


สถานที่จัดประชุมตรวจติดตามงานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference Application Zoom
จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่จัดประชุม
ห้องประชุม สนง.กษ.มค. ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดฯ ห้องประชุม สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ

1 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ฯ 1 เกษตรจังหวัด ฯ 1 ปศุสัตว์จังหวัด ฯ 1 สหกรณ์จังหวัด ฯ

2 ประมงจังหวัด ฯ 2 ผอ.ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 7 ฯ 2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์ ฯ 2 ผอ.โครงการชลประทาน ฯ

3 ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด ฯ 3 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ฯ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯ 3 ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุง ฯ

4 หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหม ฯ 4 ผอ.สถานีพัฒนาท่ีดิน ฯ 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ฯ 4 หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ฯ

5 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ ฯ 5 หัวหน้าด่านกักสัตว์ ฯ

6 ผอ.ส านักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ า ฯ

หมายเหตุ
1) ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2) ผอ.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 4   3) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด  (ประชุมท่ีหน่วยงานของตนเอง)



พื้นที่ลุ่มน้ า
* พ้ืนท่ีท้ังหมด 5,291.68 ตร.กม.
แบ่งเป็นลุ่มน้ าหลัก 2 ลุ่มน้ า

* ลุ่มน้ าชี มีพื้นที่ 2,830.26 ตร.กม. 
คิดเป็นร้อยละ 53.49 ของพื้นที่จังหวัด

* ลุ่มน้ ามูล มีพื้นที่ 2,461.42 ตร.กม. 
คิดเป็นร้อยละ 46.51 ของพื้นที่จังหวัด
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การใช้ประโยชนท์ีด่นิ

พืน้ที่เกษตรกรรม 2,817,855 ไร่
พืน้ที่ ส.ป.ก. 233,288 ไร่
พืน้ที่ป่า 133,663.77 ไร่
พืน้ที่อยู่อาศยัอื่นๆ 355,783.1 ไร่

พื้นที่การเกษตร 2,817,855 ไร่

หรือ ประมาณรอ้ยละ 85 ของพื้นที่ท ัง้หมด 

** พื้นที่ท ัง้หมด 3,307,307.875 ไร่ หรือ 5,291.683 ตารางกโิลเมตร 

** การปกครองแบ่งเป็น 13 อ าเภอ 133 ต าบล 1,944 หมู่บา้น

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี (อา่งเก็บน ้ าขนาดกลาง 16  แหง่) 1,301.8 มม./ปี

ผลการด าเนินงาน
- ในพื้นที่แปลงใหญ่ 1,986 ไร่ 
- มีการตรวจรับรองแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ 
1,868 ไร่ 

- แหล่งผลิตพืช GAP 118 ไร่ 

ข้าวอินทรีย์ 1,868 ไร่

แหล่งผลิตพืช GAP 118 ไร่

ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม

GPP มูลค่า 54,263 ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (ร้อยละ 21.8 ของ GPP) 2) การศึกษา (ร้อยละ 17.9 ของ GPP) 3) 
การผลิต (ร้อยละ 13.4 ของ GPP) 4) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 11 ของ GPP) 5) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (ร้อย
ละ 9.8 ของ GPP) (ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

- จ านวนประชากรท ัง้หมด 962,665 คน

- คนยากจน 1,272 ครวัเรือน

- รายไดป้ระชากร 72,981 บาท/คน/ปี

ชนิดสตัวน์ ้ า จ านวน

ครวัเรือน

จ านวน เน้ือท่ี

(ไร่)

ปลานิล 9,217 11,658 8,201

ปลา
ตะเพียน

3,529 4,701 3,453.50

ปลาดุก 2,044 2,927 2,405.50

ปลาช่อน 26 39 17.75

กบ 22 137 6

ชนิดสัตว์ เกษตรกร (ราย) จ านวน
(ตัว)

โคเนื้อ 44,460 221,003

โคนม 243 7,773

กระบือ 11,387 54,170

สุกร 4,094 127,693

ไก่เนื้อ 2,100 619,444

ไก่ไข่ 4,000 407,478

เป็ด 6,045 192,711

แพะ 370 8,380

แกะ 14 428



รายงานความกา้วหนา้ประเด็นการตรวจราชการ
นโยบายส าคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 ดา้น 

และโครงการอืน่ ๆ



รายงานการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตร  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่12

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดมหาสารคาม



ประเด็นหลัก : เพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างแหล่งน้ า

จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจ านวน 5 โครงการ

❑ 1. ฝายห้วยแกด า พืน้ที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

❑ 2. สถานีสูบน า้ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน า้ พืน้ที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ.เชียงเหียน 2 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

❑ 3. แก้มลงิบึงคนัชา พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเกบ็กกั 0.37 ล้านลูกบาศก์เมตร  ต.หนองบอน อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

❑ 4. แก้มลงิหนองคูพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเกบ็กกั 0.3150 ล้านลูกบาศก์เมตร ต.เม็กด า อ.พยคัฆภูมิพสัิย จ.มหาสารคาม

❑ 5. แก้มลงิบ้านกางกี ่ปริมาตรเกบ็กกั 0.9000 ล้านลูกบาศก์เมตร ต.เม็กด า อ.พยคัฆภูมิพสัิย จ.มหาสารคาม



งบประมาณ : 55,000,000

วัตถุประสงค์
เพื่อการจัดหาน ้าส้าหรับการเกษตรและ เพิ่มความจุน ้า ประมาณ 
0.36 ล้าน ลบ.ม. 

ลักษณะโครงการ
- ก่อสร้างฝายน ้าล้น ประเภทฝายตัว M จ้านวน 4 ช่อง 1 อาคาร
- งานขุดลอกล้าห้วยแกด้า พร้อมคันดินถม ระยะทาง 2,000 เมตร

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1.สนับสนุนแหล่งน ้าต้นทุนให้กับพื นท่ีรับประโยชน์ประมาณ 400 ไร่  
2.ครัวเรือนรับประโยชน์ 210 ครัวเรือน
3. สามารถเก็บกักน ้าได้ 0.36 ล้าน ลบ.ม.



ผลการด าเนินการ

ภาพถ่ายการด าเนินการ

งบประมาณโอนจัดสรร  54,809,800 บาท 

ผลเบิกจ่าย 54,585,220 บาท คิดเป็น 99.59 %

ผลการปฏิบัติงาน 100%



งบประมาณ : 18,500,000

วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการแหล่งน ้าอย่างเป็นระบบให้สามารถแก้ไข้ปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม การ
ขาดแคลนน ้า ภาคการผลิต น ้าอุปโภคบริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน ้าป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยพื นที่ชุมชน พื นที่เศรษฐกิจส้าคัญ 

ลักษณะโครงการ

กิจกรรมงานเบื องต้น 
- งานท่อเหล็กส่งน ้าริมตล่ิง ขนาด 350 มม.ยาว 19.00 ม. และขนาด 600 มม. ยาว 6.00 ม.   
- เครื่องสูบน ้าพร้อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ 1 ชุด 
- ท่อส่งน ้ารับแรงดันน ้า สาย MP ขนาด 500 มม.ยาว 2,705 ม. 
- อาคารประกอบจ้านวน 11 รายการ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่อก่อสร้างระบบสูบน ้าและระบบส่งน ้า  ให้กับพื นที่ชลประทาน ประมาณ 1,500
ไร่  
2. เพื่อให้มีแหล่งน ้าต้นทุนสนับสนุนน ้าให้กับครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน 



ผลการด าเนินการ

ภาพถ่ายการด าเนินการ

งบประมาณโอนจัดสรร  12,487,000 บาท 

ผลเบิกจ่าย 7,733,543 บาท คิดเป็น 61.93 %

ผลการปฏิบัติงาน 100 %



งบประมาณ : 20,000,000

วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการแหล่งน ้าอย่างเป็นระบบให้สามารถแก้ไข้ปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม การ
ขาดแคลนน ้า ภาคการผลิต น ้าอุปโภคบริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน ้าป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยพื นที่ชุมชน พื นที่เศรษฐกิจส้าคัญ 

ลักษณะโครงการ

กิจกรรมงานเบื องต้น 
- ด้าเนินการขุดลอกแก้มลิง จ้านวน 0.37 ล้าน ลบ.ม.
- อาคารท่อลอดถนน 3 แห่ง

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพิ่มความจุเก็บกักน ้าไว้ใช้ ประมาณ 0.37 ล้าน ลบ.ม.  
2. เพื่อให้มีแหล่งน ้าต้นทุนสนับสนุนน ้าให้กับครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 410 ครัวเรือน  
3. เพื่อเก็บกักน ้าไว้ใช้ในพื นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ประมาณ 1,500 ไร่



ผลการด าเนินการ

ภาพถ่ายการด าเนินการ

งบประมาณโอนจัดสรร  13,262,984 บาท 

ผลเบิกจ่าย 6,412,862 บาท คิดเป็น 48.35 %

ผลการปฏิบัติงาน 90 %



งบประมาณ : 15,240,000

วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการแหล่งน ้าอย่างเป็นระบบให้สามารถแก้ไข้ปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม การ
ขาดแคลนน ้า ภาคการผลิต น ้าอุปโภคบริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน ้าป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยพื นที่ชุมชน พื นที่เศรษฐกิจส้าคัญ 

ลักษณะโครงการ

กิจกรรมงานเบื องต้น 
-ชุดลอกแก้มลิง  ๐.๓๑๕ ล้าน ลบ.ม.
-ท่อรับน ้าเข้าแก้มลิง ๒ แห่ง
-ขุดลอกคลองชักน ้าเข้าแก้มลิงหนองคู ๐.๗๐๐กม.

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพื่อให้มีแหล่งน ้าต้นทุนสนับสนุนน ้าให้กับครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 100 ครัวเรือน  
2. เพื่อเก็บกักน ้าไว้ใช้ในพื นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ประมาณ 200 ไร่
3. เพื่อเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุน อีกประมาณ 0.315 ล้าน ลบ.ม. 



ผลการด าเนินการ

ภาพถ่ายการด าเนินการ

งบประมาณโอนจัดสรร  15,240,000 บาท 

ผลเบิกจ่าย 13,555,125 บาท คิดเป็น 92.85 %

ผลการปฏิบัติงาน 95 %



งบประมาณ 45,000,000

วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการแหล่งน ้าอย่างเป็นระบบให้สามารถแก้ไข้ปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม การ
ขาดแคลนน ้า ภาคการผลิต น ้าอุปโภคบริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน ้าป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยพื นที่ชุมชน พื นที่เศรษฐกิจส้าคัญ 

ลักษณะโครงการ

กิจกรรมงานเบื องต้น 
- ด้าเนินการขุดลอกแก้มลิงจ้านวน ๐.๙๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
- ขุดลอกคลองชักน ้าเข้าแก้มลิงกางกี๋ ๑.๘๐๐ กม.
- ก่อสร้างอาคารรับน ้าพร้อมบานระบายน ้า  ๔ แห่ง

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพิ่มความจุเก็บกักน ้าไว้ใช้ ประมาณ 0.90 ล้าน ลบ.ม.  
2. เพื่อให้มีแหล่งน ้าต้นทุนสนับสนุนน ้าให้กับครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 84 ครัวเรือน  
3. เพื่อเก็บกักน ้าไว้ใช้ในพื นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ประมาณ 200 ไร่



ผลการด าเนินการ

ภาพถ่ายการด าเนินการ

งบประมาณโอนจัดสรร  44,177,875 บาท

ผลเบิกจ่าย 30,220,311 บาท คิดเป็น 68.41 %

ผลการปฏิบัติงาน 75.00 %



การบริหารจัดการแหล่งน้ าทั้งระบบ

ประเด็นหลักวางแผนจัดสรรน้ า

โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64

ที่
ช่ือแหล่งน ้าต้นทนุ ความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
หน่วยงานรับผิดชอบ ผลการเพาะปลูก

(ไร่)
ผลการจัดสรรน ้า
(ล้าน ลบ.ม.)

1 เขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหนองหวาย 123,256 191.30

2 เขื่อนระบายน้ ามหาสารคาม(ล าน้ าชี) 24.00 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง 40 0.07

3 เขื่อนระบายน้ าวังยาง (ล าน้ าชี) 33.59 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง 2,980 4.82

4 อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง 4.165 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเสียงใหญ่ 15 0.01

5 อ่างเก็บน้ า 16 แห่ง 77.84 โครงการชลประทานมหาสารคาม 3,619 8.76

6 อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง 26.71 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 3,596 5.54

7 ล าน้ าชี (จ.มหาสารคาม) แพสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
(57 สถาน)ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 54,718 87.54

รวม 188,224 298.04

สรุป ปริมาณการใช้น า้เพ่ือการเกษตร  1,583.43 ลบ.ม./ไร่



1. ด าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่
ช่วยเหลือการเกษตร บริเวณ บ.แม่นใหญ่
ต.แก ่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
พื้นที่ช่วยเหลือประมาณ 300 ไร่ 

2. ด าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่
ช่วยเหลือการเกษตร บริเวณ บ.ดอนโด หมู่
ที่ 9 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
พื้นที่ช่วยเหลือประมาณ 300 ไร่ 

3. ด าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่
ช่วยเหลือการเกษตร บริเวณ บ.ดอนไฮ หมู่
ที่ 1 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
พื้นที่ช่วยเหลือประมาณ 506 ไร่ 



นอกเขตชลประทาน

- แหล่งน้ าขนาดเล็ก จ านวน 340 แห่ง
ปริมาณน้ า 79.63 ล้าน ลบ.ม.

- จ านวนบ่อจิ๋ว จ านวน 27,474 บ่อ
ปริมาณน้ า   26.55 ล้าน ลบ.ม.

- บ่อบาดาล จ านวน 2,430 บ่อ 
ปริมาณน้ า     27.50 ล้าน ลบ.ม.

รวม      133.68 ล้าน ลบ.ม.

ล้าน ลบ.ม.

การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
ในเขตชลประทาน ฤดูฝน 2564

การบริหารจัดการน้ า จังหวัดมหาสารคาม
ปริมาณฝน

เฉลี่ย 1,214.2 มม.
ปริมาณน้ าท่า

เฉลี่ย 1,194.86 ล้าน ลบ.ม.
แหล่งเก็บกักน้ า

ในเขตชลประทาน
จ านวน
(แห่ง)

น้ าใช้การ
ล้าน ลบ.ม.

ขนาดใหญ่
(เขื่อนวังยาง)

1 35.01

ขนาดกลาง 17 27.44

ขนาดเล็ก 16 4.82

รวม 34 67.27

ข้อมูลวันที่ 4 สิงหาคม 2564

399,826 ไร่

506.12

แผนเพาะปลูกพืช

แผนจัดสรรน้ า

รวมปริมาณน้ า 200.95 ล้าน ลบ.ม.

ผลเพาะปลูกพืช
399,826 ไร่

ผลจัดสรรน้ า
133.80 ล้าน ลบ.ม.

สนับสนุนเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 
- เครื่องสูบน้ า 18 เครื่อง :  อบต. เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ า 8 น้ิว จ านวน 2 เครื่อง

ช่วยเหลือการเกษตร ประมาณ 600 ไร่
- :  อบต. โพนงาม  อ.โกสุมพิสัย  ขอสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ า 8 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง 

ช่วยเหลือการเกษตร ประมาณ 900 ไร่
- รถบรรทุกน้ า  1  คัน             (ยังไม่ได้รับการร้องขอ)

100 %

ปี 2564 สะสมได ้ 646.3 มม.  

26.44 %



โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน
- ขุดสระเก็บน้ าในไร่นาให้เกษตรกรมีแหล่งกักเก็บน้ าได้จ านวน 2,900 บ่อ 
(ผลการด าเนินงาน ขุดบ่อและเบิกจ่ายเสร็จแล้วจ านวน 2,388 บ่อ) 
งบประมาณ 43,653,000 บาท  เบิกจ่ายแล้วร้อยะ 88

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

ขุดสระน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน



มาตรการจ้างแรงงานชลประทาน

โครงการจา้งแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564

เป้าหมายจงัหวดัมหาสารคาม
การจา้งแรงงานเกษตรกร
จ านวน 127 รายการ 

จ านวน 2,034 คน จ านวนเงิน 62,340,739 บาท

หลกัการ
1. เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรและอยู่
ในพื้นท่ีโครงการชลประทาน  
2.เป็นสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าชลประทานท่ีข้ึนทะเบียนกบักรม
ชลประทาน หรือ 
3.กรณีในพื้นท่ีมีการจา้งไม่เพียงพอ ใหพ้ิจารณาเกษตรกรท่ีมี
พื้นท่ีใกลเ้คียงได้

ผลการจ้าง 1,171 คน คดิเป็น 57.57 %
จ านวนเงนิ  31,149,668 บาท คดิเป็น 49.97 %



ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
1)  ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยนื ➔ เกษตรทฤษฎีใหม่

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตาม
เกษตรกร รวม 13 อ าเภอ 
เป้าหมาย 2,600 ราย ผล 2,400 ราย
งบ 3,148,000 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 99.70

(1) สนง.เกษตรและสหกรณ์

- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
เป้าหมาย 565 ราย เป้าหมาย
565 ราย (อยู่ระหว่างด าเนินการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต)
งบ 802,480 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 86

(4) สถานีพัฒนาที่ดิน
มหาสารคาม- อบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตร

ด้านบัญชี (ครูบัญชี) เป้าหมาย 
19 ราย ผล 19 ราย
- ส่งเสริมการจัดท าบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ เป้าหมาย         
579 ราย ผล 579 ราย
- ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี
ต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่น้อมน า
หลักทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย 
406 ราย ผล 406 ราย
งบ 217,670 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 85.08

• ติดตามและส่งเสริมการใช้
เศรษฐกิจพอเพียง 
5 ศูนย์เรียนรู้ (ต าบล)
งบ 8,000 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 76.25

(5) สนง.สหกรณ์จังหวัด

- คก.พัฒนาส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ในเขตปฏิรูปที่ดนิ 
เป้าหมาย 80 ราย/240ไร่
ผลการด าเนินงาน 80 ราย/240ไร่
งบ 238,020 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 44.21

(2) ส.ป.ก. (3) สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง 
เป้าหมาย 200 ผล 200 ราย
งบ 183,950 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 92.11

(6) สนง.ประมงจังหวัด

คก.ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย 1,000 ไร่/100 ราย งบ 1,041,200 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 13.98 ส.ป.ก.
1)  ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยนื ➔ 1.2 วนเกษตร



1.3 เกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (กลุ่มจังหวัด)
(โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

จังหวัดมหาสารคาม ได้รับเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร จ านวน 2,600 ราย แบ่งเป็นการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม
จ านวน 26 รุ่น ๆ ละ 100 ราย โดยมีกิจกรรมท่ีส าคัญของโครงการ จ านวน 4 กิจกรรมหลัก 

เป้าหมายอบรมเกษตรกร 
2,600 ราย

ผลการด าเนินการ
รอบที่ ๑  1,600 ราย    รอบที่ ๒  ๘00  ราย  

รวม 2,400 ราย คิดเป็น 92.31%

ส่วนที่เหลือ 200 ราย 
(รอจัดสรรงบประมาณ)



ภาพอบรมเกษตรกรรมยั่งยืน 
รอบที่ ๒ จ านวน  ๑,000 ราย



3.1.2 ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
เป้าหมาย 15 ราย ผล 15 ราย
งบ 11,300 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 38.94

(7) ส านักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

1)  ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยนื ➔ เกษตรอินทรีย์

- กิจกรรมอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี (ครูบัญชี) เป้าหมาย 2 ราย
ผล 2 ราย
- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีฯ
เป้าหมาย 46 ราย ผล 46 ราย
- กิจกรรมก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี
แก่เกษตรกรฯ เป้าหมาย 33 ราย 
ผล 33 ราย งบ 12,900 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 79.53

(5) สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ มค.

- จัดตั้งศูนย์ต้นแบบดา้นปศุสัตว์อินทรีย์
จ านวน 1 แห่งส่งเสริมการจัดท าบัญชี
ผลเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน 60 ราย
งบ 63,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 69.76

(3) สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม

- พัฒนาการผลิตเกษตร
อินทรีย์เป้าหมาย 170 ราย
ผลลัพธ์ 170 ราย 
งบประมาณ 340,000 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 94.67

(1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
มหาสารคาม

- การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
(ยกเว้นข้าว ยางพารา และหม่อนไหม)
- เป้าหมาย ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช 
GAP 250 ราย ผล 170 ราย (ก.ค. 64)
งบ 222,478 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 72.17

- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 
เป้าหมาย 105 ราย/170 ไร่
ผล 115 ราย/195 ไร่
งบ 588,210 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 20.22

(2) สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
มหาสารคาม - กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิต

อินทรีย์ด้วยระบบรับรองแบบมี
ส่วนร่วม เป้าหมาย พื้นที่ 832 ไร่
93 ราย 11 กลุ่ม (อยู่ระหว่าง
จัดหาปัจจัยการผลิต)
งบประมาณ 124,200 บาท 
ยังไม่เบิกจ่าย

(4) สถานีพัฒนาท่ีดินมหาสารคาม

(6) ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ มค.



2)  เกษตรปลอดภัย

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน (GAP)

(2) สนง.เกษตรจังหวัด มค.

อบรมเกษตรกร เป้าหมาย 
218 ราย ผล 218 ราย

งบประมาณ 555,900 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 97.08

โครงการผลผลิตยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร กิจกรรม : จดทะเบียนตรวจสอบ
รับรองแหล่งผลิตพืช

(1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม

เป้าหมาย - ตรวจติดตามตามมาตรฐาน GAP 
1,030 ราย ผล 862 ราย (ก.ค. 64) 

งบ 385,232 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 89.20

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน (GAP)

(3) สนง.ประมงจังหวัด มค.

เป้าหมาย 61 ราย ผล 62 ราย

งบ 17,800 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 41.80



3) มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 
ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี

(1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
มหาสารคาม

การประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับการใช้
สารเคมีอันตรายทาง

การเกษตรให้แก่เกษตรกร
ในพ้ืนที่ จ.มหาสารคาม

เป้าหมาย
เกษตรกรผู้ใช้สารเคมไีกลโฟเซต

ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกอ้อย, มัน
ส าปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ ามัน, 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว,์ และไม้ผล

ผลลัพธ์
1.ออกใบอนุญาตขายไกลโฟเซต จ านวน 134 ร้าน
2.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวีดโีอ สร้างการรับรู้ “มาตรการจ ากัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ จ านวน 307 แห่ง
3.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
จ านวน 337 แห่ง
4.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (Infographic) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร โดยบูรณาการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 295 แห่ง  

งบประมาณ : -



กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผลิตขยายชีวภัณฑ์ทั้ง 4
ชนิดควบคุมศัตรูพืชได้เองเพ่ือใช้ในระดับชุมชน 

4) การพัฒนาสารชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืช 
(ด้านการควบคุมพืชด้านรักษาสิ่งแวดล้อม)



3.1.3 ระบบตลาดน าการผลติ
1)  ขยายช่องทางตลาดเกษตร/จัดหาตลาดใหม่เพิม่เติม

แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์น า
สินค้ามาจ าหน่ายในตลาด

ออนไลน์ ผ่านทางเพจ
เฟสบุ๊คฯ

(1) สนง.สหกรณ์จังหวัด
มหาสารคาม

มีการจ าหน่ายสินค้าตลาดออนไลน์ และเชื่อมโยง
เครือข่ายกับโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และ

โครงการชุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
ยอดสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 

จ านวน 900,634 บาท

(3) สนง.เกษตรจังหวัด
มหาสารคาม

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบภายในส าหรับสินค้า

เกษตร กิจกรรมตลาด
เกษตรกร

งบประมาณ 15,500 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 67.74

(2) ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบภายใน

ส าหรับสินค้าเกษตร
งบประมาณ 125,000 บาท

เบิกจ่ายร้อยละ 88



3)  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer และ Young Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการ

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

-พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart 
Farmer (YSF) 40 ราย (ด าเนินการแล้ว 100%)
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่ 20 ราย (อยู่ระหว่างด าเนินการ)
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
(SF) 260 ราย (ด าเนินการแล้ว 100%)
- พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย 
SF/YSF ต้นแบบ 20 ราย (ด าเนินการแล้ว 100%)
- พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือ กลุ่ม 
YSF ด้วยกระบวนการกลุ่ม 2 กลุ่ม
(ด าเนินการแล้ว 100%)

(1) สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม

พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer)

(2) สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

- พัฒนาเกษตรกรสู่ SF 10 ราย
- พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ SF 10 ราย
- พัฒนา SF ต้นแบบ 10 ราย
- สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้าน

ปศุสัตว์ 10 ราย



4) เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/์สถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

สนับสนุนการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนากิจการ

วิสาหกิจชุมชน

(1) สนง.เกษตร
จังหวัดมหาสารคาม

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมกับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 

เป้าหมาย 260 ราย ผล 260 ราย
งบ 325,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 88.94 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้า

(2) สนง. สหกรณ์
จังหวัดมหาสารคาม

เป้าหมาย : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
GAP และมาตรฐานความปลอดภัยตรงตามความ
ต้องการของตลาด
ผล : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ได้รับใบรับรองฯ 
และมีผลผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน มีรายได้
เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายสินค้า



5) ส่งเสริมการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สินค้าเกษตร

(1) ส านักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม

ผลผลิต  : วิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง (20 ราย)
ผลลัพธ์  : วิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง (20 ราย)
งบ  : 94,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100

กิจกรรมพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการผลิตข้าว
อินทรีย์

(2) ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ผลผลิต  : พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 
จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์  : ได้ผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมมูลค่าจากข้าว
งบ  : 1,000,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ –
(อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)



6) วางแผนผลิตข้าวครบวงจร
แผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบ
วงจร

(1) ศูนย์วิจัยข้าว
ขอนแก่น

(รอบ 1) เป้า 2,140,900 ไร่ ผล 731,832 ไร่
(รอบ 2) เป้า 152,521 ไร่ ผล 139,293 ไร่
- กลุ่มเกษตรกร 77 กลุ่ม (T2 ระยะปรับเปลี่ยน) 
เกษตรกร 1,800 ราย 14,974.75 ไร่
- กลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรองแบบกลุ่ม 14 กลุ่ม (T3)
เกษตรกร 252 ราย 296 แปลง 2,185 ไร่
งบ 530,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 52.22

กิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารรถใน
การแข่งขัน

(2) สนง.เกษตร
จังหวัด

มหาสารคาม

เป้าหมาย ฝึกอบรมเกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์ 8 กลุ่มๆ ละ 40 ราย 
ผล เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมแบบกลุ่มจ านวน 4 กลุ่ม
งบ 1,127,700 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 54.00



3.1.4 ลดต้นทุนการผลิต
1) ใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม

2) ใช้ปัจจัยการผลิตและการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

โครงการส่งเสริมการใช้
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจ าแปลงใหญ่ 
เป้าหมาย 50 ราย ผลการด าเนินงาน 50 ราย

งบประมาณ 38,100 บาท
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100

(1) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด)

สนง.เกษตรจังหวัด
มหาสารคาม

แผน ก.พ - ก.ย 2564
อยู่ระหว่างด าเนินการ

(2) ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยใช้
เอง (ปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ)

แผน ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
อยู่ระหว่างด าเนินการ

(3) ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช

ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด
บ ารุงดิน

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
เป้าหมาย 6,000 ไร่ ผล 6,000 ไร่

งบ 982,500 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 99.52



ใช้ปัจจัยการผลิตและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

(1) สนง.สหกรณ์
จังหวัดมหาสารคาม

โครงการปรับโครงสร้างการผลิต
การรวบรวม และการแปรรูปของ
สถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิต
ทางการเษตร

งบ 2,00,700 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 100

3.1.4 ลดต้นทุนการผลิต (ต่อ)



3.1.4 ลดต้นทุนการผลิต (ต่อ)
3) ส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่

โครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่

(1) สนง.เกษตรจังหวัด
มหาสารคาม

เป้าหมาย 46 แปลง ผล 46 แปลง
งบ 4,693,200 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 31.11

ส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ ่
กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 46 แปลง 

นาแปลงใหญ่ กรมการข้าว 76 แปลง
รวม 124 แปลง

(2) สถานีพัฒนาที่ดิน
มหาสารคาม

เป้าหมาย 124 แปลง ผล 124 แปลง
(อยู่ระหว่างด าเนินการ คงเหลือกิจกรรมอบรมเกษตรกร)
งบ 876,450 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 58.20



3.1.5  การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน

(1) การแก้ไข
ปัญหาการท า

ประมงผิด
กฎหมาย

สนง.ประมงจังหวัด
มหาสารคาม

1. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
2. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง 
3. ออกใบอนุญาตผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม 

การตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และ
การก ากับดูแลการด าเนินการท า

การประมง จ านวน 4 ครั้ง
งบประมาณ 4,000 บาท

เบิกจ่ายร้อยละ 75

สนง.ประมงจังหวัด
มหาสารคาม

(2) โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร

กิจกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิต

สัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม

งบ 53,500 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 29



3.1.6  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลัง แบบครอบคลุม ครม.อนุมัติ 25 พ.ค. 64 (รอจัดสรรงบประมาณ)
2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่ด้วยวิธีผสมผสาน (ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง)
เป้าหมาย เกษตรกร 30 ราย ผล เกษตรกร 30 ราย งบ 6,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ -

1) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเตือนภัยศัตรูอ้อยในแหล่งปลูกที่ส าคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1) เตือนภัยใบขาวอ้อยในพื้นที่ปลูกรอบโรงงานน้ าตาล อบรมเกษตรกร 20 ราย
2) อบรมและติดเตือนภัยหนอนกออ้อยลายจุดเล็กอ้อยในพื้นที่โรงงานน้ าตาล อบรมเกษตรกร 20 ราย
งบ 62,670 บาท (งวดที่ 1) เบิกจ่ายร้อยละ 46.00

(2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม

(1) ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 



3.1.6  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร (ต่อ)

3) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยในช่วงฤดูแล้ง

เกษตรกร จ านวน 50 ราย
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ฯ

(1) ส านักงานเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม

งบ 39,500 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 72.15

ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
คุณภาพดีเพ่ือสนับสนุนการ
ผลิตพืชภายใต้สถานการณ์
ภัยแล้ง เป้าหมาย 30 ตัน

(2) ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร

มหาสารคาม

งบ 1,006,335 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 90.91



3.1.6  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร (ต่อ)

จ้างแรงงานเกษตรกร 
เป้าหมาย 2,034 คน
ผล 1,171 คน (57.57 %)

โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

5) มาตรการจ้างแรงงานชลประทาน

งบ 62,340,739 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 49.97
(31,149,668 บาท)

6) การจัดสรรที่ดินท ากิน

โครงการบริหารจัดการที่ดินท า
กินแก่เกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมจัดที่ดิน 
(ส.ป.ก.)

สนง.ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด
มหาสารคาม

เป้าหมาย เกษตรกร ๒๐๐ ราย/๑,๕๐๐ ไร่
งบ 125,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 38.30



3.1.7 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

สนง.เศรษฐกิจฯ ขอนแก่น
1) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

1. พัฒนาระบบการบูรณาการ/เชื่อมโยงข้อมูล
และจัดท ารายงาน  (1 ระบบ)
2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data 
Analytics) (1 ระบบ)
3. พัฒนาระบบปฏิทินการผลิต (1 ระบบ)
4. พัฒนาระบบ Coaching เป็นการรวม
ความรู้ทางการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ 
(1 ระบบ)
5. พัฒนาระบบ AI เป็นระบบที่ช่วยแนะน า           
(1 ระบบ) 

งบประมาณ 41.59 ล้านบาท
(อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างใหม่)

2) โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

- ด าเนินการต่ออายุทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
- ด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
เกษตรกร
เกษตรกร 11,267 ราย

สนง.ประมงจังหวัดมหาสารคาม

งบ 12,000 บาท
เบิกจ่ายร้อยละ 84.00

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและ
ขึ้นทะเบียนรายใหม่และยกเลิก
รายเสียชีวิตและเลิกเลี้ยง

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

1. เป้าหมาย 73,700 ราย
2. ผลด าเนินงาน 74,611 ราย
ร้อยละ 101.23

3) โครงการปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์



3.1.7 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (ต่อ)

(1) สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

4) ตรวจสอบศักยภาพพ้ืนที่โดยใช้ Agri-Map เพื่อจัดท า Zoning

1.จ านวนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืช
ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพของ
พื้นที่ไปสู่กิจกรรมการเกษตรผสมผสานการ  
ปลูกพืชทางเลือกอื่น                  
2.จ านวนพื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยน
จ านวนการผลิตผลิตตามศักยภาพของพื้นที่เป็น
เกษตรผสมผสานจ านวน จ านวน 17 แปลง 
พื้นที่ 5,400  ไร่ 

งบ 8,1100,000 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 39.26

(2) ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

เป้าหมาย : พื้นที่การผลิตพืชไม่เหมาะสม
ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพ 
จ านวน 255 ไร่ เกษตรกร 85 ราย
ผล : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการ
ผลิตร้อยละ 10

งบ 204,000 บาท 
เบิกจ่ายร้อยละ 8.76



3.1.8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ (บาท) ร้อยละผลการเบิกจ่าย (%)

1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

เกษตร 52 ศูนย์ 52 ศูนย์ 260,000 76.92

ตรวจบัญชี 13 ศูนย์ 13 ศูนย์ 300,300 34.05

สถานีพัฒนาที่ดิน 13 ศูนย์ 13 ศูนย์ 87,000 92.16

ประมง 91 ราย 85 ราย 340,500 78.12

ศูนย์วิจัยข้าว 4 ศูนย์ 1 ศูนย์ - -

2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน

เกษตร 13 ศูนย์ 13 ศูนย์ 128,950 69.91

ศูนย์วิจัยข้าว 4 ศูนย์ 1 ศูนย์ - -

การด าเนินงานในส่วน ศพก. และศูนย์เครือข่าย



หน่วยงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ เบิกจ่าย

3.การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.

เกษตร 13 ศูนย์ 13 ศูนย์ 351,000 66.64

ตรวจบัญชี 13 ศูนย์ 13 ศูนย์ - -

ศูนย์วิจัยข้าว 4 ศูนย์ 1 ศูนย์ - -

4.การพัฒนาเกษตรกร

เกษตร 520 ราย 520 ราย 286,000 75.70

ศูนย์วิจัยข้าว 40 ราย - - -

5.การตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน

เกษตร 13 ศูนย์ 13 ศูนย์ 18,000 89.33

6.การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

เกษตร 39 ศูนย์ 39 ศูนย์ 407,100 74.23

3.1.8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ต่อ)



ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
จังหวัดมหาสารคาม

(AGRITECH AND INNOVATION 
CENTER: AIC)

3.1.9 การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
(AGRITECH AND INNOVATION CENTER : AIC



โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ
ส าหรับการปลูกผักสลัดในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 



ท าไมต้องท าระบบเกษตรอัจฉริยะ?

ค่าไฟแรงดันน้ าไม่เพียงพอปริมาณน้ าไม่เพียงพอ

การควบคุมป้ัมหอเก็บน้ า
ควบคุมด้วยมืออุณหภูมิสูงรดน้ าผักด้วยมือ



ผลการด าเนินงาน

ระบบเกษตรอัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาและน้ามาใช้เพื่อสร้างข้อได้เปรียบด้านคุณภาพของ
สินค้า และบริการ ตลอดจนเป็นการลดข้อจ้ากัดในด้านการปฏิบัติงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร 
ดังนี 
1. สวนเกษตรอินทรีย์พ่อจุล อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
2. วิสหกิจชุมชนกลุ่มพืชผักเพื่อสุขภาพ ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสาน ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม

ระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อสุขภาพ ลดข้อจ ากัดและเพิม่ประสทิธิภาพใน
การท าการเกษตร

เพ่ิมผลผลิต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ





ภาพรวมการท างานโครงการ

ระบบตรวจวัดค่าความชื้นในดิน

ถังเก็บน้ า

ระบบ Solar Cell

โรงเรือนมาตรฐาน 6x30 เมตร

Mobile Application

Dashboard แสดงผล

ระบบพ่นหมอกควันในโรงเรือน

ระบบควบคุมการ เปิด/ปิด น้ า

ระบบควบคุมวาล์น้ า ปั๊มน้ า



ภาพรวมการท างานของโครงการที่เสนอ

High Precision Soil Moisture Sensor High Precision Temp & Humi
Sensor

ถังจัดเก็บน้ า ระบบ Solar Cell ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วาล์ควบคุมการ เปิด/ปิด 
น้ า



ตัวอย่างการติดตั้งและใช้งานสถานที่จริง

รูปภาพผลงาน/ผลิตภัณฑ์



ตัวอย่างการติดตั้งและใช้งานสถานที่จริง

รูปภาพผลงาน/ผลิตภัณฑ์



3.1.10 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม





วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายเกียรติศักด์ิ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการมหาสารคาม 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ ก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขวา อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม









3.1.11 การแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม (Hot spot)

จังหวัดมหาสารคาม





รายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
(คร้ังสุดท้ายเน่ืองจากเข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้ว)ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบตัิด้านการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวม 3,307,618.87 ไร่  

พ้ืนทีป่่า 133,663.77 ไร่ ร้อยละ 4.04

พ้ืนทีเ่กษตรกรรม 2,818,172 ไร่ ร้อยละ 85.20

พ้ืนทีอ่ยู่อาศัยและพ้ืนทีอ่ื่น  355,783.1ไร่ ร้อยละ 10.76 คุณภาพอากาศ
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ไม่พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 19 ไมโครกรัม 

ต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณ์คุณภาพดีมาก
(ที่มา : Air4thai กรมควบคุมมลพิษ)

รวบรวมโดย : กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบรายงานสถานการณ์จุดความร้อนสะสม (Hotspots) พื้นที่เกษตรกรรม รายสัปดาห์ จังหวัดมหาสาคาม ดาวเทียม MODIS

จุดความร้อนสะสม (Hotspots) พื้นที่เกษตรกรรม

จ านวนจุดความร้อนสะสม รายสัปดาห์ (รายงานทุกวันศุกร์)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

1 ม.ค. 8 ม.ค. 15 ม.ค. 22 ม.ค. 29 ม.ค. 5 ก.พ. 12 ก.พ. 19 ก.พ. 26 ก.พ. 5 มี.ค. 12 มี.ค. 19 มี.ค. 26 ม.ีค. 2 เม.ย. 9 เม.ย. 16 เม.ย. 23 เม.ย. 30 เม.ย. 7 พ.ค. 14 พ.ค. 21 พ.ค. 28 พ.ค. 31 พ.ค.

จุดความร้อนสะสม  1 ม.ค. – 31 พ.ค. 63 0 56 68 83 97 160 181 190 216 249 268 274 279 297 299 299 299 300 300 300 300 301 301

จุดความร้อนสะสมรายสัปดาห์ ปี 2564 3 14 23 39 39 42 44 57 65 69 71 79 87 95 96 98 99 100 100 101 101
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รายงานสถานการณ์จุดความร้อนสะสม (Hotspots) พื้นที่เกษตรกรรม รายสัปดาห์
ข้อมูลจุดความร้อน (hotspots) สะสมจากดาวเทียม Modis จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 1 มกราคม 2564 – 21 พฤษภาคม 2564

จุดความร้อนสะสม 1 ม.ค. - 31 พ.ค.63 จุดความร้อนสะสมรายสัปดาห์ ปี 2564 ที่มา : ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ระบบ MODIS
สะสมทั้งจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 1 ม.ค.-21 พ.ค. 2564 = 101 จุด

จังหวัดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ 133 ต าบล 1,944 หมู่บ้าน เทศบาลเมือง 1 แห่ง        และเทศบาลต าบล 18 
แห่ง จังหวัดมีประชากรจ านวน 963,660 คน แบ่งเป็นชาย จ านวน 467,497 คน และหญิง จ านวน 486,163 คน (ข้อมูลจ านวนราษฎรทั่ว
ราชอาณาจักร ตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563)





3.1.12 สถานการณ์โรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease)

ของจังหวัดมหาสารคาม







3.2 การติดตามโครงการส าคัญต่างๆ และการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่







โครงการ

จังหวัดมหาสารคามจัดท าโดย :  กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
ข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

เป้าหมายขุดสระน้ าเกษตรกร
ระยะที่ 1 - 5 (7 อ าเภอ 48 ต าบล)

จ านวน 1,201 ราย

ร้อยละที่ขุดสระแล้วเสร็จ 68.61

ร้อยละที่อยู่ระหว่างขุด 9.57

ร้อยละที่ยังไม่ขุดสระน้ า  21.82 



ที่ ต าบล อ าเภอ ชื่อกลุ่มเกษตรกร จ านวนสมาชิก
(ราย)

สินค้าหลัก พื้นที่การผลิต
(ไร่)

1 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย เกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ
หนองกุงสวรรค์

7 พืชผัก ปลา  กล้วย  ไผ่  สัตว์ปีก  จิ้งหรีด  แพะ 58

2 ดอนหว่าน เมือง เกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ
ต าบลดอนหว่าน

12 ข้าว  พืชผัก  ไม้ผล 38

3 โคกก่อ เมือง เกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ
ต าบลโคกก่อ

21 ข้าว  พืชผัก  ไม้ผล 65

4 ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย เกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ
ต าบลก้ามปู

10 ข้าว  พืชผัก 43

5 แกด า แกด า เกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ
ต าบลแกด า

19 ข้าว  พืชผัก  ไม้ผล  สมุนไพร  กบ  ปลา  สัตว์ปีก 73

6 หนองสิม บรบือ เกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ
หนองสิม

7 พืชผัก 19

7 กุดรัง กุดรัง เกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ
ต าบลกุดรัง

10 พืชผัก  ปลา 30

รวม 6  อ าเภอ  7   กลุ่ม 86 326



สรุปปัญหาอุปสรรคโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

1. บ่อน้ าขนาดใหญ่เกินไป  ท าให้ไม่มีพื้นที่เหลือปลูกข้าวหรือท ากิจกรรมอื่นๆ ได้ 

2. เกษตรกรได้มีการท านาปลูกข้าวเสร็จแล้ว ท าให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปท างานได้

3. ฝนตกหนักน้ าท่วมขังบางพื้นที่  รถไม่สามารถขุดดินได้

4. เกษตรกรบางราย รอนานจึงไม่อยากท ากิจกรรมต่อ

5. แรงงานลาออก เน่ืองจากได้งานใหม่

6. แรงงานถูกเลิกจ้างตามสัญญา เน่ืองจากไม่ได้สัดส่วนในการจ้างงาน (2:1)

7. โรค COVID-19 ท าให้การอบรมเกษตรกรลา่ช้ากวา่ก าหนด



กลุ่มปลูกผกับ้านศาลา   ตั้งขึน้เพ่ือร่วมกนัปลูกผกัในพืน้ที่สาธารณะ   ของหมู่บ้าน
บนพืน้ที่  22  ไร่  10  ตารางวา พืน้ที่เพาะปลูกประมาณ  15 ไร่   มกีารบริหารจัดการ
และด าเนินการตามหลกัคุณธรรม  ปัจจุบันมสีมาชิกกลุ่ม สมคัรใจเข้าร่วม จ านวน 
48 ราย   โดยม ีนายวสันต์  ปุริมาโน  เป็นประธานกลุ่ม

3.2.2 โครงการแปลงใหญ่
(ตวัอย่างโครงการแปลงใหญ่ด้านการลดต้นทุนการผลติและการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติที่มกีารขยายผลเป็นรูปธรรม)

แปลงใหญ่พืชผักบ้านศาลา  หมู่ 8 ต าบลนาภู  อ าเภอยางสีสุราช  จังหวดัมหาสารคาม
(วสิาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชด้วยวถิีเกษตรอินทรีย์)



วตัถุประสงค์ “ เพ่ือการท าเกษตรอนิทรีย์ที่ปลอดภยัและยัง่ยืน ”

กฎระเบียบ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
1.ห้ามใช้สารเคมี  ปุ๋ยเคมี  สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและวชัพืช โดยเดด็ขาด

2.ห้ามเผาเศษวสัดุในแปลงปลูกผกัต่าง 

3.ห้ามน าขยะมูลฝอย หรือเศษขยะต่าง มาทิง้ในแปลงผกั

สินค้าที่กลุ่มผลติและจ าหน่าย

ผักบุ้งจีน

ต้นหอม

ผักกวางตุ้ง 
คะน้า

ผักชี

ผักโขมแดง 
เขียว

ผักสลัด ฟักเขียว

ฟักทอง

กุยฉ่าย
ขึน้ฉ่าย



การลดต้นทุน  เพิม่ผลผลติและคุณภาพผกัอนิทรีย์

1. สมาชิกผลิตปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์ น ้าหมกัชีวภาพไวใ้ชเ้อง                                                                      
คิดเป็นร้อยละ 100  ของพ้ืนท่ี ใชส้ารชีวภณัฑใ์นการควบคุมโรคพืช   

2. การใชเ้มล็ดพนัธุ์ผกัพนัธุ์ดีมีคุณภาพ กลุ่มจดัเก็บพนัธุ์เอง  ลดการซ้ือเมล็ดพนัธุ์                                                
และรวมกลุ่มกนัซ้ือ ท าให้ลดตน้ทุนการผลิตลง

3. ส่งเสริมและให้ค  าปรึกษาแนะน าสมาชิกในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ี                                                      
ท่ีเหมาะกบัพ้ืนท่ี  ใชเ้คร่ืองตรวจวิเคราะห์ดินแบบแม่นย  าสูง  

การพฒันาคุณภาพ

1. อบรมหลกัสูตรการผลิตพืชผกัอินทรีย์
2. อบรมหลกัสูตรการผลิตพืชผกัคุณภาพ /การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตผกั
3. อบรมหลกัสูตรการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
4. อบรมหลกัสูตรการใชแ้ละผลิตชีวภณัฑป้์องกนัและก าจดัศตัรูพืช    
5. การตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์



ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม

1. กลุ่มมีผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่าย  ณ  ท่ีท  าการกลุ่มเป็นผกัอินทรีย ์ 
ช่ือ“กลุ่มปลูกพืชด้วยวถิีเกษตรอนิทรีย์ บ้านศาลา หมู่ 8 ต าบลนาภู อ าเภอยางสีสุราช จังหวดัมหาสารคาม”
มีตลาดจ าหน่ายทั้งภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั 

2. กลุ่มมีการบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัผูค้า้ ผลผลิตจ าหน่ายท่ีท าการกลุ่มโดยตรง/
ลูกคา้มาซ้ือท่ีกลุ่ม และส่งจ าหน่าย

3. การออกร้านจ าหน่ายสินคา้ในงานแสดงสินคา้ต่างๆ ท่ีจดัโดยหน่วยงานส่วนราชการ 
4. จ  าหน่ายทางส่ือออนไลน์  เช่น  ไลน์ เฟซบุค๊



มาตรฐานสินค้าและปริมาณผลผลติ ผกัได้รับมาตรฐาน Organic Thailand



ปฏิทินการผลิตพืชผัก

ตารางแสดงผลการจ าหน่ายผักอินทรีย์



3.2.3 การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ตัวอย่าง ศพก. ที่มีการขยายผลเป็นรูปธรรม)

นายภาคิน บ ารุงสุข
ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านเหล่าศรีเชียงเหนือ 

ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม



ท าเกษตรแบบอินทรีย์และมีตลาดรองรับ โดยขยายผลการปฏิบัติไปสู่เครือข่าย 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มพืชผักเพื่อสุขภาพ

ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม และเกษตรกร

อื่นๆ รวม 50 ราย

เกิดการรวมกลุ่ม
“พืชผักสุขภาพ”

ท าเกษตรแบบปลอดสารพิษตกค้าง โดยเกษตรกรตน้แบบลงพื้นที่
เพื่อช่วยดูแลให้ค าปรึกษาตลอดจนกระบวนการผลิต

โดยเริ่มตั้งแต่การเตรยีมแปลง เพาะเมล็ด 
การท าน้ าหมักชีภาพ ท าสมุนไพรไล่แมลง เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

และวางแผนการผลิตพืชผักในแต่ละชนิด

รวบรวมผลผลิต

จัดจ าหน่ายโดยส่งตรงถงึลูกค้า
(ผ่านการสั่งจองล่วงหน้า)

ผลลัพธ์ : สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และเกษตรกรอื่นๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 100 เกิดการเรียนรู้จนสามารถ
น าความรู้ไปใช้จริงในพื้นที่ของตนเอง เป็นแบบอย่างเกษตรกรข้างเคียงได้ สามารถลดต้นทุน เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน





4. การตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืชและสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร 
ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร หรือตามที่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา

1) การระบาดของโรคพืช

พื้นที่ที่พบการระบาดและท าลายต้นมันส าปะหลัง รายละเอียดดังนี้
1) พบการระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลังและท าลายต้นมันส าปะหลัง จ านวน 3 อ าเภอ ดังนี้

1.1 อ าเภอโกสุมพิสัย เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลัง
แบบครอบคลุมพื้นที่ จ านวน 67 ไร่ 3 งาน เกษตรกร จ านวน 8 ราย

1.2 อ าเภอกุดรัง เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบดา่งมันส าปะหลังแบบ
ครอบคลุมพื้นที่ จ านวน 15 ไร่ เกษตรกร จ านวน 2 ราย

1.3 อ าเภอนาเชือก เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมนัส าปะหลัง
แบบครอบคลุมพื้นที่ จ านวน 9 ไร่ เกษตรกร จ านวน 1 ราย
2) พื้นที่ระบาดสะสม 91.75 ไร่ ด าเนินการท าลายสะสม 91.75 ไร่ (ณ 23 ก.ค. 2564)
3) วงเงินงบประมาณช่วยเหลือชดเชยค่าท าลาย 198,180 บาท (ด าเนินการประชุม

คณะท างานฯ ระดับจังหวัดแล้วเสร็จ ณ 27 ก.ค. 2564)



2) การปฏิบัติการฝนหลวง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติการช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
โดยเครื่องบินชนิด Caravan จ านวน 2 ล า ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564
1. ปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 14 วัน มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง จ านวน 10 วัน
2. มีฝนตกเล็กน้อย – หนัก ในบริเวณพื้นที่การเกษตร จ านวน 13 อ าเภอ ได้แก่ เมือง
มหาสารคาม 4 วัน, โกสุมพิสัย 3 วัน, บรบือ 3 วัน, กันทรวิชัย 3 วัน, นาเชือก 1 วัน,
วาปีปทุม 4 วัน, เชียงยืน 4 วัน, นาดูน 2 วัน,, พยัคฆภูมิพิสัย 3 วัน, แกด า 3 วัน, ยางสีสุ
ราช 2 วัน, ชื่นชม 3 วัน และกุดรัง 3 วัน 2. 



3) ภัยพิบัติด้านการเกษตร

3.1 จังหวัดมหาสารคาม ไม่มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศแต่ได้มีการป้องการยับยั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ โดยได้ด าเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ทั้งระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง ได้ด าเนินการจัดต้ังชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุการเกษตรใน
พื้นที่การเกษตร ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563/64 โดยก าหนดความรับผิดชอบตามพื้นที่ ดังนี้

1) พื้นที่ในเขตชลประทาน มอบหมายโครงการชลประทานจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก
2) พื้นที่นอกเขตชลประทาน มอบหมายส านักงานเกษตรจังหวัด และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก
3) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน มอบหมายส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก
4) พื้นที่ในเขตนิคมสหกรณ์ มอบหมายส านักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดการเผาซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือและเฝ้าระวัง 

ติดตามสถานการณ์ ตลอดจนด าเนินการระงับยับยั้งเหตุการณ์

3.2 ศูนย์ติดตามแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม มีการประชุมเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรอยู่เป็นประจ า และได้จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยด้านการเกษตรใช่ช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 /64 เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที่ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันท่วงที

การตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืชและสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร 
ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร หรือตามท่ีได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา



4) การแก้ไขหนี้สินเกษตรกร

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับจังหวัด ซึ่งร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมให้ความรู้  และการออกหน่วยบริการประชาชน 

ผู้ขอกู้ 
(ราย)

จ านวนเงินที่อนุมัติ 
(บาท)

จ านวนที่ดิน

ไร่ งาน ตรว.

1,366 298,701,324.88 13,550 0 49.7

10 6,3914,500 76 3 93.20

การอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
จังหวัดมหาสารคาม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 – 31 พฤษภาคม 2564

(ต.ค.63-พ.ค.64)

การตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืชและสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร 
ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร หรือตามท่ีได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา



สถานการณ์ COVID – 19 
จังหวัดมหาสารคาม










