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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่  29 กันยายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ส ำรวจควำมเสียหำย 
น  ำท่วม 

1. เกษตรเร่งส ำรวจควำมเสียหำย ผลผลิตเกษตร
ศรีสะเกษน  ำท่วมหลำยพื นท่ี 

บ้ำนเมืองออนไลน์  

ส ำรวจควำมเสียหำย 
น  ำท่วม 

2. เกษตรลงพื นที่ส ำรวจควำมเสียหำย เหตุคันดิน
กั นล ำน  ำ เสี ยวขำด ท ำให้น  ำท่ วมหลำยพื นที่      
ของจังหวัดศรีสะเกษ 

Thailand Plus 

ส ำรวจควำมเสียหำย 
น  ำท่วม 

3. เกษตรลงพื นที่ส ำรวจควำมเสียหำย เหตุคันดิน
กั นล ำน  ำเสียวขำด ท ำให้น  ำท่วมหลำยพื นที่ของ
จังหวัดศรีสะเกษ 

Facebook เรื่องเล่ำข่ำวเกษตร 

ส ำรวจควำมเสียหำย 
น  ำท่วม 

4. จังหวัดศรีสะเกษอ่วมคันดินกั นล ำน  ำเสียวขำด
พื นที่เกษตรเจอน  ำท่วมคำดเสียหำย162,294ไร่ 

ส ำนักข่ำวเดอะไทยเพลส 

EXPO 2020 Floriade 
Almere 

5. Department of Agricultural Extension 
promotes premium fruits from Southern 
Thailand at EXPO 2020 Floriade Almere 

Bangkok Post 
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/298219 

 

นำยรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยระหว่ำงลงพื นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
เพ่ือติดตำมควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์คันดินกั นล ำน  ำเสียว ซึ่งรับน  ำจำกแม่น  ำมูลขำด ในพื นที่รอยต่อ     
ของอ ำเภอศิลำลำดและอ ำเภอรำษีไศล ว่ำ ล่ำสุดส ำนักเกษตรจังหวัดศรีสะเกษได้รำยงำนควำมเสียหำย
เบื องต้น ด้ำนพืช พบพื นที่ประสบภัยทั งหมด 14 อ ำเภอ 82 ต ำบล 575 หมู่บ้ำน เกษตรกรได้รับ        
ควำมเสียหำย 27,341 ครัวเรือน พื นที่คำดว่ำจะเสียหำย 162,294 ไร่ แยกเป็นข้ำว 156,745 ไร่ คิดเป็น    
ร้อยละ 96.58 พืชไร่และพืชผัก 5,373 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.31 และไม้ผล/ไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 176 ไร่   
คิดเป็นร้อยละ 0.11 พื นที่คำดว่ำจะเสียหำย 162,294 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยำยน 2565) 

ทั งนี กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้สั่งกำรให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ
ในพื นที่ประสบภัยเร่งลงพื นที่ส ำรวจควำมเสียหำยภำยหลังจำกที่น  ำลด อีกครั งพร้อมเสนอคณะกรรมกำร      
ที่รับผิดชอบเพ่ือพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมหลักเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
ด้ำนพืช ได้แก่ 1) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 2) หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ.2563 และ 3) หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564  

โดยเกษตรกรผู้ประสบภัยจะต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
กำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ ช่วยเหลือไม่เกิน
ครัวเรือนละ 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่ละพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น    
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และอ่ืน ๆ 4,048 บำทต่อไร่  
ส ำหรับกำรสนับสนุนช่วยเหลือเบื องต้นของกำรเกิดอุทกภัย กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ให้             

กองขยำยพันธุ์พืชเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชผัก และให้กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย พร้อมด้วยศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชและกลุ่มอำรักขำพืชทุกจังหวัดจัดเตรียมสำรชีวภัณฑ์ไว้แจกจ่ำย
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไป 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมบอกด้วยว่ำส่วนขั นตอนกำรขอรับควำมช่วยเหลือ เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เกษตรกรยื่นแบบขอรับกำรช่วยเหลือ 
(กษ 01) ผู้ ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน/อบต. หรือนำยกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรอง ตำมสถำนที่ที่ก ำหนด 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตรวจสอบ และรับรองควำมเสียหำย น ำรำยชื่อเกษตรกรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว       
ไปติดประกำศคัดค้ำนตำมสถำนที่ที่ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน จำกนั นส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอน ำเสนอ
คณะกรรมกำร ก.ช.ภ.อ. พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ (วงเงินไม่เกิน 500,000 บำท) หำกไม่เพียงพอ         
ให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเสนอคณะกรรมกำร ก.ช.ภ.จ. พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ (วงเงินในอ ำนำจ 20 
ล้ำนบำท) หำกไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมกำร ก.ช.ภ.จ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบใช้เงินทดรองรำชกำร         
ในอ ำนำจปลัด กษ. (วงเงินในอ ำนำจ 50 ล้ำนบำท)  
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https://www.thailandplus.tv/archives/612792 

 
นำยรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงพื นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือติดตำม    

ควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์คันดินกั นล ำน  ำเสียว ซึ่งรับน  ำจำกแม่น  ำมูลขำด ในพื นที่รอยต่อของอ ำเภอศิลำลำด
และอ ำเภอรำษีไศล โดยส ำนักเกษตรจังหวัดศรีสะเกษได้รำยงำนควำมเสียหำยเบื องต้น ด้ำนพืช พบพื นที่
ประสบภัยทั งหมด 14 อ ำเภอ 82 ต ำบล 575 หมู่บ้ำน เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย 27,341 ครัวเรือน 
พื นที่คำดว่ำจะเสียหำย 162,294 ไร่ แยกเป็นข้ำว 156,745 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.58 พืชไร่และพืชผัก 
5,373 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.31 และไม้ผล/ไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 176 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11 พื นที่คำดว่ำจะ
เสียหำย 162,294 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยำยน 2565) 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้สั่งกำรให้ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอในพื นที่ประสบภัยเร่งลงพื นที่ส ำรวจควำมเสียหำยภำยหลังจำก 
ที่น  ำลด และเสนอคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบเพ่ือพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมหลักเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช ได้แก่ 

1) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2562 

2) หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 
3) หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 
โดยเกษตรกรผู้ประสบภัยจะต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
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กำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ ช่วยเหลือไม่เกิน
ครัวเรือนละ 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่ละพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน 
ๆ 4,048 บำทต่อไร่ 

นอกจำกนี ในส่วนของกำรสนับสนุนช่วยเหลือเบื องต้นของกำรเกิดอุทกภัย กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ให้
กองขยำยพันธุ์พืชเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชผัก และให้กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย พร้อมด้วยศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชและกลุ่มอำรักขำพืชทุกจังหวัดจัดเตรียมสำรชีวภัณฑ์ไว้แจกจ่ำย
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

ส ำหรับขั นตอนกำรขอรับควำมช่วยเหลือ เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เกษตรกรยื่นแบบขอรับกำรช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน/อบต. 
หรือนำยกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรอง ตำมสถำนที่ที่ก ำหนด คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตรวจสอบ และรับรอง
ควำมเสียหำย น ำรำยชื่อเกษตรกรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วไปติดประกำศคัดค้ำนตำมสถำนที่ที่ก ำหนด         
ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน 

จำกนั นส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอน ำเสนอคณะกรรมกำร ก.ช.ภ.อ. พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ (วงเงิน     
ไม่เกิน 500,000 บำท) หำกไม่เพียงพอ ให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเสนอคณะกรรมกำร ก.ช.ภ.จ. พิจำรณำ  
ให้ควำมช่วยเหลือ (วงเงินในอ ำนำจ 20 ล้ำนบำท) หำกไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมกำร ก.ช.ภ.จ. พิจำรณำ      
ให้ควำมเห็นชอบใช้เงินทดรองรำชกำร ในอ ำนำจปลัด กษ. (วงเงินในอ ำนำจ 50 ล้ำนบำท) หำกเกษตรมีข้อ
สงสัยสำมำรถสอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอและส ำนักงำนเกษตรจังหวัดในพื นที่ หรือติดต่อ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045 612 511 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fBUZsgPzNrqpkTmKNKAVtQB8wsD1kTSS
ztc8Zg3QwcvQa3HikNfzWVbqo81jJaQ6l&id=100039311755039 
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https://www.thethaipress.com/2022/76771?fbclid=IwAR1ugQ2sYMLdkA
AqqYiUdS2C6VDctcO5j1uboF0_vLeNWIxAKzhiqVVE4cY 

 

เกษตรเร่ง ส ำรวจควำมเสียหำย พื นที่กำรเกษตรหลังน  ำท่วมหลำยพื นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ จำกเหตุ
คันดินกั นล ำน  ำเสียวขำด คำดเสียหำย 162,294 ไร่ ข้ำวเสียหำยแล้วกว่ำ 156,745 ไร่ 

นำยรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยระหว่ำงลงพื นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
เพ่ือติดตำมควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์คันดินกั นล ำน  ำเสียว ซึ่งรับน  ำจำกแม่น  ำมูลขำด ในพื นที่รอยต่อ      
ของอ ำเภอศิลำลำดและอ ำเภอรำษีไศล ว่ำ ล่ำสุดส ำนักเกษตรจังหวัดศรีสะเกษได้รำยงำนควำมเสียหำย
เบื องต้น ด้ำนพืช พบพื นที่ประสบภัยทั งหมด 14 อ ำเภอ 82 ต ำบล 575 หมู่บ้ำน เก ษตรกรได้รับ        
ควำมเสียหำย 27,341 ครัวเรือน พื นที่คำดว่ำจะเสียหำย 162,294 ไร่ แยกเป็นข้ำว 156,745 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 96.58 พืชไร่และพืชผัก 5,373 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.31 และไม้ผล/ไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 176 ไร่   
คิดเป็นร้อยละ 0.11 พื นที่คำดว่ำจะเสียหำย 162,294 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยำยน 2565) 

ทั งนี  กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้สั่งกำรให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ
ในพื นที่ประสบภัยเร่งลงพื นที่ส ำรวจควำมเสียหำยภำยหลังจำกที่น  ำลด อีกครั งพร้อมเสนอคณะกรรมกำร      
ที่รับผิดชอบเพ่ือพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมหลักเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ  
ด้ำนพืช ได้แก่ (1) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 (2) หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน 
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พ.ศ.2563 และ (3) หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 

อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรผู้ประสบภัยจะต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมส่งเสริมกำรเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื นที่เสียหำยจริง อยู่ในพื นที่ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ 
ช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 1,340 บำทต่อไร่ พืชไร่ละพืชผัก 1,980 บำทต่อไร่       
ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 4,048 บำทต่อไร่ 

ส ำหรับกำรสนับสนุนช่วยเหลือเบื องต้นของกำรเกิดอุทกภัย กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ให้กองขยำยพันธุ์
พืชเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชผัก และให้กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย พร้อมด้วยศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชและกลุ่มอำรักขำพืชทุกจังหวัดจัดเตรียมสำรชีวภัณฑ์ไว้แจกจ่ำยเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบต่อไป 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำส่วนขั นตอนกำรขอรับควำมช่วยเหลือ เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว  เกษตรกรยื่นแบบขอรับกำรช่วยเหลือ 
(กษ 01) ผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน/อบต. หรือนำยกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรอง ตำมสถำนที่ ที่ก ำหนด 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตรวจสอบ และรับรองควำมเสียหำย น ำรำยชื่อเกษตรกรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วไปติด
ประกำศคัดค้ำนตำมสถำนท่ีที่ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน 

จำกนั นส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอน ำเสนอคณะกรรมกำร ก.ช.ภ.อ. พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ (วงเงิน     
ไม่เกิน 500,000 บำท) หำกไม่เพียงพอ ให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเสนอคณะกรรมกำร ก.ช.ภ.จ. พิจำรณำ 
ให้ควำมช่วยเหลือ (วงเงินในอ ำนำจ 20 ล้ำนบำท) หำกไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมกำร ก.ช.ภ.จ. พิจำรณำ     
ให้ควำมเห็นชอบใช้เงินทดรองรำชกำร ในอ ำนำจปลัด กษ. (วงเงินในอ ำนำจ 50 ล้ำนบำท) 
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