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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 28 ตุลาคม 256๕  
  

ส่วนกลาง 
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เนชั่นออนไลน์  
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กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งจัดชุดลงพ้ืนที่ส ารวจ  
ความเสียหาย พร้อมมอบปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น
บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย  

เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์  

ฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 3. รมว.เกษตรสั่งเดินหน้าฟ้ืนฟูเกษตรกรหลังน้ าท่วม 
กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งส ารวจความเสียหาย 
พร้อมมอบปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น 

เรื่องเล่าข่าวเกษตรออนไลน์  

สนับสนุนท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
ลดผลกระทบโรคใบด่าง-น้ าท่วม 

4. กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์
มันส าปะหลัง ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบโรค       
ใบด่าง-น้ าท่วมซ้ า 

เรื่องเล่าข่าวเกษตรออนไลน์ 

สนับสนุนท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
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เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์ 
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https://www.nationtv.tv/news/social/378890866 

 
รัฐมนตรีเกษตรสั่ งเดินหน้าฟ้ืนฟูเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งจัดชุดลงพืน้ที่ส ารวจความเสียหาย พร้อมมอบปัจจัย   

การผลิตที่จ าเป็นบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภยั 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีเกษตร น าทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่พบปะและ      
มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ก าชับเจ้าหน้าที่ทุกพ้ืนที่ประสบภัยเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกร 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร     
และสหกรณ์มีความห่วงใยพ่ีน้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะพ่ีน้องเกษตรกรซึ่งในเบื้องต้นมีรายงานพ้ืนที่ที่คาดว่า
จะเสียหายทั่วประเทศประมาณ 5.1 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 6.2 แสนราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 
2565) จึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายหลังน้ าลดลง โดยขณะนี้มีบางพ้ืนที่ก าลังเข้าสู่
ขั้นตอนการท าประชาคมเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลความเสียหายแล้ว  และนอกจากกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่ง
ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เสียหายเพ่ือเสนอขอรับความช่วยเหลือให้กับเกษตรกรแล้วนั้น หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร    
ที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับการผลิตปัจจัยการผลิต เช่น ศูนย์ขยายพันธุ์พืช (ศขพ.) 10 แห่ง ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืช 
ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีส ารองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร     
ไว้พร้อมแล้ว ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่เกษตรกรสามารถน าไปปลูกเพ่ือเป็นอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเพ่ิมรายได้  เช่น 
เมล็ดพันธุ์พืชผัก ประกอบด้วย พริก มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว ต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร และต้นพันธุ์
ไม้ผลไม้ยืนต้น รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช (ศทอ.) 9 แห่ง ยังได้ด าเนินการจัดเตรียมเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา ทั้งแบบพร้อมใช้ และหัวเชื้อขยาย พร้อมสนับสนุนเพ่ือให้เกษตรกรน าใช้ในการฟ้ืนฟูป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืช
ส าหรับพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลหลังน้ าลด 
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"อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร" กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ไปพบปะให้ก าลังใจและมอบปัจจัยการผลิตให้กับ      
พ่ีน้องเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2565 พบว่า พ้ืนที่บางส่วนระดับน้ า
ลดลงแล้ว จึงได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพื้นที่ไปส ารวจความเสียหาย พร้อมกับชี้แจงหลักเกณฑ์การให้
ความช่วยเหลือ และจัดประชุมเตรียมความพร้อมการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งในเบื้องต้น
พบว่าพื้นที่ที ่คาดว่าจะเสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที ่นาข้าว โดยขั้นตอนต่อไปคือการจัดท าประชาคมเพื่อตรวจสอบและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูล และเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามล าดับต่อไป  

ทั้งนี้ การเยียวยาเกษตรกรจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน      
พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภั ยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2564 โดยมีอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและ
อ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย มีพ้ืนที่เสียหายจริง และอยู่ในพื้นท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีเกษตร น าทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะและ    
มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ก าชับเจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่ประสบภัยเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกร 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพ่ีน้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะพ่ีน้องเกษตรกรซึ่งในเบื้องต้นมีรายงานพ้ืนที่   
ที่คาดว่า จะเสียหายทั่วประเทศประมาณ 5.1 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 6.2 แสนราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 
ตุลาคม 2565) จึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายหลังน้ าลดลง โดยขณะนี้มีบางพ้ืนที่ก าลัง
เข้าสู่ขั้นตอนการท าประชาคมเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลความเสียหายแล้ว และนอกจากกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่ง
ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เสียหายเพ่ือเสนอขอรับความช่วยเหลือให้กับเกษตรกรแล้วนั้น หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร   
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัยการผลิต เช่น ศูนย์ขยายพันธุ์พืช (ศขพ.) 10 แห่ง ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์
พืช ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีส ารองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริม
การเกษตรไว้พร้อมแล้ว 

ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่เกษตรกรสามารถน าไปปลูกเพ่ือเป็นอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเพ่ิมรายได้ เช่น      
เมล็ดพันธุ์พืชผัก ประกอบด้วย พริก มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว ต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร และต้นพันธุ์
ไม้ผลไม้ยืนต้น รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช (ศทอ.) 9 แห่ง ยังได้ด าเนินการจัดเตรียมเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา ทั้งแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อขยาย พร้อมสนับสนุนเพ่ือให้เกษตรกรน าใช้ในการฟ้ืนฟูป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืช
ส าหรับพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลหลังน้ าลด 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากการลงพ้ืนที่ไปพบปะให้ก าลังใจและมอบปัจจัยการผลิตให้กับพ่ีน้อง
เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 พบว่า พื้นที่บางส่วนระดับน้ าลดลงแล้ว 
จึงได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่ไปส ารวจความเสียหาย พร้อมกับชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
และจัดประชุมเตรียมความพร้อมการฟ้ืนฟูช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นพบว่าพ้ืนที่         
ที่คาดว่าจะเสียหายส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นาข้าว โดยขั้นตอนต่อไปคือการจัดท าประชาคมเพ่ือตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล และเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามล าดับต่อไป 

ทั้งนี้  การเยียวยาเกษตรกรจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยมีอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้     
ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย มี พ้ืนที่ เสียหายจริง และอยู่ ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้             
ความช่วยเหลือแล้ว 
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https://www.agrinewsthai.com/news/33731 

 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีเกษตร น าทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะและมอบปัจจัย    
การผลิตแก่เกษตรกร ก าชับเจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่ประสบภัยเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกร 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพ่ีน้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะพ่ีน้องเกษตรกรซึ่งในเบื้องต้นมีรายงานพ้ืนที่     
ที่คาดว่าจะเสียหายทั่วประเทศประมาณ 5.1 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 6.2 แสนราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 
ตุลาคม 2565) จึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายหลังน้ าลดลง โดยขณะนี้มีบางพ้ืนที่ก าลัง
เข้าสู่ขั้นตอนการท าประชาคมเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลความเสียหายแล้ว และนอกจากกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่ง
ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เสียหายเพ่ือเสนอขอรับความช่วยเหลือให้กับเกษตรกรแล้วนั้น หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร   
ที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับการผลิตปัจจัยการผลิต เช่น ศูนย์ขยายพันธุ์พืช (ศขพ.) 10 แห่ง ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืช 
ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีส ารองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรไว้
พร้อมแล้ว ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่เกษตรกรสามารถน าไปปลูกเพ่ือเป็นอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเพ่ิมรายได้ เช่น 
เมล็ดพันธุ์พืชผัก ประกอบด้วย พริก มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว ต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร และต้นพันธุ์
ไม้ผลไม้ยืนต้น รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช (ศทอ.) 9 แห่ง ยังได้ด าเนินการจัดเตรียมเชื้อรา       
ไตรโคเดอร์มา ทั้งแบบพร้อมใช้ และหัวเชื้อขยาย พร้อมสนับสนุนเพ่ือให้เกษตรกรน าใช้ในการฟ้ืนฟูป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืช
ส าหรับพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลหลังน้ าลด 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากการลงพ้ืนที่ไปพบปะให้ก าลังใจและมอบปัจจัยการผลิตให้กับพ่ีน้อง
เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2565 พบว่า พื้นที่บางส่วนระดับน้ าลดลง
แล้ว จึงได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่ไปส ารวจความเสียหายพร้อมกับชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือ และจัดประชุมเตรียมความพร้อม การฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นพบว่า
พ้ืนที่ที่คาดว่าจะเสียหายส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นาข้าว โดยขั้นตอนต่อไปคือการจัดท าประชาคมเพ่ือตรวจสอบและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล และเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามล าดับต่อไป 

ทั้งนี้ การเยียวยาเกษตรกรจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน         
พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2564 โดยมีอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1 ,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1 ,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและ
อ่ืนๆ 4 ,048 บาทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ30 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย มีพ้ืนที่เสียหายจริง และอยู่ในพื้นท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 
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https://www.agrinewsthai.com/news/33551 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่ส ารวจและช่วยเหลือเกษตรกรที่

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พบว่า มีพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังได้รับความเสียหายประมาณ1.23 ล้านไร่ จากพ้ืนที่
เพาะปลูกท้ังประเทศกว่า 9.32 ล้านไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้ศูนย์ขยายพันธุ์ พืชที่ 5 จังหวัด บุรีรัมย์ ศูนย์ 
ขยายพันธุ์ พืชที่ 6 จังหวัด พิษณุโลก ศูนย์ ขยายพันธุ์ พืชที่ 7 จังหวัด มหาสารคาม และศูนย์ ขยายพันธุ์ พืชที่ 10 จังหวัด 
อุดรธานี เร่งด าเนินการผลิตท่อนพันธุ์เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ว ประกอบกับท่ีผู้แทนสมาคมมันส าปะหลัง 
4 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไทย สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย 
และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าพบเพ่ือหารือถึงผลกระทบและเสนอความต้องการของ
พ่ีน้องเกษตรกรจากกรณีของโรคใบด่างมันส าปะหลัง 

รวมถึงเสนอขอสนับสนุนการด าเนินการในเรื่อง  
1) การส ารวจพื้นที่ระบาด  
2) การสนับสนุนต้นพันธุ์มันส าปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่างจากพ้ืนที่สีเขียวแจกจ่ายพ้ืนที่สีแดง  
3) การผลิตต้นพันธุ์มันส าปะหลังสะอาดต่อเนื่องในพ้ืนที่สีเขียว  
4) การวิจัยทดสอบพันธุ์ทนทานและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง  
5) การวิจัยทดสอบการเขตกรรม เช่น การใช้สารเพิ่มความสมบูรณ์และการเจริญเติบโต   



9 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับการส ารวจพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยล่าสุด 
พบว่ามีพ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม 58 จังหวัด พ้ืนที่รวม4,897,404.25 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 
3,292,787.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,551,220.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 53,397.25 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบรวม 580,787 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565) ทั้งนี้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้ ว           
52 จังหวัด 

ส าหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน     
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย      
มีพ้ืนที่เสียหายจริง อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ และให้การช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตรา
การให้ความช่วยเหลือ จ าแนกเป็น ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก1,980 บาทต่อไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 
4,048 บาทต่อไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างด าเนินการสนับสนุนชีวภัณฑ์ ท่อนพันธุ์ และให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร่งด่วน และส าหรับกรณีโรคใบด่างมันส าปะหลัง     
กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบผ่านคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่าง
มันส าปะหลังแล้ว 
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https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_233148 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่ส ารวจและช่วยเหลือเกษตรกรที่

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบว่า มีพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังได้รับความเสียหายประมาณ 1.23 ล้านไร่ จากพ้ืนที่
เพาะปลูกทั้งประเทศกว่า 9.32 ล้านไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์
ขยายพันธุ์พืชที ่6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนยข์ยายพันธุ์พืชที ่7 จังหวัดมหาสารคาม และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที ่10 จังหวัดอุดรธานี 
เร่งด าเนินการผลิตท่อนพันธุ์เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ว ประกอบกับที่ผู้แทนสมาคมมันส าปะหลัง          
4 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไทย สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย 
และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าพบเพ่ือหารือถึงผลกระทบและเสนอความต้องก าร   
ของพี่น้องเกษตรกรจากกรณีของโรคใบด่างมันส าปะหลัง รวมถึงเสนอขอสนับสนุนการด าเนินการในเรื่อง 1. การส ารวจพ้ืนที่
ระบาด 2. การสนับสนุนต้นพันธุ์มันส าปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่างจากพ้ืนที่สีเขียวแจกจ่ายพ้ืนที่สีแดง 3. การผลิต
ต้นพันธุ์มันส าปะหลังสะอาดต่อเนื่องในพ้ืนที่สีเขียว 4. การวิจัยทดสอบพันธุ์ทนทานและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และ 5. การ
วิจัยทดสอบการเขตกรรม เช่น การใช้สารเพิ่มความสมบูรณ์และการเจริญเติบโต 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับการส ารวจพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยล่าสุด
พบว่า มีพ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม 58 จังหวัด พ้ืนที่รวม 4 ,897,404.25 ไร่ แบ่งเป็น 
ข้าว 3,292,787.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,551,220.00 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 53 ,397.25 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบรวม 580,787 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565) ทั้งนี้ มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้ว 52 
จังหวัด 

ส าหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน    
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย มีพ้ืนที่เสียหายจริง อยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ และให้
การช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตราการให้ความช่วยเหลือ จ าแนกเป็น ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และ
พืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ 

กรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างด าเนินการสนับสนุนชีวภัณฑ์ ท่อนพันธุ์ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร่งด่วน และส าหรับกรณีโรคใบด่างมันส าปะหลัง กรมส่งเสริม
การเกษตรได้เร่งด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบผ่านคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง
แล้ว 

 

 


