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สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  

สถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย)   
 สถานการณ์ช่วงวันที่ 14 กรกฎาคม – 29 ตุลาคม 2561 พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้รับความเสียหายแล้ว 
จ้านวน 36 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล้าพูน ล้าปาง พะเยา น่าน ตาก 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลพบุรี ตราด เพชรบุรี ราชบุรี นครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม ยโสธร บึงกาฬ มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชลบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง พังงา และสตูล 

จังหวัด 
เกษตรกร 

(ราย) 

พื้นที่เสียหาย 
มูลค่าความ

เสียหาย (บาท) 

ประมาณการ
วงเงินช่วยเหลือ

(บาท) ไร ่ ตารางเมตร 

36 9,545 8,566 746 73,597,874 41,272,283 
 

ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
1. จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.อ.) 

พิจารณา จ้านวน 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดล้าพูน ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่  
เกษตรกร จ านวน 168 ราย วงเงินช่วยเหลือ จ านวน 7,616,783 บาท 

2. จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
พิจารณา จ้านวน 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด หนองคาย และปราจีนบุรี  
เกษตรกร จ านวน 586 ราย วงเงินช่วยเหลือ จ านวน 4,411,872 บาท 

3. จังหวัดอยู่ด้าเนินการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วโดยใช้เงินทดรองราชการในอ้านาจผู้ว่าราชการจังหวัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 28 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ล้าปาง พะเยา น่าน ตาก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม ยโสธร มุกดาหาร บึงกาฬ 
อุดรธานี ลพบุรี ตราด นครนายก สระบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ชลบุรี สุราษฏร์ธานี กระบี่ ระนอง 
พังงา และสตูล   
เกษตรกร จ านวน 8,774 ราย วงเงินช่วยเหลือ จ านวน 29,243,628 บาท 

4. จังหวัดช่วยเหลือเป็นพันธุ์สัตว์น้้าแล้ว จ้านวน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดชุมพร และพิษณุโลก  
เกษตรกร จ านวน 17 ราย สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 10,500 ตัว 
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สถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย)   
 สถานการณ์ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ปัจจุบัน 2561 พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้รับความเสียหายแล้ว 
จ้านวน 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร  

จังหวัด 
เกษตรกร 

(ราย) 

พื้นที่เสียหาย 
มูลค่าความ

เสียหาย (บาท) 

ประมาณการ
วงเงินช่วยเหลือ

(บาท) ไร ่ ตารางเมตร 

3 790 1,300 4,648 25,722,740 11,778,076 
 

ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
- จังหวัดอยู่ระหว่างการส้ารวจความเสียหาย จ้านวน 3 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ 

และชุมพร  เกษตรกร จ านวน 790 ราย วงเงินช่วยเหลือ จ านวน 11,778,076 บาท 

 
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

1. หลักเกณฑ์ 
 เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนด้านการประมง กับหน่วยงานของ 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้น 
อัตราการช่วยเหลือ 

1.1 กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 10,920 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ 
1.2 ปลาหรือสัตว์น้้าอื่นๆ นอกจากข้อ 1.1 ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพ้ืนที่เลี้ยง)  

ไร่ละ 4,225 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ 
1.3 สัตว์น้้าตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอ่ืนๆ  

ที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 315 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร 
ทั้งนี้  หากคิดค้านวณพื้นท่ีเลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ประสบภัยพิบัติรายใด จะได้รับการช่วยเหลือ

เป็นเงินต่้ากว่า 315 บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ 315 บาท 

2. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
2.1 เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือ จังหวัดจะต้องประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน 
2.2 เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนด้านประมงกับหน่วยงานของ 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น 
2.3 การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยใช้เงิน
ทดรองราชการในอ้านาจผู้ว่าราชการจังหวัด หากเงินงบประมาณมีไม่เพียงพอสามารถขอใช้เงิน
ทดรองราชการในอ้านาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( 50 ล้านบาท) และการขอใช้เงิน
งบกลางจากคณะรัฐมนตรี  


