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กรมส่งเสริมการเกษตร ติดอาวุธการบริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่ จับมือ GISTDA เซ็น MOU ใช้ระบบ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พัฒนาด้านส่งเสริม และแก้ภัยพิบัติทั่วไทย 

................................................................................................. 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร และ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้มีการลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ว่าด้วยการบริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ     

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565 วัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมกันจัดทำข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

รวมถึงร่วมกันจัดทำพ้ืนที่ต้นแบบการบริหารจัดการส่งเสริมการเกษตร และเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
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ด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เกิดการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ

ส่งเสริมและการบริหารจัดการการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกัน และที่สำคัญทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

หน่วยงานทั้งสองฝ่าย ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านส่งเสริมการเกษตร และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

อ่ืน ๆ ตามที่ท้ังสองฝ่ายเห็นสมควร 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นับว่าสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการต่าง ๆ ตาม

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการ

เกษตรในปัจจุบันไปสู่การเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Agriculture เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่

เกษตร 4.0 ผนวกกับมาตรการด้านการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับ

พืชผลทางการเกษตร เช่น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต เป็นแผนที่ฐานประกอบการวาดผังแปลง

เกษตรกรรมดิจิทัล และใช้เป็นหนึ่งในแผนที่ฐานในเว็บบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (ssmap) การ

ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมวาดแปลงในระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISAgro) การใช้ข้อมูล

ดาวเทียมตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกข้าว พ้ืนที่การเกษตรที่เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง และติดตามสถานการณ์

การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ถือเป็นการบูรณาการร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ

ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการร่วมกันนำเสนอข้อมูลการเกษตรที่เป็นข้อมูลเดียวกัน 

“ผลงานภายใต้โครงการนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร

และ GISTDA ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้ง การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว หรือ 

พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และพืชอ่ืน ๆ นำไปสู่การศึกษาวิจัยและจัดทำการประเมินพื้นที่เกษตร

ที่เสี่ยงเสียหายจากภัยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ Applications ด้านการบริหาร

จัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่สำหรับงานส่งเสริมและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่ และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศและด้านส่งเสริมการเกษตร พร้อมดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นชอบร่วมกัน” อธิบดี  

กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร และ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ว่าด้วยการบริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เมื่อ
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมกันจัดทำข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ รวมถึงร่วมกันจัดทำพ้ืนที่ต้นแบบการบริหารจัดการส่งเสริมการเกษตร และเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เกิดการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและการบริหารจัดการการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกัน และที่สำคัญทำให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านส่งเสริมการเกษตร และ
ดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ตามที่ท้ังสองฝ่ายเห็นสมควร 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นับว่าสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการต่าง ๆ ตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการ
เกษตรในปัจจุบันไปสู่การเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Agriculture เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่
เกษตร 4.0 ผนวกกับมาตรการด้านการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับ
พืชผลทางการเกษตร เช่น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต เป็นแผนที่ฐานประกอบการวาดผังแปลง
เกษตรกรรมดิจิทัล และใช้เป็นหนึ่งในแผนที่ฐานในเว็บบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (ssmap) การ
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ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมวาดแปลงในระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISAgro) การใช้ข้อมูล
ดาวเทียมตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกข้าว พ้ืนที่การเกษตรที่เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง และติดตามสถานการณ์
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น      ถือเป็นการบูรณาการร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการร่วมกันนำเสนอข้อมูลการเกษตรที่เป็นข้อมูลเดียวกัน 

“ผลงานภายใต้โครงการนี ้เก ิดขึ ้นจากการดำเนินงานโครงการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตรและ GISTDA ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้ง การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บ
เกี ่ยว หรือ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และพืชอ่ืน ๆ นำไปสู่การศึกษาวิจัยและจัดทำการ
ประเมินพื ้นที ่เกษตรที ่เสี ่ยงเสียหายจากภัยธรรมชาติด ้วยเทคโนโลยีภ ูม ิสารสนเทศ การประยุกต์ใช ้ 
Applications ด้านการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื ้นที ่สำหรับงานส่งเสริมและด้านอื ่น  ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง 
นอกจากนี ้ ยังสนับสนุนการแลกเปลี ่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ และ
นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านส่งเสริมการเกษตร พร้อมดำเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นชอบร่วมกัน” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร และ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ว่าด้วยการบริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เมื่อ
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมกันจัดทำข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ รวมถึงร่วมกันจัดทำพ้ืนที่ต้นแบบการบริหารจัดการส่งเสริมการเกษตร และเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เกิดการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและการบริหารจัดการการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกัน และที่สำคัญทำให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านส่งเสริมการเกษตร และ
ดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ตามที่ท้ังสองฝ่ายเห็นสมควร 

 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นับว่าสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการต่าง ๆ ตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการ
เกษตรในปัจจุบันไปสู่การเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Agriculture เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่
เกษตร 4.0 ผนวกกับมาตรการด้านการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับ
พืชผลทางการเกษตร เช่น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต เป็นแผนที่ฐานประกอบการวาดผังแปลง
เกษตรกรรมดิจิทัล และใช้เป็นหนึ่งในแผนที่ฐานในเว็บบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (ssmap) การ
ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมวาดแปลงในระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISAgro) การใช้ข้อมูล
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ดาวเทียมตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกข้าว พ้ืนที่การเกษตรที่เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง และติดตามสถานการณ์
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ถือเป็นการบูรณาการร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการร่วมกันนำเสนอข้อมูลการเกษตรที่เป็นข้อมูลเดียวกัน 

“ผลงานภายใต้โครงการนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร

และ GISTDA ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้ง การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว หรือ 

พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และพืชอ่ืน ๆ นำไปสู่การศึกษาวิจัยและจัดทำการประเมินพื้นที่เกษตร

ที่เสี่ยงเสียหายจากภัยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ Applications ด้านการบริหาร

จัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่สำหรับงานส่งเสริมและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพ้ืนที่ และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศและด้านส่งเสริมการเกษตร พร้อมดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นชอบร่วมกัน” รองอธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ตำบลเทพนคร  อำเภอเมือง จังหวัด

กำแพงเพชร นายนวนิตย์  พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาเป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตร

การฝึกอาชีพเสริม  สาขา  ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพ่ือการเกษตร  โดยมีนายศักดิ-

เดชน์   แก้ววิเศษ  เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายกฤษดา  อัครพัทธยากุล  กรรมการผู้จัดการบริษัทแอโร 

กรุ๊ป(1992) จำกัด  กล่าวต้อนรับ และนางอุบล  มากอง  ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกรกรมส่งเสริม

การเกษตร  กล่าวรายงาน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ร่วมกันจัดขึ้น 

ระหว่างวันที่ 1- 2 มิถุนายน 2565 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วยเกษตรกรปราดเปรื่อง   Smart 

Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer กลุ่มแปลงใหญ่  มีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย สำนักงาน

เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจาก 11  อำเภอร่วมต้อนรับและ    

รับมอบนโยบาย 

นายนวนิตย์  พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพ่ือการเกษตร ให้กับเกษตรกร
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ปราดเปรื่อง Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และเกษตรกรผู้สนใจเป็นผู้บังคับ

อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพ่ือการเกษตร ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้นจนสามารถ

นำไปประกอบอาชีพได้ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงใน

อาชีพได้อย่างยั่งยืน      กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการทำ

การเกษตรสมัยใหม่และการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ตั้งแต่ระดับการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันพื้นฐาน 

จนถึงขั้นสูงสุดตามศักยภาพของเกษตรกรส่งเสริมการใช้พันธุ์ดี ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เครื่องจักรกลและ

อุปกรณ์การเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาด การจัดการการผลิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 

สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทดแทนแรงงานที่ลดลงและการเข้าสู่สังคม

สูงอายุ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ 

จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และฐานข้อมูลสารสนเทศทาง

การเกษตรต่าง ๆ เพื่อการวางแผนและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรได้มากขึ้น ทั้งกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรรายบุคคล โดย

กลุ่มเป้าหมายหลักคือ Smart Farmer / Young Smart Farmer แปลงใหญ่และเครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ 

ด้านนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร  กล่าวว่าการดำเนินการจัดอบรม ทางผู้

จัดได้ออกแบบหลักสูตรเพ่ืออบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ความรู้พ้ืนฐาน ทฤษฎีการฝึกบินโดรนเพ่ือการเกษตรระบบบังคับด้วยมือ (Manual Mode) ความปลอดภัย

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีการใช้งาน โหมดหัวแปลง-ท้ายแปลง (A-B Mode) และโหมดอัตโนมัติ วาด

แผนที่ (Auto Mode) การผสมสารที่ใช้ในการพ่น การฝึกปฏิบัติบินโดรนในรูปแบบต่างๆ การขนย้าย การเก็บ

รักษา การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ตลอดจนแหล่งเงินทุน เพ่ือการเกษตร จากทีมวิทยากรจาก

บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด   สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร และ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

หลังจากพิธีเปิด  นายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ  เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญนายนวนิตย์  พล

เคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเยี่ยมชมและให้กำลังใจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   กลุ่ม Smart 

Farmer  และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นๆ  มาจัดแสดง    

ณ สถานที่อบรมฯ ในวันนี้ 
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นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากการรายงานข้อมูลของ       

กรมอุตุนิยมวิทยา “พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า” ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 – 3 มิถุนายน 2565 

ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 28-29 พ.ค. และ 2-3 มิ.ย. 

65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 65 

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ซึ่งจากสภาพอากาศที่

เปลี่ยนแปลงและอาจมีฝนฟ้าคะนอง และอาจส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบ สำนักงานเกษตร

จังหวัดนครพนม จึงสั่งการให้สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ดำเนินการเตรียม

ความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจจะประสบภัยพิบัติช่วงฤดูฝน ปี 2565 ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมี

วิธีการ ขั้นตอนในการช่วยเหลือ เป็นกรณี ดังนี้ 

กรณีก่อนเกิดภัยพิบัติ 1.ให้มีการติดตามข้อมูล ข่าวสารสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำ รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยกับเกษตรกรให้เฝ้าระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพืชผล

ทางการเกษตร 2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร มาขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็น

ฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหาย 3.ให้สำนักงานเกษตรอำเภอออกพ้ืนที่เยี่ยมเยียนให้

คำแนะนำกับเกษตรกร เกี่ยวกับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝน

ในพ้ืนที่ รวมไปถึงการดูแลพืชผลทางการเกษตรตลอดรอบการเพาะปลูก 4.เมื่อมีการประเมินสถานการณ์แล้ว

หากเกิดภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงในพ้ืนที่ ให้ประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ รวมไปถึงบูรณาการ
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หน่วยงานอ่ืนๆ ในการเข้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 5. เตรียมการป้องกันด้านศัตรูพืช โดยให้คำแนะนำใน

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 

กรณีหลังเกิดภัยพิบัติ 1.เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน ให้เร่งดำเนินการสำรวจและประเมินความเสียหาย 2.ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.

อ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 3.รายงานความก้าวหน้าผลการสำรวจความเสียหาย

และการให้ความช่วยเหลือให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมทราบ จนกว่าจะมีกว่าจะมีการช่วยเหลือจนแล้ว

เสร็จสำหรับการเตรียมความพร้อมในครั้งเป็นการ วางแนวทางการดำเนินงานที่จะเป็นการช่วยเหลือพ่ีน้อง

เกษตรกรได้อย่างทันสถานการณ์ โดยอาจจะต้องร่วมกับเกษตรกรและผู้นำชุมชนในการติดตามสถานการณ์

และเฝ้าระวัง รวมไปถึงการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


