจสําคัญ คือ

ดานพืช:โครงการ 88 โครงการ เปาหมาย 20 หนว ยงาน งบประมาณ 215,234,727.20 บาท ผลสําเร็จที่สําคัญ/กํา ลังดําเนินการ 88 โครงการ
ผลเบิกจา ย 109,608,685.42 บาท ดา นปศุสัตว :โครงการ 30 โครงการ เปาหมาย 6 หนวยงาน 66,536,832.11 บาท ผลสํา เร็จที่สํา คัญ/กําลั ง
ดํา เนินการ 30 โครงการ ผลเบิกจา ย 66,004,660.34 บาท ดา นประมง :โครงการ 36 โครงการ เปาหมาย 13 หนว ยงาน 36,381,153.00 บาท
ผลสําเร็จที่สําคัญ/กําลังดําเนินการ 36 โครงการ ผลเบิกจาย 36,039,708.63 บาท กลุมสหกรณ :โครงการ 27 โครงการ เปาหมาย 5 หนวยงาน
40,118,496.78 บาท ผลสําเร็จที่สําคัญ/กําลังดําเนินการ 27 โครงการ ผลเบิกจาย 39,332,645.00 บาท ดานชลประทาน :โครงการ 22 โครงการ
เปาหมาย 7 หนวยงาน 2,882,465,869.61 บาท ผลสําเร็จที่สําคัญ/กําลังดําเนินการ 22 โครงการ ผลเบิกจาย 1,794,911,347.56 บาท ดานอื่น ๆ :
โครงการ 14 โครงการ เปาหมาย 2 หนวยงาน 6,373,017.00 บาท ผลสําเร็จที่สําคัญ/กําลังดําเนินการ 14 โครงการ ผลเบิกจาย 6,373,017.00 บาท
งบจังหวัด 28,318,194 บาท ผลเบิกจาย 24,862,020.25 บาท รอยละ 87.80 มีภารกิจสําคัญ คือ
ดานพืช:โครงการ 3 โครงการ เปาหมาย 2 หนวยงาน งบประมาณ 6,653,894 บาท ผลสําเร็จที่สําคัญ/กําลังดําเนินการ 3 โครงการ ผลเบิกจาย
4,535,656 บาท ดานปศุสัตว :โครงการ 1 โครงการ เปา หมาย 1 หนว ยงาน 620,000 บาท ผลสํา เร็จที่สํา คัญ/กํา ลังดํา เนินการ 1 โครงการ
ผลเบิกจา ย 620,000 บาท ดา นประมง :โครงการ 2 โครงการ เปา หมาย 1 หนว ยงาน 21,044,300 บาท ผลสําเร็จที่สํา คัญ/กํา ลังดําเนินการ
2 โครงการ ผลเบิกจาย 19,706,364.25 บาท กลุมสหกรณ :โครงการ - โครงการ เปาหมาย - หนวยงาน - บาท ผลสําเร็จที่สําคัญ/กําลังดําเนินการ
- โครงการ ผลเบิกจาย บาท ดานชลประทาน :โครงการ - โครงการ เปาหมาย – หนวยงาน - บาท ผลสําเร็จที่สําคัญ/กําลัง
ดําเนินการ - โครงการ
ผลเบิกจาย - บาท ดา นอื่น ๆ :โครงการ - โครงการ เปา หมาย - หนวยงาน - บาท ผลสําเร็จที่
สําคัญ/กําลังดําเนินการ - โครงการ ผลเบิกจาย - บาท
งบกลุมจังหวัด - บาท ผลเบิกจาย - บาท รอยละ - มีภารกิจสําคัญ (เฉพาะดานพืช) คือ
ดานพืช : โครงการ - โครงการ เปาหมาย - หนวยงาน งบประมาณ - บาท ผลสําเร็จที่สําคัญ/กําลังดําเนินการ - โครงการ ผลเบิกจาย -บาท

๑
แบบฟอร์มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา (เดือน กันยายน 2564)
1. ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด
1.1 พื้นที่ทั้งหมด 4,621,180ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,412,475 ไร่ (52.21%ของพื้นที่ทั้งหมด)
เป็นพื้นที่ ไม้ย ื นต้ น (ยางพารา, ปาล์มน้ำมั น ฯลฯ) 1,039,772.69 ไร่ ที่ปลูกข้าว 128,494.09 ไร่ ไม้ผล
35,343.58 ไร่ พืชไร่ 1,904.75 ไร่ ปลูกพืชผัก 9,575.66 ไร่ พื้นที่นาร้าง 3,966 ไร่ และไม้ดอก 258.67 ไร่
โดยมีพื้นที่ชลประทาน 515,382 ไร่ (21.37% ของพื้นที่เกษตรกรรม)
1.2 สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม
1) ปริมาณน้ำภาพรวมจังหวัด..................45.54................ล้าน ลบ.ม.
2) ปริมาณน้ำฝนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 รวม 2,763.70
มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตก 173 วัน
3) ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดจำแนก 4 ด้าน
- อุปโภคบริโภค .......................5,087,781........................... ลบ.ม./เดือน
- ระบบนิเวศน์ .........................700,000.............................. ลบ.ม.
- เกษตรกรรม ..........................46,772,160.......................... ลบ.ม.
- อุตสาหกรรม ..................................-........................................... ลบ.ม.
4) การใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)
- พืน้ ที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม พืช 3 ชนิด (ข้าว,ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน) จำนวน2,143,255 ไร่
- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 400,253 ไร่ ประกอบด้วย
ยางพารา
จำนวน 358,297 ไร่
ข้าว
จำนวน 32,191ไร่
ปาล์มน้ำมัน จำนวน 9,765 ไร่
1.3 ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด สงขลา (GPP) ปี 2562 มีมูลค่า 245,771 ล้านบาท ภาคการเกษตร
30,260 ล้านบาท และนอกภาคการเกษตร 215,510 ล้านบาท รายได้ต่อหัวของประชากร 149,027 บาท
จำนวนประชากร 1,375,747 คน 507,004 ครัว เรือน เป็นภาคการเกษตร 139,036 ครัว เรือน และ
เป็นแรงงานภาคเกษตร 275,804 คน (ที่มาข้อมูลแรงงานภาคเกษตร : รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา
ไตรมาส 2 ปี 2562,สำนักแรงงานจังหวัดสงขลา)
1.4 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่
1) ข้าวนาปี พื้นที่เพาะปลูก 174,685 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 431 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม
57,815 ตัน พันธุ์..ข้าวหอมปทุมธานี ...(ที่มา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา : ปีเพาะปลูก 2562/2563)
2) ยางพารา พื้นที่เพาะปลูก 1,972,321 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 259 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม
174,096 ตัน
3) ปาล์มน้ำมัน พื้นที่เพาะปลูก 78,728 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,449 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม
174,096 ตัน
4) ทุเรียน พื้นที่เพาะปลูก 19,091 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 795 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม 11,772 ตัน
5) ลองกอง พื้นที่เพาะปลูก 12,313 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 228 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม 2,808 ตัน
6) มังคุด พื้นที่เพาะปลูก 4,411 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 443 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม 1,905 ตัน
7) เงาะ พื้นที่เพาะปลูก 2,517 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 413 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม 966 ตัน
1.5 สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่
1) ไก่ จำนวนเกษตรกร 49,301 ฟาร์ม ไก่ จำนวน 4,592,188 ตัว
2) กุ้งทะเล จำนวนเกษตรกร 1,074 ราย 3,825 บ่อ พื้นที่ 13,127.10 ไร่

๒
1.6 สินค้าสำคัญของจังหวัด
1) สินค้าเด่น ได้แก่
1.1 ตาลโตนด ลักษณะเด่น ลำต้นของต้นตาลสามารถนำมาใช้ทำไม้กระดาน หรือใช้ทำเสา
สร้างบ้าน ซึ่งมีคุณสมบัติทนแดดทนฝนและการเสียดสีได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถนำมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และ
เฟอร์นิเจอร์สำหรับเครื่องตกแต่งบ้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ไม้เท้า ด้ามร่ม สาก กรอบรูป เชิงเทียน แก้วน้ำ เป็นต้น หรือใช้
ในงานฝีมือที่มีราคาสูง ส่วนลูกตาล สามารถรับประทานผลสด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาล พื้นที่ปลูก..อำเภอระ
โนด และสทิงพระ จำนวน...460...ไร่ ผลผลิต...440..ตัน (ที่มา :สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, ปฎิทินผลผลิต
สินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี 2564)
1.2 มะม่วงเบา อำเภอสิงหนคร ลักษณะเด่น จะมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ไม่เปรี้ยวจัด เนื้อกรอบ
เปลือกบาง สามารถรับประทานผลสด พร้อมน้ำปลาหวาน และนิยมนำมาแปรรูป เช่น มะม่วงเบากวน มะม่วงเบาแช่
อิ่ม มะม่วงเบาดอง แยมมะม่วง น้ำมะม่วงเบา เป็นต้น จะปลูกมากในคาบสมุทรสทิงพระ ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
สิงหนคร อำเภอสะทิงพระ และอำเภอบางกล่ำ จำนวน....3,381.94....ไร่ ผลผลิต ...3,020...ตัน (ที่มา :สำนักงาน
เกษตรจังหวัดสงขลา, ปฎิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี 2564)
2) สินค้า GI ได้แก่ ..ส้มโอพันธุ์หอมควนลังลักษณะเด่นเป็นไม้ผลพื้นเมืองดั้งเดิม และปลูกเป็นการค้า
กันแพร่หลายเนื้อผลสีชมพูเข้มแดง นิ่มฉ่ำ รสชาติหวานอมเปรี้ยวกลิ่นหอมเนื้อล่อนแกะออกจากกลีบได้ง่าย ผลมี
ลักษณะทรงกลมสูง ขนาดค่อนข้างใหญ่ เปลือกผลค่อนข้างหนา สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและมีคุณค่ าทาง
โภชนาการเป็นที่นิยมทั่วไปของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างประเทศ พื้นที่ปลูกอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน
117.31 ไร่ ผลผลิต...237 ตัน (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, ปฎิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับ
จังหวัด ปี 2564)
1.7 สินค้า OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่
ประเภทอาหาร ได้แก่
1) เห็ดสด จากกลุ่มสัมมาชีพเพาะเห็ดบ้านสวนออก อ.ควนเนียง
2) ต้มยำน้ำข้น จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อ.เทพา
3) เครื่องแกงเขียวหวาน จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อ.เทพา
ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่
1) ไรซ์เบอร์รี่ คอฟฟี่ จากห้างหุ้นส่วนสามัญ นาโน เฮิร์บ อ.บางกล่ำ
2) น้ำผึ้งชันโรง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านแก อ.เทพา
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่
1) สร้อยคอเงินแท้ จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
2) ต่างหูหินสีจากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
3) กำไลเงินแท้จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
4) แหวนเงินแท้จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
5) สร้อยข้อเท้าหินสีจากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
6) สร้อยข้อมือหินสีจากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
7) จี้สร้อยคอเงินแท้ 925 จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
8) ต่างหูเงินแท้จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
9) สร้อยคอหินสี จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่
1) โลชั่นถนอมผิว จากเทพไทยโปรดักส์ อ.นาหม่อม
2) เจลดอกมะลิผสมว่านหางจระเข้ จากบริษัทกรีนเทคไบโอแลน อ.หาดใหญ่
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3) เจลอาบน้ำดอกมะลิ จากบริษัทกรีนเทคไบโอแลน อ.หาดใหญ่
4) โลชั่นตาลโตนด จากกลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นา เล อ.สทิงพระ
1.8 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จั ง หวั ด สงขลา มี ช ุ ม ชน OTOP นวั ต วิ ถ ี ทั ้ ง หมด 39 ชุ ม ชน โดยมี ช ุ ม ชน OTOP นวั ต วิ ถี
ด้านการเกษตร จำนวน 330 แห่ง
1.9 สหกรณ์การเกษตร
1) จำนวนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด สงขลา จำนวน 88..สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์..94,583..
ราย
2) การจัดชั้นมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์ในจังหวัด จำนวน 182 สหกรณ์
2.1 สหกรณ์ ชั้น 1 จำนวน.....49.... สหกรณ์
2.2 สหกรณ์ ชั้น 2 จำนวน......85.... สหกรณ์
2.3 สหกรณ์ ชั้น 3 จำนวน......11... สหกรณ์
2.4 สหกรณ์ ชั้น 4 จำนวน.....37.... สหกรณ์
3) มูลค่าธุรกิจสหกรณ์ ........48,325.11.. ล้านบาท
2. ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด
2.1 พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ พืช 1,040.11..ไร่ เกษตรกร..196 ราย 23 แปลง รับรองแล้ว 124.86 .ไร่
เกษตรกร..14.....ราย....16....แปลง
ชนิดสินค้า
จำนวนราย/แปลง
จำนวนไร่
1) ข้าว T1 (เตรียมความพร้อม)
- ราย
ข้าว T2 (ปรับเปลี่ยน)
114 ราย
471.25
ข้าว T3 (ตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์)
62 ราย
18.00
ชนิดสินค้า
จำนวนราย/แปลง
จำนวนไร่
2) พืช(แปลง) ระยะปรับเปลี่ยน
20/23
150.86
ระยะปรับเปลี่ยน
6/7
26
รับรองแล้ว
14/16
124.86
รวมทั้งสิ้น

196

1,040.11

2.2 การรับรอง GAP ด้านพืช และด้านข้าว เกษตรกร รวม....331.....ราย/แปลง พื้นที่....-...........ไร่
ด้านประมงเกษตรกร..698..ราย พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล ...66....กระชัง พื้นที่..1.03....ไร่ และด้านปศุสัตว์ จำนวน..39...
ฟาร์ม
ชนิดสินค้า
จำนวนราย/แปลง
จำนวนไร่
1) พืช (แปลง)
331/331
436
2) ข้าว GAP Seed (ราย)
- ราย
3) ประมง
698/698
-กุ้งทะเล
663/663
-.
-ปลาทะเล(ปลากะพงขาว)
22/22
-ปลาน้ำจืด
13/13
4) ปศุสัตว์
39/39
-
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3. งบประมาณ ปี 2564 รวมทั้งสิ้น..3,277.50 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
3.1 งบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัด (Function Base) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
1.งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,247.11 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,502.27 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 63.20 จำแนกเป็นงบดำเนินงาน 3,247.11 ล้านบาท
2.ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ(แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง
กลุ่มสหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้ า นพื ช : โครงการ 88 โครงการ เป้ า หมาย จำนวน 20 หน่ ว ยงาน 215.24
ล้ า นบาท ผลสำเร็ จ ที ่ ส ำคั ญ /กำลั ง ดำเนิ น การ 88 โครงการ ผลเบิ ก จ่ า ย 109.61 ล้ า นบาท ร้ อ ยละ 50.93
(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร).......................................................................................... .......
2.2) ด้ า นปศุ ส ั ต ว์ : โครงการ 30 โครงการ เป้ า หมาย จำนวน 6 หน่ ว ยงาน 66.54
ล้ า นบาท ผลสำเร็ จ ที ่ส ำคั ญ/กำลั ง ดำเนิ น การ 30 โครงการ ผลเบิ ก จ่ า ย 66.01 ล้ า นบาท ร้ อ ยละ 99.20
(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร) ……………………………………………………………………………………..
2.3) ด้านประมง : โครงการ 36 โครงการ เป้าหมาย จำนวน 13 หน่วยงาน 36.39
ล้านบาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ 36 โครงการ ผลเบิกจ่าย 36.04 ล้านบาท ร้อยละ 99.06 (เพื่อแก้ไข
ปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร)......................................................................................
2.4) กลุ ่ ม /สหกรณ์ : โครงการ 27 โครงการ เป้าหมาย จำนวน 5 หน่ว ยงาน 40.12
ล้ า นบาท ผลสำเร็ จ ที ่ ส ำคั ญ /กำลั ง ดำเนิ น การ 27 โครงการ ผลเบิ ก จ่ า ย 39.34 ล้ า นบาท ร้ อ ยละ 98.04
(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร) ……………………….……………………………………………………………….
2.5) ด้ า นชลประทาน : โครงการ 22 โครงการ เป้ า หมาย จำนวน 7 หน่ ว ยงาน
2,882.47 ล้านบาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ 22 โครงการ ผลเบิกจ่าย 1,794.92 ล้านบาท
ร้อยละ 62.27 (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร)....................................................................... ........
2.6) ด้ า นอื ่ น ๆ : โครงการ 14 โครงการ เป้ า หมาย จำนวน 2 หน่ ว ยงาน 6.38
ล้ า นบาท ผลสำเร็ จ ที ่ ส ำคั ญ /กำลั ง ดำเนิ น การ 14 โครงการ ผลเบิ ก จ่ า ย 6.38 ล้ า นบาท ร้ อ ยละ 100
(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร) ………………………………………………………………………………….
3.2 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 28.32 ล้านบาท
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 28.32 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 24.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
87.80 จำแนกเป็นงบดำเนินงาน 28.32 ล้านบาท
2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง
กลุ่มสหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้านพืช: โครงการ 3 โครงการ เป้าหมาย 2 หน่วยงาน 6.66 ล้านบาท ผลสำเร็จที่
สำคัญ/กำลังดำเนิน การ 3 โครงการ ผลเบิกจ่าย 4.54 ล้านบาท ร้อยละ..68.17 .(เพื่อแก้ ไขปั ญหา/พั ฒ นา
ด้านการเกษตร) ………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2) ด้า นปศุสัต ว์ : โครงการ 1 โครงการ เป้าหมาย...1...หน่ว ยงาน 0.62 ล้านบาท
ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ 1 โครงการ ผลเบิกจ่ าย ..0.62. ล้านบาท ร้อยละ..100...(เพื่อแก้ไขปัญหา/
พัฒนาด้านการเกษตร)........................................................................................................... ..................
2.3) ด้ า นประมง: โครงการ 2 โครงการ เป้ า หมาย 1 หน่ ว ยงาน 21.05.. ล้ า นบาท
ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ 2 โครงการ ผลเบิกจ่าย ...19.71..ล้านบาท ร้อยละ 93.64. (เพื่อแก้ไขปัญหา/
พัฒนาด้านการเกษตร) ……………………………………………………………………………………………………………..
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2.4) กลุ่ม/สหกรณ์: โครงการ ............... โครงการ เป้าหมาย....-...... หน่วยงาน ......-.......
ล้านบาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ.....-........ โครงการ ผลเบิกจ่าย ......-...... ร้อยละ .........(เพื่อแก้ไขปัญหา/
พัฒนาด้านการเกษตร) .................................................................................. ............................
2.5) ด้านชลประทาน: โครงการ - โครงการ เป้าหมาย - หน่วยงาน - บาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/
กำลังดำเนินการ - โครงการ ผลเบิกจ่าย - ร้อยละ – (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร) ……………………………………
งบกลุ่มจังหวัด จำนวน .........-............. ล้านบาท
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น........-.......... ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย.....-.........บาท คิดเป็นร้อยละ .................จำแนกเป็นงบดำเนินงาน .....-........ ล้านบาท
2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง
กลุ่มสหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้านพืช : โครงการ ........-.......... โครงการ เป้าหมาย .......-......... หน่วยงาน ....................ล้านบาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ .......-........ โครงการ ผลเบิกจ่าย......-...... ร้อยละ..........-....
(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนา.........-............ ด้านการเกษตร) ………….………………………………………………
2.2) ด้านปศุสัตว์ : โครงการ - โครงการ เป้าหมาย – หน่วยงาน - บาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/
กำลังดำเนินการ - โครงการ ผลเบิกจ่าย - ร้อยละ –(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร).........................................................
2.3) ด้านประมง : โครงการ - โครงการ เป้าหมาย - หน่วยงาน - บาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/
กำลังดำเนินการ - โครงการ ผลเบิกจ่าย - ร้อยละ - (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร) …………………………………….
2.4) กลุ่ม/สหกรณ์ : โครงการ - โครงการ เป้าหมาย...-…………หน่วยงาน......-.....ล้านบาท
ผลสำเร็ จ ที ่ ส ำคั ญ /กำลั ง ดำเนิ น การ ....-....... โครงการ ผลเบิ ก จ่ า ย.......ร้ อ ยละ – (เพื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา/พั ฒ นา
ด้านการเกษตร) ...........................................................................................................................
2.5) ด้านชลประทาน : โครงการ - โครงการ เป้าหมาย - หน่วยงาน - บาท ผลสำเร็จทีส่ ำคัญ/
กำลังดำเนินการ - โครงการ ผลเบิกจ่าย - ร้อยละ –(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร)
3.3 งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ...-.... ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย....-... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ....-........
จำแนกเป็นงบดำเนินงาน .......-..........บาท
2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง
กลุ่มสหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้านพืช: โครงการ ...........-...........โครงการ...-....เป้าหมาย....-..... แห่ง. ผลสำเร็จ
ที่สำคัญ.................งบประมาณ .......-........ล้านบาท ผลเบิกจ่าย .....-........ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ........-...................
(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร)..............................................................................................................................
2.2) ด้านปศุสัตว์ : โครงการ .............-.....................เป้าหมาย...............-............... ผลสำเร็จที่
สำคัญ.................-....................(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร)..........................................................................
2.3) ด้านประมง โครงการ .............-.....................เป้าหมาย...............-............... ผลสำเร็จที่
สำคัญ.................-....................(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร)...........................................................................
2.4) กลุ่ม/สหกรณ์: โครงการ .............-.....................เป้าหมาย...............-............... ผลสำเร็จ
ที่สำคัญ.................-....................(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร).............................................................................
2.5) ด้านชลประทาน : โครงการ ..........-......เป้าหมาย... -..............แห่ง ผลสำเร็จที่สำคัญ
................-................ โครงการ งบประมาณ .........-.....................ล้านบาท.ผลเบิกจ่าย........-...........ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ .............-..............(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร)......................................................................................
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4. ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูลณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
๑.โครงการการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ หน่วยงานหลัก โครงการชลประทานสงขลา
1. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม) เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำ อย่างเป็นระบบ ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำ ภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยพื้นที่ ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ
2. เป้าหมาย การจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม การขาดแคลน
น้ำภาคการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ
สำคัญ
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

1).เพิ่มพื้นทีช่ ลประทาน

ก่อสร้างแหล่งน้ำจการ
จัดการน้ำชลประทาน

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

16 แห่ง

กำลังดำเนินงาน
ในพื้นที่ 16
แห่ง/และกำลัง
ทำสัญญา

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
เสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จำนวนแหล่ง
น้ำเพิ่มขึ้น
16 แห่ง-

ดำเนินงานโดย
หน่วยงานหลักโครงการ
ชลประทานสงขลาและ
หน่วยงานกรม
ชลประทานในสงขลา
7 หน่วยงาน

พื้นที่ทาง
การเกษตร
ได้รับ
ประโยชน์.
13292ไร่
-เกษตรกร
ได้รับ
ประโยชน์
1989.
ครัวเรือน

2).ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่
กลอง

ประเด็นการตรวจ
3).วางแผนจัดสรรน้ำ

4).ขุดสระน้ำในไร่นานอก
เขตชลประทาน

ผันน้ำจากลุม่ น้ำแม่กลอง

-

-

-

-

ไม่มี

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

-วางแผนจัดสรรน้ำช่วง
ฤดูแล้ง ปี 2563/64

89,128.00 ไร่

6,204 ไร่

จัดสรรน้ำหน้าแล้ง

ปริมาณ
เพียงพอ
สำหรับ
หน้าแล้ง

ส่งน้ำตั้งแต่ตั้งแต่ วันที่
1 มีนาคม ถึง วันที่ 30
กันยายน 2564/
กรมชลประทาน

-การปฏิบัตกิ ารฝนหลวง
ลุ่มน้ำหลัก

พื้นที่ จ.สงขลา
ตั้งแต่ 1มี.ค.
2564 เป็นต้นไป

-

-

-

กรมฝนหลวง

-ขุดสระน้ำในไร่นอกเขต
ชลประทาน

174

174

ขุดสระน้ำในไร่นอก
เขตชลประทานได้
174 บ่อ

เกษตรกรได้มี
สระน้ำไว้ใช้
แก้ไขปัญหา
การขาดน้ำ

สถานีพัฒนาที่ดนิ
จังหวัดสงขลา

๗
3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
สรุ ป งบประมาณได้ ร ั บ การจั ด สรร จำนวน 667,314,900.00 บาท เบิ ก จ่ า ย
422,330,642.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.29
-กรมชลประทาน 664,217,700.00 บาท เบิกจ่าย 419,233,442.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.12
-กรมพัฒนาที่ดนิ 3,097,200 บาท เบิกจ่าย
3,097,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
งบประมาณ (ระบุ)
การเพิ่มพื้นที่/จัดสรรน้ำ จำนวน 664,217,700.00 บาท
การขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 3,097,200 บาท
รวม

667,314,900.00 บาท

เบิกจ่าย(บาท)

คงเหลือ(บาท)

หมายเหตุ

419,233,442.03

244,984,257.97

กรมชลประทาน

3,097,200

0

กรมพัฒนาที่ดิน

422,330,642.03

244,984,257.97

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ถ้ามี)
-เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรกรรม รวมทั้งการ
ป้องกันบรรเทาจากอุทกภัย
-เพื่อให้เกษตรกรในพื้น ที่น อกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง มีน้ำใช้ในการทำ
การเกษตร และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ สามารถเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
-ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปฏิบัติงาน การระบาดโรคโควิด-19 ขณะนี้อยู่ในขั้นดำเนินงาน
-ไม่มีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
-งานชลประทานเป็นโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณการดำเนินงานจำนวนมาก การ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบเป็นไปตามห้วงระยะเวลา ตามกำหนดทำให้มีผลกับการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
2. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
1. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม)
1. เพิ่มจำนวนพื้นที่ที่ ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตร พอเพียง/เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎี
ใหม่/วนเกษตร/เกษตรอินทรีย์ /เกษตรธรรมชาติ
2. เพิ่มจำนวนเกษตรกร ที่เข้าสู่กระบวนการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
3. จำนวนพื้นที่จุดเรียนรู้ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่
4. อัตราการขยายตัวของ มูลค่าสินค้าเกษตรจาก ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
5. เพิ่มจำนวนกลุ่มเกษตรกร ที่ทำเกษตรพอเพียง/ เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่/ วน
เกษตร /เกษตรอินทรีย์ /เกษตร ธรรมชาติ
6. ปริมาณ/มูลค่าสินค้าพืช ปศุสัตว์ที่ผ่านมาตรฐาน สามารถส่งออกได้
2. เป้าหมาย
1.เพิ่มจำนวนพื้นที่ที่ ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตร พอเพียง/เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่/
วนเกษตร/เกษตรอินทรีย์ /เกษตรธรรมชาติ(ไร่)
2. เพิ่มจำนวนเกษตรกร ที่เข้าสู่กระบวนการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ราย)
3. จำนวนพื้นที่จุดเรียนรู้ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (แห่ง)
4. อัตราการขยายตัวของ มูลค่าสินค้าเกษตรจาก ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เฉลี่ยร้อยละ 3

๘
5. เพิ่มจำนวนกลุ่มเกษตรกร ที่ทำเกษตรพอเพียง/ เกษตรผสมผสาน/เกษตร ทฤษฎี
ใหม่/วนเกษตร /เกษตรอินทรีย์ /เกษตร ธรรมชาติ(กลุ่ม)
6. ปริมาณ/มูลค่าสินค้าพืช ปศุสัตว์ที่ผ่านมาตรฐาน สามารถส่งออกได้ (ตัน/ ล้านบาท)
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการตรวจ
1) ส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน
-เกษตรผสมผสาน

-เกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรม (ระบุ)
- ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
1.ส่งเสริมการทำแปลงต้นแบบเกษตร
ผสมผสานเสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร ปีที่ 1
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เกษตรกรต้นแบบผสมผสานเกษตรกร
ปีที่ 3

แผน

ผล

4 จุด

4 จุด

1 ครั้ง

1 ครั้ง

- การบริหารจัดการโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่

3,176
ราย

3,176
ราย

1. ประสานงาน ติดตาม และตรวจ
เยี่ยมการดำเนินโครงการ ส่งเสริม
การเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ใน
สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 65 ราย

65 ราย

65 ราย

2. แนะนำส่งเสริมเกษตรกรที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นจุด เรียนรู้ให้สามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์
3. บันทึกเกษตรกรเป้าหมายในระบบ
ข้อมูล 5 ประสานของ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้ถกู ต้อง
ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน
4. รายงานผลการดำเนินงานตาม
ระบบรายงานทีก่ อง ประสานงาน
โครงการฯ

7 ราย

7 ราย

65 ราย

65 ราย

9 ครั้ง

6 ครั้ง

13 ราย

13 ราย

5. การส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎี
ใหม่(รายเก่า 12/รายใหม่ 1 ราย)

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

1.เกษตรกรใน
เกษตรกรที่เข้าร่วม
สำนักงานเกษตร
พื้นที่โครงการ
โครงการได้เรียนรู้จาก
จังหวัดสงขลา
ตำบลมั่นคง
กิจกรรมการส่งเสริมและ
มั่งคั่ง ยั่งยืน
พัฒนาอาชีพด้าน
ในจังหวัด
การเกษตร สามารถนำไป
ชายแดนใต้
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำ
ได้รับการ
ให้มีอาหารจากการ
ส่งเสริมและ
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร
พัฒนาอาชีพ
ไว้บริโภคอย่างพอเพียง
ด้าน
สามารถลดรายจ่าย มี
การเกษตร รายได้จากการขายผลผลิต
จำนวน
และการแปรรูป มีแหล่ง
7,000 ราย
อาหารในชุมชน มีแหล่ง
2.มีจุดเรียนรู้/
ความรูใ้ นชุมชน มีการ
ดูงานการทำ
แบ่งปันช่วยเหลือกันใน
การเกษตร
ชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดี
แบบ
ขึ้นตามหลักปรัชญาของ
ผสมผสาน
เศรษฐกิจพอเพียง และ
จำนวน 37
ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่าง
แห่ง
ปกติสุข มั่นคงและยั่งยืน
พัฒนาให้
เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร สำนักงานเกษตร
เกษตรกรเกิด
เป็นจุดเรียนรู้
และสหกรณ์
การรวมกลุ่ม
จังหวัดสงขลา
ตามขั้นที่ 2
ติดตาม และ
ดำเนินการติดตาม และ
สำนักงาน
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยมสหกรณ์และ
สหกรณ์จังหวัด
สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้ 100 %
สงขลา
กลุ่มเกษตรกร
65 ราย
เกษตรกรเป็น เกษตรกรได้เป็นจุดเรียนรู้
จุดเรียนรู้ 7 สามารถดำเนินกิจกรรมได้
ราย
ตามวัตถุประสงค์
บันทึกระบบ เกษตรกรเป้าหมายถูกต้อง
ข้อมูล 5
ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน
ประสาน
ติดตาม
รายงาน
โครงการตาม
กำหนด
การปลูกพืช/
การทำเกษตร
13 ราย

การรายงานผลการ
ดำเนินงานตามระบบให้
กองประสานงาน
โครงการฯได้ครบถ้วน
การติดตามให้คำแนะนำ
เกษตรกรทำทฤษฎีใหม่ได้
100 %

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรสงขลา

๙
ประเด็นการตรวจ

-วนเกษตร

กิจกรรม (ระบุ)
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ด้านการประมง
1. พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการ
ประมง
1.1 คัดเลือกเกษตรกรเครือข่าย
ด้านการประมง
1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนา
เกษตรกรเครือข่าย
1.3 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
2. พัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้นำ
1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนา
เกษตรกรเครือข่าย
1.3 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
3. จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้เครือข่าย
เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
1.ฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน
2.ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่า
และเชื่อมโยงตลาดแบบเกษตรทฤษฎี
ใหม่
3. ฝึกอบรม หลักสูตรการจัดทำเวที
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- พัฒนาศักยภาพด้านบัญชี
1.ซักซ้อม/อมรมครูบัญชี
2.อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
3.กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุน
อาชีพ
4.ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

แผน

ผล

240 ราย

240 ราย

240 ราย

240 ราย

240 ราย

240 ราย

16 ราย

16 ราย

16 ราย
16 ราย

16 ราย
16 ราย

16 ครั้ง
16 ครั้ง

16 ครั้ง
๘ ครั้ง

50 ราย

50 ราย

50 ราย

50 ราย

10 ราย

10 ราย

6 ราย
180 ราย
126 ราย

6 ราย
180 ราย
126 คน

126 ราย

126 คน

- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

840 ราย

840 ราย

- ประสานงานติดตาม และตรวจเยี่ยม
การดำเนินโครงการส่งเสริมตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
- แนะนำส่งเสริมเกษตรกรที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นจุดเรียนรู้ให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์
- บันทึกเกษตรกรเป้าหมายในระบบ
ข้อมูล 5 ประสานของกระทรวงเกษตร
ให้ถูกต้องครบถ้วน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแบบ
รายงานที่กองประสานงาน
- ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูป

65 ราย

65 ราย

7 ราย

7 ราย

65 ราย

65 ราย

9 ครั้ง

9 ครั้ง

300 ไร่
30 ราย

ร้อยละ
100 ของ
เป้าหมาย

(อ.คูหา/อ.สะบ้าย้อย)

ผลผลิต
เกษตรกร
ได้รับการ
พัฒนา 240
รายคิดเป็น
100 %

ผลลัพธ์
เพิ่มจำนวนกลุ่มเกษตรกร
ทฤษฎีใหม่

หมายเหตุ
สำนักงานประมง
จังหวัดสงขลา

เกษตรกร
ได้รับความรู้
เรื่องเกษตร
ทฤษฎีใหม่
50 ราย

เกษตรกรสามารถนำไป
ปรับใช้ได้100 %

สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสงขลา

มุ่งเน้นให้
-ครูบัญชีมีความรู้ความ
เกษตรกรมี
เข้าใจ
ความรู้ความ -เกษตรกรสามารถจัดทำ
เข้าใจสามารถ
บัญชีต้นทุนอาชีพได้
จัดทำบัญชี
100 %
ต้นทุนอาชีพได้
อย่างถูกต้อง
การติดตาม ติดตามเกษตรกร 100 %

สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สงขลา

ดำเนินการ
ส่งเสริมตาม
แนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่

เพิ่มจุดเรียนรู้ด้านสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน
โครงการ 100 %

สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด
สงขลา

เกษตรกร
ได้รับความรู้
เรื่องระบบวน
เกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

เกษตรกรสามารถนำไป
ปรับใช้ได้สนับสนุนพันธุ์ไม้
ในการปรับเปลี่ยนเป็น
ระบบวนเกษตร

สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสงขลา

สำนักงานปศุสัตว์
สงขลา

๑๐
ประเด็นการตรวจ
กิจกรรม (ระบุ)
-เกษตรอินทรีย์
- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูป(อ.
สะเดา/อ.ควนเนียง/อ.ระโนด/อ.เทพา/
อ.นาทวี)
- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ
แก่เกษตรกร
-ติดตามให้คำแนะนำ
- การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

แผน
65 ราย
150 ไร่
7 ราย

46 ราย/
46 แปลง

- พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการใช้
2,000ไร่
สารอินทรีย์ชีวภาพเพือ่ เพิ่มศักยภาพการผลิต 50 ตัน
พืช
1. สนับสนุนพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
2. ผลิตปุย๋ หมัก พด.

- โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์)

การสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์/ประมง

5 กลุ่ม
(177 ราย
919.50 ไร่)

29 ราย

การส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ PGS 200 ราย

ผล
ผลผลิต
ผลลัพธ์
65 ราย อบรมเกษตรกร เกษตรกรสามารถนำไปปรับ
150 ไร่ เรื่องเกษตร
ใช้ได้
อินทรีย์
7 ราย เกษตรกรได้รับ เกษตรกรมีความรู้ความ
การพัฒนา 7
เข้าใจและสามารถ
ราย/100 % ดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
- เข้าสู่ระยะ- เกษตรอินทรีย์ การเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่
ปรับเปลี่ยน (ราย/ไร่)
ทำเกษตรอินทรีย์
4 ราย พื้นที่ - จำนวน
5.625 ไร่ เกษตรกรที่
- ได้รับการ ได้รับการพัฒนา
รับรอง 9 ที่ดินอย่างยั่งยืน
ราย พื้นที่ และเหมาะสม
30.533ไร่ กับการผลิตพืช
(ราย)
2,000ไร่ เกษตรกร การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ
50 ตัน สามารถลด และปรับปรุงโครงสร้างของ
ต้นทุนการผลิต ดินให้เหมาะสมกับการ
ลดต้นทุนในการ เจริญเติบโตของพืชอีกทั้งยัง
ใช้ปุ๋ยเคมี
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลด
สามารถ การใช้ปุ๋ยเคมีทำให้เกษตรกร
ปรับปรุงสมบัติ และประชาชนทัว่ ไปได้รับ
ทางกายภาพ ทราบ และมีความรู้ความ
ชีวภาพ ทางเคมี เข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ย
ดินให้เหมาะสม อินทรีย์สูตรพระราชทาน
กับการ
สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ของ
เจริญเติบโตของ
ตนเองได้
พืช
5 กลุ่ม - รับรองข้าว เกษตรกรผ่านการรับรองข้าว
(173 ราย อินทรีย์ในปี อินทรีย์ 5 กลุ่ม
846.25 ไร่) 64 จำนวน
3 กลุ่ม (59
ราย 375 ไร่)
- รับรองข้าว
อินทรีย์ในปี
65 จำนวน
2 กลุ่ม
(114 ราย
471.25 ไร่)
29 ราย สนับสนุนสัตว์ การให้ความรู้/สนับสนุน
น้ำ/ความรู้ พันธุ์ปลาและติดตาม
29 ราย
เกษตรกรได้ 100%
200 ราย ส่งเสริม
การให้ความรู้/สนับสนุน
เกษตรกร200 พันธุ์พืชและส่งเสริมติดตาม
ราย
ตรวจแปลงเกษตรกรเข้าร่วม
เพื่อให้ได้รับรอง PGS

หมายเหตุ
สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สงขลา
สำนักงานประมง
จังหวัดสงขลา

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
เขต 8

สถานีพัฒนาที่ดิน
สงขลา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัตตานี

ศูนย์วิจัยและ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
จืดสงขลา
สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

๑๑
ประเด็นการตรวจ
กิจกรรม (ระบุ)
2) เกษตรปลอดภัย - โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

แผน
ผล
1,240 - เข้าตรวจ
แปลง 210 แปลง
- ได้รับการ
รับรอง
174 แปลง

1.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า 613 ราย
เกษตร
1.1ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ จืด 133ฟาร์ม
1.2ตรวจวิเคราะห์ปจั จัยการผลิตจากแหล่ง
204
เพาะเลี้ยง (น้ำจืด)
ตัวอย่าง
1.3 ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
480
ชายฝั่ง
ฟาร์ม
1.4 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ำเพื่อการ
960
รับรองฟาร์ม
ตัวอย่าง
1.5 ตรวจสารตกค้างและปัจจัยการผลิต
746
ตัวอย่าง
1.6 ตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังสารตกค้าง
249
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ (RMP)
ตัวอย่าง
1.7 ตรวจสารตกค้างชนิดใหม่ในปัจจัยการ 24 ตัวอย่าง
ผลิต/อาหาร
1.8 การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพื่อแสดง 720
สถานะปลอดโรค (country free) ในฟาร์ม ตัวอย่าง
กุ้งทะเล
1.9 การเฝ้าระวังเชิงรุกโรงอนุบาลกุ้ง
9,414
ทะเล
ตัวอย่าง
1.10 การเฝ้าระวังเชิงรับ (walk in)
7,430
ตัวอย่าง
1.11 การเฝ้าระวังฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวน
768
นาไมปลอดโรค มกษ 7432-2558
ตัวอย่าง
1.12 กิจกรรมสืบหาสาเหตุของการพบเชื้อ 41 ฟาร์ม
ก่อโรคและการควบคุมโรคระบาดในสัตว์น้ำ
1.13 การติดตามและเฝ้าระวังแหล่งอาศัย
420
และแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ ตามธรรมชาติใน ตัวอย่าง
พื้นที่ชายฝั่ง (Mo.3)
1.14 ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออก
792
สาธารณรัฐประชาชนจีน-ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง ตัวอย่าง
ทะเล
- โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (การจัด - อบรม
เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียน
GAP ข้าว
เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วและการ 134 ราย
ผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ - ขอรับรอง
แปลงใหญ่)
GAP ข้าว1
กลุ่ม (37
ราย 100
ไร่)

558 ราย
105ฟาร์ม
189
ตัวอย่าง
453
ฟาร์ม
823
ตัวอย่าง
1248
ตัวอย่าง
201
ตัวอย่าง
24 ตัวอย่าง

ผลผลิต
ผลลัพธ์
จำนวนแหล่ง จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการ
ผลิตที่ตรวจ รับรองมาตรฐาน
รับรอง
มาตรฐาน
GAP (แปลง)

หมายเหตุ
-ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตร
สงขลา
-ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตร
เขต 8
สินค้าประมง ผูบ้ ริโภคได้บริโภคสัตว์น้ำที่ -สำนักงานประมง
ได้รับการ
มีคุณภาพและปลอดภัย
จังหวัดสงขลา
ควบคุมให้มี มีผลดีต่อสุขภาพ100%
คุณภาพได้
มาตรฐานทุก
ภาคส่วน
ตั้งแต่ฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำจนถึงมือ
ผู้บริโภค

576
ตัวอย่าง
10,647
ตัวอย่าง
16,348
ตัวอย่าง
756
ตัวอย่าง
42 ฟาร์ม
350
ตัวอย่าง
540
ตัวอย่าง
- จัดอบรม
ในเดือน
มิถุนายน
64
- กำลัง
จัดทำระบบ
ควบคุม
ภายในแบบ
กลุ่ม

- เกษตรกร - เกษตรกรปรับเปลี่ยนการ
ผ่านการอบรม ผลิตตามมาตรฐานGAP
GAP ข้าว 37 จำนวน 100 ไร่
ราย
- แหล่งผลิต
ผ่านการ
รับรอง GAP
ข้าว 100 ไร่

- ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวปัตตานี
ดำเนินการในกลุ่ม
แปลงใหญ่ข้าว

๑๒
ประเด็นการตรวจ
กิจกรรม (ระบุ)
แผน
ผล
3) มาตรการลด ละ ออก/ต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายที่จำกัด 152 ฉบับ 5๖ ฉบับ
เลิก การใช้สารเคมี การใช้
ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ ให้
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับการ ใช้
สารเคมี)

ผลผลิต
มีการประสัมพันธ์
เกี่ยวกับการยกเลิก
การใช้สารพารา
ควอตและคลอร์ไพ
ริฟอส และการ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสารไกลโฟ
เซต ที่จำกัดการใช้
แนะนำการใช้สาร
ชีวภัณฑ์ในการ
ป้องกันกำจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช
การทำเกษตร
ปลอดภัย (GAP)
และทำเกษตร
อินทรีย์

ผลลัพธ์
หมายเหตุ
เกษตรกรรับทราบ และ
ศูนย์วิจัยและ
เข้าใจมาตรการลด ละ เลิก พัฒนาการเกษตร
การใช้วสารเคมีเพิ่มขึ้น
จังหวัดสงขลา

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร 17,982,505 บาท เบิกจ่าย 12,346,889.95 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 68.66
งบประมาณ (ระบุจำนวนบาท)

เบิกจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

1) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
- เกษตรทฤษฎีใหม่ 11,224,963
10,304,608

7,953,153.70
7,166,135

3,271,809.30
3,188,473

174,400
174,380
170,700
170,000
67,680
6๗,๑58
415,000
250,026.70
59,275
48,095
33,300
33,300
- เกษตรผสมผสาน 189,200
189,200
- วนเกษตร
290,480
290,000
- เกษตรอินทรีย์ 1,697,970
1,656,988.32
6,500
5,406.32
467,570
460,000
279,000
278,400
200,000
190,777
203,000
197,200
43,500
27,205
498,400
498,000
2) เกษตรปลอดภัย 4,579,892
2,257,547.93
400,742
285,250.41
57,500
48,632.50
4,121,650
1,923,665.02
3) มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรรับรู้ เกี่ยวกับการ ใช้
สารเคมี
รวม 17,982,505 บาท
12,346,889.95

20
700
๕22
164,973.30
11,180
0
0
480
40,981.68
1,093.68
7,570
600
9,223
5,800
16,295
0
2,322,344.07
115,491.59
8,867.50
2,197,984.98
5,635,615.05

หน่วยงาน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สงขลา
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
สำนักงานปศุสัตว์สงขลา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8
-

หมายเหตุ

๑๓
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ถ้ามี)
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข

-ไม่มี
-ไม่มี

3. โครงการระบบตลาดนำการผลิต หน่วยงานหลัก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
1. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม)ผลผลิตอินทรีย์และ GAP ที่มีการเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสินค้าที่ซื้อ
ขายผ่านช่องทางการตลาดราคาของสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากราคาตลาด มีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรได้รับการอบรมและ
นำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้นยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพสู่มาตรฐาน GAP (ผลิตภัณฑ์)วิสาหกิจชุมชนมีการ
พัฒนาศักยภาพ และได้รับการยกระดับตามแผนพัฒนากิจการเกิดมูลค่าสินค้าด้านการแปรรูปสัตว์น้ำมีความรู้เพิ่มขึ้น
บริหารจัดการให้สมดุลกับความต้องการ
2. เป้าหมาย การจัดการผลผลิตอินทรีย์และ GAP ที่มีการเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสินค้าที่ซื้อขายผ่าน
ช่องทางการตลาดราคาของสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากราคาตลาด มีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรได้รับการอบรมและนำความรู้
ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้นยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพสู่มาตรฐาน GAP (ผลิตภัณฑ์)วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนา
ศักยภาพ และได้รับการยกระดับตามแผนพัฒนากิจการเกิดมูลค่าสินค้าด้านการแปรรูปสัตว์น้ ำมีความรู้เพิ่มขึ้นบริหาร
จัดการให้สมดุลกับความต้องการ
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการ
ตรวจ
1) ขยาย
ช่องทางตลาด
เกษตรกร/
จัดหาตลาดใหม่
เพิ่ม

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

โครงการดำเนิ น ธุ ร กิ จ
ร้านค้าสหกรณ์ในรูป แบบ
ซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

7/140

7/140

จำหน่ายสินค้ามีคุณภาพ
มาตรฐานได้รับการรับรอง

สมาชิกสหกรณ์มีสถานที่
จำหน่ายเพิ่มขึ้น มีรายได้
เพิ่มขึ้น และสามารถกระจาย
สินค้าสู่พื้นที่ของสหกรณ์
เครือข่าย

สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด
สงขลา

-

-

-

-

30
ราย

30
ราย

จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ณ
ตลาดเกษตรกรสงขลา

10 ราย

10
ราย

จำหน่ายสินค้าคุณภาพ
ผ่าน www.ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com

-

-

-

เกษตรกรทีสถานที่จำหน่าย
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
รายได้เพิ่มขึ้น
เพิ่มช่องทางการขายรายได้
เพิ่มขึ้นเกษตรกรบริหาร
จัดการ/วางแผนการผลิตได้
ด้วยตนเองกลุ่มเข้มแข็ง
-

ไม่มีงบประมาณ/
หน่วยงาน
สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

- จั ด อบรมการตกแต่ ง ร้ า น/
กิจกรรมวางแผนการตลาดร้าน
สหกรณ์

-จ ั ด ง า น แ ส ด ง ส ิ น ค้ า
Seafood Expo
-ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในสำหรับสินค้า
เกษตร
-แนะนำส่งเสริมสหกรณ์
นำสินค้ามาจำหน่ายใน
ตลาดออนไลน์
-สนับสนุนการตลาดสินค้า
เกษตรเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค
ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา/
ไม่มีงบประมาณ

๑๔
ประเด็นการ
ตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

- จัดตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ สินค้าปลอดภัย

36
ครั้ง

10
ครั้ง

จัดตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ สินค้าปลอดภัย 8
ครั้ง ทุกวันอังคาร ณ
สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด
สงขลา (ม.ค.- เม.ย.64)
มีเกษตรกร 26 ราย

ผลลัพธ์
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เดือน ม.ค. 64จำนวนเกษตรกร 26
ราย ยอดจำหน่ายรวม 75,093 บาท
- เดือน ก.พ. 64 จำนวนเกษตรกร 25
ราย ยอดจำหน่ายรวม 83,195 บาท
- เดือน มี.ค. 64 จำนวนเกษตรกร 26
ราย ยอดจำหน่ายรวม 108,700 บาท
- เดือน เม.ย. 64 จำนวนเกษตรกร 22
ราย ยอดจำหน่ายรวม 26,680 บาท
- ตั้งแต่ ม.ค. – เม.ย.64 ยอดจำหน่าย
รวมทั้งสิ้น 293,668 บาท

2) สร้างตลาด
ออนไลน์โดย
ร่วมมือกับ
LAZADA
Thailand

3) พัฒนา
เกษตรกร
ปราดเปรื่อง
Smart Farmer
และ Young
Smart Farmer
ผู้ประกอบการ

-จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ประมงในเว็บ
ไซด์LAZADA

อย่าง
น้อย
1 ราย

-จำนวนเกษตรที่เข้าร่วม
จำหน่ายสินค้าตลาด
ออนไลน์ จำนวน 1 ราย
คือ ปลาส้มนาหมอศรี
หรือ ปลาส้มทวดพวง
จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจ
น้ำพริกแม่ปลื้ม

1 ราย

1 ราย

1 ราย

-อบรมพั ฒนาศั ก ยภาพ
เกษตรกรให้ เป็ น Smart
Farmer

320
ราย

320
ราย

- อบรมการขายออนไลน์
กับไปรษณีย์ไทย
- อบรมเรื่องโลจิสติกภาค
การเกษตรเบื้องต้น

-อบรมพั ฒนาศั กยภาพ
เกษตรกรให้ เ ป็ น Young
Smart Farmer
-ขึ ้ นทะเบี ย นเกษตรกร
เพื ่ อพั ฒนาเป็ น Smart
Farmer หม่ อ นไหม(ราย
ใหม่)

50
ราย

50
ราย

ฝึกอบรมเกษตรกร
ปราดเปรื่อง

55
ราย

55
ราย

ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรเป็น
Smart Farmer

หมายเหตุ
สำนักงานองค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร
จังหวัดสงขลาเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด - 19
ระบาดในพื้นที่ทางจ.
สงขลา ขอความ
ร่วมมือหยุดการ
ประกอบการตลาด
เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID - 19)
สำนักงาน อ.ต.ก.จ.
สงขลา ได้พิจารณา
แล้ว ถือปฏิบัติติตาม
ข้อกำหนดฯ และเพื่อ
ป้องกันและควบคุมจึง
หยุดกิจกรรม "ตลาด
สินค้าเกษตรคุณภาพ
สินค้าปลอดภัย” ทุก
วันอังคาร ตั้งแต่วันที่
21 เม.ย.64 ถึงวันที่
31 พ.ค.64

-ราคาของสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ30 จากราคาตลาดปกติ
-เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และมีรายได้
เพิ่มขึ้น
เพิ่มช่องทางการจำหน่าย/กลุ่ม
บริหารจัดการ/วางแผนการผลิต
ได้ทำให้กลุ่มเข้มแข็งมีรายได้
เพิ่มขึ้น
สามารถนำความรู้ไปใช้ในกลุ่มได้

สำนักงานประมง
จังหวัดสงขลา

พัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ
ต้นแบบและผู้นำเยาวชน
เกษตรกรได้100%
พัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ
เกษตรกรด้านปศุสัตว์ได้100%

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสงขลา

๑๕
ประเด็นการ
ตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

-พัฒนาเกษตรกร
สูS่ mart Farmer อาสาปศุ
สัตว์สู่ Smart Farmer
/Smart Farmer
ต้นแบบและผู้นำ
เยาวชนเกษตรกรปศุ
สัตว์
-พัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (ราย)

50
ราย

50
ราย

พัฒนาเกษตรกรSmart
Farmer ต้นแบบ

พัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ
Smart Farmer และผู้นำเยาวชน
เกษตรกรด้านปศุสัตว์ได้100%

สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสงขลา

50
ราย

50
ราย

ฝึกอบรมเกษตรกร
ปราดเปรื่องได้ครบ
50 ราย
ฝึกอบรมเกษตรกร
ปราดเปรื่อง คิดเป็นร้อยละ
100
พัฒนาเกษตรกรให้
สามารถผลิตพืชผักให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน

พัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ
ปราดเปรื่องเกษตรกรด้านปศุสัตว์ได้
100%
พัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ
ต้นแบบและผู้นำ

สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสงขลา

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนมีการจัดการระบบ/
การควบคุมภายใน และจัดทำบัญชีได้

สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สงขลา

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนมีการจัดการระบบ/
การควบคุมภายใน และจัดทำบัญชีได้

สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สงขลา

- เพิ่มผลผลิตการแปรรูป
และต่อยอดผลิตภัณฑ์
น้ำส้มแขก พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ส้มแขกแห้ง
จี๊ดจ๊าด

-พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนของ
สถาบันเกษตรกร

สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสงขลา

- การพัฒนาผลผลิตการ
แปรรูป และพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

- การเพิ่มผลผลิตการแปรรูปสัตว์
และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลด้าน
ปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสงขลา

-พัฒนาเกษตรกร
55 ราย 55 ราย
ปราดเปรื่องในเขตปฏิรูป
ที่ดิน (Smart Farmer)
4) เสริมสร้าง โครงการส่งเสริม
6/100
6/100
ความเข้มแข็ง สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่ม สหกรณ์/ สหกรณ์/
วิสาหกิจ
เกษตรกร ทำการเกษตร ราย
ราย
ชุมชน/
เพื่อเพิ่มมูลค่า
สหกรณ์/
สถาบัน
เกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกร
- โครงการพัฒนา
3 แห่ง
3 แห่ง
วิสาหกิจสู่ความเป็นมือ
อาชีพ (อบรม/กำกับ/
ติดตาม)
- โครงการยกระดับ
28 แห่ง 28 แห่ง
ศักยภาพเกษตรรุ่นใหม่
และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตสินค้าชุมชน(อบรม/
กำกับ/ติดตาม)
5)ส่งเสริมการ -โครงการพัฒนาสินค้า
1 /1
1/1
แปรรูปเพื่อ
และผลิตภัณฑ์ของ
สหกรณ์/ สหกรณ์/
เพิ่มมูลค่า
สหกรณ์
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ให้กับสินค้า
(ภายใต้โ ครงการ
เกษตร
พัฒนาสินค้า ชุมชน)
-จ้า ง ม.เทคโนโลยีพ ระ
จอมเกล้าธนบุรีเป็น ที่
ปรึกษา
-โครงการพัฒ นาและ 13 แห่ง 13 แห่ง
วิ จัย ผลิ ต ภั ณฑ์แ ปรรู ป
ข้ า ว เชิ ง พ าณิ ช ย์ โดย
พัฒนาทดสอบผลิตภัณฑ์
และถ่ายทอดขยายผลสู่
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร
และผู้ประกอบการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ให้สหกรณ์มีบทบาทในการรวบรวม
ผลผลิตของสมาชิกที่ผ่านมาตรฐาน
เพื่อยกระดับราคาและคุณภาพของ
สินค้าสหกรณ์ และสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการผ่านการรับรองมาตรฐาน
เพื่อยกระดับ ราคาและคุณภาพของ
สินค้า สหกรณ

สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สงขลา
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสงขลา

๑๖
ประเด็นการ
ตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

-ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป
สัตว์น้ำ สำรวจ ให้คำแนะนำ และ
ตรวจติดตามการดำเนินงานของ
กลุ่มเกษตรแปรรูปสัตว์น้ำ

2 กลุ่ม/
20 ราย

2 กลุ่ม/
20 ราย

เกษตรกรทั้ง 2
กลุ่ม ได้รับความรู้
ทางด้านวิชาการ
เทคนิคการผลิต,
การบรรจุและการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และ
สุขลักษณะการ
ผลิต

เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน และ
มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค

สำนักงานประมง
จังหวัดสงขลา

- อุปสงค์
237,250 (ตัน)
- อุปทาน
121,134.274(ตัน)

กำลัง
ดำเนินการ

การวางแผนการผลิต
ข้าวโดยกำหนด
อุปสงค์และอุปทาน

192,600 ไร่
88,454 ไร่
-

กำลัง
ดำเนินการ

การวางรอบการ
ผลิตข้าว 2รอบ
-

-

1,500
ตัน

175.35
ตัน

- ผลิตและกระจายเมล็ด
พันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรในพื้นที่

- โครงการส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

2 แปลง

2 แปลง

- ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพดีได้ไม่
น้อยกว่า 93%
- กระจายเมล็ด
พันธุ์ข้าว ไม่น้อย
กว่า 93%
- ผลผลิตข้าวต่อไร่
เพิ่มขึ้น 10%
- ต้นทุนการผลิต
ลดลง 10%

- โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ของศูนย์ข้าวชุมชน

13 ศูนย์

13 ศูนย์

1.วิ ส าหกิ จชุ ม ชน กลุ ่ ม แม่ บ ้ า น
คลองแดน ที่ตั้งกลุ่ม 34/1 หมู่ที่
3 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
2.กลุ ่ ม เกษตรกรผู ้ เ ลี ้ ย งปลาดุ ก
ที่ตั้ง 4/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอ
ศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

6) แผนการ
ผลิตการตลาด
ข้าวครบวงจร
(ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ขา้ ว
ปัตตานี)

-กำหนดอุ ปสงค์และอุ ปทานของ
ข้าว

-วางแผนการผลิตปี 2564/65
รอบที่ 1 และรอบที่ 2
- ปี 2564/65 รอบที่ 1
- ปี 2564/65 รอบที่ 2
-ดำเนินโครงการภายใต้แผนการ
ผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
- โครงการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ขยายและจำหน่าย

-

สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา
-

- เกษตรกรสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้ 80% ของ
เกษตรกรที่เข้าร่วม
- เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนได้ 80% ของ
เกษตรกรที่เข้าร่วม
- ศูนย์ขา้ วชุมชน
- ศูนย์ขา้ วชุมชนมีความ
สามารถผลิตเมล็ด เข้มแข็งในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวคุณภาพดี พันธุ์ข้าวคุณภาพดีใช้เอง
- มีการกระจาย
และกระจายให้พื้นที่
เมล็ดพันธุ์ข้าว
ใกล้เคียงได้เพียงพอต่อ
คุณภาพดีในชุมชน
ความต้องการ
ไม่ต่ำกว่า 70% - สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนมี
และเกษตรกรได้รับ ความรู้และแนวทางในการ
ความรู้จากการ
พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์
ส่งเสริมการผลิต
ข้าวคุณภาพดี
เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ต่ำ
กว่า 70%

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัตตานี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัตตานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัตตานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัตตานี

๑๗
ประเด็นการ
ตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)
- โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

5 กลุ่ม

5 กลุ่ม

- เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ ร้อยละ 100

- พื้นที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานข้าวอินทรีย์
- ผู้ผลิต ผู้บริโภคมีความ
ปลอดภัย
- เกษตรกรมีความรู้ในการ
ผลิตข้าวอินทรีย์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัตตานี

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร 2,๔76,841.34 บาท เบิกจ่าย 1,๕61,119.72 บาท คิดเป็นร้อยละ
63.03
งบประมาณ (ระบุ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

หน่วยงาน

144,810
-

119,125
-

25,685
-

-

-

-

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
จังหวัดสงขลา
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

17๕,๕00
1,326,491.34
583,000
21,000
226,040
-

17๕,๕00
812,009.72
251,370
20,875
182,240
-

๐
514,481.62
331,630
125
43,800
-

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
ศูนย์หม่อนไหมฯ

รวม 2,๔76,841.34

1,๕61,119.72

915,721.62

หมายเหตุ
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เป็นงบประมาณของกองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ถ้ามี)

-ไม่มี
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
-เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาดในพื้นที่ฯ ทางจังหวัดสงขลาขอ
ความร่วมมือหยุดการประกอบการตลาด เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา- 2019 (COVID-19) สำนัก
งานอ.ต.ก.จ.สงขลาได้พิจารณาแล้วถือปฎิบัติตามข้อกำหนดฯ และเพื่อป้องกันและควบคุม จึงหยุดกิจกรรม "ตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ สินค้าปลอดภัย"ทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.64 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64 และจะเปิดขายหากเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป

4. โครงการลดต้นทุนการผลิต หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
1. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม) มูลค่าพันธุ์ดีที่ผลิตได้ เกษตรกรรายจ่ายลดลง สามารถใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพในพื้นที่การเกษตรและ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ เกิดรายได้ ต้นทุนการผลิตของ แปลงใหญ่ที่ลดลง ผลผลิต
ของแปลงใหญ่ ที่เพิ่มขึ้น ได้รับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตร การจำหน่ายสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น
2. เป้าหมาย การเพิ่มพันธุ์ดี เกษตรกรมีรายจ่ายลดลง ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพและลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลด
ต้นทุนการผลิตของแปลงใหญ่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้รับรองมาตรฐาน
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการตรวจ
1. ใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
-การใช้พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต
-ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์
ดิน(ปุ๋ยสั่งตัด)
-ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร ในการผลิต
ปุ๋ยใช้เอง
(ปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ)

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

-

-

-

-

1.1 โครงการผลิตและขยาย
พืชพันธุ์ดี

หมายเหตุ
สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด
สงขลา
ไม่มี

๑๘
ประเด็นการตรวจ
-ส่งเสริมการผลิตและ
การใช้สารอินทรีย์
เพิ่มศักยภาพ การ
ผลิตพืช

กิจกรรม (ระบุ)
1.2 โครงการพัฒนาส่งเสริมการ
ผลิต และการใช้สารอินทรีย์เพิ่ม
ศักยภาพการผลิตพืช

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- กิจกรรม พัฒนา
และส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพ
1) สนับสนุนการใช้พืชปุย๋ สด
ปรับปรุงบำรุงดิน

2,000
ไร่

2,000 ไร่

สนับสนุนการใช้
พืชปุ๋ยสด

2) ผลิตปุ๋ยหมัก พด.

50 ตัน

50 ตัน

การผลิตปุ๋ยหมัก
พด.

ส่งเสริมการผลิต
และสนับสนุนการ
ใช้พืชปุ๋ยสด
ส่งเสริมการผลิต
ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
ให้เกษตรกร เพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
พืช

2. ใช้เทคโนโลยีการผลิต และ
การใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร

หมายเหตุ
สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด
สงขลา

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด
สงขลา
2.1 โครงการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตร

3. ระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่
3.1 ระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
(สินค้าประมง 2 แปลง)

3.1.1. แปลงใหญ่ผู้เลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนาไม อ.ระโนด (แปลง
ชายฝั่งปี2562)
3.1.2 แปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยง
ปลานิลในกระชัง คลองอู่ตะเภา
(แปลงน้ำจืดปี 2563)
-จัดทำแผนพัฒนารายแปลง
-พัฒนาองค์ความรู้
-สนับสนุนปัจจัยการผลิต
(จุลินทรีย์)
-ส่งเสริมการตลาด
-ยกระดับมาตรฐานสินค้าและ
สร้างมูลค่า
-ติดตามและประเมินผล
-จัดทำแผนพัฒนารายแปลง

25 ราย

25 ราย

2 แปลง
52 ราย
52 ราย

2 แปลง
52 ราย
52 ราย

๒ ครั้ง
52 ราย

๒ ครั้ง
52 ราย

12 ครั้ง
2 แปลง

12 ครั้ง
2 แปลง

เกษตรกรได้รับ เกษตรกรสามารถ
การถ่ายทอด ลดค่าใช้จ่ายในการ
ความรู้ หลักสูตร
ซ่อมแซม
ช่างเกษตร
เครื่องจักรกล
ท้องถิ่น 1
จำนวน 25 ราย

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด
สงขลา

เกษตรกรมีการ
เกษตรกรมีการ
สำนักงาน
รวมกลุ่ม จำนวน รวมกลุ่มในการผลิต ประมงจังหวัด
2 แปลง
ให้สามารถลดต้นทุน
สงขลา
52 ราย
มีตลาดรองรับ
สามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการ
แข่งขันและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกร

๑๙
ประเด็นการตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)
แผน
3.1.3 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและ 52 ราย
สังคมเกษตรกรหลังเข้าร่วม
โครงการฯ
1).ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการ 16 ราย
ผลิตและการเพิ่มผลผลิต

ผล
52 ราย

2.สนับสนุนจุสินทรีย์
(ปม.1)

800 ซอง

800 ซอง

3.2 ระบบส่งเสริมการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่(สินค้าพืชและ แบบแปลงใหญ่
แมลงเศรษฐกิจ)
(กรมส่งเสริมการเกษตร)

2,184
ราย

2,184
ราย

3.3 ระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
(สินค้าข้าว)

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (กรมการข้าว)

2 แปลง

2 แปลง

3.4 ระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
ด้านปศุสัตว์
3.5 ระบบส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โคเนื้อ

2 แปลง

2 แปลง

3.5.1 อบรมพัฒนาครูบัญชี
3.5.2 อบรมการจัดทำบัญชีต้น
ทุนอาชีพ(อบรม/กำกับ/ติดตาม)
3.5.3 ถอดบทเรียนที่ประสบ
ความสำเร็จ

12 ราย
360 ราย

12 ราย
360 ราย

5 ราย

5 ราย

108 ตัน/
216 ไร่
177 ตัน
11,200
ลิตร
44 แปลง

108 ตัน
/216 ไร่
177 ตัน
11,200
ลิตร
44 แปลง

4 แปลง
100 ไร่
1,600
ลิตร
2 แปลง

4 แปลง
100 ไร่
1,600
ลิตร
2 แปลง

3.6 พัฒนาคุณภาพดินใน
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่

พื้นทีแ่ ปลงใหญ่ กสก.
3.6.1 ปรับปรุงพื้นทีด่ ินกรด
(โดโลไมท์)
3.6.2 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
3.6.3 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ
3.6.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกรจำนวน พืน้ ที่แปลงใหญ่ข้าว
3.6.5 ไถกลบตอซัง
3.6.6 ส่งเสริมการปลูกพืชปุย๋ สด
3.6.7 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ
3.6.8 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกร

16 ราย

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

การให้ความรู้
เกษตรกรได้รับ
เรื่องการลด
ความรู้
ต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลิตได้
เกษตรกร
เกษตรกรได้รับ
สามารถลด
ปัจจัยการผลิต
รายจ่ายลง
เกษตรกรจำนวน เกษตรกรสามารถ
สำนักงาน
2,184 ราย
ลดต้นทุน เพิ่ม
เกษตรจังหวัด
ได้รับการ
ผลผลิตได้
สงขลา
ถ่ายทอดความรู้
- ต้นทุนการผลิต
พื้นที่ได้รับการ
การเก็บข้อมูล
3,964
บาท/ไร่
พัฒนาสู่ระบบ
ต้นทุนการ
- ผลผลิตเฉลี่ย
ส่งเสริมการเกษตร
ผลิต/ศูนย์
- เมล็ดพันธุ์ข้าว
แบบแปลงใหญ่ กิโลกรัม/ไร่
(ข้าว) จำนวน 2 ขอรับรองมาตรฐาน
ปัตตานี
แปลง เกษตรกร GAPจำนวน 2 กลุ่ม
134 ราย พืน้ ที่
1,160 ไร่
สนับสนุนการ
เกษตรกรรวมเป็น สำนักงานปศุ
ดำเนินการกลุ่ม กลุ่มแปลงใหญ่/ลด สัตว์จงั หวัด
ผู้ผลิตโคเนื้อ
ต้นทุนผลิต
สงขลา
ได้อบรมให้ความรู้ เกษตรกสามารถทำ
สำนักงาน
บัญชี
บัญชีได้
ตรวจบัญชี
สหกรณ์สงขลา

พื้นทีท่ ี่เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
ปรับปรุงบำรุงดิน

พื้นที่เข้าร่วม
โครงการที่ได้รับการ
ปรับปรุงบำรุงดิน มี
ผลผลติเพิ่มขึ้น

สถานีพัฒนา
ที่ดินสงขลา

๒๐
3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร 4,355,044 บาท เบิกจ่าย 4,059,332.32 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 93.21
งบประมาณ (บาท)
1. ใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
1.1 กรมพัฒนาที่ดิน
จำนวน
200,000 บาท
2. ใช้เทคโนโลยีการผลิต และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
2.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
จำนวน
21,050 บาท
3. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
3.1 กรมประมง
จำนวน
335,800 บาท
3.2 กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน
2,558,400 บาท
3.3 กรมการข้าว
จำนวน
56,33๔ บาท
3.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน
99,360 บาท
3.5 กรมปศุสัตว์

จำนวน

3.6 กรมพัฒนาที่ดิน

31,200 บาท

จำนวน
1,052,900 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,355,044 บาท

เบิกจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

หมายเหตุ

190,777

9,223

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

16,473

4,577

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

287,040.32
2,349,820
๔3,332
๙๕,๖๑0

48,759.68
208,580
๑3,00๒
๓,๗๕0

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

23,380

7,820

1,052,900
4,059,332.32

0
295,711.68

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สงขลา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สงขลา
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
ตัวชี้วัด : เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรกล ไม่น้อยกว่า 500 บาท/ปี
2) โครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่
ตัวชี้วัด : เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้ ไม่น้อยกว่า 20%

5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข -ไม่มี
5. โครงการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน หน่วยงานหลัก สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
1. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม) เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำ แหล่งประมงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ให้ใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้ง ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการ
ทำประมงผิดกฎหมาย และไร้การ ควบคุม (IUU) ออกหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียน เรือไทยสำหรับ
เรือประมงพื้นบ้าน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริม อาชีพด้านการประมง และจัดตั้งกองทุนประมงแห่งชาติ
2. เป้าหมาย การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในจังหวัด
สงขลาให้คงความอุดมสมบูรณ์ให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้ง ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย และ
ไร้การควบคุม (IUU) ออกหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียน เรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและส่งเสริม อาชีพด้านการประมง และจัดตั้งกองทุนประมงแห่งชาติ
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นตรวจ
1) การแก้ไข
ปัญหาการทำ
ประมงผิด
กฎหมาย

กิจกรรม (ระบุ)
-การบูรณาการตรวจสอบเรือประมง ที่ท่า
เทียบเรือ
(กลุ่มปกติ กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง)

แผน

ผล

3,950 ครั้ง 2,972 ครั้ง

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

- กลุ่มปกติ จำนวน
2,203 ครั้ง
- กลุ่มเฝ้าระวัง
จำนวน 701 ครั้ง
- กลุ่มเสี่ยง จำนวน
52 ครั้ง
- กลุ่ม Urgent
จำนวน 16 ครั้ง

สามารถตรวจเรือ
ตามที่ระบบ
fishing info 2 สั่ง
ตรวจได้ 100 %

ศูนย์บริหาร
จัดการด่าน
ตรวจประมง
เขต 8
(สงขลา)

๒๑
ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)
--การบูรณาการตรวจสอบเรือประมง
ระหว่างทำการประมง
- กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ดา้ นการประมง (บูรณา
การตรวจร่วมเรือประมง)
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำ
ประมงผิดกฎหมาย (การควบคุมเฝ้าระวัง
การทำการประมงพื้นทีท่ ะเลชายฝั่ง)
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำ
ประมงผิดกฎหมาย (การควบคุมเฝ้าระวัง
การทำการประมงพื้นทีท่ ะเลนอกชายฝั่ง)

2)การช่วยเหลือ -การนำเรือประมงออกนอกระบบ
เยียวยาและ
บรรเทาผลกระทบ
จากการ

แผน

ผล

ผลผลิต

10

8

8 ครั้ง/42 ลำ

20

18

18/ครั้ง/59 ลำ

6

5

5 ครั้ง/ 62 ลำ

-

-

-

15 องค์กร

15 องค์กร

แก้ไขปัญ หาการ
ทำประมงผิ ด
กฎหมาย

-การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ(เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
น้ำโดยองค์กรชุมชนท้องถิ่น)
-โครงการสร้างพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนประมง
(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์กรชุมชนท้อ งถิ่น
เข้าร่วมโครงการ 15
องค์กร/561 ราย
1.ก ลุ ่ ม เข ตฟาร์ ม
ทะเลและอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง ม.
2 ต . เ ก า ะ ใ ห ญ่
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
-กิจกรรมเพิ่มผลผลิต
สั ต ว์ น ้ ำ (การปล่อ ย
ลู ก พั น ธุ ์ ส ั ต ว์ น ้ ำ ใน
แหล่งน้ำธรรมชาติ)
2. กลุ่มเขตอนุรั ก ษ์
ฟาร์ ม ทะเลประมง
พื ้ น บ้ า นชุ ม ชนบ้ า น
บ่ อ สวนกิ จ กรรมที่
ดำเนินการ ดังนี้
- ก ิ จ ก ร ร ม เ พิ่ ม
ผ ล ผ ล ิ ต ส ั ต ว ์ น้ ำ
(กิจกรรมพัฒนา
แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ)
- กิจกรรมการพัฒนา
อาชี พ ประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
ที ่ เ หมาะสมและถู ก
กฎหมาย)
3.กลุ่มประมง
พื้นบ้าน ต.ชิงโค อ.

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

รักษามาตรฐานการ
ป้องกันการทำการ
ประมงผิดกฎหมาย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักสากล

ศูนย์ป้องกัน
และ
ปราบปราม
ประมงสงขลา

-

เรือประมงออก
นอกระบบ
จำนวน 22 ลำ
ปีงบประมาณ
2562
ช่วยเหลือ 20
ลำ
ปีงบประมาณ
2563
ช่วยเหลือ 2 ลำ
ปีงบประมาณ
64 ไม่มีแผน
ดำเนินการ
กิจกรรมเสร็จ
จำนวน 11
องค์กร
ประกอบด้วย
1.กลุ่มเขต
อนุรักษ์ฟาร์ม
ทะเลประมง
พื้นบ้านชุมชน
บ้านบ่อสวน
2.กลุ่มประมง
พื้นบ้าน ต.ชิงโค
อ.สิงหนคร จ.
สงขลา
3.กลุ่มประมง
พื้นบ้าน บ้าน
กรงอิตำ
4.ชุมชนประมง
ท้องถิ่นบ้านโคก
ไร่
5.กลุ่มประมง
พื้นบ้านชายฝั่ง
ชุมชนบ้านล่าง
6.กลุ่มประมง
พื้นบ้านชายฝั่ง

๒๒

ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- ก ิ จ ก ร ร ม เ พิ่ ม
ผ ล ผ ล ิ ต ส ั ต ว ์ น้ ำ
(กิจกรรมพัฒนา
แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ)
- กิจกรรมการพัฒนา
อาชี พ ประมง(การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
ที ่ เ หมาะสมและถู ก
กฎหมาย)
4. กลุ่มประมงพื้นบ้าน
บ้านกรงอิตำ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- กิ จกรรมการพัฒนา
อาชี พ ประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่
เ ห ม า ะ สมแ ละ ถู ก
กฎหมาย)
5. ชุมชนประมงท้องถิน่
บ้านโคกไร่
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- กิ จกรรมเพิ ่ มผลผลิต
สัตว์น้ำ (กิจกรรมพัฒนา
แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ)
- กิ จกรรมการพั ฒนา
อาชี พ ประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่
เ ห ม า ะ สมแ ละ ถู ก
กฎหมาย)
6. กลุ่มประมง
พื้นบ้านชายฝั่งชุมชน
บ้านล่าง
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- กิ จกรรมการพั ฒนา
อาช ี พประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่
เห มา ะ สมแ ละ ถู ก
กฎหมาย)
7. กลุ่มประมง
พื้นบ้านชายฝั่งชุมชน
บ้านท่าเสา
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้

ผลลัพธ์

หมายเหตุ
ชุมชนบ้านท่า
เสา
7.กลุ่มอนุรักษ์
เรือประมง
พื้นบ้าน หมูท่ ี่ 1
ตำบลชุมพล
8.กลุ่มอนุรักษ์
ฟาร์มทะเลบ้าน
สว่างอารมณ์
9.กลุ่มประมง
ชายฝั่งม่วงงาม
หมู่ 3 กลุ่ม A
10.กลุ่มประมง
พื้นบ้านหาด
แก้ว ต.หัวเขา –
ต.ชิงโค อำเภอ
สิงหนคร
11.กลุ่มเขต
ฟาร์มทะเลและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ประมง ม.8
ต.เกาะใหญ่
กำลังดำเนินการ
กิจกรรมจำนวน
4 องค์กร
ประกอบด้วย
1.กลุ่มเขต
ฟาร์มทะเลและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ชายฝั่ง ม.2
ต.เกาะใหญ่
2.กลุ่มฟาร์ม
ทะเลและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ประมงบ้านไร่
ม.3 ต.เกาะ
ใหญ่
3. กลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรป่า
ชายเลนเขา
เขียว

๒๓
ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- ก ิ จ ก ร ร ม เ พิ่ ม
ผลผลิตสัตว์น้ำ (การ
ปล่อยลูกพันธุ์สตั ว์น้ำ
ใ น แ ห ล ่ ง น้ ำ
ธรรมชาติ)
8. กลุ่มเขตอนุรั ก ษ์
ฟาร์ ม ทะเลประมง
ชายฝั่งชุมชนชายหิน
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้

4.กลุ่มเขต
อนุรักษ์ฟาร์ม
ทะเลประมง
ชายฝั่งชุมชน
ชายหิน

- กิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้ำ
(กิจกรรมพัฒนา
แหล่งอาศัยสัตว์นำ้ )
9.กลุ่มอนุรักษ์
เรือประมงพืน้ บ้าน หมู่
ที่ 1 ตำบลชุมพล
กิจกรรมทีด่ ำเนินการ
ดังนี้
- กิจกรรมการพัฒนา
อาชีพประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครือ่ งมือที่
เหมาะสมและถูก
กฎหมาย)
10. กลุ่มฟาร์มทะเล
และอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ประมงบ้านไร่ ม.3 ต.
เกาะใหญ่ ดังนี้
- กิจกรรมเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้ำ (การปล่อยลูก
พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ)
11.กลุ่มอนุรกั ษ์ฟาร์ม
ทะเลบ้านสว่างอารมณ์
กิจกรรมทีด่ ำเนินการ
ดังนี้
- กิจกรรมเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้ำ (กิจกรรม
พัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์
น้ำ)
- กิจกรรมการพัฒนา
อาชีพประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครือ่ งมือที่
เหมาะสมและถูก
กฎหมาย)

หมายเหตุ

-

๒๔
ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

12. กลุ่มประมงชายฝั่ง
ม่วงงามหมู่ 3 กลุม่ A
กิจกรรมทีด่ ำเนินการ
ดังนี้
- กิ จ กรรมการพั ฒ นา
อาชี พ ประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ถู ก
กฎหมาย)

- กิจกรรมการพัฒนา
อาชีพ ประมง (การ
สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์
ซ่อมแซมเครื่องมือทำ
การประมงและ
เรือประมง)
13. กลุ ่ ม อนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน
เขาเขียว
กิจกรรมที่ดำเนินการ

- โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา

6 แห่ง

6 แห่ง

- กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
(กิจกรรมพัฒนาแหล่งอาศัย
สัตว์น้ำ)
- กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ
ประมง (การปรับเปลี่ยน
เครื่องมือที่เหมาะสมและถูก
กฎหมาย)
14.กลุ่มประมงพื้นบ้านหาด
แก้ว ต.หัวเขา ต.ชิงโค อำเภอ
สิงหนคร
กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้
- กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
(กิจกรรมพัฒนาแหล่งอาศัย
สัตว์น้ำ)
- กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ
ประมง (การปรับเปลี่ยน
เครื่องมือที่เหมาะสมและถูก
กฎหมาย)
15.กลุ่มเขตฟาร์มทะเลและ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง
ม.8 ต.เกาะใหญ่ ดังนี้
- กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
(การจัดตั้งและพัฒนาธนาคาร
สัตว์น้ำ
- กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ
ประมง (การปรับเปลี่ยน
เครื่องมือที่เหมาะสมและถูก
กฎหมาย)
เขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน
จำนวน 6 แห่ง
1. เขตฟาร์มทะเลโดย
ชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบล
คูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา
2. เขตฟาร์มทะเลโดย
ชุมชนบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 8
ตำบลพะวง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

ดำเนินการทุกขั้นตอน
และเสร็จสิ้นแล้ว 6
แห่ง

หมายเหตุ

๒๕

ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

3. เขตฟาร์มทะเลโดย
ชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าทะเลสาบเขาเขียว หมู่ที่ 1
ตำบล
สทิงหม้อ อำเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา
4. เขตฟาร์มทะเลบ้านหัว
ป่าออกและบ้านหัวป่าตก
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบล
บ้านขาว อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
5. เขตฟาร์ มทะเลโดย
ชุ มชนบ้ านเขาใน หมู ่ ท ี ่ 1
ตำบลเชิ งแส อำเภอกระแส
สินธุ์ จังหวัดสงขลา

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร 8,274,93๐ บาท เบิกจ่าย 7,996,549.28 บาท
คิดเป็นร้อยละ 96.64
งบประมาณ (ระบุ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1,283,646.82

61,553.18

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
ประมง เขต 8 (สงขลา)

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
จำนวน 2,068,400บาท

1,931,338.18

137,061.82

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
ประมง เขต 8 (สงขลา)

กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้าน
การประมง (บูรณาการตรวจร่วมเรือประมง)

342,000

0.00

ศูนย์ป้องกันและปราบปราบ
ประมงทะเลสงขลา

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
(การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง)
จำนวน 695,700 บาท

695,605.62

94.38

ศูนย์ป้องกันและปราบปราบ
ประมงทะเลสงขลา

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
(การควบคุมเฝ้า ระวั งการทำการประมงพื ้น ที ่ทะเลนอก
ชายฝั่ง)จำนวน 329,000 บาท

323,990

5,010

ศูนย์ป้องกันและปราบปราบ
ประมงทะเลสงขลา

กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง จำนวน 1,994,630
บาท

1,920,607.16

74,023

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

กิ จ กรรมเพิ ่ ม ผลผลิ ต สั ต ว์ น ้ ำ -ฟื ้ น ฟู แ ละบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา จำนวน 1,500,000
บาท

1,499,361.50

638.50

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

รวม 8,274,93๐ บาท

7,996,549.28

278,380.72

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
จำนวน 1,345,200 บาท

หมายเหตุ

จำนวน 342,000 บาท

๒๖
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ถ้ามี) -ไม่มี
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
- ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำ
ให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดได้
- เนื่องจากการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบนี้ กระทบ
แรงงานต่างด้าวย้ายถิ่น และโรงงานปิดมีผลกระทบกับงานด้านประมง
6. โครงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
1. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม)เพื่อพัฒนาและลดจำนวนชนิดของศัตรูพืช สามารถยับยั้งการ
ระบาดหรือควบคุมพื้นที่การระบาดได้ การระบาด/เสียหายลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.) เกิดรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น และเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ลดลงเกิด
การช่วยเหลือเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
2. เป้าหมาย การลดจำนวนชนิดของศัตรูพืช สามารถยับยั้งการระบาดได้ การระบาด/เสียหายลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เกษตรกรได้รับสิทธิเข้า การทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.) เกิดรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
เกษตรกรเพิ่มขึ้น และเรื่องร้องเรียนลดลงการช่วยเหลือกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการ
ตรวจ
1) การควบคุม
และป้องกันการ
ระบาดของ
ศัตรูพืช
(ข้าว / ยาง)

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

16 อำเภอ/32
ศูนย์/40 ราย

16 อำเภอ/32
ศูนย์/40 ราย

- จัดกระบวนการ
เรียนรู้การจัดการการ
ศัตรูยางพารา

40 ราย

40 ราย

- จัดทำแปลงเรียนรู้
การควบคุมศัตรูพืช
ยางพารา

1 แปลง

- อบรมหลักสูตรการ
ป้องกันโรคและศัตรู
ยางพารา

150 ราย

- ประชุมเครือข่าย
คณะกรรมการศูนย์
จัดการชุมชนระดับ
จังหวัด

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

พัฒนาศักยภาพ
การดำเนินงาน
ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนและ
ให้บริการสมาชิก
และเกษตรกร

สำนักงาน
เกษตร
จังหวัด
สงขลา

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ดำเนินการ
จัดการศัตรู
ยางพารา 40 ราย

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ดำเนินการ
จัดการศัตรูพืช
ยางพาราและ
สามารถนำไป
ปฏิบัติได้

สำนักงาน
เกษตร
จังหวัด
สงขลา

1 แปลง

การจัดทำแปลง
เรียนรู้การควบคุม
ศัตรูพืชยางพารา

เกษตรกรเรียนรู้
การควบคุม
ศัตรูพืชยางพารา

สำนักงาน
เกษตรจังหวัด
สงขลา

150 ราย

การอบรม
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกรหลักสูตร ความรู้การป้องกัน
การป้องกันโรค
โรคและศัตรู
และศัตรูยางพารา
ยางพารา

สำนักงานการ
ยางแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดสงขลา

การประชุม
คณะกรรมการ
ศูนย์ในระดับ
จังหวัด

๒๗
ประเด็นการ
ตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

- เพิ่มประสิทธิภาพการ
เฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร

315 ราย

๘๐๐ ราย

เกษตรกรได้รับ เกษตรกรมีความรู้
ความรู้ในเรื่องการ เกี่ยวกับโรคอหิ
เฝ้าระวังป้องกัน
วาต์แอฟริกาใน
และควบคุมโรค
สุกรสามารถ
อหิวาต์แอฟริกาใน ปฏิบัติตามหลักใน
สุกร
การเฝ้าระวัง
ป้องกันและ
ควบคุมโรคได้
อย่างเหมาะสม

สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัดสงขลา

- เฝ้าระวังและ
ประเมินความเสี่ยงโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ฟาร์มสุกรทั้งหมด
(๑,๓๓๘ ราย)

๘๐๐ ราย

เกษตรกรทราบถึง เกษตรกรสามารถ
ระดับความเสี่ยง ปฏิบัติตามขั้นตอน
ของการเกิดโรคใน การเฝ้าระวังโรค
พื้นที่ของตนและ และควบคุมโรคได้
ทราบขั้นตอนการ
อย่างมี
ปฏิบัติในการเฝ้า
ประสิทธิภาพ
ระวังและควบคุม
โรค

สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัดสงขลา

- เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคระบาดที่สำคัญใน
ปศุสัตว์

ครอบคลุมจำนวน
ร้อยละ 80 ของ
ประชากรสัตว์
กลุ่มเป้าหมาย
(๗๒,๕๐๐ ตัว)

สัตว์ที่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคปาก
และเท้าเปื่อย
จำนวน ๕๙,๖๘๐
ตัว คิดเป็นร้อยละ
๘๒.๓๒ ของ
ประชากรสัตว์
กลุ่มเป้าหมาย

สัตว์ในพื้นมีภูมิคุ้ม
ระดับฝูงเพียงพอ
ต่อการต้านทาน
โรคปากและเท้า
เปื่อย

ไม่พบการเกิดโรค
ปากและเท้าเปื่อย
ในพื้นที่จังหวัด
สงขลาตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2563

สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
สงขลา

3) การส่งเสริม
- โครงการล้านละร้อย
การเลี้ยงปศุสัตว์ที่ ช่วยเกษตรกร
มีความต้องการ
ของตลาด

1 กลุ่ม/30 ราย

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ
อำเภอรัตภูมิ
จำนวน 1 กลุ่ม

มีการขุนโคเนื้อ
เพื่อจำหน่าย
จำนวน 79 ตัว

เกษตรกรขายโค
เนื้อจำนวน 79
ตัว และนำเงินมา
เป็นทุนในการผลิต
โคเนื้อรอบต่อไป

สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
สงขลา

2) การควบคุม
และป้องกันโรค
สัตว์

ผลผลิต

(เกษตรกร 30 ราย)

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

4) มาตรการจ้าง
แรงงานชลประทาน

- การจ้างงานของกรม
ชลประทานในหน้าแล้ง

956 ราย

7๖๐๐ ราย

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบส่งน้ำ
ชลประทาน

ช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีงาน
ทำในหน้าแล้ง

โครงการ
ชลประทาน
สงขลา

5) การจัดสรร
ที่ดินทำกิน

-โครงการบริหารจัดการ
ที่ดินทำกินแก่เกษตรกร
รายย่อยและ
ผู้ด้อยโอกาส /กิจกรรม
จัดที่ดิน (ส.ป.ก.)
รังวัด
สอบสวนสิทธิ
มอบ ส.ป.ก4-01

495 ราย

495 ราย

เกษตรกรจำนวน
4950 ราย ได้รับ
การจัดสรรที่ดิน

1,800 ไร่
475 ราย
475 ราย

128ราย/855 ไร่

เกษตรกรร้อยละ
100 เข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดิน
เขตปฏิรูปที่ดิน

สำนักงาน
การปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
สงขลา

270ราย/2,019 ไร่

225ราย/807 ไร่

๒๘
ประเด็นการ
ตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกรกิจกรรม
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดินแปลงรวม

30 ราย/

30 ราย/

146.5 ไร่

146.5 ไร่

เกษตรกร จำนวน
30 ราย ได้รับการ
จัดสรรที่ดิน

เกษตรกร ร้อยละ
100เข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดิน
เขตปฏิรูปที่ดิน

สำนักงาน
การปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
สงขลา

3 แห่ง/เกษตรกร
30 ราย

3 แห่ง/เกษตรกร
30 ราย

จัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรจำนวน
3 กลุ่ม สมาชิก
30 ราย

สมาชิก 30 ราย
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเกษตร

สำนักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
สงขลา

8 ราย

8 ราย

เกษตรกร 8 ราย
ได้รับเงินกู้จาก
กองทุนฯ

เกษตรกรทั้ง 8
ราย สามารถไถ่
ถอน/ซื้อที่ดินคืน
จากเจ้าหนี้จำนวน
2,090,000
บาท

สำนักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัด
สงขลา

16 แห่ง

16 แห่ง

ช่วยเหลือ
เกษตรกรผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบจาก
พริกเขียวมัน/
ฟักทองปลา
กะพง/มังคุดฯลฯ
และผู้ได้รับ
ผลกระทบอื่นๆ

เพิ่มช่องทางการ
จำหน่าย/ตลาด/
ล้ง/ระบายสินค้า/
จับคู่ธุรกิจกับ
ร้านค้าปลีก
Modern Trade
/ การทา MOU
เพื่อรับซื้อสินค้า
ของเกษตรกรผู้
ได้รับผลกระทบ

สำนักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัด
สงขลา/ทุก
หน่วยงาน

-

จั ดตั้ง
สหกรณ์ ใ น
พื้น ที่
โครงการ
คทช./ โครงการ
ส่ง เสริมและพัฒนา
อาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกินของ
เกษตรกร/กิจ กรรม
ยกระดั บ รายได้
เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่ อ ลด
ความเหลื่อมล้ำ
6) เรื่องร้องเรียนที่ - การช่วยเหลือจาก
ให้ กษ. แก้ปัญหา กองทุนหมุนเวียนเพือ่
การกู้ยืมแก่เกษตรกร
ด้านเกษตรหรือ
และผู้ยากจน
เรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
-การช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากสินค้า
เกษตรตกต่ำ

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร 45,596,593 บาท เบิกจ่าย 23,748,319.96 บาท
คิดเป็นร้อยละ 52.08
โครงการ/กิจกรรม
- ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการชุมชนระดับจังหวัด
- จัดกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการศัตรูยางพารา
- จัดทำแปลงเรียนรูก้ ารควบคุมศัตรูยางพารา

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

หมายเหตุ

8,000
144,000
15,000

8,000
45,000
15,000

0
99,000
0

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

๒๙
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

หมายเหตุ

- ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการชุมชนระดับจังหวัด
- จัดกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการศัตรูยางพารา
- จัดทำแปลงเรียนรูก้ ารควบคุมศัตรูยางพารา
- ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจด้วยวีธีผสมผสานเพื่อลดการใช้
สารเคมี ลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช

8,000
144,000
15,000
46,000

8,000
45,000
15,000
46,000

0
99,000
0
0

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

- กิจกรรมอบรมหลักสูตรการป้องกันโรคและศัตรูยาง

64,500

51,425

13,075

-

-

-

44,274,600

22,994,769.96

21,279,830.04

- โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ด้อยโอกาส /กิจกรรมจัดที่ดนิ (ส.ป.ก.)

496,888

321,265

175,623

- จั ด ตั้งสหกรณ์ ในพื้น ที่โ ครงการ คทช./ โครงการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทำกิ น ของเกษตรกร/กิ จ กรรม
ยกระดั บ รายได้ เ กษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่ อ ลดความเหลื่อม
ล้ำ

196,000

184,925

11,075

351,605

81,935

269,670

45,596,593

23,748,319.96

21,848,273.04

- เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร
- การจ้างงานของกรมชลประทานในหน้าแล้ง

- งานกองทุนหมุนเวียนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ ากจน

รวม

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ถ้ามี)
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา
สำนักงานการยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัด
สงขลา

ไม่มีงบประมาณ
โครงการชลประทาน
สงขลา
สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดสงขลา

สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสงขลา

-ไม่มี
-ไม่มี

7. โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร หน่วยงานหลัก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9
1.. วัตถุประสงค์(โครงการ/กิจกรรม) การจัดทำข้อมูลด้านการเกษตร สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัดสินใจ คาดการณ์ เตือนภัย เฝ้าระวัง รวมถึงการจัดทำรายงาน ตามความต้องการ ผู้ใช้โดยใช้เครื่องมือ ในการวิเคราะห์
รูปแบบ ต่างๆ เช่น (Business Intelligence :BI) และปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence :AI)
2. เป้าหมาย เพื่อบริการข้อมูลแก่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ประชาชน สำหรับใช้ประกอบการ ตัดสินใจ
ดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน และการประกอบกิจกรรม ทางการเกษตรข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ที่ได้รับการ
สำรวจ/ปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานอื่น การสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยง ข้อมูลกับหน่วยงาน
อื่นได้ ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ การปรับเปลี่ยน เพื่อการผลิตที่
เหมาะสม กับศักยภาพ และเกิด ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และมาตรการที่สอดคล้อง เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการตรวจ
โครงการ/กิจกรรม(ระบุ)
1 . โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า 1.พั ฒ นาระบบการบู ร ณา
แพลตฟอร์มดิจิตัลของรัฐ การ/เชื่อ มโยงข้อ มูลและจั ด
รายงาน
2.พัฒนาระบบการวิเคราะห์
ข้อมูล(Big Data Analytics)

ความก้าวหน้า
1) ประกาศแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2563
2) ผลการพิจารณา
อุทธรณ์ของ
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และ

แผน
1 แพลต
ฟอร์ม

ผล
ดำเนินการจัดซื้อ

1 ระบบ

จัดจ้างใหม่

อยู่ระหว่าง

ผลผลิต
-

ผลลัพธ์ หมายเหตุ
สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษต
รเขตที่ 9

๓๐
ประเด็นการตรวจ

โครงการ/กิจกรรม(ระบุ)

ความก้าวหน้า
ข้อร้องเรียน
กรมบัญชีกลาง ให้
สศก.ยกเลิก การจัดซื้อจัด

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์ หมายเหตุ

จ้าง และดำเนินการใหม่
ตามชั้นตอนต่อไป
3) ประกาศยกเลิกประกวด
ราคาจ้าง เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2563
4) อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใหม่

3.พั ฒ นาระบบปฏิ ท ิ น การ
ผลิต
4. พั ฒ นาระบบ Coaching
เป็นการรวมองค์ความรู้ทาง
การเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญใน
พื้นที่
5.พั ฒ นาระบบ Public AI
เป็นระบบที่ช่ว ยแนะนำการ
ทำกิ จ กรรมทางการเกษตร
ด้านการปลูกพืช ปศุสัตว์และ
ประมง

1 ระบบ
1 ระบบ

1 ระบบ

3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม (ต่อ)
ประเด็นการตรวจ
โครงการ/กิจกรรม(ระบุ)
2 ) โ ค ร ง ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง - การสำรวจ/ปรับปรุงและ
ท ะ เ บ ี ย น เ ก ษ ต ร ก ร ผู้ ขึ้ นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สัตว์น้ำ และโรงเพาะฟัก

แผน
7,202
ราย

ผล
7,459
ราย

ผลผลิต
สำรวจ/ปรับปรุงและ
ขึ้ นทะเบียนฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ
โรงเพาะฟัก 7,459
ราย คิดเป็น 103.56%

-การสำรวจและปรั บ ปรุ ง
ข้ อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกร
ประมง

7,202
ราย

780
ราย

สำรวจและปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรแล้ว
780 ราย คิดเป็น
10.83%

3) โ ครงก า รป รั บ ป รุ ง -การสำรวจ/ปรั บปรุ งและขึ้ น -การสำรวจ/ -การสำรวจ/ 1.จำนวนเกษตรกรผู้
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง ทะเบียนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ปรับปรุง
ปรับปรุง เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการ
สัตว์
และขึ้น
และขึ้น สำรวจและขึ้นทะเบียน
ทะเบียน
ทะเบียน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
เกษตรกรผู้ เกษตรกร
(ราย)
เลี้ยงสัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์
4)โครงการปรับปรุง
-การสำรวจและปรับปรุง
-การ
-กำลัง
1.ข้อมูลทะเบียน
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร สำรวจและ ดำเนินการ เกษตรกรที่ได้รับการ
พืช
ปรับปรุง
สำรวจ
สำรวจและปรับปรุง
ข้อมูล
และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ทะเบียน
ปรับปรุง
กับหน่วยงานอื่นได้
เกษตรกร
ข้อมูล
2.การเชื่อมโยงกับ
100,000 ทะเบียน
ฐานข้
อมูลเกษตรกร
ครัวเรือน เกษตรกร
กลาง(Farmer ONE)

ผลลัพธ์
ข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรได้รับการ
สำรวจ/ปรับปรุงใน
ระบบทะเบียน
เกษตรกร กรมประมง
กำลังบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ

หมายเหตุ
สำนักงานประมง
จังหวัดสงขลา

1..ปรับปรุงและขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์50,504 ราย

สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
สงขลา

1.ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นได้

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

2. มีการเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลเกษตรกร
กลาง(Farmer ONE)
1 ครั้งต่อสัปดาห์

๓๑
ประเด็นการตรวจ
โครงการ/กิจกรรม(ระบุ)
5) ตรวจสอบ ศั ก ยภาพ -กำหนดเขตการใช้ที่ดินพืช
พื ้ น ที่ โ ดยใช้ Agri-Map เศรษฐกิ จ ตามเงื ่ อ นไขที่
เพื่อ จั ดทำ Zoning
กำหนด

แผน
180 ไร่

ผล
180 ไร่

-ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ เ ก ษ ต ร ก ร
ปรับเปลี่ยนการผลิ ตพื ช ที่ ไม่
เหมาะสม ตามแผนที่ AgriMap ไปเป็นการผลิต พืชอื่น
ที่เหมาะสม
-ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ร ิ ม
เ ก ษ ต ร ก ร ใ น พื ้ น ที ่ ไม่
เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน
ไปสู่ก ารเพาะเลี้ย งสั ต ว์ น้ ำ
ปลู ก พื ช อาหารสั ต ว์ และ
แปลงหม่อน
-ก ารจั ด ท ำ แ ผน บ ริ ห า ร
จั ด ก า รสิ น ค้ า เ ก ษ ต ร ที ่
เหมาะสมกั บ ศักยภาพของ
พื้นที่
อบรมพัฒนาครูบัญชี

180 ไร่

180 ไร่

180 ไร่

180 ไร่

180 ไร่

180 ไร่

1 ราย

1 ราย

อบรมเกษตรกรด้ า นบั ญ ชี
ต้นทุนอาชีพ(อบรม/กำกับ/
ติดตาม)

25 ราย

25 ราย

6 ) ก า ร อ บ ร ม บ ั ญ ชี
ครัวเรือน

ผลผลิต
การตรวจสอบ
ศักยภาพพื้น ที่โดยใช้
Agri-Map และจั ด ทำ
Zoning (180 ไร่)

ผลลัพธ์
การส่งเสริมให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยน
การผลิ ตพื ช ที่ ไม่
เหมาะสม

หมายเหตุ
สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด
สงขลา

ได้รับความรู้ด้านบัญชี

เกษตรกรสามารถจัดทำ
บัญชีครัวเรือน/บัญชี
ต้นทุนอาชีพได้

สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สงขลา

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
สรุป งบประมาณได้รับการจัดสรร 1,678,548 บาท เบิกจ่าย 1,027,940.39 บาท
คิดเป็นร้อยละ 52.75
โครงการ/งบประมาณ (ระบุ)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 6,500
บาท

5,406.22

1,093.68

153,765.07

5,734.93

270,000

๐

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
สงขลา

การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จำนวน 423,000 บาท

276,560

146,440

สำนักงานเกษตรจังหวัด
สงขลา

การอบรมครัวบัญชีและเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 29,490 บาท

29,490

๐

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สงขลา

การจัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร 660,490 บาท

206,650

453,840

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขตที่ 9

86,069.10

43,498.90

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขตที่ 9

การสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 159,500 บาท
การตรวจสอบศักยภาพของพื้นที่ โดยใช้ Agri-Map/Zoning
จำนวน 270,000 บาท

การจัดทำข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ 129,568 บาท

รวม

1,678,548 บาท

1,027,940.39 650,607.61

สำนักงานประมงจังหวัด
สงขลา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สงขลา

๓๒
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ถ้ามี)
4.1 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตัลของรัฐอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
4.2 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านการประมงให้เป็นปัจจุบนั
4.3 การสำรวจและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนด
4.4 เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ทดี่ ินอย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตัลของรัฐอยู่ระหว่างการจัดซือ้ จัดจ้าง

8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรจังหวัด
สงขลา
1. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม) เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต
การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนา การเกษตรในพื้นที่
2. เป้าหมาย การพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และ
การตลาดแก่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นตรวจ กิจกรรม (ระบุ)
แผน
ผล
ผลผลิต
ผลลัพธ์ หมายเหตุ
1. เกษตรกรได้รับ
1.เป็นศูนย์กลาง
สำนักงาน
1) การดำเนินงาน 1) การพัฒนาศักยภาพ
ศพก. และ ศูนย์เครือข่าย
การถ่ายทอดความรู้ ในการถ่ายทอด
เกษตรจังหวัด
ในส่วน ศพก. -พัฒนาฐานเรียนรู้และ
64 ศูนย์
64 ศูนย์
จาก ศพก.(ราย)
เทคโนโลยีการ
และทุก
และศูนย์
หลักสูตรด้านพืช
(กสก)
(กสก)
2. ศูนย์เรียนรู้ได้รับ ผลิต การบริหาร
หน่วยงาน
-พั
ฒ
นาฐานเรี
ย
นรู
แ
้
ละ
16
ศู
น
ย์
16
ศู
น
ย์
การพั
ฒ
นาด้
า
นการ
จั
ด
การ
และ
เครือข่าย
หลักสูตรด้านประมง
-พัฒนาฐานเรียนรู้และ
หลักสูตรด้านปศุสัตว์
- อบรมครูบัญชีประจำ
ศูนย์เรียนรู้

(ปม)
16 ศูนย์
(ปศ.)
16 ศูนย์
(ตส-สตท.9)

(ปม)
16 ศูนย์
(ปศ)
16 ศูนย์
(ตส-สตท.9)

- การพัฒนาศักยภาพ
ศพก. และ ศูนย์เครือข่าย
สวพ.8

แปลง
ต้นแบบ
18 ราย
พื้นที่ 18 ไร่
128 ศูนย์
(ปม)
16 ศูนย์

แปลงต้นแบบ
18 ราย พื้นที่
18 ไร่

-พัฒนาแปลงเรียนรู้ศูนย์
หลัก และ ศูนย์เครือข่าย
- สร้างศูนย์เครือข่าย
ศพก. ด้านปศุสัตว์

16 ศูนย์ (ปม)
- ศูนย์ (ปศ)
16 ศูนย์

ผลิตพืช การประมง
การปศุสัตว์ (ศูนย์)
3.เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้
จำนวน 128 ศูนย์
4. เกษตรกรใน
เครือข่ายของ ศพก.
ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ผลงานวิจัยของกรม
วิชาการเกษตร และ
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทาง
การเกษตร
5. ศพก. ได้รับการ
พัฒนาฐานเรียนรู้
เทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช

การตลาดแก่
เกษตรกร
รวมทั้งการ
ให้บริการทาง
การเกษตรและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร
ให้บริการแก้ไข
ปัญหาและรับ
เรื่องร้องเรียน
ของเกษตรกร
รวมทั้งเป็นจุด
ศูนย์กลางในการ
พบปะของ
อาสาสมัคร
เกษตร

๓๓
ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

68 ครั้ง
(กสก)
16 ราย

68 ครั้ง
(กสก)
16 ราย

คณะกรรมการ
ศพก. ได้ประชุม
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน

2. เกษตรกรต้นแบบเกษตร
ผู้นำและเกษตรกรเครือข่าย
ของ ศพก. ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
พืชจากกรมวิชาการเกษตร
สามารถนำความรู้ที่ได้ไป
เพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต
พืชได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
2.ศพก. ได้รับการพัฒนา
ฐานเรียนรู้และสามารถ
ให้บริการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืช
3. เครือข่ายสารวัตรเกษตร
อาสามีความเข้มแข็ง
สามารถป้องกันปัญหาการ
ถูกหลอกลวงให้ซื้อปัจจัยการ
ผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ
4.ศูนย์เรียนรู้มีครูบัญชีที่มี
ศักยภาพในการให้ความรู้
ด้านการจัดทำบัญชี

สำนักงาน
เกษตร
จังหวัดและ
ทุก
หน่วยงาน

3) การสนับสนุนการ
ให้บริการของ ศพก.
3.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตด้านการ
ประมง
3.2 จัดกิจกรรมวัน
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
(Field day)
3.3 สนับสนุนภารกิจ
งานตามนโยบายของ
รัฐบาลและงานบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน
3.4.จัดทำข้อมูลต้นทุน
อาชีพรายสินค้าเกษตร

1,600 ราย
(กป)

1,600
ราย (กป)

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เกษตรกรได้
100%

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ด้านการประมง

สำนักงาน
ประมง
จังหวัด
สงขลา

16 ครั้ง

16 ครั้ง

16 ศูนย์
(กป)

16 ศูนย์
(กป)
บอร์ดต้นทุน
อาชีพ
ประจำศูนย์

วิเคราะห์ศักยภาพการ
ประกอบอาชีพ เพื่อการสอน
แนะนำการจัดทำบัญชี

3.5.พัฒนาฐานเรียนรู้
ด้านบัญชี

16 ศูนย์
(ตส-สตท.9)

พัฒนาการสอน
ของครูบัญชี

ครูบัญชีมีสื่อการสอน
เกษตรกร

พัฒนาเกษตรกร
100%

เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ไป
ปฏิบัติได้

สำนักงาน
ตรวจบัญชี
สหกรณ์
สงขลา
สำนักงาน
ตรวจบัญชี
สหกรณ์
สงขลา
สำนักงาน
เกษตร
จังหวัด
สงขลา

2) การบริหารจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
- การบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนศูนย์ฯ (กสก.)
- สนับสนุนพันธุ์สัตว์และ
ปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์
เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุ
สัตว์)

4) การพัฒนาเกษตรกร
- การฝึกอบรมเกษตรกร
(กสก.)
- การฝึกอบรมเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ ศพก.

16 ศูนย์
16 ศูนย์
(ตส-สตท.9) (ตส-สตท.9)

4 ครั้ง
(กสก)
16 ราย

16 ศูนย์
(ตส-สตท.
9)
4 ครั้ง
(กสก)
16 ราย

๓๔
ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

- การฝึกอบรมเกษตรกรผู้ 160 ราย
เลี้ยงสัตว์
- ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศูนย์ 16 ราย
เครือข่ายศพก.(ปศ.)
-การอบรมเกษตรกร/แปลง 198 ราย
ต้นแบบ
5) การติดตามและ
รายงานผลดำเนินงาน
- ติดตาม ให้คำแนะนำ
และประเมินผล (ปศ)
- ติดตามประเมินผล
6) การพัฒนาศูนย์
เครือข่าย
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน
(ศดปช.)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.)

12 ครั้ง

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

อบรมเกษตรกรได้
100%

เกษตรกรมีความรู้การจัดการ
แปลงได้

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรสงขลา

ดำเนินการ100%

เกษตรกรได้รับความพอใจ

ทุก
หน่วยงาน

160 ราย
16 ราย
198 ราย

5 ครั้ง

16 ศูนย์
16 ศูนย์
(ตส-สตท.9) (ตส-สตท.9)
7 ศูนย์
(กสก)

7 ศูนย์
(กสก)

32 ศูนย์
(กสก)

32 ศูนย์
(กสก)

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร 3,436,612 บาท เบิกจ่าย 2,259,195.0๘ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๕.74
งบประมาณ (ระบุ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

หมายเหตุ

จำนวน 456,000 บาท

449,304.55

6,695.45

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

จำนวน 1,910,800 บาท

1,096,179

814,621

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

จำนวน 246,300 บาท

118,642.15

127,657.85

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

จำนวน 181,912 บาท

124,526.61

57,385.39

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

จำนวน 369,600 บาท

1๙๘,5๔๒.7๗

171,057.2๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

จำนวน 120,000 บาท

120,000

0

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

จำนวน 152,000 บาท

152,000

152,000

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

2,259,195.0๘

1,177,๔16.9๒

การดำเนินงานในส่วน ศพก. และศูนย์เครือข่าย

รวม

3,436,612 บาท

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
-เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 90
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
- เนื่องจากสถานการณ์โควิด มีผลให้กิจกรรมการอบรม ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ไม่
สามารถดำเนินการได้ในบางกิจกรรม ตามแผนงาน

๓๕
9. โครงการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสงขลา (สป.กษ.)
1. วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่อพัฒ นาขีด ความสามารถในการแข่ง ขั นภาคการเกษตรด้ว ย เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้ง เครื่องจักรกลเกษตร เป็นศูนย์อบรม
บ่มเพาะเกษตรกร ผู้นำสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer STARTUP เกษตร และ SME เกษตร
ภายในจังหวัด ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการวิจัย การพัฒนาการลงทุน การแปรรูป และการ
บริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
2. เป้าหมาย
2.1 จัดทำและบันทึกข้อมูล Innovation Catalog จำนวน 2๒ เรื่อง
2.2 เป้าหมาย ศพก. จังหวัดสงขลา จำนวน 16 แห่ง (นำร่อง 1 แห่ง ในปี 2564 และ
ดำเนินการปี 2565 อีก 15 แห่ง)
2.3 เป้าหมายแปลงใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 86 แห่ง (นำร่อง 1 แห่ง ในปี 2564)
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
แผน
ผล
ผลลัพธ์
หมายเหตุ
1. มีการรายงาน (Update) Innovation Catalog
ของ AIC ในระบบ Innovation Catalog ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (https://aicinfo.moac.go.th/aic) (ผนวก 1)

20 เรื่อง

2. เกษตรกรได้ ร ั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมของ AIC ผ่าน ศพก. (ผนวก 2)

20 ราย

กิจกรรม

แผน

3. ศพก. มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับจาก
AIC
(ผนวก 2)
4. เกิดการใช้นวัตกรรมและเกษตรสมัยใหม่ในมิติขยาย
ผลสู่เกษตรกรแปลงใหญ่หรือเกษตรกรที่มีความพร้อม
จำนวน 1 แห่ง/1 เขตตรวจราชการ (1 กลุ่มจังหวัด)
(ผนวก 3)

1 แห่ง

1 แห่ง

36 เรื่อง มี Catalog ของ AIC ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อม เขตหาดใหญ่
ให้บริการและถ่ายทอด เป็นผู้ดำเนินการ
เทคโนโลยีแก่
รอบที่ 1 ภายใน 16 มีนาคม 264
กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ จำนวน 14 เรื่องรอบที่ 2 ภายใน 30
มิถุนายน 2564 จำนวน 22 เรื่อง
20 ราย เกษตรกรสมาชิกศพก. กิจกรรมหลักของศพก. อ.นาหม่อม
ได้รับการถ่ายทอด
(นำร่อง) เป็นกิจกรรมเกษตรผสมผสาน
เทคโนโลยีจาก AIC และ ปี 2564
สามารถนำไปใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาการเกษตรได้

ผล

ผลลัพธ์

1 แห่ง ศพก. มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ได้รับจาก
AIC เป็นต้นแบบ
1 แห่ง สมาชิกแปลงใหญ่ ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพสินค้า
และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง

หมายเหตุ
เป้าหมาย 16 แห่ง (ปี 2564 นำร่อง
จำนวน 1 แห่ง
ปี 2565 ดำเนินการอีก 15 แห่ง)
ดำเนินการในกลุ่มแปลงภายใต้ ศพก.อ.
นาหม่อม ซึ่งมีสมาชิก 40 ราย เพื่อเพิ่ม
คุณภาพน้ำผึ้งดิบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื ่ อ เพิ ่ มมู ลค่ า น้ ำ ผึ ้ งโพรงของกลุ่ ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ผึ้ งโพรง อำเภอนา
หม่อม

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) - ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ /ผลลัพธ์
1) ยกระดับการทำการเกษตรของเกษตรกรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการ
ทำการเกษตร
2) ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

๓๖
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข - ไม่สามารถสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ในลักษณะที่เป็น
ครุภัณฑ์ได้ เกษตรกรต้องลงทุนเอง
6. ประเด็นต้องการสนับสนุน/ข้อเสนอแนะ
6.1 ระดับพื้นที่
-ต้องการให้มีการสนับสนุนกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการบูรณาการการปฏิบัติงานของ 1. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
เทคโนโลยีเกษตร 4.0 (1.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech 1.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตร
อัจฉริยะ 1.3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce 1.4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ธุรกิจเกษตร) และ 2. คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ให้กับ AIC จังหวัด เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ที่ชัดเจน
ต่อไป)
6.2 ระดับนโยบาย
- ควรสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม
1. AIC_Innovation Catalog ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบได้ จำนวน 36 เรื่อง ดังนี้
1. PSU Smart Farm
16. ระบบบำบัดน้ำเสียในการเลี้ยงกุ้งแบบสองขั้นตอนด้วยผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อแบคทีเรีย
2. การจัดการดินในสวนยางพาราต่อตัวชี้วัดคุณภาพดินทางกายภาพ
และ ก๊าซโอโซน
3. การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในภาคใต้ของประเทศไทย
17. โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาดุก
4. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพะยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสม
อุย (Clarias macrocephalus)
กลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
18. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
5. การพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์และตำแหน่งของช่อดอกต่อคุณภาพ 19. ศูนย์ปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพพืชปลูก
เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่
20. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพือ่ การส่งออก
6. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของส้มจุกโดยเครื่องหมายอาร์เอพี 21. ศูนย์วิจยั พืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน
ดี
22. ศูนย์วิจยั และควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
7. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านใน 23. ศูนย์วิจยั และพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
เขตภาคใต ้ ของประเทศไทย
24. ศูนย์สมุนไพรทักษิณ
8. การศึกษาคุณสมบัติแผ่นยางพาราผสมสารฟีโรโมน cue-lure สำหรับดึงดูด 25. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากปาล์มน้ำมันและพืชน้ำมัน
แมลงวันแตง Zeugodacus cucurbitae (Couqillett) (Diptera:
26. สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ นาทวี
Tephritidae)
27. สถานีวจิ ัยคลองหอยโข่ง
9. การสร้างแบบจําลองการผลิตยางพาราเพื่อการดํารงชีพของเกษตรกร
28. สถานีวจิ ัยท่าเชียด
ชาวสวนยางภายใต้ระบบการทําฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กในภาคใต้ 29. สถานีวจิ ัยเทพา : ศูนย์เรียนรูก้ ารทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. ความต้องการบริโภคเนื้อแพะและแกะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
30. สถาบันพัฒนาทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
11. ความเป็นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ในภาคใต้ของประเทศไทย 31. สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา
12. แบคทีเรียจำเพาะต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่าย สีเขียวแกมน้ำ 32. สถาบันฮาลาล
เงินสายพันธุ์ Osci-TK01 ในฟาร์มกุ้งทะเล
33. สารสกัดไบยูคาลิปตัสลดติดเชื้อดื้อยาเครื่องมือแพทย์
13. ผลของการเชือดแบบฮาลาลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อไก่กระทง 34. สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
14. ผลของการเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต่อ
35. สำนักนวัตกรรมดิจิตัลและระบบอัจฉริยะ
คุณลักษณะ และคุณค่าทางโภชนาการของโรตีกรอบ
36. อุทยานวิทยาศาสตร์
15. พัฒนาการทางเนื้อเยื่อวิทยาของระบบย่อยอาหาร และการพัฒนาอาหาร
สําเร็จรูปขนาดเล็กสําหรับปลากะพงขาววัยอ่อน

2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ AIC ผ่าน ศพก.
1. จำนวน ศพก. จังหวัดสงขลา จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย 4 ประเภท
สินค้าหลัก ดังนี้
1) ยางพารา
2) ข้าว
3) เกษตรผสมผสาน
4) มังคุด

จำนวน 6 แห่ง
จำนวน 5 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง

(อ.จะนะ อ.เทพา อ.บางกล่ำ อ.เมืองสงขลา อ.สะเดา อ.หาดใหญ่)
(อ.กระแสสินธุ์ อ.ระโนด อ.รัตภูมิ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร)
(อ.คลองหอยโข่ง อ.ควนเนียง อ.นาหม่อม อ.สะบ้าย้อย)
(อ.นาทวี)

๓๗
2. พื้นที่เป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) ศพก.อ.นาหม่อม จ.สงขลา (ต้นแบบ) เกษตรกรจำนวน 20 ราย
2) ดำเนินการในกิจกรรมไม้ผลและพืชผัก โดยใช้ AIC Catalog คือ สถานีวิจัย
เทพา : ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. เรื่องการจัดการดินและ
ปุ๋ย)
3) กิจกรรมดำเนินการ ได้แก่
(1) วิเคราะห์ดินตัวอย่างดิน และปุ๋ยหมักของ สมาชิก ศพก. ที่ศูนย์
ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง มอ.
(2) วิเคราะห์คุณสมบัติดิน ให้คำแนะนำการเติมธาตุอาหารหรือผสมปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน (อินทรีย์วัตถุ/เคมี/ชีวภัณฑ์อารักขาพืช) ให้ครบถ้วนตามความต้องการของชนิดพืช
(3) จัดทำแปลงทดลองปลูกพืชเปรียบเทียบ กรณีที่ใช้/ไม่ใช้ปุ๋ยหรือธาตุ
อาหารพืชที่ปรับปรุง
3. ผลการดำเนินงานแปลงใหญ่
1. จำนวนแปลงใหญ่ จังหวัดสงขลา

จำนวน 86

แห่ง

ประกอบด้ วย 16 ประเภท

สินค้าหลัก ได้แก่
(1) ด้านพืช จำนวน 12 ชนิดสินค้า ได้แก่ 1. ข้าว 2. ผึ ้ ง โพรง 3. ปาล์ ม น้ ำ มั น 4.
ทุเรียน 5. กล้วย 6. ลองกอง 7. มะพร้าว 8. มังคุด 9. ผักพื้นบ้าน 10. กาแฟ 11. ส้มจุก 12. ชันโรง
(2) ด้านปศุสัตว์
จำนวน 2 ชนิดสินค้า ได้แก่ 1. แพะ
2. โคเนื้อ
(3) ด้านประมง
จำนวน 2 ชนิดสินค้า ได้แก่ 1. ปลานิล
2. กุ้งขาว
จำแนกเป็นรายอำเภอ (หน่วย : แปลง) ดังนี้
อำเภอ/ชนิดสินค้า ยางพารา ข้าว ผึ้งโพรง ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน กล้วย ลองกอง มะพร้าว มังคุด ผักพื้นบ้าน กาแฟ ส้มจุก ชันโรง แพะ โคเนื้อ ปลานิล กุ้งขาว รวม
รวม
34 17 7
5
4 3 2
2
1
1
1 1 1 2 2 2
1 86
1 กระแสสินธุ์
2 2
- - - 1
- 5
2 คลองหอยโข่ง
3
- 1
- - - - 4
3
ควนเนียง
2
- - - - - 2
4
จะนะ
5
- 1
1 1
- 1 - 1 - 10
5
เทพา
4 1 - 1
- - - - 6
6
นาทวี
3
- 2
1 1
- - - - 7
7
นาหม่อม
1
- 1
1 - - - - 3
8
บางกล่ำ
1 1 1
- - 1 - - 4
9 เมืองสงขลา
2
- 1
- - - - 3
10
ระโนด
6 2
- 1
- - 1 1
1 12
11
รัตภูมิ
1 2 1
- - - - 4
12 สทิงพระ
3 1
1
- - - 1
- 6
13
สะเดา
4
- 1
1
- - - 1
- 7
14 สะบ้าย้อย
3
- 1 1 - - - 5
15 สิงหนคร
2 - - - - 2
16 หาดใหญ่
5
- 1
- - - - 6
ที่

2. พื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อำเภอนาหม่อม (กลุ่มภายใต้ ศพก.อ.นา
หม่อม) ซึ่งมีสมาชิก 40 ราย โดยใช้ AIC Catalog ของสถานีวิจัยเทพา

๓๘
3. กิจกรรมดำเนินการ ได้แก่
1) การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำผึ้งดิบ
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและให้ได้มาตรฐาน เช่น เครื่องดื่มจากน้ำผึ้ง สบู่น้ำผึ้ง
เป็นต้น
3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยต่อเนื่อง
10. โครงการประกั น รายได้เ กษตรกรผู ้ ป ลู กข้ า ว ปี 2563/64 มาตรการคู่ขนาน และ และโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา)
1. โครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกร
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564
ชนิดข้าว
ราคาประกันตันละ
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
ความชื้น
(บาท)
ข้าวเปลือกหอมมะลิ
15,000 บาท
ไม่เกิน 14 ตัน/ครัวเรือน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอก
14,000 บาท
ไม่เกิน 16 ตัน/ครัวเรือน
พื้นที่
ไม่เกิน
ข้าวเปลือกเจ้า
10,000 บาท
ไม่เกิน 30 ตัน/ครัวเรือน
ร้อยละ 15
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
11,000 บาท
ไม่เกิน 25 ตัน/ครัวเรือน
ข้าวเปลือกเหนียว
12,000 บาท
ไม่เกิน 16 ตัน/ครัวเรือน
เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 –
28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันฯ ได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการ
จ่ายเงินซ้ำซ้อน ในส่วนของการจ่ายเงิน ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่
กำหนดภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนดเกณฑ์กลางอ้ างอิงโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระในการเข้าร่วมโครงการ
ประกัน รายได้ฯ เกษตรกรไม่ต้องทำสัญญาประกันรายได้กับ ธ.ก.ส.
⬧ มาตรการคู่ขนานควบคู่กบั โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ได้แก่
(1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี : วงเงิน 19,826 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1
พฤศจิกายน 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2564 นอกจากเกษตรกรจะได้รับสินเชื่อและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้ว เกษตรกรที่มี
ยุ้งฉางจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท กรณีสหกรณ์จะได้รับตันละ 1,000 บาท และสมาชิกจะได้รับ ตันละ 500
บาท
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร : วงเงิน 15,000 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยสหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1.0
(3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก : วงเงิน 610 ล้านบาทระยะเวลา
ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 - 1 มีนาคม 2564 ให้ผู้ประกอบการเก็บข้าวไว้ระยะเวลา 2-6 เดือน และจะได้รับ
ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ซึ่งจะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมากเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
ข้าวเปลือก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพช่วยให้รัฐบาลประหยัด
งบประมาณในการชดเชยตามโครงการประกันรายได้
⬧ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต
2563/64 เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยให้เกษตรกรมี
กำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตข้ าว โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขึ ้นทะเบีย นผู้ปลู กข้าว ปีการผลิ ต

๓๙
2563/64 อัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทเป็นการจ่ายก่อน
ในเบื้องต้น วงเงินจ่ายขาด 28,046 ล้านบาท
11. โครงการประกั น รายได้ เ กษตรกรชาวยางพารา ระยะที ่ 2 และโครงการคู ่ ขนานตามมติ ณ ะ
กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 (การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
ความเป็ นมา : คณะรั ฐ มนตรี ม ี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ด ำเนิ น มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที ่ 2 พร้ อ ม
4 โครงการคู่ขนาน วงเงินรวม 10,042 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2
และ 4 โครงการคู่ขนานมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 คือ 1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ 2) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 4) โครงการสนับสนุ นสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้
ประกอบกิจการยางแห้ง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
⬧โครงการประกันรายได้ เกษตรกรขาวสวนยาง ระยะที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน
2563 – กันยายน 2564
ชนิดยาง
ราคาประกันกิโลกรัมละ
ปริมาณผลผลิต
(บาท)
(กิโลกรัม/ไร่)
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี
60 บาท/กิโลกรัม
20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน
น้ำยางสด ( DRC 100 % )
57 บาท/กิโลกรัม
20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน
ยางก้อนถ้วย ( DRC 50 % )
23 บาท/กิโลกรัม
40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน
เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สวนยางเปิดกรีดอายุ 7 ปีขึ้นไป ไม่
เกิน 25 ไร่/ราย โดยมีสัดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของ 60 % คนกรีดยาง 40%
⬧ โครงการคู่ขนานควบคู่กับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ได้แก่
(1) โครงการสนับ สนุน สิน เชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2565 รัฐชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี วงเงิน 600 ล้านบาท
และค่าบริหารจัดการโครงการ 4 ล้านบาท
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงสร้างมูลภัณฑ์
กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ออกไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วงเงิน 898.76
ล้านบาท
(3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินเดิมคงเหลือ 10,961.80 ล้าน
บาท
(4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางแห้ง วงเงินเดิม 20,000
ล้านบาท ตั้งแต่มกราคม 2563 – ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ครอบคลุม
เกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านราย
5. สถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ (เช่น สินค้าเกษตร ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสัตว์ ผลการสุ่ม
ตรวจนมโรงเรียน)
5.1) สินค้าเกษตร..ด้านพืช....4... ชนิด (ทุเรียน,มังคุด,เงาะ,ลองกอง) พื้นที่ยืนต้น.....37,230....ไร่ เนื้อที่ให้ผล..
33,172.....ไร่ ปริมาณผลผลิต 20,744... ตัน คาดการณ์ผลผลิต ....20,744.... ตัน ดังนี้
เดือนกันยายน 64 จำนวนผลผลิต ......7,602 ...ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนตุลาคม 64 จำนวนผลผลิต ............402 ..ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน

๔๐
เดือนพฤศจิกายน 64 จำนวนผลผลิต ........-..........ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนธันวาคม 64 จำนวนผลผลิต ............-..........ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
หมายเหตุ ผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาด ช่วงเดือน กรกฎาคมน สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2564
กรณีไม่เกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด
...-...........
ตัน จำนวน.....-....ชนิด ประมาณ...-...ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ……..-………... กก/ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ....................... ตัน คิดเป็นร้อยละ ......- ของผลผลิตทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ......... ตัน ผลผลิต
เฉลี่ย...-..... กก/ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาด.....-....... ตัน คิดเป็นร้อยละ ......-........ ของผลผลิตทั้งหมด
-ปัญหา/ความเสี่ยง/แนวโน้มความเสียหาย พบว่าปัจจุบันมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง...................
พื้นที่ปลูก............. ประมาณ......................ไร่
5.2) สินค้าเกษตร..ด้านประมง....2... ชนิด (ปลากะพง,กุ้งทะเล) พื้นที่ เลี้ยง.....12,949......ไร่ ปริมาณผลผลิต
..13,685.37.... ตัน คาดการณ์ผลผลิต ดังนี้
เดือนกันยายน 64 จำนวนผลผลิต .....435.94...ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนตุลาคม 64 จำนวนผลผลิต .......478.94..ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนพฤศจิกายน 64 จำนวนผลผลิต ..190.00..ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนธันวาคม 64 จำนวนผลผลิต ......231.00..ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
หมายเหตุ ปลากะพง ขนาด 3-5 กิโลกรัม/ตัว ราคา 130-160 บาท, กุ้งทะเล ขนาด 65 ตัว/กิโลกรัม ราคา 125130 บาท/กิโลกรัม
5.3) สินค้าเกษตร..ด้านปศุสัตว์....3... ชนิด (โคเนื้อ,สุกร,ไก่เนื้อ) จำนวนสัตว์ทั้งหมด......2,292,072... ตัว ปริมาณ
ผลผลิต.....4,255,089........... ตัว คาดการณ์ผลผลิต ดังนี้
เดือนกันยายน 64 จำนวนผลผลิต .....355,651 ...ตัว ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนตุลาคม 64 จำนวนผลผลิต ........366,619 .ตัว ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนพฤศจิกายน 64 จำนวนผลผลิต ...273,451...ตัว ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนธันวาคม 64 จำนวนผลผลิต .......278,294...ตัว ราคา .................-.....................บาท/ตัน
หมายเหตุ โคเนื้อ ราคา 87.87 บาท/กิโลกรัม สุกร ราคา 72.39 บาท/กิโลกรัม ไก่เนื้อ ราคา 38.58 บาท/
กิโลกรัม
5.4) ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสัตว์ จำนวน 538 ฟาร์ม
5.5) ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน จังหวัดสงขลา มีโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมโครงการ จำนวน 790
โรง จำนวนนักเรียน 167,161 คน
6. สถานการณ์และการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านเกษตร
6.1 ผลการเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูสำคัญ
ข้าว
1.พบการระบาดของ...หนอนห่อใบข้าว...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...1...อำเภอ...4...ราย/ครัวเรือน พื้นที่...3...ไร่
มูลค่าความเสียหาย...(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)...บาท
2.พบการระบาดของ...หนอนกัดใบข้าว...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...1...อำเภอ...25...ราย/ครัวเรือน พื้นที่ ...
68...ไร่ มูลค่าความเสียหาย...(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)...บาท

๔๑
3.พบการระบาดของ...หนอนกระทู้...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...1...อำเภอ...27...ราย/ครัวเรือน พื้นที่...74...ไร่
มูลค่าความเสียหาย...(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)...บาท
การดำเนินการแก้ไข
1. แจ้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง
2. รักษาแปลงเพาะปลูกให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอ
3. กำจัดพืชอาศัยของหนอนกัดใบข้าว เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง หญ้าไซ หญ้าชันกาด และ
ข้าวป่า
4. ใช้แสงไฟล่อตัวเต็มวัยและทำลาย เมื่อมีการระบาดรุนแรง
ข้าวโพด
1. พบการระบาดของ...หนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด...เกษตรกรได้รับความเสียหาย...1...อำเภอ...24...ราย/
ครัวเรือน พื้นที่...12...ไร่
การดำเนินการแก้ไข
1. เก็บกลุ่มไข่ หรือ ตัวหนอนทำลายทิ้งทำลาย
2. เมื่อพบหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักจากไข่ พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อบีที สายพันธุ์ไอซาไว หรือ สายพันธุ์
เคอร์สตาร์กี้ อัตรา 80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 4-7 วัน
3. ในแปลงที่ไม่ใช้สารเคมี ใช้แมลงตัวห้ำ เช่น แมลงหางหนีบ หรือ มวนเพชฌฆาต หรือ มวนพิฆาต
4. คลุกเมล็ดด้วยสารไซแอนทรานิลิโพรล 20% เอสซี (กลุ่ม 28) อัตรา 20 ซีซี/เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม แล้วค่อย
พ่นสารทางใบต่อเมื่อพบหนอนหรือการระบาด
มะพร้าว
1. พบการระบาดของ...หนอนหัวดำมะพร้าว...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...5...อำเภอ...54...ราย/ครัวเรือน พื้นที่
...150...ไร่ มูลค่าความเสียหาย......(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย).....บาท
2. พบการระบาดของ...ด้วงแรดมะพร้าว...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...5...อำเภอ...63...ราย/ครัวเรือน พื้นที่...
46.5...ไร่ มูลค่าความเสียหาย......(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย).....บาท
3.พบการระบาดของ...แมลงดำหนามมะพร้าว...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...9...อำเภอ...110...ราย/ครัวเรือน
พื้นที่...219.5...ไร่ มูลค่าความเสียหาย....(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)...บาท
4.พบการระบาดของ...ไรศัตรูมะพร้าว...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...1...อำเภอ..13...ราย/ครัวเรือน พื้นที่...3.5...
ไร่ มูลค่าความเสียหาย...(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)...บาท
การดำเนินการแก้ไข
1) ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าวผ่านทางเว็บไซต์และสื่อช่องทางต่างๆ และถ่ายทอด
ความรู้ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ
2) ตัดทางใบมะพร้างที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์
3) ปล่อยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่
ยางพารา
1.พบการระบาดของ...โรครากขาว...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...2...อำเภอ...29...ราย/ครัวเรือน พื้นที่...33...ไร่
มูลค่าความเสียหาย...(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)....บาท
2.พบการระบาดของ...โรคใบร่วง...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...1...อำเภอ...5...ราย/ครัวเรือน พื้นที่...30...ไร่
มูลค่าความเสียหาย...(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)....บาท

๔๒
การดำเนินการแก้ไข
1) ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา
2) ให้เกษตรกรขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้าย
ในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาด
ไปยังต้นอืน่ โดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคูทุกปี
3) ให้เกษตรกรใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว
4) ทำความสะอาดแปลงยางพารา โดยการกำจัดวัชพืช เก็บเศษซากใบและส่วนอื่นๆที่เป็นโรคออกจากแปลงไป
ฝังกลบหรือกองรวม โรยด้วยปูนขาวและยูเรียน (ปริมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักปูน) แล้วรดน้ำ
5) แปลงยางมีน้ำท่วมขังให้ทำร่องน้ำระบายน้ำออกจากแปลง ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางให้แข็งแรง
6) ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อราเป็นพืชแซมยาง ได้แก่ ส้ม ทุเรียน พริกไทย ปาล์มน้ำมัน โกโก้
7) กำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งในสวนยางให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในสวนยาง
6.2 การดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร....การเกิดอุทกภัย/วาตภัย.....
6.2.1 การเตรียมการช่วยเหลือ/การให้ค วามช่วยเหลือ โดยศูน ย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภั ยพิบัติด้าน
การเกษตรจังหวัดสงขลา
1) ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทาง
ราชการ เฝ้าระวังสถานการ วาตภัย/อุทกภัย/ศัตรูพืชระบาด และมาตรการภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง แจ้งเตือนและให้คำแนะนำ
เกษตรกรในการเตรียมการป้องกัน
3) รายงานสถานการณ์น้ำและผลกระทบด้านการเกษตรจังหวัดสงขลาเป็นประจำทุกวัน
4) เตรียมความพร้อม เสบียงอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์รักษาสัตว์ป่วย และเตรียมแผนการอพยพสัตว์ในช่วงอุทกภัย
5) หากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก อุทกภัย/วาตภัย ดินถล่ม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ประสานศูนย์ติดตาม
และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย พิ บ ั ต ิ ด ้ า นการเกษตรจั ง หวั ด สงขลา เพื ่ อ ประสานงานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทาง E-mail :
paco_ska@opsmoac.go.th เบอร์โทร 0-7431-3904
7. ปัญหา/ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแก้ไข (ใครได้รับผลกระทบ/เดือดร้อนอย่างไร เมื่อใด มีข้อเสนอให้รัฐ
แก้ไขปัญหาอย่างไร ได้ปฏิบัติการไปแล้วอย่างไร ผลเป็นอย่างไร มีข้อเสนอการแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปอย่างไร)
7.1 ปัญหาที่ดินทำกิน -ไม่ม-ี
7.2 ปัญหาหนี้สิน
1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรโดยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การดำเนิน งานของจั ง หวัด สงขลา ดำเนิน งานกองทุนหมุนเวี ยนเพื ่อ การกู้ยื มแก่ เกษตรกรและผู้ย ากจน (อบก.)
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อสงวนและรักษาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของเจ้าหนี้หรือ
บุคคลอื่น
หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
หน่วยงานร่วมบูรณาการ คือ สำนักงานเกษตรอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด/สาขา
ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า (ประจำเดือนกันยายน 2564)
1. รับเรื่องคำขอกู้เงินของกองทุนหมุนเวียนฯ
จำนวน 3 ราย
2. พิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ
จำนวน
- ราย
3. ผลการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้
จำนวน
- ราย

๔๓
ปัญหา/อุปสรรค ลูกหนี้บางรายชำระหนี้ไม่ตรงเวลา หรือบางครั้งขาดวินัยในการชำระหนี้ เนื่องจากรายได้ครัวเรือนไม่
เพียงพอ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลูกหนี้บางรายจึงถูกเลิกจ้าง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา แนะนำให้เกษตรกรดำเนินชีวิตโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนะนำการ
เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการที่มีการจัดฝึกอบรม
8. ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง/ความท้าทาย ต่อการปฏิบัติ ราชการด้านการเกษตรของจังหวัด และข้อเสนอ
วิธีการลดความเสี่ยง (ระบบการบริหารงานภายในจังหวัด/การบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์/บุคลากร/ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และสังคมวัฒนธรรม)
8.1 ระบบการบริหารงานภายในจังหวัด
-ไม่มีปัญหา เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
8.2 การบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. จังหวัดสงขลามีห น่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ 51 หน่ว ยงาน
ประกอบด้วยส่วนราชการ 51 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน
2. งบประมาณส่ว นราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 3,247,110,095.70 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,052,270,063.95 บาท
คิดเป็นร้อยละ 63.20 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
3. งบพัฒนาจังหวัดสงขลา ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้รับ
จัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 28,318,194.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 24,862,020.25 บาท
คิดเป็นร้อยละ 87.80
4. งบกลุ่มจังหวัด ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น.........-........ บาท เบิกจ่ายแล้ว ........-............บาท คิดเป็นร้อยละ ........-......
5. การติดตามการเบิกจ่ายภายในจังหวัดสงขลา ดังนี้
-ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ทุกเดือน
-การติดตามผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด
-การประสานงานโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา แล้วนำเข้าระบบรายงาน
งบประมาณแผนงานของเว็ปไซด์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-อื่น ๆ (การประชุมต่าง ๆ )
8.3 บุคลากร
-บริหารงานตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลังที่ได้รับ
8.4 ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และสังคมวัฒนธรรม
-จังหวัดสงขลา มีทั้งหมด 16 อำเภอ มีพื้นที่เสี่ยงภัย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอ
นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ทำให้มีข้อจำกัดในความไม่ปลอดภัยในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
-สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การปฏิบัติงานมีข้อจำกัดในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานการณ์การควบคุมการระบาดของ
โรคไม่ให้ ล ุกลามรุน แรงมากขึ้น และการดำเนินงานในการจัดประชุมหรือกิจกรรมที่เป็นการรวมคนมีข้อ จำกั ด
ไม่สามารถดำเนินการได้
-------------------------------------

