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เกษตรฯ ปรับเกณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยพบิัติด้านการเกษตรใหม่ เยียวยาเพิม่ขึน้ 

ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ จากเหตุในหลายพื้นท่ีของ
ประเทศไทยประสบปัญหาฝนตกหนกั และฝนตกสะสม ช่ืงอาจท าใหเ้กิดน ้าท่วมฉบัพลนั น ้าป่าไหลหลาก 
และดินโคลนสไลด ์จนอาจสร้างความเสียหายใหก้บัพืชผลของเกษตรกร ไดก้ าชบัใหก้รมส่งเสริมการเกษตร
เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีอาจประสบภยัพิบติัตั้งแต่ก่อนเกิดภยั จนถึงมาตรการ
ช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ท่ีผา่นมา มีการปรับหลกัเกณฑว์ิธี

ปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 

ซ่ึงส าหรับหลกัเกณฑก์ารให้ความช่วยเหลือนั้น เกษตรกรตอ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภยั และมีพื้นท่ีเสียหายส้ินเชิงอยูใ่นพื้นท่ีประกาศเขตการให้

ความช่วยเหลือฯ ส าหรับเงินช่วยเหลือท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ขา้ว ไร่

ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผกั ไร่ละ 1,980 บาท ไมผ้ลไมย้นืตน้และอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ช่วงก่อนเกิดภยั กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ติดตามและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารสภาพภูมิอากาศและแจง้เตือนภยัใหเ้กษตรกรทราบ พร้อมทั้งออก
เยีย่มเยยีนใหค้  าแนะน าเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั 



รวมถึงประสานงานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และศูนยติ์ดตามและแกไ้ข
ปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง 

ขณะเกิดภยัพิบติัในพื้นท่ีต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตรจะประเมินสถานการณ์เบ้ืองตน้ และรายงาน
สถานการณ์พื้นท่ีการเกษตรประสบภยัพิบติั พร้อมจดัชุดเฉพาะกิจลงพื้นท่ีประสบภยัเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้แก่เกษตรกร รวมถึงออกเยีย่มเยยีนใหค้  าแนะน าในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรท่ีเสียหาย 

เม่ืออธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัไดป้ระกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินแลว้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งรัดส ารวจและประเมินความเสียหาย และ
ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วาม

ช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยเม่ือพืชผลของเกษตรกรไดรั้บ

ความเสียหายใหเ้กษตรกรยืน่แบบการขอรับความช่วยเหลือ (กษ 01) ซ่ึงมีผูใ้หญ่บา้น ก านนั อบต. หรือ
นายกเทศมนตรี ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและรับรองเอกสาร แลว้ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นตรวจสอบและรับรอง

ความเสียหาย หลงัจากนั้นให้ติดประกาศคดัคา้นตามสถานท่ีท่ีก าหนด ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั เม่ือไม่มีผูค้ดัคา้น 
ส านกังานเกษตรอ าเภอน าเสนอคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) 
พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ 

นอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการให้

ความช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 แลว้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้
เตรียมพืชพนัธุ์ดี เช่น ตน้พนัธุ์พืชผกั ไมผ้ล ไมย้นืตน้ หรือพืชเศรษฐกิจ และสารชีวภณัฑ ์เช่น เช้ือไตรโค
เดอร์ม่า พร้อมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลงัน ้าลดไวพ้ร้อมแลว้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

  

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ ปรับเกณฑ์ช่วยประสบภัยพิบัติด้าน

การเกษตรใหม่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับเกณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติด้าน

การเกษตรใหม่ เยียวยาครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ต้องข้ึนทะเบียน

เกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร

ก่อนเกิดภัย 

13 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจ

รัตนา นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบัลลังก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ลงพ้ืนที่ส ารวจ

ความเสียหาย จากการที่ได้เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ตั้งแต่ช่วงปลาย

เดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ท าให้มีมวล

น ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้าล าเชียงไกรตอนล่างจนน ้าล้นความจุของอ่าง 

ด้วยเกรงว่าปริมาณน ้าจ านวนมากจะส่งผลกระทบต่อการกักเก็บของ

ตัวอ่าง จึงต้องเร่งระบายน ้าออกอย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้น ้าตามล า

ห้วยล าเชียงไกรล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ไร่-นา ท าให้พืชผลทางการ

เกษตรได้รับความเสียหาย 

ซึ ่งจากการลงพ้ืนที ่ส ารวจไร่ข้าวโพดของชาวบ้านบ้านโกรกหอย 

พบว่ามวลน ้าได้เข้าท่วมท าให้ต ้นข้าวโพดจมน ้าหักโค่นได้รับความ

เสียหายโดยสิ้นเชิง ท าให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ เบื้องต้น

ได้มีการท าประชาคมกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือให้ชุมชน ยืนยันรับรอง



ข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรแต่ละรายว่า ได้เพาะปลูกพืชตาม

ชนิด และจ านวนพ้ืนที่ที ่แจ้งจริง เพ่ือที่จะได้ประเมินความเสียหายที่

เกิดข้ึน เพ่ือขอรับการเยียวยาจากทางภาครัฐ 

 

ส ารวจความเสียหายหลังน ้าล าเชียงไกรล้นเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร  

โดยนางสาวขนิษฐา เทียบเพ็ชร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนไทย ได้เปิดเผยว่า จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ

พบว่ามีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายตามรายงานที่ได้มี

การรับแจ้ง จึงได้ประสานผู้น าชุมชนในการเร่งส ารวจความเสียหายที่

เก ิดขึ ้นพร้อมทั ้งประชาส ัมพันธ ์ ให ้เกษตรกรมาขึ ้นทะเบ ียนและ

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เพ่ือใช้เป ็นข้อมูลในการวาง

แผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ 

ของภาครัฐ นอกจากนี้การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ถือว่ามีความส าคัญ ซึ ่งเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือและสิทธิ

ประโยชน ์ต ามโครงการที ่หน ่วยงานภาคร ัฐ ได ้จ ัดท าขึ ้น  ได ้แ ก่ 

โครงการประกันรายได้พืช 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน

ส าปะหลัง และปาล์มน ้ามัน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและ

พัฒนาคุณภาพผลผลิต และเพ่ือรับความช่วยเหลือเมื ่อได้รับความ

เสียหายจากภัยพิบัติ 



 

‘เฉลมิชัย’ เผย ก.เกษตรฯ ปรับเกณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยพบัิติฯ พร้อมเยยีวยา
เพิม่ขึน้ 

‘เฉลิมชัย’ เผย ก.เกษตรฯ ปรับเกณฑ์ช่วยผู้ประสบภยัพิบัติฯ พร้อมเยยีวยาเพ่ิมขึน้ 

นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ จากเหตุในหลายพื้นท่ีของ
ประเทศไทยประสบปัญหาฝนตกหนกั และฝนตกสะสม ช่ืงอาจท าใหเ้กิดน ้าท่วมฉบัพลนั น ้าป่าไหลหลาก 
และดินโคลนสไลด ์จนอาจสร้างความเสียหายใหก้บัพืชผลของเกษตรกร ไดก้ าชบัใหก้รมส่งเสริมการเกษตร
เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีอาจประสบภยัพิบติัตั้งแต่ก่อนเกิดภยั จนถึงมาตรการ
ช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ท่ีผา่นมา มีการปรับหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติั

ปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ซ่ึง
ส าหรับหลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลือนั้น เกษตรกรตอ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภยั และมีพื้นท่ีเสียหายส้ินเชิงอยูใ่นพื้นท่ีประกาศเขตการให้

ความช่วยเหลือฯ ส าหรับเงินช่วยเหลือท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ขา้ว ไร่

ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผกั ไร่ละ 1,980 บาท ไมผ้ลไมย้นืตน้และอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048
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นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ช่วงก่อนเกิดภยั กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ติดตามและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารสภาพภูมิอากาศและแจง้เตือนภยัใหเ้กษตรกรทราบ พร้อมทั้งออก
เยีย่มเยยีนใหค้  าแนะน าเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั 
รวมถึงประสานงานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และศูนยติ์ดตามและแกไ้ข
ปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง 

นายเขม้แขง็ กล่าววา่ ขณะเกิดภยัพิบติัในพื้นท่ีต่างๆ กรมฯ จะประเมินสถานการณ์เบ้ืองตน้ และรายงาน
สถานการณ์พื้นท่ีการเกษตรประสบภยัพิบติั พร้อมจดัชุดเฉพาะกิจลงพื้นท่ีประสบภยัเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้แก่เกษตรกร รวมถึงออกเยีย่มเยยีนใหค้  าแนะน าในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรท่ีเสียหาย เม่ือ
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัไดป้ระกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินแลว้ กรมฯ จะเร่งรัดส ารวจและประเมินความเสียหาย และช่วยเหลือเกษตรกร
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ผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

 

นายเขม้แขง็ กล่าวอีกวา่ ส่วนหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตร

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยเม่ือพืชผลของเกษตรกรไดรั้บความเสียหายใหเ้กษตรกรยืน่

แบบการขอรับความช่วยเหลือ (กษ 01) ซ่ึงมีผูใ้หญ่บา้น ก านนั อบต. หรือนายกเทศมนตรี ท าหนา้ท่ี

ตรวจสอบและรับรองเอกสาร แลว้ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นตรวจสอบและรับรองความเสียหาย หลงัจากนั้น

ใหติ้ดประกาศคดัคา้นตามสถานท่ีท่ีก าหนด ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั เม่ือไม่มีผูค้ดัคา้น ส านกังานเกษตรอ าเภอ

น าเสนอคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ 

“นอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการให้

ความช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 แลว้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้
เตรียมพืชพนัธุ์ดี เช่น ตน้พนัธุ์พืชผกั ไมผ้ล ไมย้นืตน้ หรือพืชเศรษฐกิจ และสารชีวภณัฑ ์อาทิ เช้ือไตรโค
เดอร์ม่า พร้อมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลงัน ้าลดไวพ้ร้อมแลว้” นายเขม้แขง็ กล่าว 

 

 



 

‘เฉลิมชยั’ เผย ก.เกษตรฯ ปรับเกณฑช่์วยผูป้ระสบภยั
พิบติัฯ พร้อมเยยีวยาเพิ่มข้ึน 

 

‘เฉลิมชัย’ เผย ก.เกษตรฯ ปรับเกณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติฯ พร้อมเยยีวยาเพ่ิมขึน้ 

นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ จากเหตุในหลายพื้นท่ีของ
ประเทศไทยประสบปัญหาฝนตกหนกั และฝนตกสะสม ช่ืงอาจท าใหเ้กิดน ้าท่วมฉบัพลนั น ้าป่าไหลหลาก 
และดินโคลนสไลด ์จนอาจสร้างความเสียหายใหก้บัพืชผลของเกษตรกร ไดก้ าชบัใหก้รมส่งเสริมการเกษตร
เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีอาจประสบภยัพิบติัตั้งแต่ก่อนเกิดภยั จนถึงมาตรการ
ช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ท่ีผา่นมา มีการปรับหลกัเกณฑว์ิธี
ปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 

ซ่ึงส าหรับหลกัเกณฑก์ารให้ความช่วยเหลือนั้น เกษตรกรตอ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภยั และมีพื้นท่ีเสียหายส้ินเชิงอยูใ่นพื้นท่ีประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือฯ ส าหรับเงินช่วยเหลือท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ขา้ว ไร่
ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผกั ไร่ละ 1,980 บาท ไมผ้ลไมย้นืตน้และอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ช่วงก่อนเกิดภยั กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ติดตามและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารสภาพภูมิอากาศและแจง้เตือนภยัใหเ้กษตรกรทราบ พร้อมทั้งออก
เยีย่มเยยีนใหค้  าแนะน าเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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รวมถึงประสานงานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และศูนยติ์ดตามและแกไ้ข
ปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง 

นายเขม้แขง็ กล่าววา่ ขณะเกิดภยัพิบติัในพื้นท่ีต่างๆ กรมฯ จะประเมินสถานการณ์เบ้ืองตน้ และรายงาน
สถานการณ์พื้นท่ีการเกษตรประสบภยัพิบติั พร้อมจดัชุดเฉพาะกิจลงพื้นท่ีประสบภยัเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้แก่เกษตรกร รวมถึงออกเยีย่มเยยีนใหค้  าแนะน าในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรท่ีเสียหาย เม่ือ
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัไดป้ระกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินแลว้ กรมฯ จะเร่งรัดส ารวจและประเมินความเสียหาย และช่วยเหลือเกษตรกร
ผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

นายเขม้แขง็ กล่าวอีกวา่ ส่วนหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตร
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยเม่ือพืชผลของเกษตรกรไดรั้บความเสียหายใหเ้กษตรกรยืน่
แบบการขอรับความช่วยเหลือ (กษ 01) ซ่ึงมีผูใ้หญ่บา้น ก านนั อบต. หรือนายกเทศมนตรี ท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบและรับรองเอกสาร แลว้ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นตรวจสอบและรับรองความเสียหาย หลงัจากนั้น
ใหติ้ดประกาศคดัคา้นตามสถานท่ีท่ีก าหนด ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั เม่ือไม่มีผูค้ดัคา้น ส านกังานเกษตรอ าเภอ
น าเสนอคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ 

“นอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการให้
ความช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 แลว้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้
เตรียมพืชพนัธุ์ดี เช่น ตน้พนัธุ์พืชผกั ไมผ้ล ไมย้นืตน้ หรือพืชเศรษฐกิจ และสารชีวภณัฑ ์อาทิ เช้ือไตรโค
เดอร์ม่า พร้อมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลงัน ้าลดไวพ้ร้อมแลว้” นายเขม้แขง็ กล่าว 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ ปรับเกณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยพบิัติด้านการเกษตรใหม่ เพิม่เงิน เยียวยา
เกษตรกร 
นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ จากเหตุในหลายพื้นท่ีของ
ประเทศไทยประสบปัญหาฝนตกหนกั และฝนตกสะสม ช่ืงอาจท าใหเ้กิดน ้าท่วมฉบัพลนั น ้าป่าไหลหลาก 
และดินโคลนสไลด ์จนอาจสร้างความเสียหายใหก้บัพืชผลของเกษตรกร  
โดยล่าสุด ไดก้ าชบัใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีอาจประสบภยั
พิบติัตั้งแต่ก่อนเกิดภยั เป็นการเร่งด่วนพร้อมทั้งวางมาตรการช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ท่ีผา่นมา  
โดยมีการปรับหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติั
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564  

ส าหรับหลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลือนั้น เกษตรกรตอ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภยั และมีพื้นท่ีเสียหายส้ินเชิงอยูใ่นพื้นท่ีประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือฯ  

ส าหรับเงินช่วยเหลือท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ขา้ว ไร่ละ 1,340 บาท 
พืชไร่และพืชผกั ไร่ละ 1,980 บาท ไมผ้ลไมย้นืตน้และอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาท 
อยา่งไรก็ตามท่ีผา่นมากรมส่งเสริมการเกษตรไดติ้ดตามและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารสภาพภูมิอากาศ
และแจง้เตือนภยัใหเ้กษตรกรทราบ พร้อมทั้งออกเยีย่มเยยีนใหค้  าแนะน าเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ
ปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั รวมถึงประสานงานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดั และศูนยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ือง  
#น ้าท่วม #เยยีวยาเกษตรกร #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

 

 

 


