แบบฟอร์มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

เอกสารแนบ

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสุ โขทัย

1. ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด
1.1 พื้นที่ทั้งหมด 4.12 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2.01 ล้านไร่ (50% ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นพื้นที่ปลูกข๎าว
1.192 ล๎านไรํ พืชไรํ 0.513 ล๎านไรํ พืชสวน 0.226 ล๎านไรํ ไม๎ยืนต๎น .066 ล๎านไรํ พื้นที่เลี้ยงสัตว๑ รวม .013 ล๎านไรํ
โดยมีพื้นที่ชลประทาน 0.59 ล้านไร่ (28% ของพื้นที่เกษตรกรรม)
1.2 สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม
1) ปริมาณน้้าภาพรวมจังหวัด 2,423.84 ล๎าน ลบ.ม.
2) ปริมาณน้้าฝนสะสม ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รวม 736.2 มิลลิเมตร
3) ความต๎องการใช๎น้าของจังหวัดจ้าแนก 4 ด๎าน
- อุปโภคบริโภค 32,810,000 ลบ.ม.
- ระบบนิเวศน๑
1,310,000 ลบ.ม.
- เกษตรกรรม 2,385,820,000 ลบ.ม.
- อุตสาหกรรม.
3,900,000 ลบ.ม.
4) การใช๎ประโยชน๑และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)
- พื้นที่ท้าการเกษตรที่เหมาะสม 548,720 ไรํ
- พื้นที่ท้าการเกษตรที่ไมํเหมาะสม 301,002 ไรํ ประกอบด๎วย
ที่

ชนิดสินค้า

1
2
3
4
5
6

ข๎าว
อ๎อยโรงงาน
มันส้าปะหลัง
ยางพารา
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑
ล้าไย

S1
เหมาะสมมาก
215,085
260,009
8,617
31,922
33,087
548,720

ระดับความเหมาะสมของพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
S2
S3
N
พื้นที่ป่าไม้
ปากลาง
น้อย
ไม่เหมาะสม
877,578
23,610
206,166
19,856
61,211
37,514
7,097
11,457
1,615
43,802
6,878
11,220
5,847
12,316
9,153
7,394
8,399
37,679
31,460
25,254
34,031
40,248
988,681 154,921
301,002
75,181

รวม
1,342,295
377,288
72,132
34,710
134,714
107,366
2,068,505

1.3 ขนาดเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย (GPP) มีมูลค่ารวม 45,153 ล้านบาท ปี 2560
ผลิ ตภัณฑ๑มวลรวมจั งหวัด ณ ราคาประจ้าปี ของจังหวั ดสุ โ ขทัย ปี 2560 มีมูล คํา 45,153 ล๎ านบาท
ประกอบด๎วยภาคเกษตรมูลคํา 15,207 ล๎านบาท และภาคนอกเกษตรมูลคํา 29,946 ล๎านบาท โดยมีสาขาเกษตรกรรม
การป่าไม๎ และการประมง เป็นสาขาการผลิตหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 33.7
รองลงมาคื อ สาขาการขายสํ ง ขายปลี ก และการซํ อมแซมยานยนต๑ มีสั ดสํ วนร๎อยละ 14.7 สาขาการศึกษามีสั ดสํ วน
ร๎อยละ 11.6 สาขาทางการเงินและประกันภัยมีสัดสํวนร๎อยละ 8.0 สาขาการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีสัดสํวนร๎อยละ 6.6
และสาขาอื่น ๆ มีสัดสํวนรวมกันร๎อยละ 25.4
โครงสร๎างการผลิตหลักของจั งหวัดสุโขทัย คือ สาขาเกษตรกรรม การป่ าไม๎ และการประมง เป็นส้าคัญ
โดยสินค๎าเกษตรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตร ได๎แกํ ข๎าวนาปี ข๎าวนาปรัง ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ มันส้าปะหลังโรงงาน
อ๎อยโรงงาน ยาสูบพันธุ๑เบอร๑เลํย๑ ส๎มเขียวหวาน โคเนื้อ และสุกร
จานวนประชากร รวม 595,133 คน ชาย 288,856 คน หญิง 306,277 คน รวม 217,874 ครัวเรือน (ธ.ค.
62) จ้านวนครัวเรือนภาคการเกษตร 98,340 คน (ธ.ค.62)
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1.4 พืชเศรษฐกิจ ที่สาคัญ ได้ แ ก่ ข๎า วนาปี ข๎าวนาปรัง อ๎อยโรงงาน มันส้ าปะหลั ง ส๎ มเขียวหวาน ทุเรีย น
ลองกอง มะมํวง
ปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ
ชนิดพืช
ข้าวนาปี ปี 2562/63
(เม.ย.62 - ก.ย.62)
ข้าวนาปรัง ปี 2561/62
(พ.ย.61 - มิ.ย.62)
อ้อยโรงงาน ปี 2561/62
(ต.ค.61 - ก.ย.62)
มันสาปะหลัง ปี 2561/62
(ต.ค.61 - ก.ย.62)

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
963,074

ผลผลิต (ตัน)
130,772

364,021

267,341

313,771

2,974,511

150,457

238,221

พันธุ์ข้าวที่ปลูก ได้แก่
พิษณุโลก 2 กข 49 57 พิษณุโลก กข 41 กข 31 (ปทุมธานี 80) ข๎าวเจ๎าไมํไวแสงอื่นๆ กข 29 (ชัยนาท 80)
กข 61 ชัยนาท 1 กข 6 กข 47 แมํเป๊ด ข๎าวเจ๎าไวแสงพันธุ๑อื่นๆ หอมปทุม สุพรรณบุรี 90 ปทุมธานี 1
ชนิดพืช
ส๎มเขียวหวาน
ทุเรียน
ลองกอง
มะมํวง

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
26,262
10,316
7,675
30,230

ผลผลิต (ตัน)
(ข๎อมูลเดือน พ.ค. - ก.ย.62)
9,392
8,134.87
7,256.98

1.5 สัตว์และประมง ที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ
1.5.1 ชนิดสัตว์ที่สาคัญ
โคเนื้อ
จ้านวน 78,536 ตัว
โคนม
จ้านวน 2,491 ตัว
กระบือ
จ้านวน 5,023 ตัว
สุกร
จ้านวน 52,478 ตัว
แพะ
จ้านวน 4,723 ตัว
ไกํเนื้อ
จ้านวน 121,500 ตัว
ไกํไขํ
จ้านวน 85,650 ตัว
เป็ดไขํ
จ้านวน 136,545 ตัว
1.5.2 ชนิดประมงที่สาคัญ
ชนิดปลาที่เกษตรกรเพาะเลี้ยง ได๎แกํ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาดุก และปลาเบญจพรรณ
รวม 9 อ้าเภอ จ้านวนเกษตรกร 7,816 ราย พื้นที่ 10,009 ไรํ รวมผลผลิต 1.78 ล๎านตัน
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1.6 สินค้าเด่น/ สินค้า GI
จังหวัดสุโขทัยมีสินค้าเกษตรที่ ขอ GI จานวน 2 ชนิด ได้แก่ มะยงชิด และ ละมุดสุโขทัย
ชํวงเวลา เดือน มกราคม - ธันวาคม 2561
ชนิดพืช
มะยงชิด
ละมุด

จ้านวนครัวเรือน
370
1,418

พื้นที่เพาะปลูก (ไรํ)
831
5,826

ผลผลิตรวม (ตัน)
694.08
2,372

“มะยงชิดแม่ย่า” ที่ขอติดตราสัญลักษณ๑ GIs มีเกษตรกรผู๎ปลูก ปี 2561 จ้านวน 161 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก
557.02 (ไรํ) ผลผลิตรวม 578 ตันตํอปี
(1) พันธุ์มะยงชิด : คือสายพันธุ๑ที่ได๎จากการทาบกิ่งและเสียบยอดจากต๎นสายพันธุ๑แมํยํา
ที่ปลูกในอาณาเขตพื้นที่ อ.สวรรคโลก อ.เมืองสุโขทัย อ.ศรีส้าโรง จังหวัดสุโขทัย
(2) ลักษณะทางกายภาพ
-รูปทรงผล
ผลมีขนาดใหญํรูปไขํ (ขนาดผล 9-12 ผล/กิโลกรัม)
-เปลือก
เปลือกหนากรอบ
-สีของผล
ผลดิบสีเขียวจัด ผิวนวลเข๎ม ผลสุกสีสดเหลืองอมชมพูอมแดงคล๎ายกับลูกต้าลึงสุก
-เนื้อ
เนื้อในเยอะแนํนแข็งกรอบ เมล็ดเล็กถึงเมล็ดลีบ
-รสชาติ
ผลดิ บ รสเปรี้ ย ว เมื่ อ ผลสุ ก รสหวานอมเปรี้ ย วเล็ ก น๎ อ ย หรื อ เปรี้ ย วอมหวาน
และไมํมียางอยูํในสํวนของผล
(3) ลักษณะทางเคมี
- คําความหวานอยูํในชํวง 20-24 องศาบริกซ๑
“ละมุดสุโขทัย” (LamootSukhothai / Sukhothai sapodilla fruit) ที่ขอติดตราสัญลักษณ๑ GIs หมายถึง
ละมุดสายพันธุ๑มะกอก ที่มีผลยาวรีทรงไขํ รสชาติหวานจัดและกรอบ เนื้อแห๎ง เมล็ดเล็กลีบสีด้า เนื้อในละเอียด ไมํเป็นทราย
สี น้ า ตาลอมแดง และมี ก ลิ่ น หอมผิ ว เปลื อ กบางมี สี น้ า ตาลอมเหลื อ ง ที่ ป ลู ก ในพื้ น ที่ ต้ า บลทํ า ทอง ต้ า บลปากน้้ า
ต้าบลคลองกระจง ต้าบลเมืองบางยม อ้าเภอสวรรคโลก และต้าบลสามเรือน ต้าบลวัดเกาะ อ้าเภอศรีส้าโรง จังหวัด
สุโขทัย มีเกษตรกรผู๎ปลูก ปี 2561 จ้านวน 467 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 1,847.31 (ไรํ) ผลผลิตรวม 1,709 ตันตํอปี
ลักษณะของสินค้า ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI
(1) ละมุดสุโขทัย พันธุ๑ : พันธุ๑มะกอก
(2) ลักษณะทางกายภาพ
- รูปทรง
ผลยาวรีทรงไขํ
- ผิวเปลือก ผิวเปลือกบาง มีสีน้าตาลอมเหลือง
- เนื้อ
เนื้อแห๎งละเอียดไมํเป็นทราย สีน้าตาลอมแดง กรอบ
- เมล็ด
เล็กลีบ สีด้า
- รสชาติ
หวานจัด กลิ่นหอม
(3) ลักษณะทางเคมี
- คําความหวานอยูํในชํวง 20 - 25 องศาบริกซ๑
1.7 สินค้า OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด ได๎แกํ
1) อาหาร 2) ทองสุโขทัย 3) เงินสุโขทัย 4) ผ๎าทอพื้นเมือง 5) สังคโลก 6) เครื่องปั้นดินเผา
7) เครื่องไม๎แกะสลัก 8) ไหว๎สิ่งศักดิ์สิทธิ 9 แหํง 9) หมูํบ๎านทํองเที่ยว 10) สมุนไพร
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ชื่อผลิตภัณฑ๑และแหลํงจ้าหนําย สินค๎า OTOP ปี 2562
ลาดับที่
ชื่อผู้ประกอบการ
1
เครื่องเงินพรเจริญ

ชื่อผลิตภัณฑ์
เครื่องเงินชุดสร๎อยโชติกา

ที่อยู่
96/2 ม.2 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

2

พงศกรเงินโบราณ

ชุดสร๎อยพวงมาลัยดอกพิกุล

40 ม.3 ถนนจรดวิถีถํอง ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

3

พงศกรเงินโบราณ

ชุดสร๎อยทัดทรวงมณีวัลย๑

40 ม.3 ถนนจรดวิถีถํอง ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

4

ร๎านเงินนันทกานต๑

ชุดคอปกดอกสวรรค๑

105 ม.3 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

5

สมคิดเครื่องเงินสุโขทัย

ชุดคอโชคเกอร๑ดอกกาสะลอง

106/2 ม.3 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

6

ร๎านเงินชํางวิเชียร

สร๎อยคอชํอพฤษา

38/2 ม.8 ต.ทําชัน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

7

ตํอเงินตํอทอง

สร๎อยคอ ปีกปักษา

154/8 ม.10 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

8

ร๎านมนตรีเครื่องเงินสุโขทัย

คอปกเสื้อนางพญาลายเครือวัลย๑

124/3 ม.8 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

9

นางมาลี เนียมหอม

ขนมผิง

149/2 ม.1 ต.บ๎านกรําง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

10

นางสารี่ จิระประยุต

ชล๏อคเกอร๑สตาร๑

389 ม.2 ถนนจรดวิถีถํอง ต.เมืองเกํา อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

11

ร๎านทองอรอนงค๑ชํางทอง

สร๎อยคอสายทองสร๎อยฟ้า

340/3 ม.10 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

12

ทอผ๎าและตัดเย็บบ๎านหาดเสี้ยว

เสื้อส้าเร็จรูปหญิง

434 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

13

กรุเงินสุโขทัย

ชุดพรพระรํวงไพรีศรีสุโขทัย

241 ม.6 ต.หนองอ๎อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

14

กรุเงินสุโขทัย

ปะค้าเชลียง

241 ม.6 ต.หนองอ๎อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

15

ล้าตัดเงินโบราณ

ชุดเอื้องเงิน

14 ม.3 ถนนสวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

16

เจื้อยแจ๎วเงินโบราณ

ชุดเกสรนพเก๎า

130 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

17

นางวรรณา ติปะยานนต๑

ยาหมํองสมุนไพรนายอํางทอง

186 ม.5 ต.ตลิ่งชั่น อ.บ๎านดํานลานหอย จ.สุโขทัย

18

ร๎านสุโขทัยลายโบราณ

กระเป๋ากอบัว

317 ม.10 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

19

ร๎านเงินนพวิบูลย๑

สร๎อยคอเสี้ยวจันทร๑

78 ม.9/2 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

20

ร๎านเงินนพวิบูลย๑

อินฟินิตี้

78 ม.3 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

21

ร๎านไหมทองทองโบราณ

สร๎อยคอดอกพิกุลจี้ทับทรวง

366 ม.5 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

22

ร๎านไหมเงินไหมทอง

จี้อุบะทอง

78/1 ม.3 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

23

ร๎านไหมเงิน

คอเกลียวพระจันทร๑เงิน

24

ร๎านทองสมศักดิ์

สร๎อยคอลายไทยนกยูง

340/5 ม.10 ถนนสวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ต.ทําชัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
349 ม.5 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

25

กลุํมกระเป๋าด๎นมือบ๎านนาต๎นจั่น

กระเป๋าผ๎า

202 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

26

นางสาวนราภรณ๑ เกิดผล

ผ๎าพันคอ

350 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

27

นางสาวนราภรณ๑ เกิดผล

ผ๎าคลุมไหลํ

350 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

28

นายกัมปนาท เปรมใจ

ผัดไทยพร๎อมปรุง

16/39 ม.1 ถนนจรดวิถีถํอง ต.เมืองเกํา อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

29

เครื่องเงินลูกเจิมลายโบราณ

พิกุลกลม

89 ม.8 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

30

ร๎านณาณาศิลป์

ผ๎าซิ่นยกดอกมุกชะม๎าย

238 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

31

หัทยาเครื่องเงิน

ชุดกุหลาบสวรรค๑

133 ม.2 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

32

ร๎านขวัญเงิน

ก้าไลหน๎าตํางเงิน

352 ม.5 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

33

นัสสาดีไซน๑

ก้าไลเกลียวทอง

78/1 ม.2 ต.ศงรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

34

กี่ฝ้ายหอม

ผ๎ายก

407 ม.10 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

35

วันเพ็ญเงินลายโบราณ

เครื่องเงินลายโบราณชุดสัตตดารา

96/4 ม.2 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

36

ร๎านพรชัยเงินสุโขทัย

ชุดประค้าดอกบัวหลวง

358 ม.3 ถนนสวรรคโลก-สรีสัชนาลัย ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

37

ร๎านพรชัยเงินสุโขทัย

ทรงเครื่องพระ(เงินชุบทอง)

78/4 ม.3 ถนนสวรรคโลก-สรีสัชนาลัย ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

แบบฟอร์มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
ลาดับที่
ชื่อผู้ประกอบการ
38
บจก.ฟาเธอร๑ แมน กรุ๏ป

ชื่อผลิตภัณฑ์
อันนา กล๎วยแผํน (Banana Sheet)

ที่อยู่
276/3 ม.2 ต.บ๎านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

39

บจก.ฟาเธอร๑ แมน กรุ๏ป

อันนา บานานําบาร๑

276/3 ม.2 ต.บ๎านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

40

กลุํมเกษตรกรต้าบลวังทองแดง

ข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่

111/4 ม.1 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

41

บ๎านสวนธัญเทพ (นางชมสุดา ทุมชะ)

น้้ามัลเบอร๑รี่

128/1 ม.7 ซอย- ถนน- ต.วังตะคร๎อ อ.บ๎านดํานลานหอย จ.สุโขทัย

42

ร๎านทองเอกรัช

ชุดดอกไม๎

9 ม.6 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

43

ตํอเงินตํอทอง

สร๎อยคอ เงินศิลาดล

154/8 ม.10 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

44

นางมาลี เนียมหอม

ทองม๎วนรสกะทิ

149/2 ม.1 ต.บ๎านกรําง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

45

นางมาลี เนียมหอม

ขนมผิงรสงาด้า

149/2 ม.1 ต.บ๎านกรําง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

46

กลุํมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสังคโลก

จานปลาสุโขทัยกับลายเครือวัลย๑

203/2 ม.3 อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

47

ผ๎าถักโคร๑เซต๑เย็นตา

เสื้อถักโคร๎เซต๑ลายสัปรส

277/2 ม.3 ต.เมืองเกํา อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

48

ทอผ๎าและตัดเย็บบ๎านหาดเสี้ยว

ผ๎าขาวม๎า

434 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

49

น้้าปลา-น๎านวล

น้้าปลา-ปลาสร๎อย

160/1 ม.9 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

50

บ๎านข๎าวตอกพระรํวง

ก้าไรเงินข๎าวพิกุลลายเครือวัลย๑

382/1 ม.2 ต.เมืองเกํา อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

51

วิสาหกิจชุมชนดาวอินคา 01

อินคาดี้ น้้ามันดาวอินคา

140 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

52

ร๎านทองนันทนา

เข็มกลัดมยุรกาญจน๑

340/7 ม.10 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

53

ห๎างหุ๎นสํวนจ้ากัด เทพเกื้อกูลธุรกิจ

เครื่องดื่มสมุนไพรเห็ดหลินจือสกัด

52/2-4 ม.4 ถนนจรดวิถีถํอง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

54

ถั่วทอดแมํบุญมา

ถั่วทอด

41/11 ม.8 ถนนจรดวิถีถํอง ต.คลองตาล อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย

55

พึ่งดินสังคโลก

พระพิฆเนตรปางค๎าขายร่้ารวยเงินทอง

248/2 ม.5 ถนนพระรํวง ต.เมืองเกํา อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

56

ค้าปัน ผ๎าทอ

ชุดสตรี

171 ม.3 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

57

กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา

ขนมผิง

21/2 ม.6 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

58

กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา

กล๎วยรสบาบีคิว

21/2 ม.6 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

59

กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา

กล๎วยม๎วนงาอบเนย

21/2 ม.6 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

60

กลุํมอาชีพทอผ๎าบ๎านนาต๎นจั่น

ผ๎าคลุมไหลํ ผ๎าบิด

111 ม.111 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

61

นางสาวปิ่น กลิ่นหอม

เผือกอบเนย

43 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

62

นางสาวปิ่น กลิ่นหอม

กล๎วยอบเนย

43 ม.8 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

63

นางบุยี มณีนุตร๑

ผ๎ายกมุก.

99 ม.10 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

64

สหกรณ๑ทอผ๎าพื้นเมืองศรีสัชนาลัย จ้ากัด

ผ๎านุํงป้าย

180 ม.10 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

65

พิรานันท๑

กระเป๋าผ๎า

330/9 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

66

พิรานันท๑

กระเป๋าเบ๎สะพาย

330/9 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

67

กลุํมหัตถกรรมพื้นบ๎านโบราณหาดเสี้ยว

ผ๎าซิ่นตีนจก

130 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

68

สุนทรี (นางสาวรวีวรรณ ขนาดนิด)

กระเป๋า

329 ม.9 ต.หนองอ๎อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

69

นางอรัญญา เขียนทอง

ผ๎าตีนจก

493 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

70

กลุํมสตรีต๎มน้้าปลา

น้้าปลาแท๎เด็ดดวง สูตรโบราณ

299/3 ม.12 ต.ทําฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

71

ดีมาศ

แชมพูสมุนไพรอัญญา

75/15 ซอยเลอไท ต.เมืองเกํา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

72

ดีมาศ

สบูํสมุนไพรวํานหางจรเข๎ผสมใบบัวบก

75/15 ซอยเลอไท ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

73

นายนิวัฒน๑ สายธงแก๎ว

หมี่กรอบโบราณสุโขทัย

55/5 ม.6 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

74

ศรีมาลา พวงแก๎ว

ชุดเครื่องประดับมาลาถวิล

78/3 ม.3 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

75

สังคโลก อาร๑ต

ชุดชา ชุดกาแฟสังคโลก

532/1 ม.10 ต.เมืองเกํา อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

76

กลุํมเย็บผ๎าเพือ่ การประดิษฐชุมชน

กระเป๋าสะพาย

28/2 ม.2 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

แบบฟอร์มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อผู้ประกอบการ

ชื่อผลิตภัณฑ์

ที่อยู่

ต้าบล ไกรนอก

77

กลุํมแมํบ๎านเกษตรกร

แป้งกล๎วยทอด

8 ม.4 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

78

ผลิตภัณฑ๑ประดิษฐ๑จากไม๎

47/2 ม.7 ต.น้้าขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

79

วิสาหกิจชุมชนกลุํมแปรรูป
ผลิตภัณฑ๑จากไม๎สัก
ภูวนาถกะหรี่ 2 ปั๊บ

กะหรี่ 2 ปั๊บ

41/15 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

80

นงนุชดีไซน๑ Nongnuchsign

เสื้อส้าเร็จรูปสตรี

64/9 ถนนบาลเมือง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

81

หมี่กรอบกรองทอง

หมี่กรอบกรองทอง

97/13 ถนนสิงหวัฒน๑ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

82

นาง สมกมล แสงประยงค๑

เผือกเส๎นรสเค็ม

167/2 ม.167/2 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

83

แอ๐วซุปเปอร๑มาร๑เก็ต

กล๎วยอบเนย

18 ม.16 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

84

แอ๐วซุปเปอร๑มาร๑เก็ต

กล๎วยสามรส

18 ม.16 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

85

กลุํมอาชีพแปรรูปสมุนไพร หมูํ 5

สีผึ้งสมุนไพร

108 ม.5 ต.สามเรือน อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย

86

กลุํมอาชีพแปรรูปสมุนไพร หมูํ 5

แชมพูสมุนไพรนวลค้า

108 ม.5 ต.สามเรือน อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย

87

ชัยสุรินทร๑ เกษตรแปรูปไทย

ขิงสามรส

39/4 ม.2 ถนนจรดวิถีถํอง ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

88

กลุํมอาชีพผลิตภัณฑ๑เครื่องเงินโบราณ

สร๎อยมาลัย

70 ม.13 ถนนศรีสัชนาลัย ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

89

บจก.ฟาเธอร๑ แมน กรุ๏ป

มะมํวงดิบ อบแห๎ง

276/3 ม.2 ต.บ๎านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

90

ข๎าวกล๎องหอมนิล

199/10 ม.10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

ข๎าวกล๎องไรซ๑เบอร๑รี่

199/10 ม.10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

ไขํเค็มดินสอพอง

199/10 ม.10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

93

วิสาหกิจชุมชนกลุํมผลิตข๎าวหอม
นิลปลอดสารพิษและแปรรูป
วิสาหกิจชุมชนกลุํมผลิตข๎าวหอม
นิลปลอดสารพิษและแปรรูป
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบ๎านสายใจไทย
นางสุภาพร ปิ่นทอง

กระเป๋าสะพายทรงสูง

13/4 ม.13 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

94

บ๎านทองสมสมัย

สร๎องคอมะลิวัลย๑

343/1 ม.5 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

95

ไส๎กรอกสุโขํทัยตราสุวัฒน๑

ไส๎กรอกสุโขํทัยตราสุวัฒน๑

97 ม.4 ซอย- ถนน- ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย

96

ไส๎กรอกสุโขํทัยตราสุวัฒน๑

ไส๎กรอกสุโขํทัยตราสุวัฒน๑ (วุ๎นเส๎น)

97 ม.4 ซอย- ถนน- ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย

97

ทอผ๎าและตัดเย็บบ๎านหาดเสี้ยว

ผ๎าจก

434 ม.2 ซอย- ถนน- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

98

กลุํมสตรีทอผ๎าบ๎านดอยไกํเขี่ย

ผ๎าขาวม๎า

94 ม.7 ซอย- ถนน- ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

91
92

ธ.ค. 62
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1.8 โครงการชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี เป้ า หมายในหมูํ บ๎ า นตามโครงการชุ ม ชนทํ อ งเที่ ย ว OTOP
นวัตวิถี รวม 9 อ้าเภอ ผลิตภัณฑ๑เป้าหมาย
1.9 สหกรณ์การเกษตร
1) จานวนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด 77 แห่ง สมาชิกสหกรณ์ 150,281 ราย
2) การจัดชั้นมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย
2.1) ดีเลิศ จ้านวน 16 แหํง
2.2) ดีมาก จ้านวน 24 แหํง
2.3) ดี
จ้านวน 10 แหํง
2.4) ไมํผําน จ้านวน 21 แหํง
2.5) ไมํน้ามาจัดมาตรฐาน จ้านวน 5 แหํง
(อยูํในสถานะหยุดด้าเนินงาน จ้านวน 4 แหํง, ด้าเนินงานยังไมํถึง 2 ปี จ้านวน 1 แหํง)
3) มูลค่าธุรกิจสหกรณ์ 8,784.189 ล้านบาท
2. ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด
2.1 พื้นที่การท้าเกษตรอินทรีย๑ รวม 554 ไรํ เกษตรกร 24 ราย/แปลง รับรองแล๎ว 443 ไรํ เกษตรกร 16 ราย/แปลง
ชนิดสินค้า
1) ข๎าว T1 (เตรียมความพร๎อม)
ข๎าว T2 (ปรับเปลี่ยน)
รับรองแล๎ว
ชนิดสินค้า
2) พืช (แปลง)
ปรับเปลี่ยน
รับรองแล๎ว
รวมทั้งสิ้น

จานวนราย/แปลง
8
16
จานวนราย/แปลง

จานวนไร่
111
443
จานวนไร่

5
5

13.11
457.34

2.2 การรับรอง GAP ด๎านพืช และด๎านข๎าว เกษตรกรรวม 151 ราย/แปลง พื้นที่ 2,020 ไรํ ด๎านประมงเกษตรกร - ราย
พื้นที่ - ตารางเมตร และด๎านปศุสัตว๑ จ้านวน 115 ฟาร๑ม
ชนิดสินค้า
1) พืช (แปลง)
2) ข้าว GAP Seed (ราย)
ข้าวทั่วไป
3) ประมง
4) ปศุสัตว์
115 ฟาร์ม ที่ได้รับ GAP

จานวนราย/แปลง

จานวนไร่

32
119
81
โคนม 73 ฟาร๑ม
สุกร 31 ฟาร๑ม
ไกํเนื้อ 10 ฟาร๑ม
ไกํไขํ 1 ฟาร๑ม

375
1,645
161

แบบฟอร์มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
3. งบประมาณ ปี 2562 (ไปพลางกํอน) รวมทั้งสิ้น 2,488,106 บาท แบํงเป็น
3.1 งบประมาณของสํวนราชการต๎นสังกัด (Function Base)
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,488,106 บาท ผลการเบิกจําย 1,069,840.93 บาท คิดเป็นร๎อยละ 43 จ้าแนกเป็น
งบด้าเนินงาน 1,101,000 บาท งบบุคลากร 789,500 บาท งบลงทุน - ล๎านบาท งบรายจําย 302,606 บาท
งบประมาณเบิกแทนกัน 40,000 บาท งบอุดหนุน 255,000 บาท
2) ผลการด้าเนิน งาน/ผลการปฏิบั ติราชการส้ าคัญ (แผนงานโครงการจ้าแนกตามพืช ปศุสัตว๑ ประมง
กลุํม/สหกรณ๑ ชลประทาน)
2.1) ด๎านพืช : แผนงาน/โครงการ 2.2) ด๎านปศุสัตว๑ : แผนงาน/โครงการ 2.3) ด๎านประมง : แผนงาน/โครงการ 2.4) กลุํม/สหกรณ๑ : แผนงาน/โครงการ 2.5) ด๎านชลประทาน : แผนงาน/โครงการ 3.2 งบประมาณจังหวัด/กลุํมจังหวัด (Area Base)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,116,100 บาท โครงการพัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาและยกระดับ (อยูํระหวํางขั้นตอนชี้แจงตํอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารํางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วุฒิสภา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562) ผลการเบิกจําย - บาท ยังไมํเบิกจําย
1,116,100 บาท คิดเป็นร๎อยละ 0 จ้าแนกเป็น งบด้าเนินงาน 1,116,100 บาท งบลงทุน - ล๎านบาท งบรายจําย ล๎านบาท
4. ผลการดาเนินงานโครงการตามนโยบายสาคัญ (Agenda) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- อยูํระหวํางการรวบรวมแผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ๑จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจัดท้าแผนบูรณาการงาน/โครงการตํอไป
5. สถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สาคัญ
5.1 ข้าวนาปี พื้นที่เพาะปลูก 1,112,655 ไรํ คาดการณ๑ผลผลิตออกสูํตลาด
เดือนมีนาคม 2563 จ้านวนผลผลิต - ตัน ราคา 6,760 บาท/ตัน
เดือนเมษายน 2563 จ้านวน ผลผลิต - ตัน ราคา 6,760 บาท/ตัน
กรณีไมํเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 606,080 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
550 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 606,080 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของผลผลิตทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 593,958 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
550 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 593,958 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 98 ของผลผลิตทั้งหมด
5.2 ข้าวนาปรัง พื้นที่เพาะปลูก 371,268 ไรํ คาดการณ๑ผลผลิตออกสูํตลาด
เดือนมีนาคม 2563 จ้านวนผลผลิต 110,156 ตัน ราคา 6,650 บาท/ตัน
เดือนเมษายน 2563 จ้านวน ผลผลิต 37,972 ตัน ราคา 6,650 บาท/ตัน
กรณีไมํเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 225,810 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
608 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 225,810 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของผลผลิตทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 221,294 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
608 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 221,294 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 98 ของผลผลิตทั้งหมด

แบบฟอร์มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
5.3 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่เพาะปลูก 71,039 ไรํ คาดการณ๑ผลผลิตออกสูํตลาด
เดือนมีนาคม 2563 จ้านวนผลผลิต 25,568 ตัน ราคา 6,570 บาท/ตัน
เดือนเมษายน 2563 จ้านวน ผลผลิต 8,279 ตัน ราคา 6,570 บาท/ตัน
กรณีไมํเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 41,464 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
668 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 41,464 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของผลผลิตทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 40,635 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
668 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 40,635 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 98 ของผลผลิตทั้งหมด
5.4 ถั่วเหลือง พื้นที่เพาะปลูก 6,450 ไรํ คาดการณ๑ผลผลิตออกสูํตลาด
เดือนมีนาคม 2563 จ้านวนผลผลิต 3 ตัน ราคา 16,530 บาท/ตัน
เดือนเมษายน 2563 จ้านวน ผลผลิต 516 ตัน ราคา 16,530 บาท/ตัน
กรณีไมํเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 1,570 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
243 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 1,570 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของผลผลิตทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 1,538 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
243 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 1,538 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 98 ของผลผลิตทั้งหมด
5.5 อ้อยโรงงาน พื้นที่เพาะปลูก 260,965 ไรํ คาดการณ๑ผลผลิตออกสูํตลาด
เดือนมีนาคม 2563 จ้านวนผลผลิต 546,358 ตัน ราคา 930 บาท/ตัน
เดือนเมษายน 2563 จ้านวน ผลผลิต 142,367 ตัน ราคา 930 บาท/ตัน
กรณีไมํเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 3,024,060 ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย 11,635 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 3,024,060 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของผลผลิตทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 2,963,579 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
11,635 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 2,963,579 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 98 ของผลผลิตทั้งหมด
5.6 มันสาปะหลังโรงงาน พื้นที่เพาะปลูก 74,417 ไรํ คาดการณ๑ผลผลิตออกสูํตลาด
เดือนมีนาคม 2563 จ้านวนผลผลิต 64,846 ตัน ราคา 2,000 บาท/ตัน
เดือนเมษายน 2563 จ้านวน ผลผลิต 43,541 ตัน ราคา 2,000 บาท/ตัน
กรณีไมํเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 244,713 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
3,288 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 244,713 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของผลผลิตทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 239,819 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
3,288 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 239,819 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 98 ของผลผลิตทั้งหมด
5.7 ส้มเขียวหวาน พื้นที่เพาะปลูก 26,202 ไรํ คาดการณ๑ผลผลิตออกสูํตลาด
เดือนมีนาคม 2563 จ้านวนผลผลิต 9,389 ตัน ราคา 15,000 บาท/ตัน
เดือนเมษายน 2563 จ้านวน ผลผลิต - ตัน ราคา 15,000 บาท/ตัน
กรณีไมํเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 78,036 ตัน ผลผลิตเฉลีย่
3,110 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 78,036 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของผลผลิตทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล๎ง/ฝนทิ้งชํวง คาดวําจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 76,475 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
3,110 กก./ไรํ คาดวําจะออกสูํตลาดประมาณ 76,475 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 98 ของผลผลิตทั้งหมด
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6. สถานการณ์และการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านเกษตร
6.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง/อุทกภัย (ล่อแหลมและเปราะบาง)
1) พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
- ด้ า นพื ช พื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย จ้ านวน 9 อ้ าเภอ 60 ต้ าบล พื้ นที่ การเกษตรที่ มี ความเสี่ ยง 10,566 ไรํ
มาตรการป้องกันและแก๎ไข
1. ส้ารวจพื้นที่เพาะปลูกที่ได๎รับความเสียหาย
2. ปรับแผนบริหารจัดการน้้า และจัดล้าดับความส้าคัญ
3. จัดท้าแผนการปลูกพืชฤดูแล๎ง ให๎สอดคล๎องกับปริมาณน้้าต๎นทุน
4. เตรียมแหลํงน้้าส้ารองให๎เพียงพอกับพื้นที่ปลูกพืช บํอในพื้นที่ของเกษตรกร/บํอตอก/บํอบาดาล
- ด้ านประมง พื้นที่เพาะเลี้ ยงสั ตว๑น้าเสี่ยงภัย จ้านวน 2 อ้าเภอ 3 ต้าบล เกษตรกรจ้านวน 30 ราย
จ้านวน 39 บํอ พื้นที่ 41 ไรํ มาตรการป้องกันและแก๎ไข
1. ส้ารวจความเสียหายพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า
2.หลีกเลี่ยงการปลํอยการพันธุ๑สัตว๑น้าลงเลี้ยงในชํวงฤดูแล๎ง
3. ย๎ายปลาที่มีขนาดเล็กไปแหลํงน้้าใหมํ
4. จับสัตว๑น้าที่ได๎ขนาดขึ้นมาจ้าหนํายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณความหนาแนํน
5. เตรียมอุปกรณ๑เครื่องในการชํวยเหลือเกษตรกร
- ด้านปศุสัตว์ พื้นที่เลี้ยงสัตว๑เสี่ยงภัย จ้านวน 2 อ้าเภอ 4 ต้าบล เกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว๑
จ้านวน 9,282 ราย มาตรการป้องกันและแก๎ไข
1. สนับสนุนเสบียงสัตว๑จากคลังเสบียงสัตว๑ประจ้ากลุํมเพื่อชํวยเหลือสัตว๑ที่ประสบภัย
2. สนับสนุนเวชภัณฑ๑จากกองทุนยาสัตว๑ประจ้ากลุํมเพื่อป้องกันและรักษาโรค
3. จัดหนํวยปฏิบัติการเคลื่อนที่ชํวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เกิดภัย
2) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
- ด้ านพืช พื้นที่เสี่ ยงภัย จ้านวน 3 อ้าเภอ 21 ต้าบล 120 หมูํบ๎าน พื้นที่การเกษตรที่มีความเสี่ ยง
266,623 ไรํ มาตรการป้องกันและแก๎ไข
1. สร๎างการรับรู๎เพื่อลดความเสี่ยงระดับพื้นที่
2. การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ๑พื้นที่เสียงอุทกภัย
3. วางแผนบริหารจัดการน้้า, น้้าหลากและการเพาะปลูกพืชในชํวงฤดูฝน
4. การพัฒนาแหลํงน้้าเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาจากอุทกภัย
5. ส้ารวจความเสียหายสิ้นเชิง และชํวยเหลือตามระเบียบฯ
- ด้านประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว๑น้าเสี่ยงภัย จ้านวน 4 อ้าเภอ 32 ต้าบล เกษตรกรจ้านวน 2,205 ราย
จ้านวน 5,313 บํอ พื้นที่ 4,833.75 ไรํ มาตรการป้องกันและแก๎ไข
1. สร๎างการรับรู๎ ประชาสัมพันธ๑แจ๎งเตือนภัย การเฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ๑และเตรียมความพร๎อม
2. จัดเตรียมพันธุ๑สัตว๑น้าชนิดตํางๆไว๎ชํวยเหลือเกษตรกรในกรณีฉุกเฉิน
3. จัดหนํวยเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัย เพื่อให๎ความชํวยเหลือเกษตรกร รวมทั้งประเมินความ
เสียหายและความต๎องการชํวยเหลือ ส้ารวจความเสียหายสิ้นเชิง และชํวยเหลือตามระเบียบ
4. เตรียมอุปกรณ๑เครื่องในการชํวยเหลือเกษตรกร
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- ด้านปศุสัตว์ พื้นที่เลี้ยงสัตว๑เสี่ยงภัย จ้านวน 6 อ้าเภอ 41 ต้าบล เกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว๑ จ้านวน 23,815 ราย
มาตรการป้องกันและแก๎ไข
1. การเฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ๑ พื้นที่เสี่ยง
2. สร๎างการรับรู๎และแนะน้าเกษตรกร จัดท้าฐานข๎อมูลและปรับปรุงข๎อมูลทะเบียนเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว๑
ข๎อมูลประชากรสัตว๑ แปลงหญ๎า และพื้น ที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมความพร๎อมในการให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรกรณี
สัตว๑ตาย หรือแปลงหญ๎าได๎ความเสียหาย
3. การวางแผนการอพยพสั ตว๑ การส้ ารองเสบียงอาหารสั ต ว๑และเวชภัณฑ๑ การดูแลสุ ขภาพสั ต ว๑
และการควบคุมป้องกันโรค
4. ส้ารวจความเสียหายสิ้นเชิง และชํวยเหลือตามระเบียบ
6.2 ผลการเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูสาคัญ
1) การระบาดของหนอนกระทู๎ Fall Armyworm ในพื้นที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ จ้านวน 3,704.25 ไรํ
การด้าเนินการแก๎ไข
- ส้ านั กงานเกษตรจั งหวั ดสุ โขทั ย และเกษตรอ้ าเภอทั้ ง 9 อ้ าเภอ ได๎ ลงพื้ นที่ ตรวจสอบการแพรํ ระบาด
ของหนอนกระทู๎ข๎าวโพดเป็นกรณีเรํงดํวน เพื่อป้องกันการแพรํร ะบาดและสร๎างความเสียหายโดยการเฝ้าระวังและ
ส้ ารวจพื้น ที่ป ลู กข๎าวโพดในจั งหวัดสุ โ ขทัย ตลอดจนสร๎า งการรับรู๎การระบาดของหนอนกระทู๎ไปสูํ เกษตรกรและ
หนํ ว ยงานที่เกี่ย วข๎อง เพื่อให๎ ทุกภาคสํ ว นตื่นตัว รํว มกันเฝ้ าระวั ง เพื่อก้าจัดและควบคุมพื้นที่ การระบาด แนะน้า
เกษตรกรป้องกันและก้าจัด โดยใช๎สารชีวภัณฑ๑ และสารเคมี ด๎วยการฉีดพํน
- บู รณาการการปฏิ บั ติ งานกั บหนํ วยงานที่ เกี่ ยวข๎ อง ขอรั บการสนั บสนุ นแตนเบี ยนไขํ ทริ โคแกมมํ า
จ้ านวน 6 ล๎ านตั ว จากศู นย๑ สํ งเสริ มเทคโนโลยี การเกษตรด๎ านอารั กขาพื ช จั งหวั ดพิ ษณุ โลก เพื่ อน้ าไปปลํ อยท้ าลายไขํ
ของผีเสื้อหนอนกระทู๎ข๎าวโพด ในพื้นที่ควบคุมการระบาดของหนอน
- ส้ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ได๎ ป ระสานศู น ย๑ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรสุ โ ขทั ย
ในการชี้เป้าหมาย การระบาดและขอรับค้าแนะน้าในการป้องกันก้าจัดหนอนกระทู๎ข๎าวโพดที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
วิชาการ และขอความรํวมมือให๎เจ๎าหน๎า ที่ผู๎เกี่ยวข๎องเน๎นย้้าให๎เกษตรกรเฝ้าระวัง หมั่นส้ารวจแปลงข๎าวโพด เพื่อมิให๎
หนอนดั ง กลํ า วระบาดซ้้ า อี ก ในสํ ว นพื้ น ที่ ที่ ยั ง ไมํ มี ก ารระบาดให๎ ป ระชาสั ม พั น ธ๑ แ จ๎ ง เตื อ นเกษตรกร เฝ้ า ระวั ง
เพื่อป้องกันการระบาดเชํนกัน
2) การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ในพื้นที่อ้าเภอเมื องสุโขทัย ท้าให๎นาข๎าวได๎รับผลกระทบ
คาดวําจะเสียหาย จ้านวน 6,534 ไรํ การด้าเนินการแก๎ไข ส้านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ได๎ลงพื้นที่เพื่อสร๎างการรับรู๎
การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลให๎แกํเกษตรกร เพื่อให๎เฝ้าระวัง และควบคุมพื้นที่การระบาด แนะน้าเกษตรกร
ใช๎สารชีวภัณฑ๑ และสารเคมี ด๎วยการฉีดพํนอยํางถูกต๎อง
3) โรคระบาดสั ต ว๑ ช นิ ด โรคไข๎ ข า (Blackleg) โคเนื้ อ ป่ ว ยตาย จ้ า นวน 2 ตั ว ในพื้ น ที่ หมูํ 15
และหมูํ 17 ต.วังน้้าขาว อ.บ๎านดํานลานหอย จ.สุโขทัย การด้าเนินการแก๎ไข
- ฝั ง กลบซากโคเนื้ อ ที่ ต ายพร๎ อ มทั้ ง พํ น ยาฆํ า เชื้ อ เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพรํ ก ระจายของเชื้ อ โรคและ
ด้าเนินการรักษาโคเนื้อที่ป่วย 2 ตัว พร๎อมให๎ยาปฏิชีวนะโคเนื้อรํวมฝูงทุกตัว
- แนะน้าเกษตรกรเฝ้าระวัง และค๎นหาสัตว๑ป่วยเพิ่มเติม พร๎อมทั้งให๎แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ทันที หากพบสัตว๑
ป่วย - ตาย
- ส้ า รวจสั ต ว๑ ก ลุํ ม เสี่ ย งในรั ศ มี 1 กิ โ ลเมตร เพื่ อ ด้ า เนิ น การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค มี เ กษตรกร
จ้านวน 13 ราย โคเนื้อ 137 ตัว ควาย 85 ตัว รวมทั้งหมด 222 ตัว
- เฝ้ า ระวั ง โรค และค๎ น หาสั ต ว๑ ป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม ในรั ศ มี 5 กิ โ ลเมตร ห๎ า มการเคลื่ อ นย๎ า ยสั ต ว๑ แ ละ
ซากสัตว๑ ตาม พรบ. โรคระบาดสัตว๑ พ.ศ. 2558
- ส้ า นั ก งานปศุ สั ต ว๑ จั ง หวั ด ได๎ พิ จ ารณาประกาศเขตโรคระบาดชั่ ว คราว ตามพระราชบั ญ ญั ติ
โรคระบาดสัตว๑ พุทธศักราช 2558 ในพื้นที่หมูํ 17 บ๎านห๎วยไคร๎ใต๎ ต้าบลวังน้้าขาว อ้าเภอบ๎านดํานลานหอย จังหวัด
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สุโขทัย รัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุม หมูํ 5,9,11 และหมูํ 15 เกษตรกรจ้านวน 106 ราย จ้านวน โคเนื้อ 917 ตัว
ควาย 316 ตัว พร๎อมทั้งด้าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาด อยํางเครํงครัด
6.3 การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปีงบประมาณ 2562
1). วาตภั ย ชํ ว งเกิ ด ภั ย 16 กุ ม ภาพั น ธ๑ 2562 พื้ น ที่ ไ ด๎ รั บ ความเสี ย จ้ า นวน 3 อ้ า เภอ 4 ต้ า บล
11 หมูํ บ๎ า น เกษตรกรประสบภั ย จ้ า นวน 81 ราย พื้ น ที่ ก ารเกษตรเสี ย หาย จ้ า นวน 157 ไรํ วงเงิ น ชํ ว ยเหลื อ
206,794 บาท โดยใช๎งบประมาณอ้านาจผู๎วําราชการจังหวัด ทั้งนี้เกษตรกรได๎รับความชํวยเหลือเรียบร๎อยครบถ๎วนแล๎ว
2) ภัยแล๎ง ชํวงเกิดภัย 3 พฤษภาคม 2562 พื้นที่ได๎รับความเสียจ้านวน 3 อ้าเภอ 11 ต้าบล 40 หมูํบ๎าน
เกษตรกรประสบภัย จ้านวน 279 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย จ้านวน 843 ไรํ วงเงินชํวยเหลือ 1,359,494.50 บาท
ขณะนี้อยูํระหวํางรออนุมัติงบทดลองราชการในอ้านาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑
3) อุทกภัย (พายุโพดุล) ชํวงเกิดภัย 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 มีพื้นที่ประสบภัย จ้านวน 7 อ้าเภอ
35 ต้าบล 141 หมูํบ๎าน ผู๎ประสบภัย 9,271 ครัวเรือน การให๎ความชํวยเหลือด๎านตํางๆ ดังนี้
3. 1 ด๎านพืช จ้านวน 6 อ้าเภอ คือ อ.กงไกรลาศ อ.คีรีมาศ อ.เมืองสุโขทัย อ.ศรีนคร อ.ศรีส้าโรง
และ อ.สวรรคโลก จ้านวน 16 ต้าบล 60 หมูํบ๎าน เกษตรกร 794 ราย พื้นที่เสียหาย 9,522.50 ไรํ วงเงินขอรับการ
ชํวยเหลือ 10,635,037.75 บาท งบกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑
3.2 ด๎ า นประมง จ้ า นวน 2 อ้ า เภอ คื อ อ.เมื อ งสุ โ ขทั ย และ อ.ศรี ส้ า โรง จ้ า นวน 2 ต้ า บล
4 หมูํบ๎าน เกษตรกร 20 ราย พื้นที่เสียหาย 30.25 ไรํ วงเงินขอรับการชํวยเหลือ 127,383.75 บาท งบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ๑
3.3 ด๎านปศุสัตว๑ จ้านวน 1 อ้าเภอ คือ อ.เมืองสุโขทัย จ้านวน 2 ต้าบล 2 หมูํบ๎าน เกษตรกร 6 ราย
จ้านวนสัตว๑ที่เสียหาย 256 ตัว วงเงินขอรับการชํวยเหลือ 12,075 บาท งบองค๑การบริหารสํวนต้าบลในพื้นที่
7.ปัญหา/ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแก้ไข
- ไมํมี
8.ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง/ความท้าทาย ต่อการปฏิบัติร าชการด้า นการเกษตรของจังหวัดสุโ ขทัย
และข้อเสนอวิธีการลดความเสี่ยง
1. ด๎านงบประมาณของแตํละหนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ จังหวัดสุโขทัย ที่ได๎รับจัดสรร
เพื่อมารํวมบูรณาการงบโครงการเดียวกันภายในจังหวัด สํวนกลางจัดสรรลงมาไมํพร๎อมกัน ท้าให๎เกิดความไมํตํอเนื่อง
ในการด้าเนินกิจกรรม/โครงการในพื้นที่
2. ด๎านบุ คลากร การมอบหมายเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ขาดความตํอเนื่อง
เนื่องจากบางครั้งมีการมอบหมายผู๎อื่นมารํวมประชุมแทนเพราะผู๎ปฏิบัติงานหลักติดภารกิจราชการเรํงดํวน

ข๎อมูล ณ 31 มกราคม 2563

