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ค าน า 

 

เนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนท้ิงช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม  
และเกิดอุทกภัยในช่วงเวลาต่อมาต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม ส่งผลให้รอบระยะเวลาการเพาะปลูก
ทางการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ท่ีเกษตรกร
ควรจะได้รับ ซึ่งท าให้กระแสเงินสดในมือของเกษตรกรลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพและ
น าไปสู่การก่อหนี้สินเพ่ิมขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา 
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย ปี 2562 เพื่อสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน
ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัยปี 2562 ให้สามารถท าการผลิตได้ทันทีหลังน้ าลด 
เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตร  
ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้และผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะสั้น 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตุลาคม 2562 
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คู่มือ 

แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 

      

1. หลักการและเหตุผล  

 เนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนท้ิงช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และเกิด
อุทกภัยในช่วงเวลาต่อมาต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม ส่งผลให้รอบระยะเวลาการเพาะปลูกทางการเกษตร 
ไม่เป็นไปตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ท่ีเกษตรกรควรจะได้รับ ซึ่งท าให้
กระแสเงินสดในมือของเกษตรกรลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพและน าไปสู่การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น  
 โดยจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 เกิดขึ้นในหลาย
พื้นท่ีโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่งผลให้พื้นท่ีการเกษตรเสียหายสิ้นเชิง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562 ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” 
(KAJIKI) ตั้งแต่วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ท าให้เกิดอุทกภัยในพื้นท่ีภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ท้ังนี้ การให้ความช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยด าเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้  
 1. เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาฯ ต้องเป็นเกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ท่ีได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุก เฉิน 
พ.ศ. 2562  
 2. การช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา ฯ เป็นการเยียวยาเพิ่มเติมจากระเบียบ
กระทรวงการคลัง ฯ เนื่องจากเหตุท่ีมาของปัญหาท่ีเกิดขึ้นพิเศษ เฉพาะห้วงเวลา คือ เกษตรกร
ประสบปัญหาท้ังภัยฝนท้ิงช่วงและปัญหาอุทกภัยติดต่อกัน ท าให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ ดังนั้น 
การฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ให้ผ่านพ้นและสามารถฟื้นฟูอาชีพการเกษตรได้ตามปกติโดยเร็ว  
 3. แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา ฯ ต้องมีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิตกับแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตให้มีความชัดเขน โดยพิจารณาพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตท่ีสอดคล้องกับปริมาณ 
น้ าต้นทุนในพื้นท่ี รวมท้ัง ให้ค าแนะน าทางวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างใหม่ท่ีดีกว่าเดิม  

  โดยแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย ปี 2562 วงเงินรวม 
3,120.8618 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 1,075,000 ล้านครัวเรือน จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 



2 
 

1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ถั่วเขียว) วงเงิน 374.5248 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมาย 
เกษตรกร จ านวน 150,000 ครัวเรือน พื้นท่ี 1.4 ล้านไร่ โดยสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกร
เพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ ให้ความช่วยเหลือตามพื้นท่ีปลูกจริง รายละไม่เกิน 20 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พื้นท่ี 1.0 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 245 บาท (ครัวเรือนละ 4,900 บาท)  
ถั่วเขียว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พื้นท่ี 0.4 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 200 บาท (ครัวเรือนละ 4,000 บาท) 

2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 วงเงิน 1,739.429 ล้านบาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว เป้าหมาย เกษตรกร จ านวน 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธุ์ข้าว 
63,200 ตัน พื้นท่ี 6.32 ล้านไร่ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ไร่ละ 10 กิโลกรัม ไม่เกิน
ครัวเรือนละ 10 ไร่ ท้ังนี้ จะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไม่ไวแสง ช่วงเดือนกลางเดือนพฤศจิกายน ถึง 
กลางเดือนธันวาคม 2562 ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มข้าวไวแสง จะจัดส่ง ช่วงเดือนมีนาคม ถึง 
เดือนเมษายน 2563 

3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน วงเงิน 
260 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง มีเป้าหมายเกษตรกร จ านวน 50,000 ราย  
โดยสนับสนุนพันธุ์ปลาและอาหารสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกร (เกษตรกรได้รับพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ  
รายละ 800 ตัว พร้อมอาหารสัตว์น้ าน าร่อง จ านวน 120 กิโลกรัม) (รายละ 5,000 บาท) 

4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรท่ีประสบปัญหาอุทกภัย วงเงิน 240 
ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ เป้าหมาย เกษตรกร 48,000 ครัวเรือน โดยสนับสนุนเป็น
เงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกร เพื่อซื้อพันธุ์ไก่ไข เป็ดไข่ ครัวเรือนละ 10 ตัว ไก่พื้นเมืองคละเพศ ครัวเรือนละ 
30 ตัว พร้อมค่าอาหารและค่าวัสดุ (ครัวเรือนละ 4,850 บาท) 

5) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ าชุมชน วงเงิน 506.908 ล้านบาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง เป้าหมาย แหล่งน้ าในชุมชน จ านวน 1,436 แห่ง ในพื้นท่ี 129 อ าเภอ 
โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า (กุ้งก้ามกราม) ในแหล่งน้ าชุมชน โดยสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดตั้งแต่ 
5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป จ านวน 200,000 ตัวต่อแหล่งน้ า 

2. วัตถปุระสงค ์

เพ่ือสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย
ปี 2562 ให้สามารถท าการผลิตได้ทันทีหลังน้ าลด เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกร
ผู้ประสบภัย ให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้และผลผลิต
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะสั้น  
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3. พื้นที่ด าเนินการ 

  พื้นท่ีประสบสถานการณ์ฝนท้ิงช่วง และพื้นท่ีประสบสถานการณ์อุทกภัย เนื่ องจากพายุ  
“โพดุล” (PODUL) และ/หรือ พายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) โดยเป็นพื้นท่ีท่ีประสบภัยพิบัติท่ีได้รับความ
เสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น จ านวน 39 จังหวัด ข้อมูล ณ วันท่ี 
25 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 
  - ภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย น่าน นครสวรรค์ 
พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้ อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์  
อ านาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 
  - ภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว ตราด กาญจนบุรี และ
จังหวัดราชบุรี  
  - ภาคใต้ 1 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง  
หมายเหตุ : 

1. พ้ืนท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนท้ิงช่วง/ฝนแล้ง ช่วงภัย 
วันท่ี 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2562 จ านวน  19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี 
นครสวรรค์ นครราชสีมา ชัยภูมิ อุทัยธานี บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ สระแก้ว สระบุรี ลพบุรี ขอนแก่น 
พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เชียงราย ก าแพงเพชร พัทลุง น่าน และจังหวัดสุโขทัย 

2. พื้นท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย/อุทกภัย  
(น้ าป่าไหลหลาก)/อุทกภัย(น้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก) ช่วงภัย 23 สิงหาคม ถึง  
31 ตุลาคม 2562 จ านวน 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ สระแก้ว ขอนแก่น พิษณุโลก 
พิจิตร เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ น่าน สุโขทัย มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน 
อ านาจเจริญ ร้อยเอ็ด แพร่ ยโสธร อุบลราชธานี สกลนคร เชียงใหม่ อุดรธานี กาฬสินธุ์ 
นครพนม ล าปาง หนองคาย ตราด กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี  

4. คุณสมบัติเกษตรกร 

  4.1 เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ท่ีได้รับความเสียหายสิ้นเชิง 
และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  
  4.2 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านพืช  
  1) พื้นท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
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  2) พื้นท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการต้องมีความเหมาะสมในการผลิตท่ีสอดคล้องกับปริมาณน้ า
ต้นทุนในพื้นท่ี 
  4.3 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านประมง 
  1) เกษตรกรจะต้องมีบ่อดิน 
  2) มีปริมาณน้ าเพียงพอ และเหมาะสมในการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ 
  4.4 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านปศุสัตว์  
  1) เกษตรกรต้องมีโรงเรือนสัตว์ปีก พร้อมลานปล่อยท่ีมีตาข่ายป้องกันสัตว์พาหะ 
  2) อยู่ในพื้นท่ีประสบอุทกภัย 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน น่าน 
พิจิตร พิษณุโลก  สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ขอนแก่น อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ นครพนม และมุกดาหาร 
  4.5 เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
กรณีท่ีรับการสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชี เพื่อน าไปซื้อปัจจัยการผลิต (โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร และ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกร
ท่ีประสบปัญหาอุทกภัย) 

5. เป้าหมาย 

  เกษตรกรผู้ประสบฝนท้ิงช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”  
ท่ีเสียหายสิ้นเชิงและได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และมีคุณสมบัติถูกตอ้ง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อ 4  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563  

7. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 การช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา ฯ เป็นการเยียวยาเพิ่มเติมจากระเบียบ
กระทรวงการคลัง ฯ จึงต้องตรวจสอบข้อมูลจ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายสิ้นเชิง 
และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  7.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรเป้าหมาย โดยต้องเป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วง/
ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ท่ีได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  
ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ (ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของแต่ละด้าน) และมีคุณสมบัติตามข้อ 4.1 
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ ์
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7.2 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
โดยใช้กลไกคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา

การเกษตรระดับอ าเภอ (Operation Team)  ท่ีมีนายอ าเภอ เป็น ท่ีปรึกษา เกษตรอ าเภอ  
เป็นประธานคณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอหรือเทียบเท่าของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมาย นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน  
เป็นคณะท างาน และเกษตรต าบลท่ีได้รับมอบหมาย เป็นคณะ ท างานและเลขานุการ เป็นหลัก  
ตามความเหมาะสมของพื้นท่ี หรือให้เกษตรกรสมัครได้ด้วยตนเองท่ีส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานประมงอ าเภอ 
และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือสถานท่ีก าหนดอื่นๆ โดยด าเนินการ ดังนี้      

     1) วางแผนการลงพื้นท่ี เพ่ือตรวจสอบและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 2) ชี้แจงเกษตรกรท่ีได้รับเงินการช่วยเหลือตามข้อ 7.1 พิจารณาเลือกรายการขอรับ 
การช่วยเหลือโครงการใดโครงการหนึ่ง ใน 4 โครงการ โดยระบุขั้นตอนแต่ละโครงการตามคู่มือท่ีระบุ 
ในภาคผนวก ประกอบด้วย  

  2.1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ภาคผนวกท่ี 4) 
  2.2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 (ภาคผนวกท่ี 5) 
  2.3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 

(ภาคผนวกที่ 6) 
  2.4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรท่ีประสบปัญหาอุทกภัย 

(ภาคผนวกท่ี 7) 
 3) บันทึกข้อมูลเกษตรกรร่วมโครงการผ่านระบบ โดยทีม OT ท่ีลงพื้นท่ีคีย์ข้อมูลผ่านแท็บเล็ต 
7.3 ส่วนกลาง (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ และส านักงานปลัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประมวลผลความต้องการขอรับการช่วยเหลือและประมาณการวงเงิน
และเป้าหมาย (กรณีวงเงินหรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา)  

7.4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขของแต่ละโครงการ 
7.5 เตรียมโอนเงินหรือจัดซื้อจัดจ้างและประสาน ติดตามผลการพิจาณาจัดสรรเงินงวดจากส านัก

งบประมาณ 
7.6 ด าเนินกระบวนการ เพื่อโอนเงินให้กับเกษตรกรหรือแจกปัจจัยการผลิตตามเงื่อนไข

โครงการ 
7.7 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง 

และกรมปศุสัตว ์
7.8 ติดตามประเมินผลโครงการ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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8. แผนปฏิบัตงิาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1. ขั้นเตรียมการ ต.ค.-พ.ย.62  
1.1 ตรวจสอบข้อมูลพื้นท่ีและจ านวนครัวเรือน
เกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับความ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  

ต.ค. 62 กสก. กป. ปศ. 

1.2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต.ค. 62 กสก. กข. กป. ปศ. 
และ ธ.ก.ส. 

1.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและส ารวจความต้องการ
เข้าร่วมโครงการฯ เบ้ืองต้นของเกษตร  

พ.ย. 62 กสก. กข. กป. ปศ. 

2. การประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกร 25 ต.ค.-10 พ.ย.62 กสก. กข. กป. ปศ. 
และหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.1 วางแผนการลงพื้นท่ี   
2.2 ชี้แจงเกษตรกรท่ีได้รับเงินการช่วยเหลือตามข้อ 1.1 
พิจารณา เลือกรายการขอรับการช่วยเหลือตามคู่มือ
ย่อยแต่ละโครงการ 

  

2.3 บันทึกข้อมูลเกษตรกรร่วมโครงการ   

3. ส่วนกลางประมวลผลความต้องการขอรับการ
ช่วยเหลือและประมาณการวงเงินและเป้าหมาย  
(กรณีวงเงินหรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับมติ   
ครม. ต้องเสนอ ครม.พิจารณา) 

11 พ.ย. – 14 พ.ย. 62 กสก. กข. กป. ปศ. 
และ สป.กษ. 

4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือจัดซื้อจัดจ้างตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของแต่ละโครงการ 

15 พ.ย. – 30 มี.ค. 63 กสก. กข. กป. ปศ. 

5. เตรียมโอนเงินหรือจัดซื้อจัดจ้าง และประสาน 
ติดตามผลการพิจาณาจัดสรรเงินงวดจากส านัก
งบประมาณ 

21 พ.ย. - 28 พ.ย. 62 กสก. กข. กป. ปศ. 

6. ด าเนินกระบวนการ เพื่อโอนเงินให้กับเกษตรกร
หรือแจกปัจจัยการผลิตตามเงื่อนไขโครงการ 

พ.ย. 62 – ม.ค. 63 กสก. กข. กป. ปศ. 
กสส. และ กวก. 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

7. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 กสก. กข. กป. ปศ. 

8. ประเมินผลและรายงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 สศก. 

หมายเหตุ : 1. กรณีวงเงินเกินตามข้อ 3 จะต้องปรับระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่กิจกรรมที่ 4-6 อีกครั้งหนึ่ง 
 2. อักษรย่อ กสก. คือ กรมส่งเสริมการเกษตร / กป. คือ กรมประมง / กข. คือ กรมการข้าว /  

ปศ. คือ กรมปศุสัตว์ / ธ.ก.ส. คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / 
สป.กษ. คือ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / สศก. คือ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

9. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  

 หน่วยงานหลัก  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์  
 หน่วยงานสนับสนุน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
กรมพัฒนาท่ีดิน ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
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ภาคผนวกที่ 2 

 

 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา  
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภยั ปี 2562 

 

 
   ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร 

(ประสบภัยฝนท้ิงช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย 2562 ได้รับความ
เสียหายสิ้นเชิงและได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 2562) 

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชใชน้้ าน้อยเพื่อ

สร้างรายได้แก่เกษตรกร 
(ข้าวโพด/ถั่วเขียว) 

โครงการรักษาระดับ
ปริมาณและคุณภาพ

ข้าวปี 2563/64 

โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟู

เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัย 

- ตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนแต่ละดา้น 

ด้านพชื พื้นที่ต้องมีเอกสารสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย 

ต้องมีบ่อดิน มีปริมาณน้้า
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ

เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 

ต้องมีโรงเรือน พร้อมลานปล่อย
ที่มีตาข่าย และอยู่ในพื้นที่
ประสบอุกทกภัย 17 จ. 

รายละเอียดตาม 
ภาคผนวก 4 

รายละเอียดตาม 
ภาคผนวก 5 

รายละเอียดตาม 
ภาคผนวก 6 

รายละเอียดตาม 
ภาคผนวก 7 

โครงการพัฒนาเสริม
ทางเลือก อาชีพด้าน

ประมง การเลีย้งปลานลิ
แปลงเพศในบ่อดนิ 

ต.
ค.

 - 
10

 พ
.ย

. 6
2 

เง่ือนไข : 
- ให้ความช่วยเหลือตาม
พื้นที่ท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ และ
น าไปปลูกจริง  
- เลือกพืชได้มากกว่า 1 
ชนิด พื้นที่รวมกันไม่เกิน 
20 ไร่/ราย  

เง่ือนไข :   
- สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว
ให้เกษตรกรไรล่ะ 10 
กิโลกรมั ตามพื้นที่
เสียหายสิ้นเชิงจริง แต่ไม่
เกินครัวเรือนละ 10 ไร่   
- เลือกรับการสนับสนุน
พันธุ์ข้าว 1 พันธุ์  

เง่ือนไข :   
- สนับสนุนพันธุ์ปลานลิ
แปลงเพศ รายละ 800 
ตัว พร้อมอาหารน าร่อง 
120 กิโลกรัม 
 

เง่ือนไข :   
- เลือกรับการสนับสนุน
รายการสัตว์ปีกครัวเรือน
ละ 1 รายการ  (ไก่ไข่สาว
เป็นไข่สาว และไก่
พื้นเมืองคละเพศ พร้อม
ปัจจัยการผลติ) 
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ภาคผนวกที่ 3 
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ภาคผนวกที่ 4 

คู่มือการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพื่อสร้าง รายได้ 
แก่เกษตรกร 
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คู่มือ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อย 
เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ตุลาคม 2562 
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ค้าน้า 
 

คู่มือโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 เป็นคู่มือเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย  
ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ .ศ. 2562  
การด าเนินงานเน้นในเรื่องของการรับแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ การตรวจสอบสิทธิ์ และการรับรองสิทธิ์
ของเกษตรกรให้ถูกต้องตามความเป็นจริง สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาและท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานในคู่มือนี้โดยละเอียด เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น าน้อยเพ่ือสร้างรายได้ 
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการด าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามมติที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

ตุลาคม 2562 
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สารบัญ 
 

      เร่ือง หน้า 
ค้าน้า  
สารบัญ  

     1. หลักการและเหตุผล 1 
     2. วัตถุประสงค ์ 1 
     3. เป้าหมายของโครงการ 1 
     4. การเตรียมการก่อนรับแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 1 
     5. เงื่อนไขในการรับแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 2 
     6. กรอบระยะเวลา 3 
     7. การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3 

7.1 ก าหนดการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 3 
7.2 สถานท่ีรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3 
7.3 วิธีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3 
7.4 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 3 

     8. การจัดหาเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูก 4 
8.1 การจัดหาเมล็ดพันธุ์ 4 
8.2 การถ่ายทอดความรู้ 4 
8.3 การเพาะปลูก 4 
8.4 การจัดเวทีชุมชนและวางแผนการผลิต/การตลาด ในพื้นท่ี 4 

     9. การตรวจสอบรับรองสิทธิ์เกษตรกร 4 
9.1 การตรวจสอบสิทธิ์ 4 
9.2 การรับรองสิทธิ์ 5 
9.3 การอุทธรณ์ กรณีการร้องเรียน ร้องคัดค้านจากเกษตรกร 5 

     10. การจ่ายเงินให้เกษตรกร  5 
     11. มาตรการทางกฎหมาย/ลงโทษ 6 
     10. การก้ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด้าเนินงานโครงการในพื นที่ 6 
     13. แผนปฏิบัติงาน 6 
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สารบัญภาคผนวก 
 

ภาคผนวกที่ หน้า 
1. ร่างค าสั่งจังหวัด...แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 

เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 
9 

2. แบบรับสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา  11 
   เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562  
3. แบบมอบอ านาจในการแสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 

เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
13 

4. แบบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
          เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

14 

5. แบบสรุปผลแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
          เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

15 

6. แบบค าร้องขออุทธรณ์/คัดค้านการแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการชว่ยเหลือเกษตรกร     
   ผู้ปลูกพืชหลังนา 

16 

7. ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง 17 
8. แผนผังขั้นตอนการด าเนินโครงการ 18 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 และปัญหาอุทกภัย เนื่องจากอิทธิพลพายุ  

“โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ในช่วงเวลาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้รอบระยะเวลา 
การเพาะปลูกทางการเกษตรของเกษตรกรไม่เป็นไปตามฤดูกาล และกระทบต่อผลผลิตและโอกาสสร้างรายได้  
ที่เกษตรกรควรจะได้รับ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยดังกล่าวให้สามารถท าการผลิตได้ทันทีหลังน้ าลด 
และเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มี การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์น้ าในปัจจุบัน โดยมีการน านโยบาย “การตลาดน าการเกษตร” มาใช้ในการด าเนินการ
วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการบริหารสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุล และเกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร มีตลาดรองรับแน่นอน ผลผลิตไม่ล้นตลาด เกษตรกรมีรายได้และมีความ
มั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเขียว เป็นพืชที่มีปริมาณการผลิตภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นโอกาสดังกล่าว 
จึงได้จัดท า “โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร” โดยการส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเขียวเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยด าเนินการเชื่อมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิต
กับแหล่งรับซื้อผลผลิตให้มีความชัดเจน และสนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบและเสียหาย
โดยสิ้นเชิง   

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างรายได้ในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562  
 2.2 เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เป้าหมายของโครงการ 
 เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ที่ได้รับความเสียหาย
สิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562  

4. การเตรียมการก่อนรับแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 
4.1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ เพ่ือท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 

การปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4.2 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ  

“คาจิกิ” ที่เสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
การปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 และรับทราบขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง 
การเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

4.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริม 
การปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ดังนี้ (ภาคผนวกที่ 1)  
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4.3.1 คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร  
ปี 2562/63 ระดับจังหวัด มีบทบาทตามภารกิจ คือ ก ากับดูแลแก้ไขปัญหาตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืช 
ใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รัดกุม โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด รวมทั้งป้องกันการทุจริตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประสบภัย และประชาสัมพันธ์
ชี้แจงการด าเนินงาน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมเติมในการสนับสนุนการด าเนินงานได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร  
ปี 2562/63 ระดับจังหวัด ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.3.2 คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้ าน้อยเพื่ อสร้างรายได้ 
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับอ้าเภอ มีบทบาทตามภารกิจ คือ พิจารณาผลการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 พร้อมทั้ง 
สามารถแต่งตั้งคณะท างานระดับหมู่บ้านเพ่ิมเติมได้ตามเหมาะสม 

4.3.3 คณะท้างานตรวจสอบสิทธ์ิโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้ าน้อยเพื่อสร้างรายได้ 
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับต้าบล มีบทบาทภารกิจ คือ ใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (รายหมู่บ้าน/ต าบล) 
เป็นข้อมูลส าหรับการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร  
ปี 2562/63 ตามหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ รวมท้ังหาข้อเท็จจริงในท้องท่ีและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการโครงการ 

4.4 ส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด จัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 เช่น การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การตรวจสอบสิทธิ์ รับรองสิทธ ิ์ 
ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอ และตามจุดต่าง ๆ  

4.5 เกษตรจังหวัด/เกษตรอ าเภอชี้แจงท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ 
แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5. คุณสมบัติเกษตรกร และเงื่อนไขของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ให้ด าเนินการจัดเวทีชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพื่อรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ  โดยเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และบรรลุนิติภาวะ 
2) เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์) ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
3) เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง  

และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  
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4) เป็นเกษตรกรที่เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

5) เป็นพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์  
ทั งนี  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63  
ต้องไม่ซ ้าซ้อนกับโครงการอ่ืนของภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน  

6. กรอบระยะเวลา 
    ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

7. การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
7.1 ก้าหนดการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 

                       เกษตรกรจะต้องมาสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอที่ตั้งแปลงปลูก ตั้งแต่วันที่ 
25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562  

7.2 สถานที่รับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการ 
- ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
- สถานที่อ่ืน ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอนัดหมายตามความเหมาะสม 

7.3 วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
- เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการตามแบบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อย 

เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 (ภาคผนวกที่ 2) หากไม่มาแจ้งภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดถือว่า 
ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 

- เกษตรกรลงลายมือชื่อในแบบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ด้วยตนเอง 

- หากเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อไม่สามารถมาแจ้งด้วยตนเองได้ สามารถให้มอบหมายบุคคลอ่ืน
แจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ แทน ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องเป็นที่ไว้วางใจมาแจ้งแทนได้ และสิทธิ์ที่ได้รับ
ยังคงเป็นของเกษตรกรไม่ใช่ผู้รับมอบหมาย โดยน าเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนเกษตรกรผู้มอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ และแบบมอบอ านาจ 
(ภาคผนวกที ่3) มายื่นแสดงกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 

- หากมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงผู้ขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นแบบค าร้อง 
ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ (ภาคผนวกที่ 4) โดยให้คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับอ าเภอ เป็นผู้พิจารณา 

7.4 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
7.4.1 บัตรประจ าตัวประชาชน 
7.4.2 แบบมอบอ านาจในการแสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือ

สร้างรายไดแ้ก่เกษตรกร กรณีไม่สามารถมาแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์ด้วยตนเอง 
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8. การจัดหาเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูก 
8.1 การจัดหาเมล็ดพันธุ์ 

เกษตรกรเป็นผู้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง ดังนี้ 
1) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควรใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมของหน่วยงานราชการ เช่น  

กรมวิชาการเกษตร หรือศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หรือพันธุ์ของ
ภาคเอกชนที่ได้มาตรฐานและได้ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชกับกรมวิชาการเกษตร 

2) เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวของหน่วยงานราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร สหกรณ์การเกษตร หรือพันธุ์ของ
ภาคเอกชนที่ได้มาตรฐานและได้ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชกับกรมวิชาการเกษตร 
 8.2 การถ่ายทอดความรู้ 

1) อบรมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเขียวฤดูแล้งแก่เกษตรกร โดยหน่วยงานวิชาการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

2) อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกพืชใช้น้ าน้อย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน
การผลิต 

หัวข้อการอบรมให้ความรู้การปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังนาแก่เกษตรกร 
ล าดับที่ หัวข้อการอบรม ชั่วโมงอบรม 

1 การเตรียมดินและการปรับปรุงบ ารุงดินส าหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว 1.5 
2 การปลูก การใช้ปุ๋ย และการดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว 1.5 
3 การควบคุม ป้องกัน และก าจัดศัตรูพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว 2 
4 การเก็บเกี่ยวและคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว 1 
5 การจัดท าสมุดบันทึกการเพาะปลูก และรายรับ-รายจ่าย 1 

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
8.3 การเพาะปลูก 

เกษตรกรควรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือถั่วเขียวในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามค าแนะน าทางวิชาการ 
ได้แก่ ช่วงเดือนตุลาคม – 15 มกราคม 2563 
 8.4 การจัดเวทีชุมชนวางแผนการผลิต/การตลาดในพื้นที่ 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด/อ ำเภอ ด ำเนินกำรจัดเวทีชุมชนเพ่ือวำงแผนกำรผลิตของเกษตรกร ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดภำยในพ้ืนที่ และจัดกำรเชื่อมโยงตลำดในกำรรับซื้อผลผลิตให้แก่เกษตรกร 

9. การตรวจสอบรับรองสิทธิ์เกษตรกร 
9.1 การตรวจสอบสิทธิ์ 

ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้ 
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับต้าบล มีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ โดยมีวิธีการดังนี้ 

9.1.1 คณะท างานตรวจสอบสิทธิ์ฯ ระดับต าบล ใช้ข้อมูลแบบแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 
(รายหมู่บ้าน/ต าบล) (ภาคผนวกที่ 5) เป็นข้อมูลส าหรับการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 
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9.1.2 คณะท างานตรวจสอบสิทธิ์ฯ ระดับต าบล น าข้อมูลไปติดประกาศ/ประชาคมเพ่ือยืนยัน
ข้อมูลเกษตรกร ทั้งนี้ เมื่อติดประกาศ/ประชาคมแล้ว ให้คณะท างานตรวจสอบสิทธิ์ ระดับต าบล ตรวจสอบพื นที่จริง
รายที่ถูกคัดค้านทุกราย ส าหรับรายที่ไม่ถูกคัดค้านให้คณะท างานตรวจสอบสิทธิ์ฯ ระดับต าบลรวบรวมข้อมูล ส่งให้
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอ าเภอ 

9.1.3 ส านักงานเกษตรอ าเภอบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบสิทธิ์ลงในระบบสารสนเทศของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

9.2 การรับรองสิทธิ์ 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

ปี 2562/63 ระดับอ้าเภอ มีหน้าที่รับรองสิทธิ์ โดยมีวิธีการดังนี้ 
9.2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร  

ปี 2562/63 ระดับอ าเภอ พิจารณาผลการตรวจสอบสิทธิ์ เพ่ือรับรองสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ และลงลายมือชื่อรับรอง
สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ในแบบสรุปผลการแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ (ภาคผนวกที่ 5) 

9.2.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอบันทึกข้อมูลผลการรับรองสิทธิ์ลงในระบบสารสนเทศของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

9.3 การอุทธรณ์ กรณีการร้องเรียน ร้องคัดค้านจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
       การอุทธรณ์ กรณีการร้องเรียน ร้องคัดค้านจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา 
ตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยใช้แบบค าขออุทธรณ์ (ภาคผนวกที่ 6) และให้น าเสนอ 
ข้อเท็จจริงต่อคณะท างานตรวจสอบสิทธิ์ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร  
ปี 2562/63 ระดับต าบล และสามารถยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย
เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ตามล าดับ เพ่ือหาข้อยุติในระดับจังหวัด 

10. การจ่ายเงินให้เกษตรกร 
10.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ประมวลผลข้อมูลจัดส่งรายชื่อ

เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียวที่ได้รับรองสิทธิ์แล้วส่งให้กับส านักงบประมาณ และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือตรวจสอบประมวลผลและโอนเงินสมทบเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร 
โดยให้ความช่วยเหลือตามพ้ืนที่ที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”  
ที่เสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯจริง รายละไม่เกิน 20 ไร่ เข้าบัญชีเงินฝาก
ของเกษตรกร ดังนี้ 

(1) ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์  จ านวน  245 บาท/ไร ่
(2) ถั่วเขียว  จ านวน  200 บาท/ไร ่

10.2 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ ตรวจสอบประมวลผลและโอนเงิน 
ช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้ 
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 

10.3 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ ประมวลผลและรายงานผลการ
โอนเงินช่วยเหลือให้กรมส่งเสริมการเกษตร  
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11. มาตรการทางกฎหมาย/ลงโทษ 
หากคณะท างานตรวจสอบสิทธิ์ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร  

ปี 2562/63 ระดับต าบล พบว่า เกษตรกรมีการกระท าความผิดตามมาตรา 137 ให้ด าเนินการเพิกถอนสิทธิ์การเข้าร่วม
โครงการของเกษตรกรผู้กระท าผิด และด าเนินคดีตามกฎหมาย (ภาคผนวกที่ 7) 

12. การก้ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด้าเนินงานโครงการในพื นที่ 
  คณะกรรมการบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ระดับจังหวัด/ระดับอ าเภอ 
ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานโครงการของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

12.1 ก ากับ ต ิดตามผลการด าเน ินงาน  การรับแจ้งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 การตรวจสอบรับรองสิทธิ์ และพิจารณาการอุทธรณ์  

12.2 ให้คำแนะน าในการด าเนินงานโครงการ และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานในพื้นที ่
12.3 รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

13. แผนปฏิบัติงาน 

ล้าดับ ขั นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงโครงการด้วย VDO Conference 24 ต.ค. 62 กสก. 
2 ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครเกษตรกร 25 ตุลาคม – 10 พ.ย. 62 กสก. 

3 วางแผนการตลาด และก าหนดราคากลาง ต.ค. – พ.ย. 62 
สป.กษ. กสส. สศก. 
คน. และภาคเอกชน 

4 ก าหนดพ้ืนทีเ่ป้าหมายและเขตการส่งเสริม ต.ค. – พ.ย. 62 
พด. ชป. กสส. สปก. 
และ กสก. 

5 จัดท าระบบบันทึกข้อมูลโครงการฯ ต.ค. – พ.ย. 62 กสก. 

6 ตั้งคณะท างานตรวจสอบรับรองสิทธิ์ ต.ค. – พ.ย. 62 กสก. 

7 
ประสานผู้จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์เพ่ือก าหนด 
จุดจ าหน่าย/ประสานผู้รับซื้อเพ่ือก าหนดจุด
รับซื้อ 

ต.ค. 62 – มี.ค. 63 
สป. กษ. กสส. สศก. 
คน. กสก. 

8 บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต.ค. 62 เป็นต้นไป กสก. 

9 
เกษตรกรจัดซื้อเมล็ดพันธุ์เพ่ือปลูกใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

ต.ค. 62 – 15 ม.ค. 63 
กสก. กสส. กวก. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10 
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังปลูก 15 วัน
แต่ไม่เกิน 60 วันหลังปลูก 

ต.ค. 62 – 15 มี.ค. 63 กสก. 

11 ตรวจสอบสิทธิ์/รับรองสิทธิ์เกษตรกร พ.ย. 62 เป็นต้นไป กสก. 

12 ส่งรายชื่อเกษตรกรผู้ร่วมโครงการให้ ธ.ก.ส. 
เพ่ือสนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์ และส่งเอกสาร
หลักฐานการรับรองสิทธิ์ให้ส านักงบประมาณ 
 

พ.ย. 62 เป็นต้นไป กสก.  ธ.ก.ส. 
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ล้าดับ ขั นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

13 
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว) ให้กับเจ้าหน้าที่
และเกษตรกร 

พ.ย. 62 – พ.ค. 63 
กสก. กสส. กวก. ชป. 
พด. มกอช.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

14 
รวบรวมผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย ณ จุดรับซื้อใน
พ้ืนที่ /ด าเนินการรับซื้อผลผลิต 

มี.ค. – พ.ค. 63 กสส. และภาคเอกชน 

15 ประเมินผลโครงการ เม.ย.63 สศก. 
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(ร่าง) ค าสั่งจังหวัด......................... 
ที่ ................... / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 
……………………...............................……………… 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิ
กิ” ที่เสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
และเป็นการลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรให้สามารถรักษาศักยภาพ 
การผลิตให้ต่อเนื่อง และส่งผลให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ  นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร  
ปี 2562/63 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์   จังหวัด............................ จึ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับจังหวัด 
มีองค์ประกอบดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร  
ปี 2562/63 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด     ประธานกรรมการ 
1.2 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด         รองประธานกรรมการ 
1.3 ประธานสภาเกษตรกร              กรรมการ 
1.4 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด    กรรมการ 
1.5 ธนารักษ์พ้ืนที่    กรรมการ 
1.6 ประชาสัมพันธ์จังหวัด    กรรมการ 
1.7 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด    กรรมการ 
1.8 สหกรณ์จังหวัด    กรรมการ 
1.9 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด    กรรมการ 
1.10 นายอ าเภอทุกอ าเภอ    กรรมการ 
1.11 เกษตรจังหวัด        กรรมการและเลขานุการ 
1.12 ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 

โดยมีหน้าที่... 
 

ภาคผนวกที ่1 
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โดยมีหน้าที่ดังนี้  

1) ก ากับดูแล และแก้ไขปัญหา ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้ 
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รัดกุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งป้องกัน 
การทุจริตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกร 

2) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการด าเนินงานตาม โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 

3) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมเติมในการสนับสนุนการด าเนินงานได้ตามความเหมาะสม 
2. คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร  

ปี 2562/63 ระดับอ้าเภอ ประกอบด้วย 
2.1 นายอ าเภอ        ประธานกรรมการ 
2.2 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง    กรรมการ 
2.3 พัฒนาการอ าเภอ        กรรมการ 
2.4 หรือเพ่ิมเติมตามท่ีจังหวัดเห็นสมควร     กรรมการ 
2.5 เกษตรอ าเภอ         กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ดังนี้  
1) ก ากับดูแล และปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้ 

แก่เกษตรกร ปี 2562/63 แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงานตามโครงการระดับอ าเภอ 
2)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด 
3)  คณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งคณะท างานระดับหมู่บ้านเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น 

เจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น   

3. คณะท้างานตรวจสอบสิทธิ์โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพื่อสร้างรายได้ 
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับต้าบล ประกอบด้วย 

3.1 ปลัดอ าเภอประจ าต าบล  ประธานคณะท างาน 
3.2 ก านัน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   คณะท างาน 
3.3 ผู้ใหญ่บ้าน หรือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  คณะท างาน 
3.4 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบต าบล       คณะท างานแลเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ ดังนี้   
1) ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้าง

รายไดแ้ก่เกษตรกร ปี 2562/63 
2) แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือ

สร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 
3) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอ าเภอ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
สั่ง ณ วันที่                   พ.ศ. 2562 
 
 

(หมายเหตุ ตัวอย่างค้าสั่งนี เป็นเพียงแนวเนื อหาข้อความ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนข้อความตามความจ้าเป็นในพื นที่ 
 
 

- 2 - 
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แบบรับสมคัรเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยยีวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 
วันท่ีรับสมัคร วันท่ี ................เดือน...................................พ.ศ. 2562 

สถานท่ีรับสมัคร หมู่ที่..........ต าบล................................. อ าเภอ....................................... จังหวัด............................................ 

1. เลขประจ้าตัวประชาชนหัวหน้าครัวเรือน ---- 
   ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / อื่น ๆ (ระบุ)............)  ชื่อ................................................ สกุล.................................................. 
     เกษตรกรประสบภัย    

 ฝนแล้ง/ฝนท้ิงช่วง  (ด้านพืช ............................. ไร่)     
  อุทกภัย (ด้านพืช ..........................ไร่  /  ด้านประมง ......................ไร/่ตรม.  / ดา้นปศุสตัว์ ..................... ตัว)  
   *การรับสิทธิ์แทนเฉพาะด้านพืชเท่านั้น  
   เลขประจ้าตัวประชาชนผู้รับสทิธิ์แทน      ---- 
   ข้าพเจ้าชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / อ่ืน.(ระบุ)............)  ช่ือ.............................................. สกุล....................................................... 
   เลขรหัสประจ าบ้าน ....................................................................   
 
 
 
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี........... หมู่ที่............. ช่ือบ้าน.................................. ต าบล.......................................................... 
 อ าเภอ.........................................จงัหวัด....................................รหัสไปรษณีย์….………..……โทรศัพท์.................................... 
3. ความต้องการของเกษตรกร (ให้ท าเคร่ืองหมาย √ เลือกเพียง 1 โครงการเท่านั้น) 
     โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพ่ือสร้างรายได้ รวมทั งสิ น ..................................ไร่ 
 
 
 

  แปลงที่ 1 ประเภทเอกสารสิทธิ์............เลขท่ี...............ท่ีตั้งแปลงหมู่ท่ี...........ต าบล.......................อ าเภอ............. .............จังหวัด.................... 
               ต้องการปลูก  O ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   O ถั่วเขียว    จ านวน...............................ไร่                                       
  แปลงที่ 2 ประเภทเอกสารสิทธิ์............เลขท่ี...............ท่ีตั้งแปลงหมู่ท่ี...........ต าบล.......................อ าเภอ............. .............จังหวัด.................... 
               ต้องการปลูก  O ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   O ถั่วเขียว    จ านวน...............................ไร่                                       
  แปลงที่ 3 ประเภทเอกสารสิทธิ์............เลขท่ี...............ท่ีตั้งแปลงหมู่ท่ี...........ต าบล.......................อ าเภอ..... .....................จังหวัด.................... 
               ต้องการปลูก  O ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   O ถั่วเขียว    จ านวน...............................ไร่                                       
    โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 (ให้ท าเคร่ืองหมาย √ เลือกเพียง 1 รายการเท่านั้น) 
   

 
 
  ข้าวหอมมะลิ (พันธุ์กข15, ขาวดอกมะลิ 105) ..................ไร่     

   ข้าวหอมปทุม (พันธุ์ปทุมธานี1)………......…..ไร ่
  ข้าวเจ้าไมไ่วต่อช่วงแสง (พันธุ์ กข29, กข31, กข41, กข49, กข57, ชัยนาท1 ,พิษณุโลก 2) ……......……..ไร่     

   ข้าวเหนียวไมไ่วต่อช่วงแสง (พันธุ์สันป่าตอง 1)....................ไร ่
  ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง (พันธุ์กข6) ...................ไร่   

   
 
 
 

ภาคผนวกที ่2 

หมายเหตุกรณีได้รับมอบสิทธิ์    - ต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน และระบุข้อมูลผู้รับมอบสิทธิ์ด้วย 
         - ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เงื่อนไข :  - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ขา้วให้เกษตรกรไร่ละ 10 กิโลกรัม ตามพื้นที่เสยีหายสิ้นเชิงจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่   
            -  เลือกรับการสนับสนุนพันธุข์้าว 1 พันธุ ์โดยพื้นที่ต้องมีเอกสารสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย 
 

เงื่อนไข - ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ทีไ่ด้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และน าไปปลูกจริง  
          - เลือกพืชได้มากกว่า 1 ชนิด พื้นที่รวมกันไม่เกิน 20 ไร่/ราย โดยพื้นที่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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เลขประจ้าตัวประชาชนหัวหน้าครัวเรือน/ผู้รับสิทธิ์แทน ---- 
ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / อื่น ๆ (ระบุ)............)  ชื่อ.................................................. สกุล................................................ 
 
 
 
     โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน     
 
 
 
    โครงการส่งเสริมการเลี ยงสตัว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรที่ประสบอุทกภัย (ให้ท าเคร่ืองหมาย √ เลือกเพียง 1 รายการเท่านั้น) 
    
 
 
 
 

  ไก่ไข่สาว ครัวเรือนละ 10 ตัว พร้อมปัจจัยการผลติ 
  เป็ดไข่สาว ครัวเรือนละ 10 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิต 
  ไก่พ้ืนเมืองคละเพศอายุ 1 เดอืน ครัวเรือนละ 30 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิต         
 

    หมายเหตุ : 
1) เกษตรกร 1 ราย/ครัวเรือน ไดร้ับการสนับสนุน 1 โครงการ   
2) การสมัครนีเ้ป็นการแสดงความจ านงเพื่อเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรเท่านั้น การสนับสนุนอาจไมส่ามารถรองรับได้
ทั้งหมด 
3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพื่อสร้างรายได้และโครงการรักษาระดับปริมาณและคณุภาพข้าวปี 2563/64 
เกษตรกรที่ขอรับ  
    การสนับสนุนจะต้องด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีที่มีเอกสารสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 
. 
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ลงชื่อ............................................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

(..........................................................................................................) 
วันที่...................เดือน..............................................พ.ศ. ........................ 

 
ลงชื่อ.....................................................................................เกษตรกร 

(...................................................................................................) 
วันที่......................เดือน.........................................พ.ศ. ..................... 

เงื่อนไข :  - สนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว พร้อมอาหารน าร่อง 120 กิโลกรัม 
             - เกษตรกรต้องมีบ่อดิน มีปรมิาณน้ าเพียงพอ และเหมาะสมในการเลีย้งปลานิลแปลงเพศ 
 

เงื่อนไข :  - ต้องมีโรงเรือนสัตว์ปกีพร้อมลานปล่อยที่มีตาขา่ยปอ้งกันสัตว์พาหะ   
             - อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภยั 17 จังหวัด ได้แก ่เชียงใหม่ สุโขทยั แมฮ่่องสอน น่าน พจิิตร พิษณุโลก  สกลนคร    
               มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ขอนแก่น อุบลราชธานี อ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ นครพนม และมุกดาหาร 
             - เลือกรับการสนับสนุนรายการสัตว์ปีกครัวเรือนละ 1 รายการ 
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แบบมอบอ้านาจ 
ในการแสดงความจ้านงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

 
เขียนที่.................................................................. 
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ................. 

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...................................... นามสกุล ...... ............................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน                                                             อยู่บ้านเลขที่................ หมู่ที่........ ....
ต าบล............................................. อ าเภอ................................................ จังหวดั.....................................................  
เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และมีความประสงค์สมัครเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง 
เนื่องจาก .................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
จึงขอมอบให้ นาย/นาง/นางสาว ............................................... นามสกุล......................... ........................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน                                                          อยู่บ้านเลขท่ี.......... .... หมู่ที่...................... 
ต าบล ........................... อ าเภอ ...................................................... จังหวัด ................................... ........................... 
เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าในฐานะเป็น .................................................................................. ท าการสมัครแทน ข้าพเจ้าฯ  
พร้อมนี้ได้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนเกษตรกร ให้ผู้รับมอบอ านาจ มาพร้อมนี้แล้ว 

 

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

            (.......................................................)  (.......................................................) 

                        ผู้มอบอ านาจ                ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 
 
  
 
 

เอกสารประกอบการยื่นรับสมัคร กรณีมอบอ้านาจ มีดังนี  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  
2. ส าเนาทะเบียนเกษตรกรของผู้มอบอ านาจ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

ภาคผนวกที ่3 
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แบบค้าร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เข้าร่วม 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

กรณีผู้แจ้ง  [  ] เสียชีวิต  [  ] เจ็บป่วย  [  ] ต้องโทษติดคุก  [  ] ไปต่างประเทศ  [  ] หย่า  [  ] บวช 
------------------------------------------------------------- 

เขียนที่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ................................... 
วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ............ 

เรียน   เกษตรอ าเภอ................................................ 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.................................................นามสกุล.........................................
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี........หมู่ที่ .........ต าบล................ 
อ าเภอ.................................. จังหวัด.................................... มีความเกี่ยวข้องกับ(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ... ......................... 
นามสกุล........................... ในฐานะ...............................ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืช 
ใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกรกับส านักงานเกษตรอ าเภอ...............จังหวัด................................. ขอยื่นค าร้องขอ
เป็นผู้ใช้สิทธิ์แทน(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................ . นามสกุล.................................................
เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน......................................................................... ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐาน…………………..และส าเนา
ใบสมัครของผู้ขอรับสิทธิ์เดิม พร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของข้าพเจ้ามาด้วยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ....................................................ผู้ยื่นค าร้อง 

(....................................................) ตัวบรรจง 

ลงชื่อ....................................................พยาน........ 

(....................................................) ตัวบรรจง 

 

ผู้รับรอง (ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีน่าเชื่อถือในต้าบลหรือหมู่บ้าน) 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...................................................นามสกุล.......... ..................................
อยู่บ้านเลขท่ี........ หมู่ที่........ ต าบล....................... อ าเภอ..................... จังหวัด.................... ต าแ หน่ง.............................. 
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ............................ ................นามสกุล..................................... เป็นบุคคลที่อยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกันกับผู้ขอรับสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร  
ซ่ึง [  ] เสียชีวิต  [  ] เจ็บป่วย  [  ] ต้องโทษติดคุก [  ] หย่า   [  ] ไปต่างประเทศ  [  ] บวช ในฐานะ...........................จริง 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง.... 
                                                                                (....................................................)   

 
 

ผลการพิจารณา 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.................................................... 
(...................................................) 

ภาคผนวกที ่4 
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ภาคผนวกที ่3 (6) 

ตัวอย่าง 
แบบแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลกูพืชใช้น ้าน้อยเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกร 

เลขที่อ้างอิง 1 วันท่ีติดประกาศ 15 พฤศจิกายน 2562 
สถานท่ีตั งแปลง หมู่ท่ี 1 ต้าบลป่าเลา อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แบบแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลกูพืชใช้น ้าน้อยเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกร 

เลขที่อ้างอิง 1 วันท่ีติดประกาศ 15 พฤศจิกายน 2562 

สถานท่ีตั งแปลง หมู่ท่ี 1 ต้าบลป่าเลา อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพือ่สร้างรายไดแ้กเ่กษตรกร ปี 2562/63 ระดบัอ้าเภอ 
ได้ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรตามรายช่ือทีป่รากฏข้างต้นนี แล้ว พบว่า ถูกต้องตามเกษตรกรแจ้งจรงิ 

จึงลงลายมือชื่อไว้เปน็การรบัรอง ดังนี  

เกษตรกรได้ตรวจสอบข้อมูลเดิมที่เคยขึ นทะเบียนไว้แล้ว ตามข้อมูลที่ปรากฏข้างต้น และขอรับรองว่า เป็นผู้ลงช่ือยืนยันขอรับสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ด้วยตนเอง 
และรับทราบว่าหากมีการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่มีความผิดตามประมวลกฎหใยอาญา ต้องจ้าคุก หรือถูกปรับ หรือทั งจ้าทั งปรับ 
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แบบค้าร้องขออุทธรณ์/คัดคา้นการแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ ์
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ................................... 
วันที่..........เดือน...................................พ.ศ. ............... 

เรื่อง  การขอ อุทธรณ์ คัดค้าน การแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้าง
รายได้แก่เกษตรกร 
เรียน  ............................................................................  

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...........................................นามสกุล......................................... ...... 
เลขที่บัตรประชาชน          อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่.............. ..... 
ต าบล...............................อ าเภอ................................................จังหวัด.............................. ............................................ 
โดยมีที่ตั้งแปลงอยู่ที่ หมู่ที่...............ต าบล...............................อ าเภอ.................................จังหวัด................................  
พ้ืนทีป่ลูกพืช   จ านวน......................ไร่...................งาน มีความประสงค์ 

 ขออุทธรณ์การแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
 ขอคัดค้านการแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผลในการ  อุทธรณ์   คัดค้าน ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบสิทธิ์ต่อไป 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อุทธรณ์/คัดค้าน  
           (...............................................................) ตัวบรรจง
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ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง 
กรณีที ่1 เกษตรกรแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ตรงกับความเป็นจริง เกษตรกรมีความผิด ประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้ 

มาตรา 137  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้ อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 341  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง
ควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือท าให้ 
ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 90  เมื่อการกระท าใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มี
โทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด 
กรณีที ่2 ร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่เรียกเงิน 

มาตรา 148  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบ
ให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

มาตรา 341  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง
ควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือท าให้ผู้ถูก
หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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แผนผังขั นตอนการด้าเนินโครงการ 
............ 

ภาคผนวกที ่8 
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รับสมคัรเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
(25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562) 

ช้ีแจงโครงการผ่านทาง VDO Conference 
(24 ตุลาคม 2562) 

อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 

เกษตรกรเพาะปลูกในช่วงเวลาที่ก าหนด 

ปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร 

ตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ โดยคณะกรรมการฯ ระดับต าบล 

ผ่าน ไม่ผา่น 

คณะกรรมการฯ ระดับต าบล 
ตรวจสอบรายที่ถูกคัดค้านทุกราย 

เกษตรกรยื่นอุธรณ ์

รวบรวมข้อมลูส่งให้
คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 

เพื่อรับรองสิทธ์ิ 

เกษตรกรไมส่ามารถ 
เข้าร่วมโครงการได ้บันทึกข้อมูลในระบบ 

กสก. รวมรวมข้อมูลส่งให ้
ส านักงบประมาณ และ ธ.ก.ส. 

ผ่าน 

ธ.ก.ส. โอนเงินสมทบ 
เป็นค่าเมล็ดพันธ์ุให้เกษตรกร 

ไม่ผา่น 
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ภาคผนวกที่ 5  

คู่มือการด าเนินโครงการรักษาระดับปรมิาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการด าเนินงาน 
โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 

ปี 2563/64 

 
 

กรมการข้าว 
23 ตุลาคม 2562 V.5 
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ค ำน ำ 

 ข้าวมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกข้าว

กว่าแสนล้านบาท รวมทั้งข้าวยังได้รับความนิยมในการบริโภคของคนทั่วโลก เมล็ดพันธุ์ข้าวนับว่าเป็นปัจจัยการ

ผลิตที่มีความส าคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อผลผลิตข้าวและคุณภาพของข้าว เนื่องจากในวันที่ 1 มิถุนายน –31

ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาเกิดภัยธรรมชาติฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่

เพาะปลูกข้าวในหลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการท านาในปีการผลิตต่อไปเป็นอย่างมาก ท าให้เกษตรกรขาด

แคลนเงินทุนและเมล็ดพันธุ์ข้าว หากปล่อยให้เกษตรกรเผชิญปัญหาดังกล่าว จะท าให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณและ

คุณภาพต่ าลง และอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการตลาดข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องแก้ปัญหาเพ่ือให้การ

ผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีประสิทธิภาพ รักษาระดับปริมาณ คุณภาพผลผลิต และความเป็นเอกลักษณ์

ของข้าวไทย รวมทั้งไม่มีผลกระทบกับการค้า การตลาดข้าวของประเทศไทย โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐานไปปลูก  ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา 

เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ซึ่งมีโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64 

ของกรมการข้าวด้วย 

 คู่มือการด าเนินงานโครงการฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการรักษาระดับ

ปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการด าเนินงาน

โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงานเข้าใจ ขั้นตอน กระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและ

วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพทันเวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร 

 

กรมการข้าว 
18 ตุลาคม 2562 
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สำรบัญ 

 

 หน้ำ 
1. ควำมเป็นมำโครงกำรรกัษำระดับปริมำณและคณุภำพข้ำว ปี 2563/64 1 

2. กระบวนกำรด ำเนินงำน 3 

3. รำยละเอียดกระบวนกำรด ำเนินงำน 4 
4. แผนปฏิบัติงำนโครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64 8 

5. แบบฟอร์ม 9 

- แบบ คร.1 บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว 
              ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64  

10 

- แบบ คร.1 (ตัวอย่าง) บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว      
                ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 

11 

- แบบ คร.2 ใบตอบรับเมล็ดพันธุ์ 12 

- แบบ คร.3 บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้รับเมล็ดพันธุ์  13 

- แบบ คร.4 ใบตรวจการปฏิบัติงาน 14 

- แบบ คร.5 รายงานสรุปผลการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ 15 

6. โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64 (เอกสารแนบท้ายตามมาตรา 27) 16 
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  ควำมเป็นมำ 
โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64 

------------------ 

 ในฤดูนาปี ปี 2562/63 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ประเทศไทยเกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ในพ้ืนที่
ภาคต่างๆของประเทศไทย โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 15 จังหวัด พื้นที่ 3.84 ล้านไร่ 
เกษตรกร 391,704 ครัวเรือน และต่อมาประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 เกิดอุทกภัย จากพายุโซนร้อน
“โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวม 26 จังหวัด พ้ืนที่ 3.10 ล้านไร่ เกษตรกร 544,219 ครัวเรือน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 
กันยายน 2562) คาดว่าพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมดของเกษตรกร 827,000 ครัวเรือน จะเสียหาย 6.32 ล้านไร่                 
ซึ่งพ้ืนที่ปลูกข้าวที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษาระดับ
ปริมาณและคุณภาพข้าวนาปี ปี 2563/64 เกิดความมั่นคงทางอาหาร และความสามารถการค้าและการตลาด
ข้าวไทย จึงมีความจ าเป็นต้องสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกรที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และ
อุทกภัย ดังกล่าว ส าหรับน าไปปลูกทดแทนข้าวที่เสียหาย ได้ผลผลิตส าหรับบริโภคในครัวเรือน แล้วน าส่วนที่
เหลือไปจ าหน่าย ท าให้มีรายได้ในการด ารงชีพต่อไป 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัย                
ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย
เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร 2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 3) โครงการ
พัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 4) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ
ประมงในแหล่งน้ าชุมชน และ 5) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น 
ของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/133 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562) 
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 ซึ่งในส่วนของกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 
ปี 2563/64 โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือให้การผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีประสิทธิภาพสูง สามารถรักษาระดับปริมาณ 

และคุณภาพ อันเป็นเอกลักษณ์ข้าวไทย และมีความมั่นคงทางอาหาร จากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานไปปลูก รวมทั้งเพ่ือคงความสามารถในการค้าและการส่งออกข้าวของประเทศไทย  

   1.2 เพ่ือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และ
อุทกภัยส าหรับน าไปใช้เพาะปลูกข้าวในปี 2563/64 
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2. เป้ำหมำย/พื้นที่ด ำเนินกำร 

 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจ านวน 63,200 ตัน แบบให้เปล่าแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 827,000
ครัวเรือน ที่ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 
2562 พ้ืนที่ 6.32 ล้านไร่ ในจังหวัดที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประสบภัย ดังนี้    
 1) จังหวัดผู้ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง  จ านวน 17 จังหวัด ได้แก่  สุพรรณบุรี ก าแพงเพชร 
เชียงราย น่าน นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว และพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562) 
 2) จังหวัดผู้ประสบอุทกภัย จ านวน  22  จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร 
พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ล าปาง สุโขทัย  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี  (ข้อมูล ณ วันที่ 21 
ตุลาคม 2562) 

ทั้งนี้ กรมการข้าวได้จัดท ากระบวนการด าเนินงาน รายละเอียด แผนปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
ต่างๆ ของโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
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กระบวนกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64 

ขั้นตอนที่ 1 
กำรจัดท ำคู่มือโครงกำรและบญัชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่มีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำว 

1.1 จัดท าคู่มือโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 

1.2 รับสมัครและจัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 
ขั้นตอนที่ 2 

กำรจัดหำและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้เกษตรกร 

2.1 จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวส าหรับน าไปช่วยเหลือเกษตรกร 
2.2 ขออนุมัติจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 
2.3 จัดท าแผนการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าว  
2.4 จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
2.5 จัดท าหลักฐานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 
ขั้นตอนที่ 3 

กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำ และกำรนิเทศงำน 

3.1 ก ากับดูแลติดตามการน าเมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูกและให้ค าแนะน าการใช้เมล็ดพันธุ์ 
3.2 ติดตามนิเทศงาน 

 
ขั้นตอนที่ 4 

กำรรำยงำน กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

4.1 รวบรวม การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
4.2 ประเมินผลโครงการ 
4.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
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รำยละเอียดกระบวนกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64 

----------- 

 กระบวนการด าเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ประกอบด้วย  
4 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่ 

1. การจัดท าคู่มือโครงการและบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว 
2. การจัดหาและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร 
3. การติดตามใหค้ าแนะน าและการนิเทศงาน 
4. การรายงาน การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

โดยแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

1. กำรจัดท ำคู่มือโครงกำรและบัญชีรำยช่ือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่มีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือ 
   เมล็ดพันธุ์ข้ำว 

  1.1 จัดท ำคู่มือโครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64 
กรมการข้าวจัดท าคู่มือโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 เพ่ือใช้เป็นกรอบ 

และแนวทางการในด าเนินงานโครงการ และจัดส่งคู่มือโครงการฯ ให้ผู้เกี่ยวข้อง 

1.2 รับสมัครและจัดท ำบัญชรีำยช่ือเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
1.2.1 คุณสมบัติเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่จะได้รับกำรช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ 

1) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
2) เป็นเกษตรกรที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ระหว่างเดือน 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2562 และได้รับ
การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

3) พ้ืนที่ปลูกข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย  

1.2.2 กรอบกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว 
1) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ไร่ละ 10 กิโลกรัม ตามพ้ืนที่ปลูกข้าวที่เสียหายสิ้นเชิง

จริงที่ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกร 
2) กรณีเกษตรกร 1 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ปลูกข้าวอยู่หลายพื้นที่ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล) มีสิทธิ์

ได้รับการช่วยเหลือทุกพ้ืนที่ แต่พ้ืนที่รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 10 ไร่ 
3) เกษตรกร 1 ครัวเรือน จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง 1 พันธุ์ เท่านั้น และต้องน าไป

ปลูกจริง ห้ามน าไปจ าหน่ายแก่บุคคลอ่ืน 
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4) เกษตรกรที่สมัครใจที่เข้าร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64  
แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 
2562 อีก 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร 2) โครงการ
พัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน และ 3) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 

1.2.3 รับสมัคร และจัดท ำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่มีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ 
1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้ง 

4 โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ทั้งนี้
เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 จะเลือกชนิดเมล็ดพันธุ์ข้าว
ตามที่ระบุในใบรับสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เพียงรายละ 1 กลุ่มพันธุ์ 
เท่านั้น ดังนี้ 

              (1) ข้าวหอมมะลิ (พันธุ์กข15, ขาวดอกมะลิ 105)    
              (2) ข้าวหอมปทุม (พันธุ์ปทุมธานี1) 
              (3) ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง (พันธุ์กข29,กข31,กข41,กข49,กข57,ชัยนาท 1,พิษณุโลก 2)  

                           (4) ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง (พันธุ์สันป่าตอง 1) 
              (5) ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง (พันธุ์กข6)    

2) กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวม ประมวลผล และคัดกรอง
เฉพาะเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์สมัครจะเข้าร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 
จากเกษตรกรทั้งหมดที่สมัครขอรับการช่วยเหลือโครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูฯ โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีสิทธิ์
ได้รับความช่วยเหลือจะต้องมีคุณสมบัติและกรอบการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์เป็นไปตามที่ก าหนด  แล้วน ามาจัดท า
บัญชีรำยชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับกำรช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำว (แบบ คร. 1)  เป็นรายจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
พร้อมทั้งระบุความต้องการชนิดพันธุ์ข้าวที่ต้องการปลูก โดยปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่จะช่วยเหลือของเกษตรกรแต่
ละรายเป็นตัวเลขจ านวนเต็มตัดเศษทศนิยม มีหน่วยเป็นกิโลกรัม และให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งบัญชีรายชื่อ
เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าว ให้กรมการข้าวเพ่ือจัดท าแผนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 ทั้งนี้ หากเกษตรกรในหมู่บ้าน ต าบล หรือ อ าเภอเดียวกัน มีการเลือกชนิดพันธุ์ข้าวมากกว่า 1 พันธุ์ 
กรมการข้าวขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมชนิดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร เพ่ือลดปัญหาในการ
จัดสรร การขนส่ง การจ่าย การติดตามให้ค าแนะน าการเพาะปลูกแก่เกษตรกร  

2. กำรจัดหำและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้เกษตรกร 

2.1 จัดหำเมล็ดพันธุ์ข้ำวส ำหรับน ำไปช่วยเหลือเกษตรกร 
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ิมจาก

ศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ ส าหรับน าไปช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจน 
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ประสานงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการให้สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้
เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรทั้งชนิด ปริมาณ  และคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2.2 ขออนุมัติจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
ส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ตรวจสอบความถูกต้อง บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์

ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว ขออนุมัติกรมการข้าวเพ่ือจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

2.3 จัดท ำแผนกำรจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้ำว  
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จัดท าแผนการจัดสรร จัดส่งเมล็ดพันธุ์(วัน เวลา สถานที่ ชนิดพันธุ์ 

ปริมาณ) แล้ว แจ้งให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ประสานงานกับส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือเตรียมการรับและจ่าย
เมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร 

2.4 จัดส่งและจ่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
กองเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ด าเนินการจัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร

เป้าหมาย ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ตามวันและเวลาที่ก าหนดร่วมกัน  
เจ้ าหน้ าที่ ส านั กงานเกษตรอ าเภอ (ข้ าราชการ ) ลงนามยืนยันการรับเมล็ด พันธุ์ ข้ าว ใน 

ใบตอบรับเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว (แบบ คร. 2) ณ วันส่งมอบ (ตามก าหนดเวลาที่ก าหนด) 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว ในพ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรตามที่นัดหมายไว้ ทั้งนี้ จะต้องให้เกษตรกรลง
ลายมือชื่อรับเมล็ดพันธุ์ไว้เป็นหลักฐานใน บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้รับเมล็ดพันธุ์ (แบบ คร. 3) พร้อมประชุม
ชี้แจงให้ค าแนะน าการปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรด้วย 

2.5 จัดท ำหลักฐำนกำรจัดส่งเมล็ดพันธุ์ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดท าหลักฐานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

ภายใน 3 วัน หลังจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวประกอบด้วย ใบตรวจกำรปฏิบัติงำน(แบบ คร. 4)  และรำยงำน
สรุปผลกำรจัดส่งเมล็ดพันธุ์ (แบบ คร. 5) จากนั้นกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จัดท าหลักฐานการเบิกจ่าย
เมล็ดพันธุ์ต่อไป 

3. กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำกำรปลูก และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 

 3.1 ก ำกับ ดูแล ติดตำมกำรน ำเมล็ดพันธุ์ข้ำวไปปลูก และให้ค ำแนะน ำกำรใช้เมล็ดพันธุ์ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว ก ากับ ดูแล ติดตามการน าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่

เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ไปเพาะปลูก ให้ค าแนะน าการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าวในอัตราปลูกที่
เหมาะสม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รวมทั้งถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองให้แก่เกษตรกร 

 
 

19-9



 3.2 ติดตำมนิเทศงำน 
เจ้าหน้าที่กรมการข้าวส่วนกลาง โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ส านักส่งเสริมการผลิตข้าว         

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และกองวิจัยและพัฒนาข้าว ติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
และศูนย์วิจัยข้าว รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 

4. กำรรำยงำน กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

 4.1 รวบรวมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานปัญหาอุปสรรค ให้

อธิบดีกรมการข้าวรับทราบความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 

 4.2 ประเมินผลโครงกำร  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรด าเนินการประเมินผลโครงการ และรายงานผลการประเมิน

โครงการฯ ให้กรมการข้าวทราบ และกรมการข้าวรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป 

4.3 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ส านักส่งเสริมการผลิตข้าว และส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว จัดท ารายงาน

สรุปผลการด าเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 เสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ต่อไป 
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แผนปฏิบัติงำนโครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64 
 

กิจกรรม ปี 2562 ปี 2563  
หน่วยงำน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กำรจัดท ำคู่มือโครงกำรและบัญชีรำยชื่อ 
   เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่มีสิทธิ์ได้รับควำม   
   ช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำว 

1.1 จัดท าคู่มือโครงการระดับปริมาณและคุณภาพ  
      ข้าว ปี 2563/64 

    1.2  รับสมัครและจัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มี 
          สิทธ์ิได้รับความช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุข้าว 
 

             
 
 
กข. 
 
กสก. 

2. จัดหำและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้เกษตรกร 
 2.1 จัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าวส าหรับน าไปช่วยเหลือ 
      เกษตรกร 
2.2 ขออนุมัติจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าว 
2.3 จัดท าแผนการจัดสรรเมล็ดพันธ์ุข้าว  
2.4 จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว 
2.5 จัดท าหลักฐานการจัดส่งเมล็ดพันธ์ุข้าว 
 

             
กมข. 
 
สสข. 
กมข. 
กมข. 
กมข. 

3. กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำ และนิเทศงำน 
3.1 ก ากับ ดูแล ติดตามการน าเมล็ดพันธุ์ข้าวไป 
     ปลูก และให้ค าแนะน าการใช้เมล็ดพันธ์ุ  
3.2 ติดตามนิเทศงาน 
 

             
ศมข./ศวข. 
 

กข. 

4. กำรรำยงำน กำรติดตำม และกำรประเมินผล 
   โครงกำร 

4.1 รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงาน 
4.2 ประเมินผลโครงการ 
4.3 รายงานสรุปผบผลการด าเนินโครงการ 
 

             
 
สสข. 
สศก. 
สสข./สนย. 

กสก.=กรมส่งเสริมการเกษตร  สศก.=ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กข. = กรมการขา้ว  กมข.=กองเมล็ดพันธ์ุข้าว   
กวข.=กองวิจัยและพัฒนาข้าว  สสข.=ส านักส่งเสริมการผลิตข้าว  ศมข.=ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว  ศวข.=ศูนย์วิจัยข้าว  
สนย.=ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว  
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แบบฟอร์ม 

 

1. แบบคร. 1 : บัญชีรายชื่อ เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ าว 
                      ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 
2. แบบ คร. 1 : (ตัวอย่าง) บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว     
                    ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 
3. แบบ คร. 2 : ใบตอบรับเมล็ดพันธุ์ 
4. แบบ คร. 3 : แบบรายงานเกษตรกรลงลายมือชื่อรับเมล็ดพันธุ์ไว้เป็นหลักฐาน 
5. แบบ คร. 4 : ใบตรวจการปฏิบัติงาน 
6. แบบ คร. 5 : รายงานสรุปผลการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ 
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แบบ คร. 1 

บัญชีรำยช่ือเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำวตำมโครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64 
 

ล ำดับ 
ชื่อ-นำมสกุล ของ

เกษตรกร 
เลขบตัรประชำชน 

ที่อยู่ พื้นที่ปลูกข้ำว
ที่เสียหำย
สิ้นเชิง 

(ไร่-งำน-ตร.วำ) 

พื้นที่ที่จะได้รับ
กำรช่วยเหลือ

(ไร่-งำน-ตร.วำ) 

ปริมำณเมลด็
พันธุ์ที่ได้รับกำร

ช่วยเหลือ 
(กก.) 

พันธุ์ข้ำวที่
ต้องกำร เลขที ่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม           
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แบบ คร. 1 
(ตัวอย่าง)      

บัญชีรำยช่ือเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำวตำมโครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64 
 

ล ำดับ 
ชื่อ-นำมสกุล ของ

เกษตรกร 
เลขบตัรประชำชน 

ที่อยู่ พื้นที่ปลูกข้ำว
ที่เสียหำย
สิ้นเชิง 

(ไร่-งำน-ตร.วำ) 

พื้นที่ที่จะได้รับ
กำรช่วยเหลือ

(ไร่-งำน-ตร.วำ) 

ปริมำณเมลด็
พันธุ์ที่ได้รับกำร

ช่วยเหลือ 
(กก.) 

พันธุ์ข้ำวที่
ต้องกำร เลขที ่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

001 นาง งามลักษณ์  ค าแสน x xxxxxxxxx xx x 1 2 โคกเพชร ขุขัน ศรีสะเกษ 9-0-0 9-0-0 90 ขาวดอกมะลิ 105 

002 นาย วิรัตน์  ศรีเลิศ x xxxxxxxxx xx x 22 2 โคกเพชร ขุขัน ศรีสะเกษ 4-0-0 4-0-0 40 กข 6 

003 นาง จิรภา  พรหมประสิทธิ ์ x xxxxxxxxx xx x 13 2 โคกเพชร ขุขัน ศรีสะเกษ 3-0-0 3-0-0 30 กข6 

004 นาย เกรยีงไกร ใจมนต ์ x xxxxxxxxx xx x 75 2 โคกเพชร ขุขัน ศรีสะเกษ 3-0-0 3-0-0 30 ขาวดอกมะลิ 105 

005 นาง ทศพร  หงษ์โสภา x xxxxxxxxx xx x 14 2 โคกเพชร ขุขัน ศรีสะเกษ 10-0-0 10-0-0 100 ขาวดอกมะลิ 105 

006 นาง รัตน์  พงษ์วัน x xxxxxxxxx xx x 8 2 โคกเพชร ขุขัน ศรีสะเกษ 15-0-0 10-0-0 100 กข6 

007 นาย สุม  มูลดับ x xxxxxxxxx xx x 21 2 โคกเพชร ขุขัน ศรีสะเกษ 10-0-0 10-0-0 100 ขาวดอกมะลิ 105 

008 นาย ฉล า  ใจมนต ์ x xxxxxxxxx xx x 30 2 โคกเพชร ขุขัน ศรีสะเกษ 17-0-0 10-0-0 100 ขาวดอกมะลิ 105 

 รวม       71-0-0 59-0-0 590  

19-14



แบบ คร. 2 
ใบตอบรับเมล็ดพันธุ ์

 
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .............. 

 
 
จังหวัด..................................................อ าเภอ..................................................  
ได้รับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว............................................................ . 
เพ่ือใช้ด าเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64  ดังนี้ 
 

พืช พันธุ์ จ ำนวน (กิโลกรัม) วันที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

      ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับ 

             (...................................................................) 

      ต าแหน่ง................................................................... 
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แบบ คร. 3 

บัญชีรำยช่ือเกษตรกรผู้รับเมล็ดพันธุ์ข้ำว 

โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ.................................................................. 

วันที่............. เดือน..................... พ.ศ. ................ 
ณ .............................. ต ำบล.............................. อ ำเภอ.................................. จังหวัด…….......................... 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ 
เลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

พ้ืนที่ที่ได้รับ
กำรช่วยเหลือ 

(ไร่) 

ปริมำณเมล็ด
พันธุ์ที่ได้รับ 

(กก.) 
ลำยมือชื่อ 
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แบบ คร. 4 

ใบตรวจกำรปฏิบัติงำน 
                                                                                      วันที่.................................................. 

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว................................................................................. ........... 
เพ่ือใช้ด าเนินตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64   
คณะกรรมการตามค าสั่งกรมการข้าว ที่ ................./....................ลงวันที.่............................................................... 
ได้ตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าวณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดังนี้ 

จังหวัดที่รบั 
เมล็ดพันธุ ์

พันธุ์ ปริมำณ 
(กิโลกรัม) 

(ก) 

คุณภำพ 
พันธุ์ ชั้นพันธุ์ ควำมงอก 

(%) 
เมล็ดพันธุ์สุทธ ิ 

(%) 
พันธุ์ปน 

(จ ำนวนเมล็ดใน 
500 กรัม) 

ข้ำวแดง 
(จ ำนวนเมล็ดใน 

500 กรัม) 

ควำมชื้น 
(%) 

                 

                 

                 

                 

รวม                

   

เห็นว่ามีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
          
      

                               (ลงนาม)....................................................ประธานกรรมการ 
               (                                   )  
     ต าแหน่ง....................................................  
          

     (ลงนาม)....................................................กรรมการ  
               (                                   )  
     ต าแหน่ง....................................................  
          

     (ลงนาม)....................................................กรรมการ  
               (                                   )  
     ต าแหน่ง....................................................  
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แบบ คร. 5 

รำยงำนสรุปผลกำรจัดส่งเมล็ดพันธุ ์
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว....................... 

โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64   
ตำมหนังสือกองเมล็ดพันธุ์ข้ำว ที่ กษ 2604/.................. ลงวันที่...................................................................... 

พันธุ์ 
  

ชั้น
พันธุ์ 

  

ฤดู/ป ี
  

ประเภท
เงิน 

ที่ใช้ผลิต 

จังหวัด 
ที่จัดส่ง 

อ ำเภอ 
ที่จัดส่ง 

จ ำนวน 
(กิโลกรัม) 

รำคำ 
(บำท/

กิโลกรัม) 

วัน/เดือน/ป ี
ที่จัดส่ง 

เมล็ดพันธุ ์

จัดส่งโดย หมำย
เหตุ 
  

รถ
เอกชน 

รถ
ศูนย์ 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

รวม                      

หมำยเหตุ : รายงานภายใน 3 วัน หลังจัดส่งเมล็ดพันธุ ์
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โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64 
กรมกำรข้ำว 

(เอกสารแนบท้ายตามมาตรา 27 และโครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 

 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
 ข้าวเป็นพืชที่มีความส าคัญกับสังคมไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมมาช้านานการท านา
เป็นอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประชากรในประเทศมีจ านวนมากถึง 4.3 ล้านครัวเรือน สามารถผลิตข้าวได้ ปี
ละประมาณ 32 ล้านตันข้าวเปลือก ดังนั้น อาชีพชาวนาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศในแง่
เป็นก าลังส าคัญในการผลิตข้าวส าหรับบริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งมีความส าคัญต่อการส่งออก 
สามารถน าเงินรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมากถึงแม้ปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีไปมาก แต่ชาวนาไทยยังยากจน เนื่องจากพ้ืนที่นาส่วนใหญ่ยังพ่ึงพาน้ าฝนสามารถปลูกข้าวได้เพียงครั้งเดียว 
การท านาปลูกข้าวของชาวนาจึงยังต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐ 
 ในฤดูนาปี ปี 2562/63ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ประเทศไทยเกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ในพ้ืนที่
ภาคต่างๆของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 15 จังหวัด พื้นที่ 3.84 ล้านไร่ 
เ ก ษ ต ร ก ร  391,704 ค ร ัว เ ร ือ น  แ ล ะ ต ่อ ม า ป ร ะ ม า ณ เด ือ น ส ิง ห า ค ม  - ก ัน ย า ย น  2 5 6 2  
เกิดอุทกภัย จากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ”ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 26 จังหวัด พ้ืนที่ 3.10 ล้านไร่ เกษตรกร 544,219 ครัวเรือน(ข้อมูลจาก
กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 กันยายน 2562)คาดว่าพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมดของเกษตรกร 827,000 ครัวเรือน จะ
เสียหาย 6.32 ล้านไร่ซึ่งพ้ืนที่ปลูกข้าวที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวนาปี ปี 2563/64 เกิดความม่ันคงทางอาหาร และ
ความสามารถการค้าและการตลาดข้าวไทย จึงมีความจ าเป็นต้องสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกรที่
ป ร ะสบ ฝ น แ ล ้ง  ฝ น ทิ ้ง ช ่ว ง  แ ล ะ อ ุท ก ภ ัย  ดั งกล่ า ว  ส าห รั บ น า ไป ป ลู กท ด แท น ข้ า วที่ เสี ย ห าย  
ได้ผลผลิตส าหรับบริโภคในครัวเรือน แล้วน าส่วนที่เหลือไปจ าหน่าย ท าให้มีรายได้ในการด ารงชีพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีประสิทธิภาพสูง สามารถรักษาระดับปริมาณและ

คุณภาพ อันเป็นเอกลักษณ์ข้าวไทย และมีความมั่นคงทางอาหาร จากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ไปปลูก รวมทั้งเพ่ือคงความสามารถในการค้าและการส่งออกข้าวของประเทศไทย  

2.2 เพ่ือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยส าหรับ
น าไปใช้เพาะปลูกข้าวใน ปี 2563/64  
 

เอกสารแนบท้ายตามมาตรา 27 และโครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
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3. เป้ำหมำย/พื้นที่ด ำเนินกำร 

 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจ านวน 63,200 ตัน แบบให้เปล่าแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 827,000ครัวเรือน ที่
ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 
 พ้ืนที่ 6.32 ล้านไร่ 35 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน 
อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย  อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น 
นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร อ านาจเจริญร้อยเอ็ด อุบลราชธานีศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย
อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สุพรรณบุรีพัทลุงและจังหวัดสระแก้ว 

4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
5.1 คุณสมบัติเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่จะได้รับกำรช่วยเหลือ 

1) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
2) เป็นเกษตรกรที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน- กันยายน 2562 
5.2 กรอบกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว 

สนับสนุน เมล็ดพันธุ์ข้ าวแก่ เกษตรกร ไร่ละ 10 กิ โลกรัม ตามพ้ืนที่ ปลูกข้าวจริงที่ ประสบ ภ ัย 
ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกร 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องน าไปปลูกจริง ห้ามน าไปจ าหน่ายแก่บุคคลอ่ืน  
5.3 กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวท่ีมีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ 
 กรมส่งเสริมการเกษตรคัดกรองรายชื่อเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรผู้

ปลูกข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร และไปคัดเลือกเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ที่ประกาศ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ระหว่างเดือนมิถุนายน- กันยายน 2562 แล้วน ามาจัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับ
การช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นรายจังหวัด อ าเภอ ต าบล โดยปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่จะช่วยเหลือของเกษตรกรแต่
ละราย เป็นตัวเลขจ านวนเต็มตัดเศษทศนิยม มีหน่วยเป็นกิโลกรัม และให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งบัญชีรายชื่อ
เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กรมการข้าว เพ่ือจัดท าแผนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว 
    5.4 กำรจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้แก่เกษตรกร  
          กรมการข้าวน าบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว ไปประกอบการวางแผน 
เตรียมการและประสานงานจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรเป็นกลุ่ม และจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกร
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด พร้อมประชุมชี้แจง ให้ค าแนะน าการปลูกข้าวให้แก่เกษตรกร 
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    5.5 กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำกำรปลูก  
           1) เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว ก ากับ ดูแล ติดตามการน าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ไปเพาะปลูก ให้ค าแนะน าการใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราปลูกที่เหมาะสม 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองให้แก่เกษตรกร 
           2) เจ้าหน้าที่กรมการข้าวส่วนกลางติดตามนิเทศงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและ
ศูนย์วิจัยข้าว รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 
5.6 กำรประเมินผลโครงกำร  
            ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรด าเนินการติดตามประเมินผลและกรมการข้าวสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
6.  งบประมำณด ำเนินกำร  
วงเงินทัง้สิ้น 1,739,428,922บาท จากงบประมาณ 2 แหล่ง ดังนี้ 
 6.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ของกรมการข้าว วงเงิน 10,528,922  
บำท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ การติดตามประเมินผล ให้ค าแนะน าความรู้แก่เกษตรกร และ
ประเมินผลโครงการ 
 6.2 งบกลางรายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น1,728,900,000  บาท 
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กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

6.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  10,528,922    

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว 
- ค่าใช้จ่ายในการคัดกรอง ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลรายชื่อเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าว 
     และจัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรท่ีมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว 
     (เกษตรกร 929,646 ราย X 7 บาท = 6,507,522) 

6,507,522 กสก. 

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง และจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง (28 ศูนย์ x 2 ราย x 30 วัน x 240 บาท = 403,200) 
    - ค่าพาหนะ (28 ศูนย์ x 30 วัน x 1,000 บาท = 840,000)  

1,243,200 
 

กข. 

3. ค่าติดตามให้ค าแนะน าความรู้ แก่เกษตรกร 
   3.1 ส่วนภูมิภาค = 1,209,600 บาท 
         - ค่าเบี้ยเลี้ยง (28 ศูนย์ x 4 ราย x 2 ครั้ง x 5 วัน x 240 บาท = 268,800 บาท) 
        - ค่าท่ีพกั (28 ศูนย์ x 4 ราย x 2 ครั้ง x 4 วัน x 800 บาท = 716,800 บาท) 

       - ค่าพาหนะ(28 ศูนย์ x2 ครั้ง x 4,000 บาท = 224,000) 
3.2 ส่วนกลาง = 468,000 บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 ราย x 10 ครั้ง x 4 วัน x 240 บาท =48,000 บาท) 
         - ค่าท่ีพัก (5 ราย x 10 ครั้ง x 3 วัน x 800 บาท = 120,000 บาท) 
         - ค่าพาหนะ (5 ราย x 10 ครั้ง x 6,000 บาท = 300,000 บาท) 

1,677,600 
 
 
 
 

กข. 

4. ค่าติดตามและประเมินโครงการ 
    4.1 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล = 985,600 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (3 ราย x 35 จังหวัด x 2 ครั้ง x 4 วัน x 240 บาท = 201,600 บาท)  
          - ค่าท่ีพัก (3 ราย x 35 จังหวัด x 2 ครั้ง x 3 วัน x 800 บาท = 504,000 บาท) 
         - ค่ายานพาหนะ (35 จังหวัด x 2 ครั้ง x 4,000 บาท = 280,000 บาท) 
4.2 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าเอกสารรายงาน = 115,000 บาท 
 - ค่าหมึกพิมพ์ค่ากระดาษและค่าปฏิบัติงานนอกเวลาฯ  

1,100,600 สศก. 

6.2 งบกลางรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 1,728,900,000  

1. ค่าซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าว 23,100 ตัน  
- ข้าวหอมมะลิ รวมค่าขนส่ง(15,000 ตัน x 28,000 บาท = 420,000,000 บาท) 
- ข้าวหอมปทุม รวมค่าขนส่ง(100 ตัน x 21,000 บาท = 2,100,000 บาท) 
   - ข้าวเจ้า รวมค่าขนส่ง(5,000 ตัน x 20,000 บาท = 100,000,000 บาท) 
- ข้าวเหนียว รวมค่าขนส่ง(3,000 ตัน x 28,000 บาท = 84,000,000 บาท) 

606,100,000 
 

กข. 

2. ค่าซื้อเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 3,300 ตัน  
- ข้าวหอมมะลิ รวมค่าขนส่ง(3,000 ตัน x 28,000 บาท = 84,000,000 บาท) 
- ข้าวเหนียว รวมค่าขนส่ง(300 ตัน x 28,000 บาท = 8,400,000 บาท) 

92,400,000 กสส. 

3. ค่าด าเนินการและซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ข้าวชุมชนและแปลงใหญ่36,800 ตัน 
- ข้าวหอมมะลิ รวมค่าขนส่ง(19,000 ตัน x 28,000 บาท = 532,000,000 บาท) 
- ข้าวเหนียว รวมค่าขนส่ง(17,800 ตัน x 28,000 บาท =498,400,000 บาท) 

1,030,400,000 กข. 

รวม 1,728,900,00  

รวมทั้งสิ้น 1,739,428,922  
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4.1-7 

7. แผนปฏิบัติงำน 
 

กิจกรรม ปี 2562 ปี 2563  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท ำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่มีสิทธิ์ 
ได้รับควำมช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ 

1.1 กรมส่งเสริมการเกษตรคัดกรองรายช่ือ
เฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน
ปลูกข้าว ปี  2562/63 แล้วไปคัด เลือก
เฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน 

1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดท าบัญชีรายช่ือ
เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ด
พันธุ์ข้าว เป็นรายจังหวัด อ าเภอ ต าบล
และส่งบัญชีให้กรมการข้าว  

            

2. จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้แก่เกษตรกร 
    2.1 วางแผน เตรียมการและประสานงานและ 
          จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร  
    2.2 จัดส่งเมล็ดพันธ์ุข้าวให้กลุ่มเกษตรกรตามวัน    
        เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด พร้อมประชุม 
        ช้ีแจงให้ค าแนะน าการปลูกข้าวให้แก่ 
         เกษตรกร 

            

3. กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำกำรปลูก  
     3.1  ติดตามให้ค าแนะน าการปลูกข้าวที่ดีและ 
          เหมาะสม  
3.2 ส่วนกลางติดตามนิเทศงานการปฏิบัติงาน 
     ของเจ้าหน้าท่ีศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวและ 
     ศูนย์วิจัยข้าว 

            

4. ประเมินผลโครงกำรและรำยงำน 
4.1 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตาม 
         ประเมินผล 
    4.2 กรมการข้าวสรุปผลการด าเนินงาน 
         โครงการฯ 
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8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    8.1 ผลผลิต (output) 
- เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ านวน 827,000ครัวเรือน พ้ืนที่ 6.32 ล้านไร่ ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว63,200 ตัน ส าหรับเพาะปลูก
ใน ปี 2563/64 แยกเป็น  

1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ จ านวน 485,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 3.7ล้านไร่ ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีส าหรับเพาะปลูกในฤดูนาปี ปี 2563/64 จ านวน 37,000 ตัน  
     2) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าและข้าวเหนียว จ านวน 342,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 2.62 ล้านไร่ ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีส าหรับเพาะปลูกหลังน้ าลด จ านวน 26,200 ตัน  
    8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
         - เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ านวน 827,000ครัวเรือน พ้ืนที่ 6.32 ล้านไร่ มีรายได้จากการจ าหน่ายข้าว ไม่ต่ ากว่า 
42,146ล้านบาทแยกเป็น 

 1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ จ านวน 485,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 3.7ล้านไร่ มีรายได้จากการจ าหน่าย
ข้าวหอมมะลิ ไม่ต่ ากว่า 8,117 ล้านบาท(ได้ผลผลิตไร่ละ 380 กิโลกรัม รวม 1,406,00 ตัน x ราคา 16,000 บาทต่อตัน 
=22,496 ล้านบาท) 

 2) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าและข้าวเหนียว จ านวน342,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 2.62 ล้านไร่มีรายได้จากการ
จ าหน่าย ไม่ต่ ากว่า 1,988 ล้านบาท(ได้ผลผลิตไร่ละ 750 กิโลกรัม รวม 1,965,000 ตัน x ราคา 10,000 บาทต่อตัน 
=19,650 ล้านบาท) 
           - เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย มีก าลังใจที่จะท าการผลิตข้าว ให้ได้คุณภาพดีต่อไปจากการได้รับการ
ช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไปเพาะปลูก รวมทั้งเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธารัฐบาลที่คอยดูแล และช่วยเหลื อ
เกษตรกรอย่างใกล้ชิด 

9.  หน่วยงำนรับผิดชอบ 
  หน่วยงานหลัก  กรมการข้าว  
  หน่วยงานสนับสนุน  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

--------------------------------------------- 
 
 

กรมการข้าว 
9ตุลาคม 2562 V.17-2 

 

 

เอกสารแนบท้ายตามมาตรา 27 และโครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
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ภาคผนวกที่ 6  

คู่มือการด าเนินโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิล 
แปลงเพศในบ่อดิน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง  

: การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรมประมง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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คํานํา 

 
 คู่มือโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป็นคู่มือเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/
ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหาย และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 การดําเนินงานเน้นในเร่ืองของการ
รับแจ้งยืนยันขอรับสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการ การตรวจสอบสิทธ์ิ และการรับรองสิทธ์ิของเกษตรกรให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังน้ัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาและทําความเข้าใจ
แนวทางการดําเนินงานในคู่มือน้ีโดยละเอียด เพ่ือให้สามารถดําเนินการตามนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกร 
ตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ต่อไป ทั้งน้ี คู่มือฉบับน้ีใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการดําเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามมติ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
 

กรมประมง 
ตุลาคม 2562  
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สารบญั 

เรื่อง                  หน้า 
คํานํา 
สารบญั 
1. หลักการและเหตุผล         1 
2. วตัถุประสงค์          1 
3. เป้าหมาย           1 
 คุณสมบัติเกษตรกร และเง่ือนไขของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ   2 
4. ระยะเวลาการดําเนินการ         2 
5. วิธีการดาํเนินการ          2 
 5.1 การดําเนินงานโครงการ        2 
 5.2 การให้คาํแนะนํากับเกษตรกร       2 
 5.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต        3 
6. งบประมาณ          3 
7. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ         3 
8. การติดตามประเมินผล         3 
 การวิเคราะห์ผลผลิต (product)        
9. ผู้รับผิดชอบ          3 
10. ผังขั้นตอนการดําเนนิงาน        4 
11. แผนบรหิารจดัการโครงการ        5 
12. แผนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาเสรมิทางเลือกอาชีพด้านประมง :  6 
      การเลีย้งปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
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สารบญัภาคผนวก 

ภาคผนวกที่                 หน้า 
1. แบบรับสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู    7 
    เยยีวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 
2. แบบสรุปผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพ  9 
    ด้านประมง : การเล้ียงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
3. แบบรายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนา   10 
    เสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเล้ียงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
4. แบบติดตามผลการดําเนินการโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพ    11 
    ด้านประมง : การเล้ียงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
5. แบบรายงานการดําเนนิงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพ    12 
    ด้านประมง : การเล้ียงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง :   13 
    การเล้ียงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
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โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรของประเทศส่วนหน่ึงได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและ
ประสบภัยจากสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางรายเสียหายโดยสิ้นเชิง 
เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในบ่อดินได้รับความเสียหายจากปลาที่หลุดรอดลงแหล่งนํ้าสาธารณะ ในขณะที่เกษตรกรที่เลี้ยงปลา
ในกระชังก็ประสบปัญหาการตายเน่ืองจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้า กรมประมงจึงต้องเข้าให้ความช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถดํารงชีวิตและสามารถประกอบอาชีพให้เกิดรายได้โดยเร็วที่สุด 

การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในศักยภาพ
ของเกษตรกรที่มี อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เพราะปลานิลสามารถเจริญเติบโต
ได้ดีและเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะการสนับสนุนพันธ์ุปลาที่มีขนาดใหญ่จะทําให้เกษตรกรใช้ระยะเวลา
ในการเลี้ยงและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อบริโภคหรือจําหน่ายได้รวดเร็วขึ้น หากเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตที่
ออกจําหน่ายสู่ตลาดที่ได้รับความเสียหายในสภาวการณ์ดังกล่าว การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินจะเป็นฐานใน
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

ดังน้ัน กรมประมงในฐานะผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงจึงเห็นควรที่จะดําเนินโครงการพัฒนา
เสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เพ่ือเป็นการช่วยให้เกษตรกรได้มีรายได้เพ่ิมขึ้น
หลังจากการประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ซึ่งจะนําไปสู่การใช้ทรัพยากรที่เกษตรกรมีเพ่ือสร้างรายได้
หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดสําหรับหมุนเวียนในครัวเรือนในชีวิตประจําวันของเกษตรกรต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพ

ต่อไปได้ 
2.2 เพ่ือสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562  

 

3. เปา้หมาย 
 เกษตรกร จํานวน 50,000 ราย โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง (ช่วงภัยวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2562) หรืออุทกภัย 
(ช่วงภัยวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562) ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 39 จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดังน้ี 
  - ภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย น่าน นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานีและ
จังหวัดหนองคาย 
  - ภาคตะวันตก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี 
  - ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว และจังหวัดตราด 
 - ภาคใต้ 1 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง 
หมายเหตุ : 1. พ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง ช่วงภัยวันที่ 1 มิ.ย. 
ถึง 31 ต.ค. 2562 จํานวน 19 จังหวัด  
 2. พ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย/อุทกภัย (นํ้าป่าไหลหลาก)/
อุทกภัย (นํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลาก) ช่วงภัยวันที่ 23 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. 2562 จํานวน 28 จังหวัด 
 

คุณสมบัติ... 
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 - 2 - 
 

 คณุสมบตัิเกษตรกร และเงื่อนไขของเกษตรกรกรทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
 1. เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง (ช่วงภัยวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2562) หรืออุทกภัย 
(ช่วงภัยวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562) ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 (ด้านพืช ด้านประมง 
และด้านปศุสัตว์)  
 2. เกษตรกรต้องมีบ่อดิน มีปริมาณนํ้าเพียงพอ และเหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 
 3. เกษตรกรจะต้องไม่เข้าร่วม 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว) 2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 3) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

4. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 การดําเนินโครงการ 
 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรเป้าหมาย ผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วง/ฝนแล้ง (ช่วงเดือนมิถุนายนถึง
ปลายเดือนสิงหาคม 2562) หรืออุทกภัย (เน่ืองจากอิทธิพลพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ปี 2562 
ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา) ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านพืช ด้านประมง 
และด้านปศุสัตว์ (ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของแต่ละด้าน)  
 2. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 - โดยใช้กลไกคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตร
ระดับอําเภอ (Operation Team) หรือให้เกษตรกรสมัครได้ด้วยตนเองที่สาํนักงานประมงอําเภอ/จังหวัด  
 3. ดําเนินการช้ีแจงโครงการ วิธีการดําเนินโครงการพร้อมให้ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

  - การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
- การตลาดและการวางแผนเพ่ือการเลี้ยงสัตว์นํ้า 
- การจัดการฟาร์ม 
- การลดต้นทุน  

 5.2 การใหค้าํแนะนํากบัเกษตรกร 
 1. เตรียมบ่อให้มีความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์นํ้า 
 2. การปล่อยปลานิลแปลงเพศ  
 (ขนาดใหญ่ 5 - 7 เซนติเมตร จํานวน 800 ตัว) 
 3. ให้อาหารเสริมตลอดการเลี้ยง  
 4. ระหว่างเลี้ยงถ้าสีนํ้าเจือจางลง ให้ใส่ปุ๋ยคอกลงไป ลักษณะจะทําเป็นกองปุ๋ย โดยนําฟางข้าวมารอง

ไว้ด้านล่าง แล้วนําปุ๋ยคอกมาวางทับ อาจนําไม้ไผ่หรือท่อพีวีซีมาวางล้อมเป็นกรอบส่ีเหลี่ยมผืนผ้า
เพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บหรือทําความสะอาด  

 5. เมื่อทําจุดให้อาหารปลาเสร็จแล้ว ก็นําอาหารปลามาลงในจุดให้อาหารปลาที่ด้านล่างจะมีฟาง เพ่ือรองรับ
อาหารท่ีตกหล่นลงไปสะสมให้เป็นอาหารปลาอีกที การให้อาหารปลาแบบน้ีจะช่วยทําความสะอาด
บ่อปลาได้ง่ายขึ้นและนํ้าไม่เน่าเสียอีกด้วย 

 
5.3 สนับสนุน... 
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 5.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
 พันธ์ุปลานิลแปลงเพศ จํานวน 800 ตัว และอาหารสัตว์นํ้านําร่องให้เกษตรกร จํานวน 120 กิโลกรัม 

 

6. งบประมาณจํานวน 250,000,000 บาท 
  งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน 250,000,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพันธ์ุปลานิลแปลงเพศให้กับเกษตรกร จํานวน 50,000 ราย รายละ 800 ตัว 
เป็นเงิน จํานวน 100,000,000 บาท ค่าอาหารสัตว์นํ้านําร่องให้เกษตรกร จํานวน 120 กิโลกรัมต่อราย เป็นเงิน 
จํานวน 150,000,000 บาท 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เกษตรกรมีผลผลิตปลานิลแปลงเพศในบ่อดินเพ่ิมขึ้น 
7.2 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น หรือลดรายจ่ายในการดํารงชีวิต 
 

8. การติดตามประเมินผล 
 8.1 การกํากับดูแลระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล โครงการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ทําหน้าที่กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 8.2 สํานักงานประมงอําเภอ/จังหวัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ให้กรมประมงทราบ 
 8.3 กรมประมง รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 การวิเคราะหผ์ลผลติ (product)  

การวิเคราะห์ผลผลผลิตการดําเนินการคาดหวังว่าเกษตรกรจะได้รับผลผลิตไม่ตํ่ากว่า 360 กิโลกรัมต่อรุ่น โดยใช้
ระยะเวลา 4 เดือน มีรายได้จากการเล้ียงไม่ตํ่ากว่า 16,200 บาทต่อราย ในราคาผลผลิต 45 บาทต่อกิโลกรัม และ
คาดหวังให้เกษตรกรสามารถลงทุนในการจัดหาอาหารเลี ้ยงปลาด้วยตนเอง และเกษตรกรมีการปฏิบัติตาม
คําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ดังน้ี 
  ปล่อยพันธ์ุปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร จํานวน     800  ตัว 
  อัตราการรอด 90 %         720  ตัว 
  ผลผลิตปลาขนาด 0.5 กิโลกรัม        360  กิโลกรัม 

ราคาจําหน่าย บาท/กิโลกรัม          45  บาท/กิโลกรัม 
  รายได้จากการเลี้ยงปลา              16,200  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กรมประมง 
  

รายละเอียดงบประมาณ 

รายการ ต่อหน่วย 
เป้าหมาย
เกษตรกร 

(ราย) 
รวม 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงนิ 
(บาท) 

1. ค่าพันธ์ุปลานิลแปลงเพศ 
   ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร (ตัว) 

800 50,000 40,000,000 2.50 100,000,000 

2. ค่าอาหารสัตว์นํ้าสําเร็จรูป  
   (กิโลกรัม) 

120 50,000 6,000,000 25 150,000,000 

รวมทั้งสิน้ 250,000,000 
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ผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพนัธ์/ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ / 
ตรวจสอบรับรองสิทธ์ิของเกษตรกร  

สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําเบื้องต้นแก่เกษตรกร  

การติดตามผลการดําเนนิงาน และประเมินผลโครงการ 
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แผนบรหิารจัดการโครงการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน หน่วยงาน
ดําเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ ต.ค. – พ.ย. 62 หน่วยงานในพ้ืนที่ 
สังกัด กษ. 

1.1 ตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง  
และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  

ต.ค. 62 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

1.2 ประชุมช้ีแจงร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต.ค. 62 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ  ต.ค. - พ.ย. 62 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

2. รับสมัครเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ  ต.ค. – ธ.ค. 62 หน่วยงานในพ้ืนที่ 
สังกัด กษ. 

2.1 รับสมัครเกษตรกรกรเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 1 25 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

2.2 รับสมัครเกษตรกรกรเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2 23 – 27 ธ.ค. 62 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

2.3 บันทึกข้อมูลเกษตรกร/ตรวจสอบคุณสมบัติ และเง่ือนไข 
ของเกษตรกร  

พ.ย. 62 – ม.ค. 63 
 

สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

2.4 ประมวลผลความต้องการของเกษตรกร พร้อมจัดส่ง 
ให้ต้นสังกัด 

พ.ย. 62 – ม.ค. 63 
 

สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด 

3. ดาํเนินการเสนอของบประมาณ 
- สํานักงานประมงจังหวัดแจ้งจํานวนเกษตรกร/ความต้องการ 
ของเกษตรกร ในการรับปัจจยัการผลิต  

ม.ค. – ก.พ. 63 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด/ 
กรมประมง 

4. ดาํเนินการจัดหาปัจจัยการผลติ พร้อมสนับสนุนปจัจัย 
การผลติใหเ้กษตรกรทีเ่ขา้รว่มโครงการ  

มี.ค. – ก.ค. 63 สํานักงานประมง 
อําเภอ/จังหวัด/ 
กรมประมง 

5. การตดิตาม และประเมินผลโครงการ เม.ย. – ก.ย. 63 สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด/ 
กรมประมง  
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แผนการปฏบิตัิงานโครงการพฒันาเสริมทางเลือกอาชพีดา้นประมง : การเลีย้งปลานลิแปลงเพศในบ่อดนิ 

 

กิจกรรม 
แผนงาน (ระยะเวลา) 

ผู้รบัผดิชอบ ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค.  
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. ขั้นเตรียมการ หน่วยงานในพื้นที่สังกัด กษ. 

1.1 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง  
และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

           สํานักงานประมงอําเภอ/
จังหวัด 

1.2 ประชุมชี้แจงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           สํานักงานประมงอําเภอ/

จังหวัด 

1.3 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ 
           สํานักงานประมงอําเภอ/

จังหวัด 

2. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานในพื้นที่สังกัด กษ. 

2.1 รับสมัครเกษตรกรกรเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 1 - 2 
 

          
สํานักงานประมงอําเภอ/
จังหวัด 

2.2 บันทึกข้อมูลเกษตรกร/ตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขของเกษตรกร  
           สํานักงานประมงอําเภอ/

จังหวัด 

2.3 ประมวลผลความต้องการของเกษตรกร พร้อมจัดส่งให้ต้นสังกัด 
           สํานักงานประมงอําเภอ/

จังหวัด 

3. ดําเนินการเสนอของบประมาณ  

- ดําเนินการเสนอของบประมาณ 
- สํานักงานประมงจังหวัดแจ้งความต้องการของเกษตรกร  
ในการกําหนดช่วงระยะเวลาการรับปัจจัยการผลิต 

           สํานักงานประมงอําเภอ/
จังหวัด/กรมประมง 

4. ดําเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  

- ดําเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

           สํานักงานประมงอําเภอ/
จังหวัด/กรมประมง 

5. การติดตาม และประเมินผลโครงการ  

- ติดตามผลการดําเนินงาน ประเมินผล และรายงาน            สํานักงานประมงอําเภอ/
จังหวัด/กรมประมง 
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แบบสรปุผลการสนบัสนนุปจัจัยการผลติ 
โครงการพฒันาเสริมทางเลือกอาชพีดา้นประมง : การเลีย้งปลานลิแปลงเพศในบ่อดนิ  

สํานักงานประมงจังหวัด................................. 

ลําดับ 
ท่ี อําเภอ 

เกษตรกร  
(ราย) 

สนบัสนุนปจัจัยการผลติ 

วันที่ไดร้บั หมายเหต ุพนัธุป์ลา 
นิลแปลงเพศ 

 (ตัว) 

อาหารสตัว์น้าํ  
(กก.) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

รวม      
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แบบรายชื่อเกษตรกรที่ไดร้บัการสนบัสนนุปัจจัยการผลติโครงการพฒันาเสริมทางเลอืกอาชพีดา้นประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดนิ  

สํานักงานประมงจังหวัด................................. 

ลําดับ 
ที่ ชื่อ – สกุล 

เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน 

วันที่ไดร้บั หมายเลขโทรศพัท ์
ลายมือชื่อ
เกษตรกร 

หมายเหต ุ

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

รวม      
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แบบตดิตามผลการดําเนินการโครงการพฒันาเสริมทางเลือกอาชพีด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอ่ดิน 

สํานักงานประมงจังหวัด ................................. 

ลําดบั 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
เลขที่บัตรประจําตัว

ประชาชน 
วันที่สาํรวจ 

ปริมาณผลผลติที่ได้รบั 

หมายเหต ุ
บริโภค จําหนา่ย 

จํานวน 
(กก.) 

จํานวน
(ตัว) 

จํานวน 
(กก.) 

จํานวน 
(ตัว) 

ราคา 
(บาท) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

รวม         
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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการพฒันาเสริมทางเลือกอาชพีด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอ่ดิน  

สํานักงานประมงจังหวัด ................................. 

ประจําเดือน ............................. 

กิจกรรม เป้าหมาย 
หน่วย
นบั 

ปริมาน
งาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค.  
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย.  
63 

ก.ค.  
63 

ส.ค.  
63 

ก.ย.  
63 

1. คัดเลือกเกษตร  ราย 
แผน            
ผล            

2. การสนับสนุน 
ปัจจัยการผลิต 

 ราย 
แผน            
ผล            

3. การติดตามผล  
 

ราย 
แผน            
ผล            

หมายเหตุ : 1. กรอกข้อมูลให้ระบุเป็นจํานวนรายเกษตรกร 
  2. รายงานผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน ......................................... 
โทรศัพท์ ......................................... 
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สรปุผลการดําเนนิงานโครงการพฒันาเสริมทางเลือกอาชพีด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอ่ดิน 

สํานักงานประมงจังหวัด ................................. 
 

 สํานักงานประมงจังหวัด ................................ ดําเนินการโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง 
: การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 
ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพต่อไปได้ และส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน สร้างรายได้หรือลดรายจ่าย
ในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร 
 1. จํานวนเกษตรกร 
 เกษตรกรทั้งหมด จํานวน ............ ราย ในพ้ืนที่ ........ อําเภอ จําแนก ดังน้ี 

 1) อําเภอ................................... มีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จํานวน .................. ราย 

 2) อําเภอ................................... มีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จํานวน .................. ราย 

 3) อําเภอ................................... มีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จํานวน .................. ราย 

 4) อําเภอ................................... มีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จํานวน .................. ราย 

 5) อําเภอ................................... มีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จํานวน .................. ราย 

 6) อําเภอ................................... มีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จํานวน .................. ราย 

 7) อําเภอ................................... มีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จํานวน .................. ราย 
 

 2. การมอบปัจจัยการผลิต ได้ดําเนินการมอบปัจจัยการ เมื่อวันที่ ………………….......... ได้แก่ 

 2.1 พันธ์ุปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร รายละ 800 ตัว  รวม .................. ตัว 

 2.2 อาหารสําเร็จรูปสําหรับการเลี้ยงของสัตว์นํ้าในบ่อดิน รายละ 120 กิโลกรัม รวม .................. กิโลกรัม 

 

 3. สรุปผลผลติของโครงการ ผลผลิตปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ........................ กิโลกรัม  

 3.1 อัตราการรอดเฉลี่ย ร้อยละ ……………. บริโภค............................. กิโลกรัม   

 3.2 จําหน่าย ………………………… กิโลกรมั มลูค่า............................... (บาท) 
 
 

 4. ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวกที่ 7  

คู่มือการด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสตัว์ปีก เพื่อฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบ 
ปัญหาอุทกภัย 

 



21-2



21-3



21-4



21-5



21-6



21-7



21-8



21-9



21-10



21-11



21-12



21-14



21-13



21-15



21-16



21-17



21-18



21-19



21-20



21-21



21-22



21-23



21-24



21-25



21-26



21-27



21-28



21-29



21-30



21-31



21-32



21-33



21-34



21-35



21-36



21-37



22 
 

 

ภาคผนวกที่ 8  

คู่มือการด าเนินโครงการสร้างรายได้จากอาชพีประมงในแหล่งน้ าชมุชน 
   




