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ทางการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกร
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นาไปสู่การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 เพื่อสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน
ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 ให้สามารถทาการผลิตได้ทันทีหลังน้าลด
เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตร
ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้และผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะสั้น
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1
คู่มือ
แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และเกิด
อุทกภัยในช่วงเวลาต่อมาต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม ส่งผลให้รอบระยะเวลาการเพาะปลูกทางการเกษตร
ไม่เป็นไปตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ ซึ่งทาให้
กระแสเงินสดในมือของเกษตรกรลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการดารงชีพและนาไปสู่การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น
โดยจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 เกิดขึ้นในหลาย
พื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรเสียหายสิ้นเชิง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2562 ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ”
(KAJIKI) ตั้งแต่วัน ที่ 29 สิ งหาคม 2562 เป็นต้ นมา ทาให้เกิดอุ ทกภั ยในพื้นที่ ภาคเหนื อและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยดาเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้
1. เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฟื้ น ฟู เยี ย วยาฯ ต้ อ งเป็ น เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุก เฉิน
พ.ศ. 2562
2. การช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา ฯ เป็นการเยียวยาเพิ่มเติม จากระเบียบ
กระทรวงการคลัง ฯ เนื่องจากเหตุที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นพิเศษ เฉพาะห้วงเวลา คือ เกษตรกร
ประสบปัญหาทั้งภัยฝนทิ้งช่วงและปัญหาอุทกภัยติดต่อกัน ทาให้ขาดโอกาสในการสร้ างรายได้ ดังนั้น
การฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ให้ผ่านพ้นและสามารถฟื้นฟูอาชีพการเกษตรได้ตามปกติโดยเร็ว
3. แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา ฯ ต้องมีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิตกับแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตให้มีความชัดเขน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการผลิตที่สอดคล้องกับปริมาณ
น้าต้นทุนในพื้นที่ รวมทั้ง ให้คาแนะนาทางวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างใหม่ที่ดีกว่าเดิม
โดยแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 วงเงินรวม
3,120.8618 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 1,075,000 ล้านครัวเรือน จานวน 5 โครงการ ดังนี้
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1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ถั่ ว เขี ย ว) วงเงิ น 374.5248 ล้ า นบาท หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร เป้ า หมาย
เกษตรกร จานวน 150,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.4 ล้านไร่ โดยสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกร
เพื่ อ ซื้ อ เมล็ ด พั น ธุ์ ให้ ค วามช่ วยเหลื อ ตามพื้ น ที่ ป ลูก จริ ง รายละไม่ เกิ น 20 ไร่ ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์
เกษตรกร 100,000 ครัวเรือ น พื้น ที่ 1.0 ล้ านไร่ อั ตราไร่ ละ 245 บาท (ครัวเรือนละ 4,900 บาท)
ถั่วเขียว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 200 บาท (ครัวเรือนละ 4,000 บาท)
2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 วงเงิน 1,739.429 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว เป้าหมาย เกษตรกร จานวน 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธุ์ข้าว
63,200 ตัน พื้นที่ 6.32 ล้านไร่ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ไร่ละ 10 กิโลกรัม ไม่เกิน
ครัวเรือนละ 10 ไร่ ทั้งนี้ จะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไม่ไวแสง ช่วงเดือนกลางเดือนพฤศจิกายน ถึง
กลางเดือนธันวาคม 2562 สาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มข้าวไวแสง จะจัดส่ง ช่วงเดือนมีนาคม ถึง
เดือนเมษายน 2563
3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน วงเงิน
260 ล้ า นบาท หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ กรมประมง มี เ ป้ า หมายเกษตรกร จ านวน 50,000 ราย
โดยสนับสนุนพันธุ์ปลาและอาหารสัตว์น้าให้แก่เกษตรกร (เกษตรกรได้รับพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
รายละ 800 ตัว พร้อมอาหารสัตว์น้านาร่อง จานวน 120 กิโลกรัม) (รายละ 5,000 บาท)
4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปี ก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย 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) โครงการสร้ า งรายได้ จ ากอาชี พ ประมงในแหล่ ง น้ าชุ ม ชน วงเงิ น 506.908 ล้ า นบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง เป้าหมาย แหล่งน้าในชุมชน จานวน 1,436 แห่ง ในพื้นที่ 129 อาเภอ
โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้า (กุ้งก้ามกราม) ในแหล่งน้าชุมชน โดยสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดตั้งแต่
5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป จานวน 200,000 ตัวต่อแหล่งน้า
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย
ปี 2562 ให้ สามารถทาการผลิ ตได้ ทัน ทีหลั งน้าลด เป็ นการบรรเทาความเดื อนร้ อนแก่เกษตรกร
ผู้ประสบภัย ให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้และผลผลิต
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะสั้น
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3. พื้นที่ดาเนินการ
พื้น ที่ป ระสบสถานการณ์ฝนทิ้ งช่ ว ง และพื้ นที่ ประสบสถานการณ์อุ ทกภั ย เนื่ อ งจากพายุ
“โพดุล” (PODUL) และ/หรือ พายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) โดยเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความ
เสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น จานวน 39 จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่
25 ตุลาคม 2562 ดังนี้
- ภาคเหนือ 14 จั งหวัด ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร เชี ยงใหม่ เชีย งราย น่าน นครสวรรค์
พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม
นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์ มหาสารคาม มุ ก ดาหาร ยโสธร ร้ อ ยเอ็ ด ศรี ส ะเกษ สกลนคร สุ ริ น ทร์
อานาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
- ภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว ตราด กาญจนบุรี และ
จังหวัดราชบุรี
- ภาคใต้ 1 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง
หมายเหตุ :
1. พื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง ช่วงภัย
วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน ถึ ง 31 ตุ ล าคม 2562 จ านวน 19 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
นครสวรรค์ นครราชสีมา ชัยภูมิ อุทัยธานี บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ สระแก้ว สระบุรี ลพบุรี ขอนแก่น
พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เชียงราย กาแพงเพชร พัทลุง น่าน และจังหวัดสุโขทัย
2. พื้ น ที่ ป ระกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณีฉุ ก เฉิ น อุ ทกภั ย /อุ ทกภั ย
(น้าป่าไหลหลาก)/อุทกภัย(น้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาก) ช่วงภัย 23 สิงหาคม ถึง
31 ตุลาคม 2562 จานวน 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ สระแก้ว ขอนแก่น พิษณุโลก
พิจิ ตร เพชรบู ร ณ์ ศรีส ะเกษ สุ ริน ทร์ น่ าน สุโ ขทั ย มหาสารคาม มุก ดาหาร แม่ฮ่ อ งสอน
อานาจเจริญ ร้อยเอ็ด แพร่ ยโสธร อุบลราชธานี สกลนคร เชียงใหม่ อุดรธานี กาฬสินธุ์
นครพนม ลาปาง หนองคาย ตราด กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี
4. คุณสมบัติเกษตรกร
4.1 เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง
และได้รับการช่ว ยเหลื อตามระเบียบกระทรวงการคลั ง ว่า ด้วยเงินทดรองราชการเพื่ อช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
4.2 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านพืช
1) พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
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2) พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความเหมาะสมในการผลิตที่สอดคล้องกับปริมาณน้า
ต้นทุนในพื้นที่
4.3 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านประมง
1) เกษตรกรจะต้องมีบ่อดิน
2) มีปริมาณน้าเพียงพอ และเหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
4.4 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านปศุสัตว์
1) เกษตรกรต้องมีโรงเรือนสัตว์ปีก พร้อมลานปล่อยที่มีตาข่ายป้องกันสัตว์พาหะ
2) อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน น่าน
พิจิตร พิษณุโลก สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ขอนแก่น อุ บลราชธานี อ านาจเจริญ
กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ นครพนม และมุกดาหาร
4.5 เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรณีที่รับการสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชี เพื่อนาไปซื้อปัจจัยการผลิต (โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร และ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกร
ที่ประสบปัญหาอุทกภัย)
5. เป้าหมาย
เกษตรกรผู้ประสบฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ ”
ที่เสียหายสิ้นเชิงและได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อ 4
6. ระยะเวลาดาเนินการ

เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563

7. ขั้นตอนการดาเนินงาน
การช่ วยเหลื อตามแผนปฏิ บั ติ การฟื้ นฟู เยี ยวยา ฯ เป็ นการเยี ยวยาเพิ่ มเติ มจากระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง ฯ จึงต้องตรวจสอบข้อมูลจานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง
และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
7.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรเป้าหมาย โดยต้องเป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/
ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ (ตรวจสอบความซ้าซ้อนของแต่ละด้าน) และมีคุณสมบัติตามข้อ 4.1
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
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7.2 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
โดยใช้กลไกคณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหา
การเกษตรระดั บ อ าเภอ (Operation Team) ที่ มี น ายอ าเภอ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา เกษตรอ าเภอ
เป็นประธานคณะทางาน หัว หน้าส่ วนราชการระดั บอาเภอหรื อเทีย บเท่า ของหน่วยงานในสังกั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย นายกองค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ แ ทน
เป็นคณะทางาน และเกษตรต าบลที่ ได้รับ มอบหมาย เป็นคณะ ทางานและเลขานุก าร เป็นหลั ก
ตามความเหมาะสมของพื้ น ที่ หรื อ ให้ เ กษตรกรสมั ค รได้ ด้ ว ยตนเองที่ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
สานักงานประมงจังหวัด สานักงานปศุสัตว์จังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานประมงอาเภอ
และสานักงานปศุสัตว์อาเภอ หรือสถานที่กาหนดอื่นๆ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) วางแผนการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2) ชี้ แจงเกษตรกรที่ ได้ รั บเงิ นการช่ วยเหลื อตามข้ อ 7.1 พิ จารณาเลื อกรายการขอรั บ
การช่ วยเหลือโครงการใดโครงการหนึ่ง ใน 4 โครงการ โดยระบุขั้นตอนแต่ละโครงการตามคู่มือที่ระบุ
ในภาคผนวก ประกอบด้วย
2.1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ภาคผนวกที่ 4)
2.2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 (ภาคผนวกที่ 5)
2.3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
(ภาคผนวกที่ 6)
2.4) โครงการส่ งเสริ มการเลี้ ยงสั ตว์ ปี ก เพื่ อฟื้ นฟู เกษตรกรที่ ประสบปั ญหาอุ ทกภั ย
(ภาคผนวกที่ 7)
3) บันทึกข้อมูลเกษตรกรร่วมโครงการผ่านระบบ โดยทีม OT ที่ลงพื้นที่คีย์ข้อมูลผ่านแท็บเล็ต
7.3 ส่วนกลาง (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ และสานักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประมวลผลความต้องการขอรับการช่วยเหลือและประมาณการวงเงิน
และเป้าหมาย (กรณีวงเงิน หรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา)
7.4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของแต่ละโครงการ
7.5 เตรียมโอนเงินหรือจัดซื้อจัดจ้างและประสาน ติดตามผลการพิจาณาจัดสรรเงินงวดจากสานัก
งบประมาณ
7.6 ดาเนิ นกระบวนการ เพื่อโอนเงิน ให้กับ เกษตรกรหรือแจกปัจจั ยการผลิตตามเงื่ อนไข
โครงการ
7.7 ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง
และกรมปศุสัตว์
7.8 ติดตามประเมินผลโครงการ โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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8. แผนปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ตรวจสอบข้ อ มู ล พื้ น ที่ แ ละจ านวนครั ว เรื อ น
เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับความ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
1.2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.-พ.ย.62
ต.ค. 62

ต.ค. 62

หน่วยงาน
ดาเนินการ
กสก. กป. ปศ.

กสก. กข. กป. ปศ.
และ ธ.ก.ส.
กสก. กข. กป. ปศ.

1.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสารวจความต้องการ
พ.ย. 62
เข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้นของเกษตร
2. การประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกร
25 ต.ค.-10 พ.ย.62 กสก. กข. กป. ปศ.
และหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง
2.1 วางแผนการลงพื้นที่
2.2 ชี้แจงเกษตรกรที่ได้รับเงินการช่วยเหลือตามข้อ 1.1
พิจารณา เลือกรายการขอรับการช่วยเหลือตามคู่มือ
ย่อยแต่ละโครงการ
2.3 บันทึกข้อมูลเกษตรกรร่วมโครงการ
3. ส่ วนกลางประมวลผลความต้ องการขอรั บการ 11 พ.ย. – 14 พ.ย. 62 กสก. กข. กป. ปศ.
ช่ ว ยเหลื อ และประมาณการวงเงิ น และเป้ า หมาย
และ สป.กษ.
(กรณี ว งเงิ น หรื อ เป้ า หมายไม่ ส อดคล้ อ งกั บ มติ
ครม. ต้องเสนอ ครม.พิจารณา)
4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือจัดซื้อจัดจ้างตาม 15 พ.ย. – 30 มี.ค. 63 กสก. กข. กป. ปศ.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของแต่ละโครงการ
5. เตรี ย มโอนเงิ น หรือ จั ดซื้ อ จัด จ้ าง และประสาน 21 พ.ย. - 28 พ.ย. 62 กสก. กข. กป. ปศ.
ติ ด ตามผลการพิ จ าณาจั ด สรรเงิ น งวดจากส านั ก
งบประมาณ
6. ดาเนินกระบวนการ เพื่อโอนเงินให้กับเกษตรกร พ.ย. 62 – ม.ค. 63 กสก. กข. กป. ปศ.
หรือแจกปัจจัยการผลิตตามเงื่อนไขโครงการ
กสส. และ กวก.
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7. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินการ
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 กสก. กข. กป. ปศ.

8. ประเมินผลและรายงาน

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 สศก.

กิจกรรม

หมายเหตุ : 1. กรณีวงเงินเกินตามข้อ 3 จะต้องปรับระยะเวลาดาเนินงานตั้งแต่กิจกรรมที่ 4-6 อีกครั้งหนึ่ง
2. อักษรย่อ กสก. คือ กรมส่งเสริมการเกษตร / กป. คือ กรมประมง / กข. คือ กรมการข้าว /
ปศ. คือ กรมปศุสัตว์ / ธ.ก.ส. คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร /
สป.กษ. คือ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / สศก. คือ สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

9. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานหลัก
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
หน่วยงานสนับสนุน สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
กรมพัฒนาที่ดิน สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

8

ภาคผนวก

9

ภาคผนวกที่ 1

10

11

12

13

14

15

ภาคผนวกที่ 2

แผนผังขั้นตอนการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร

ต.ค. - 10 พ.ย. 62

(ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย 2562 ได้รับความ
เสียหายสิ้นเชิงและได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 2562)

ด้านพืช พื้นที่ต้องมีเอกสารสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย

- ตรวจสอบความ
ซ้าซ้อนแต่ละด้าน

ต้องมีบ่อดิน มีปริมาณน้้า
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ

ต้องมีโรงเรือน พร้อมลานปล่อย
ที่มีตาข่าย และอยู่ในพื้นที่
ประสบอุกทกภัย 17 จ.

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อ
สร้างรายได้แก่เกษตรกร
(ข้าวโพด/ถั่วเขียว)

โครงการรักษาระดับ
ปริมาณและคุณภาพ
ข้าวปี 2563/64

โครงการพัฒนาเสริม
ทางเลือก อาชีพด้าน
ประมง การเลีย้ งปลานิล
แปลงเพศในบ่อดิน

โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟู
เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัย

เงื่อนไข :
- ให้ความช่วยเหลือตาม
พื้นที่ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ และ
นาไปปลูกจริง
- เลื อกพื ชได้ มากกว่ า 1
ชนิด พื้นที่รวมกั นไม่เกิ น
20 ไร่/ราย

เงื่อนไข :
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว
ให้เกษตรกรไร่ละ 10
กิโลกรัม ตามพื้นที่
เสียหายสิ้นเชิงจริง แต่ไม่
เกินครัวเรือนละ 10 ไร่
- เลือกรับการสนับสนุน
พันธุ์ข้าว 1 พันธุ์

เงื่อนไข :
- สนับสนุนพันธุ์ปลานิล
แปลงเพศ รายละ 800
ตัว พร้อมอาหารนาร่อง
120 กิโลกรัม

เงื่อนไข :
- เลือกรับการสนับสนุน
รายการสัตว์ปีกครัวเรือน
ละ 1 รายการ (ไก่ไข่สาว
เป็นไข่สาว และไก่
พื้นเมืองคละเพศ พร้อม
ปัจจัยการผลิต)

รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 4

รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 5

รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 6

รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 7
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ภาคผนวกที่ 3
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ภาคผนวกที่ 4
คู่มือการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้าง รายได้
แก่เกษตรกร

18-1

คู่มือ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63

กรมส่งเสริมการเกษตร
ตุลาคม 2562

18-2
ค้าน้า
คู่มือโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นาน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 เป็นคู่มือเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ฝนทิ้ งช่ ว ง/ฝนแล้ งหรื อ อุ ท กภั ย ปี 2562 ที่ ได้ รับ ความเสี ยหายสิ้ น เชิ ง และได้ รับ การช่ ว ยเหลื อ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2562
การดาเนินงานเน้นในเรื่องของการรับแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ การตรวจสอบสิทธิ์ และการรับรองสิทธิ์
ของเกษตรกรให้ ถู กต้องตามความเป็ นจริง สอดคล้ องกั บนโยบาย กฎระเบีย บ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง ดั งนั้ น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาและทาความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานในคู่มือนี้โดยละเอียด เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการตามนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นาน้อยเพื่อสร้างรายได้
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามมติที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
กรมส่งเสริมการเกษตร
ตุลาคม 2562

18-3
สารบัญ
เรื่อง
ค้าน้า
สารบัญ
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมายของโครงการ
4. การเตรียมการก่อนรับแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ
5. เงื่อนไขในการรับแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ
6. กรอบระยะเวลา
7. การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
7.1 กาหนดการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ
7.2 สถานที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
7.3 วิธีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
7.4 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
8. การจัดหาเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูก
8.1 การจัดหาเมล็ดพันธุ์
8.2 การถ่ายทอดความรู้
8.3 การเพาะปลูก
8.4 การจัดเวทีชุมชนและวางแผนการผลิต/การตลาด ในพื้นที่
9. การตรวจสอบรับรองสิทธิ์เกษตรกร
9.1 การตรวจสอบสิทธิ์
9.2 การรับรองสิทธิ์
9.3 การอุทธรณ์ กรณีการร้องเรียน ร้องคัดค้านจากเกษตรกร
10. การจ่ายเงินให้เกษตรกร
11. มาตรการทางกฎหมาย/ลงโทษ
10. การก้ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด้าเนินงานโครงการในพืนที่
13. แผนปฏิบัติงาน

หน้า
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6

18-4
สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวกที่
1. ร่างคาสั่งจังหวัด...แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63
2. แบบรับสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562
3. แบบมอบอานาจในการแสดงความจานงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
4. แบบคาร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
5. แบบสรุปผลแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
6. แบบคาร้องขออุทธรณ์/คัดค้านการแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชหลังนา
7. ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง
8. แผนผังขั้นตอนการดาเนินโครงการ

หน้า
9
11
13
14
15
16
17
18

1

18-5

คู่มือโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
1. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ ปั ญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน - สิ งหาคม 2562 และปัญหาอุทกภัย เนื่ องจากอิทธิพลพายุ
“โพดุ ล ” (PODUL) และพายุ “คาจิ กิ ” (KAJIKI) ในช่ ว งเวลาต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้ ร อบระยะเวลา
การเพาะปลูกทางการเกษตรของเกษตรกรไม่เป็นไปตามฤดูกาล และกระทบต่อผลผลิตและโอกาสสร้างรายได้
ที่เกษตรกรควรจะได้รับ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยดังกล่าวให้สามารถทาการผลิต ได้ทันทีหลังน้าลด
และเพื่ อ เป็ น การบรรเทาความเดื อ ดร้ อ น กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรจึ ง ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช ใช้ น้ าน้ อ ย
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์น้าในปัจจุบัน โดยมีการนานโยบาย “การตลาดนาการเกษตร” มาใช้ในการดาเนินการ
วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการบริหารสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุล และเกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร มีตลาดรองรับแน่นอน ผลผลิตไม่ล้นตลาด เกษตรกรมีรายได้และมีความ
มั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเขียว เป็นพืชที่มีปริมาณการผลิตภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ไม่ว่าจะเป็ น อุตสาหกรรมอาหารสั ตว์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร กรมส่ งเสริมการเกษตรเล็ งเห็ นโอกาสดังกล่ าว
จึงได้จัดทา “โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้า งรายได้แก่เกษตรกร” โดยการส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเขียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยดาเนินการเชื่อมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิต
กับแหล่งรับซื้อผลผลิตให้มีความชัดเจน และสนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบและเสียหาย
โดยสิ้นเชิง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562
2.2 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ที่ได้รับความเสียหาย
สิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
4. การเตรียมการก่อนรับแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ
4.1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ เพื่อ ทาความเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.2 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ
“คาจิกิ” ที่เสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริม2
การปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้ แก่เกษตรกร ปี 2562/63 และรับทราบขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง
การเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ
4.3 ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด แต่ งตั้ งคณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น โครงการส่ งเสริ ม
การปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ดังนี้ (ภาคผนวกที่ 1)

2

18-6

4.3.1 คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
ปี 2562/63 ระดับจังหวัด มี บ ทบาทตามภารกิจ คื อ ก ากับ ดู แลแก้ไขปั ญ หาตามโครงการส่ งเสริม การปลู กพื ช
ใช้ น้ าน้ อยเพื่อสร้างรายได้ แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ให้ เป็ นไปด้ว ยความรวดเร็ว รัดกุม โปร่งใส ตามหลั กเกณฑ์
ที่กาหนด รวมทั้งป้องกันการทุจริตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประสบภัย และประชาสัมพันธ์
ชี้แจงการดาเนินงาน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติมในการสนับสนุนการดาเนินงานได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
ปี 2562/63 ระดับจังหวัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.3.2 คณ ะกรรมการบริ ห ารโครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช ใช้ น้ า น้ อ ยเพื่ อ สร้ า งรายได้
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับอ้าเภอ มีบทบาทตามภารกิจ คือ พิจารณาผลการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์
เกษตรกรที่ เข้าร่ ว มโครงการส่ งเสริ ม การปลู กพื ชใช้ น้ าน้ อยเพื่ อสร้างรายได้ แก่ เกษตรกร ปี 2562/63 พร้อมทั้ ง
สามารถแต่งตั้งคณะทางานระดับหมู่บ้านเพิ่มเติมได้ตามเหมาะสม
4.3.3 คณะท้ างานตรวจสอบสิ ทธิ์ โ ครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช ใช้ น้ า น้ อ ยเพื่ อ สร้ า งรายได้
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับต้าบล มีบทบาทภารกิจ คือ ใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (รายหมู่บ้าน/ตาบล)
เป็นข้อมูลสาหรับการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
ปี 2562/63 ตามหลั กเกณฑ์ ในการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้ งหาข้อเท็ จจริงในท้ องที่ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการโครงการ
4.4 ส านั กงานเกษตรอาเภอ/จังหวัด จัดทำแผนการปฏิ บัติงานโครงการส่ งเสริม การปลู กพื ชใช้ น้ าน้ อย
เพื่ อสร้างรายได้ แก่เกษตรกร ปี 2562/63 เช่น การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การตรวจสอบสิ ทธิ์ รับรองสิทธิ์
ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ และตามจุดต่าง ๆ
4.5 เกษตรจั งหวัด /เกษตรอาเภอชี้แจงท าความเข้าใจหลั กเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่ว มโครงการ
แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. คุณสมบัติเกษตรกร และเงื่อนไขของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งสานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ ให้ดาเนินการจัดเวทีชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และบรรลุนิติภาวะ
2) เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์) ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กับกรมส่งเสริมการเกษตร
3) เป็ นเกษตรกรผู้ ประสบภั ยฝนทิ้ งช่ วง/ฝนแล้ ง หรื ออุ ทกภั ย ปี 2562 ที่ ได้ รั บความเสี ยหายสิ้ น เชิ ง
และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
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4) เป็นเกษตรกรที่เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
5) เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
ทั งนี เกษตรกรที่ เข้ าร่ วมโครงการส่ งเสริ ม การปลู กพื ชใช้ น้ าน้ อยเพื่ อสร้ างรายได้ แก่ เกษตรกร ปี 2562/63
ต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการอื่นของภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน
6. กรอบระยะเวลา
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
7. การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
7.1 ก้าหนดการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ
เกษตรกรจะต้องมาสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงปลูก ตั้งแต่วันที่
25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562
7.2 สถานที่รับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการ
- สานักงานเกษตรอาเภอทุกอาเภอ
- สถานที่อื่น ที่สานักงานเกษตรอาเภอนัดหมายตามความเหมาะสม
7.3 วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
- เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการตามแบบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
เพื่ อสร้างรายได้ แก่เกษตรกร ปี 2562/63 (ภาคผนวกที่ 2) หากไม่มาแจ้งภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
- เกษตรกรลงลายมือชื่อในแบบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ด้วยตนเอง
- หากเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อไม่สามารถมาแจ้งด้วยตนเองได้ สามารถให้มอบหมายบุคคลอื่น
แจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ แทน ซึ่ งบุคคลดังกล่าวต้องเป็นที่ไว้วางใจมาแจ้งแทนได้ และสิทธิ์ที่ได้รับ
ยังคงเป็นของเกษตรกรไม่ใช่ผู้รับมอบหมาย โดยนาเอกสารหลักฐานประกอบด้วย สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบี ยนเกษตรกรผู้ มอบอ านาจ ส าเนาบั ตรประจ าตั วประชาชนผู้ รั บมอบอ านาจ และแบบมอบอ านาจ
(ภาคผนวกที่ 3) มายื่นแสดงกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
- เจ้าหน้ าที่ผู้ รับ สมัคร ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลั กฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63
- หากมีเหตุจาเป็นที่ทาให้ต้องเปลี่ยนแปลงผู้ขอรั บสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นแบบคาร้อง
ณ สานักงานเกษตรอาเภอ (ภาคผนวกที่ 4) โดยให้คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริม การปลูกพืชใช้น้าน้อย
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับอาเภอ เป็นผู้พิจารณา
7.4 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
7.4.1 บัตรประจาตัวประชาชน
7.4.2 แบบมอบอานาจในการแสดงความจานงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อ
สร้างรายได้แก่เกษตรกร กรณีไม่สามารถมาแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์ด้วยตนเอง
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8. การจัดหาเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูก
8.1 การจัดหาเมล็ดพันธุ์
เกษตรกรเป็นผู้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง ดังนี้
1) เมล็ ดพั นธุ์ ข้ าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ควรใช้ ข้ าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ พั นธุ์ ลู กผสมของหน่ วยงานราชการ เช่ น
กรมวิ ช าการเกษตร หรื อ ศู น ย์ วิ จั ย ข้ าวโพดและข้ า วฟ่ างแห่ งชาติ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ หรื อ พั น ธุ์ ข อง
ภาคเอกชนที่ได้มาตรฐานและได้ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชกับกรมวิชาการเกษตร
2) เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวของหน่วยงานราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร สหกรณ์การเกษตร หรือพันธุ์ของ
ภาคเอกชนที่ได้มาตรฐานและได้ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชกับกรมวิชาการเกษตร
8.2 การถ่ายทอดความรู้
1) อบรมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการถ่ายทอดความรู้การปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์และถั่วเขียวฤดู แล้ งแก่ เกษตรกร โดยหน่ ว ยงานวิช าการภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
2) อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกพืชใช้น้าน้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน
การผลิต
หัวข้อการอบรมให้ความรู้การปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์หลังนาแก่เกษตรกร
ลาดับที่
หัวข้อการอบรม
ชั่วโมงอบรม
1 การเตรียมดินและการปรับปรุงบารุงดินสาหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว
1.5
2 การปลูก การใช้ปุ๋ย และการดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว
1.5
3 การควบคุม ป้องกัน และกาจัดศัตรูพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว
2
4 การเก็บเกี่ยวและคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว
1
5 การจัดทาสมุดบันทึกการเพาะปลูก และรายรับ-รายจ่าย
1
หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
8.3 การเพาะปลูก
เกษตรกรควรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือถั่วเขียวในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามคาแนะนาทางวิชาการ
ได้แก่ ช่วงเดือนตุลาคม – 15 มกราคม 2563
8.4 การจัดเวทีชุมชนวางแผนการผลิต/การตลาดในพื้นที่
สำนักงำนเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินกำรจัดเวทีชุมชนเพื่อวำงแผนกำรผลิตของเกษตรกร ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดภำยในพื้นที่ และจัดกำรเชื่อมโยงตลำดในกำรรับซื้อผลผลิตให้แก่เกษตรกร
9. การตรวจสอบรับรองสิทธิ์เกษตรกร
9.1 การตรวจสอบสิทธิ์
ดำเนิ น การโดยคณะกรรมการบริห ารโครงการส่ งเสริม การปลู กพื ชใช้ น้ าน้ อยเพื่ อสร้างรายได้
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับต้าบล มีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ โดยมีวิธีการดังนี้
9.1.1 คณะทางานตรวจสอบสิทธิ์ฯ ระดับตาบล ใช้ข้อมูลแบบแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ
(รายหมู่บ้าน/ตาบล) (ภาคผนวกที่ 5) เป็นข้อมูลสาหรับการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร
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9.1.2 คณะทางานตรวจสอบสิทธิ์ฯ ระดับตาบล นาข้อมูลไปติดประกาศ/ประชาคมเพื่อยืนยัน
ข้อมูลเกษตรกร ทั้งนี้ เมื่อติดประกาศ/ประชาคมแล้ว ให้คณะทางานตรวจสอบสิทธิ์ ระดับตาบล ตรวจสอบพืนที่จริง
รายที่ถูกคัดค้านทุกราย สาหรับรายที่ไม่ถูกคัดค้านให้คณะทางานตรวจสอบสิทธิ์ฯ ระดับตาบลรวบรวมข้อมูล ส่งให้
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ
9.1.3 ส านั กงานเกษตรอาเภอบั นทึ กข้อมูลผลการตรวจสอบสิ ท ธิ์ ล งในระบบสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมการเกษตร
9.2 การรับรองสิทธิ์
ดาเนินการโดยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
ปี 2562/63 ระดับอ้าเภอ มีหน้าที่รับรองสิทธิ์ โดยมีวิธีการดังนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริ หารโครงการส่ งเสริม การปลู กพืชใช้ น้าน้อยเพื่ อสร้างรายได้ แก่เกษตรกร
ปี 2562/63 ระดับอาเภอ พิจารณาผลการตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อรับรองสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ และลงลายมือชื่อรับรอง
สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ในแบบสรุปผลการแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ (ภาคผนวกที่ 5)
9.2.2 ส านั ก งานเกษตรอ าเภอบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผลการรั บ รองสิ ท ธิ์ ล งในระบบสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมการเกษตร
9.3 การอุทธรณ์ กรณีการร้องเรียน ร้องคัดค้านจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
การอุทธรณ์ กรณีการร้องเรียน ร้องคัดค้านจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบและรั บ รองสิ ท ธิ์ หรื อข้ อมู ล ไม่ ถูก ต้ อง โดยใช้ แบบค าขออุท ธรณ์ (ภาคผนวกที่ 6) และให้ น าเสนอ
ข้ อเท็ จจริ งต่ อคณะท างานตรวจสอบสิ ทธิ์ โ ครงการส่ ง เสริ ม การปลู กพื ช ใช้ น้ าน้ อยเพื่ อสร้ างรายได้ แก่ เกษตรกร
ปี 2562/63 ระดับตาบล และสามารถยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด ตามลาดับ เพื่อหาข้อยุติในระดับจังหวัด
10. การจ่ายเงินให้เกษตรกร
10.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ประมวลผลข้อมูลจัดส่งรายชื่อ
เกษตรกรที่ปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์/ถั่วเขียวที่ ได้รับ รองสิ ทธิ์แล้ ว ส่ งให้ กับ ส านักงบประมาณ และธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อตรวจสอบประมวลผลและโอนเงินสมทบเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร
โดยให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ ที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”
ที่เสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯจริง รายละไม่เกิน 20 ไร่ เข้าบัญชีเงินฝาก
ของเกษตรกร ดังนี้
(1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 245 บาท/ไร่
(2) ถั่วเขียว
จานวน 200 บาท/ไร่
10.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานใหญ่ ตรวจสอบประมวลผลและโอนเงิน
ช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้
แก่เกษตรกร ปี 2562/63
10.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานใหญ่ ประมวลผลและรายงานผลการ
โอนเงินช่วยเหลือให้กรมส่งเสริมการเกษตร
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11. มาตรการทางกฎหมาย/ลงโทษ
หากคณะท างานตรวจสอบสิ ทธิ์ โครงการส่ งเสริม การปลู กพื ชใช้ น้าน้ อยเพื่ อสร้างรายได้ แก่เกษตรกร
ปี 2562/63 ระดับตาบล พบว่า เกษตรกรมีการกระทาความผิดตามมาตรา 137 ให้ดาเนินการเพิกถอนสิทธิ์การเข้าร่วม
โครงการของเกษตรกรผู้กระทาผิด และดาเนินคดีตามกฎหมาย (ภาคผนวกที่ 7)
12. การก้ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด้าเนินงานโครงการในพืนที่
คณะกรรมการบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ระดับจังหวัด/ระดับอาเภอ
ทาหน้าที่กากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานโครงการของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
12.1 ก ากับ ติด ตามผลการดาเนิน งาน การรับ แจ้ง เข้า ร่ว มโครงการส่ งเสริม การปลู กพื ชใช้ น้ าน้ อย
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 การตรวจสอบรับรองสิทธิ์ และพิจารณาการอุทธรณ์
12.2 ให้คำแนะนาในการดาเนินงานโครงการ และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานในพื้นที่
12.3 รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
13. แผนปฏิบัติงาน
ล้าดับ
1
2

ขันตอนการด้าเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5

ประชุมชี้แจงโครงการด้วย VDO Conference
24 ต.ค. 62
กสก.
ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครเกษตรกร 25 ตุลาคม – 10 พ.ย. 62 กสก.
สป.กษ. กสส. สศก.
วางแผนการตลาด และกาหนดราคากลาง
ต.ค. – พ.ย. 62
คน. และภาคเอกชน
พด. ชป. กสส. สปก.
กาหนดพื้นทีเ่ ป้าหมายและเขตการส่งเสริม
ต.ค. – พ.ย. 62
และ กสก.
จัดทาระบบบันทึกข้อมูลโครงการฯ
ต.ค. – พ.ย. 62
กสก.

6

ตั้งคณะทางานตรวจสอบรับรองสิทธิ์

7

ประสานผู้จาหน่ายเมล็ดพันธุ์เพื่อกาหนด
จุดจาหน่าย/ประสานผู้รับซื้อเพื่อกาหนดจุด
รับซื้อ

ต.ค. 62 – มี.ค. 63

สป. กษ. กสส. สศก.
คน. กสก.

8

บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

ต.ค. 62 เป็นต้นไป

กสก.

9

เกษตรกรจัดซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกใน
ช่วงเวลาที่กาหนด

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.

พ.ย. 62 เป็นต้นไป

กสก.

พ.ย. 62 เป็นต้นไป

กสก. ธ.ก.ส.

3
4

11
12

ตรวจสอบสิทธิ์/รับรองสิทธิ์เกษตรกร
ส่งรายชื่อเกษตรกรผู้ร่วมโครงการให้ ธ.ก.ส.
เพื่อสนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์ และส่งเอกสาร
หลักฐานการรับรองสิทธิ์ให้สานักงบประมาณ

ต.ค. – พ.ย. 62

กสก.
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ล้าดับ
13
14
15

ขันตอนการด้าเนินงาน
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชใช้น้าน้อย
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว) ให้กับเจ้าหน้าที่
และเกษตรกร
รวบรวมผลผลิตเพื่อจาหน่าย ณ จุดรับซื้อใน
พืน้ ที่ /ดาเนินการรับซื้อผลผลิต
ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา
พ.ย. 62 – พ.ค. 63
มี.ค. – พ.ค. 63
เม.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
กสก. กสส. กวก. ชป.
พด. มกอช.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กสส. และภาคเอกชน
สศก.
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ภาคผนวกที่ 1
(ร่าง) คาสั่งจังหวัด.........................
ที่ ................... / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63
……………………...............................………………
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิ
กิ” ที่เสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
และเป็ น การลดภาระค่าครองชี พควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็ งให้ กับเกษตรกรให้ ส ามารถรักษาศักยภาพ
การผลิตให้ต่อเนื่อง และส่งผลให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ นั้น
เพื่อ ให้ การดาเนิ น การตามโครงการส่ งเสริม การปลู กพื ชใช้ น้าน้ อยเพื่ อสร้างรายได้ แก่ เกษตรกร
ปี 2562/63 เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ จั ง หวั ด ............................ จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับจังหวัด
มีองค์ประกอบดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริม การปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่ อสร้างรายได้ แก่เกษตรกร
ปี 2562/63 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
1.2 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รองประธานกรรมการ
1.3 ประธานสภาเกษตรกร
กรรมการ
1.4 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
กรรมการ
1.5 ธนารักษ์พื้นที่
กรรมการ
1.6 ประชาสัมพันธ์จังหวัด
กรรมการ
1.7 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
กรรมการ
1.8 สหกรณ์จังหวัด
กรรมการ
1.9 ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
กรรมการ
1.10 นายอาเภอทุกอาเภอ
กรรมการ
1.11 เกษตรจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
1.12 ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่...
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-2โดยมีหน้าที่ดังนี้

1) กากับดูแล และแก้ไขปั ญหา ตามโครงการส่ งเสริม การปลู กพืชใช้น้าน้ อยเพื่อสร้างรายได้
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รัดกุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งป้องกัน
การทุจริตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร
2) ประชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แ จงการด าเนิ น งานตามโครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช ใช้ น้ าน้ อ ย
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63
3) แต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติมในการสนับสนุนการดาเนินงานได้ตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริม การปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่ อสร้างรายได้ แก่เกษตรกร
ปี 2562/63 ระดับอ้าเภอ ประกอบด้วย
2.1 นายอาเภอ
ประธานกรรมการ
2.2 ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
กรรมการ
2.3 พัฒนาการอาเภอ
กรรมการ
2.4 หรือเพิ่มเติมตามที่จังหวัดเห็นสมควร
กรรมการ
2.5 เกษตรอาเภอ
กรรมการและเลขานุการ
โดยมีหน้าที่ดังนี้
1) ก ากั บดู แล และปฏิ บั ติ งานตามโครงการส่ งเสริ ม การปลู กพื ชใช้ น้ าน้ อยเพื่ อสร้ างรายได้
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินงานตามโครงการระดับอาเภอ
2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด
3) คณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งคณะทางานระดับหมู่บ้านเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น
เจ้าหน้ าที่ตารวจ อาสาสมั ครเกษตรกรหมู่บ้ าน (อกม.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการหมู่บ้าน
เกษตรกรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
3. คณะท้ า งานตรวจสอบสิ ท ธิ์ โครงการส่ งเสริม การปลู กพื ชใช้ น้ าน้ อยเพื่ อสร้ างรายได้
แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับต้าบล ประกอบด้วย
3.1 ปลัดอาเภอประจาตาบล
ประธานคณะทางาน
3.2 กานัน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
คณะทางาน
3.3 ผู้ใหญ่บ้าน หรือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
คณะทางาน
3.4 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตาบล
คณะทางานแลเลขานุการ
โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1) ปฏิบัติง านตามหลัก เกณฑ์ก ารเข้า ร่ว มโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้าง
รายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63
2) แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อ
สร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63
3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
พ.ศ. 2562
(หมายเหตุ ตัวอย่างค้าสั่งนีเป็นเพียงแนวเนือหาข้อความ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนข้อความตามความจ้าเป็นในพืนที่
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบรับสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟืน้ ฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิงช่วงและอุทกภัย ปี 2562
วันที่รับสมัคร วันที่ ................เดือน...................................พ.ศ. 2562
สถานที่รับสมัคร หมู่ที่..........ตาบล................................. อาเภอ....................................... จังหวัด............................................
1. เลขประจ้าตัวประชาชนหัวหน้าครัวเรือน ----
ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / อื่น ๆ (ระบุ)............) ชื่อ................................................ สกุล..................................................
เกษตรกรประสบภัย
 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง (ด้านพืช ............................. ไร่)
 อุทกภัย (ด้านพืช ..........................ไร่ / ด้านประมง ......................ไร่/ตรม. / ด้านปศุสตั ว์ ..................... ตัว)
*การรับสิทธิ์แทนเฉพาะด้านพืชเท่านั้น
เลขประจ้าตัวประชาชนผู้รับสิทธิ์แทน ----
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / อื่น.(ระบุ)............) ชื่อ.............................................. สกุล.......................................................
เลขรหัสประจาบ้าน ....................................................................
หมายเหตุกรณีได้รับมอบสิทธิ์ - ต้องระบุเลขประจาตัวประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน และระบุข้อมูลผู้รับมอบสิทธิ์ด้วย
- ต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร

2. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่........... หมู่ที่............. ชื่อบ้าน.................................. ตาบล..........................................................
อาเภอ.........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์….………..……โทรศัพท์....................................
3. ความต้องการของเกษตรกร (ให้ทาเครื่องหมาย √ เลือกเพียง 1 โครงการเท่านั้น)
 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้ รวมทังสิน ..................................ไร่
เงื่อนไข - ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ทไี่ ด้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และนาไปปลูกจริง
- เลือกพืชได้มากกว่า 1 ชนิด พื้นที่รวมกันไม่เกิน 20 ไร่/ราย โดยพื้นที่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

แปลงที่ 1 ประเภทเอกสารสิทธิ์............เลขที่...............ที่ตั้งแปลงหมู่ที่...........ตาบล.......................อาเภอ..........................จังหวัด....................
ต้องการปลูก O ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ O ถั่วเขียว จานวน...............................ไร่
แปลงที่ 2 ประเภทเอกสารสิทธิ์............เลขที่...............ที่ตั้งแปลงหมู่ที่...........ตาบล.......................อาเภอ..........................จังหวัด....................
ต้องการปลูก O ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ O ถั่วเขียว จานวน...............................ไร่
แปลงที่ 3 ประเภทเอกสารสิทธิ์............เลขที่...............ที่ตั้งแปลงหมู่ที่...........ตาบล.......................อาเภอ..........................จังหวัด....................
ต้องการปลูก O ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ O ถั่วเขียว จานวน...............................ไร่

 โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 (ให้ทาเครื่องหมาย √ เลือกเพียง 1 รายการเท่านั้น)
เงื่อนไข : - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้เกษตรกรไร่ละ 10 กิโลกรัม ตามพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่
- เลือกรับการสนับสนุนพันธุข์ ้าว 1 พันธุ์ โดยพื้นที่ต้องมีเอกสารสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย







ข้าวหอมมะลิ (พันธุ์กข15, ขาวดอกมะลิ 105) ..................ไร่
ข้าวหอมปทุม (พันธุ์ปทุมธานี1)………......…..ไร่
ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง (พันธุ์ กข29, กข31, กข41, กข49, กข57, ชัยนาท1 ,พิษณุโลก 2) ……......……..ไร่
ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง (พันธุ์สันป่าตอง 1)....................ไร่
ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง (พันธุ์กข6) ...................ไร่
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เลขประจ้าตัวประชาชนหัวหน้าครัวเรือน/ผู้รับสิทธิ์แทน ----
ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / อื่น ๆ (ระบุ)............) ชื่อ.................................................. สกุล................................................

 โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลียงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
เงื่อนไข : - สนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว พร้อมอาหารนาร่อง 120 กิโลกรัม
- เกษตรกรต้องมีบ่อดิน มีปริมาณน้าเพียงพอ และเหมาะสมในการเลีย้ งปลานิลแปลงเพศ

 โครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรที่ประสบอุทกภัย (ให้ทาเครื่องหมาย √ เลือกเพียง 1 รายการเท่านั้น)
เงื่อนไข : - ต้องมีโรงเรือนสัตว์ปกี พร้อมลานปล่อยที่มีตาข่ายป้องกันสัตว์พาหะ
- อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน น่าน พิจิตร พิษณุโลก สกลนคร
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ขอนแก่น อุบลราชธานี อานาจเจริญ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ นครพนม และมุกดาหาร
- เลือกรับการสนับสนุนรายการสัตว์ปีกครัวเรือนละ 1 รายการ

 ไก่ไข่สาว ครัวเรือนละ 10 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิต
 เป็ดไข่สาว ครัวเรือนละ 10 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิต
 ไก่พื้นเมืองคละเพศอายุ 1 เดือน ครัวเรือนละ 30 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิต
หมายเหตุ :
1) เกษตรกร 1 ราย/ครัวเรือน ได้รับการสนับสนุน 1 โครงการ
2) การสมัครนีเ้ ป็นการแสดงความจานงเพื่อเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรเท่านั้น การสนับสนุนอาจไม่สามารถรองรับได้
ทั้งหมด
3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้และโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64
เกษตรกรที่ขอรับ
การสนับสนุนจะต้องดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
.
ลงชื่อ.....................................................................................เกษตรกร
(...................................................................................................)
วันที่......................เดือน.........................................พ.ศ. .....................

ลงชื่อ............................................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..........................................................................................................)
วันที่...................เดือน..............................................พ.ศ. ........................
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แบบมอบอ้านาจ
ในการแสดงความจ้านงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
เขียนที่..................................................................
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...................................... นามสกุล ...................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
อยู่บ้านเลขที่................ หมู่ที่........ ....
ตาบล............................................. อาเภอ................................................ จังหวัด.....................................................
เป็ นเกษตรกรผู้ ประสบภั ยฝนทิ้ งช่ วงและอุ ทกภั ย ปี 2562 และได้ รับการช่ วยเหลื อตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุ กเฉิน พ.ศ. 2562 และมีความประสงค์สมัครเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง
เนื่องจาก ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
จึงขอมอบให้ นาย/นาง/นางสาว ............................................... นามสกุล......................... ........................................
เลขประจาตัวประชาชน
อยู่บ้านเลขที่.............. หมู่ที่......................
ตาบล ........................... อาเภอ ...................................................... จังหวัด ................................... ...........................
เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าในฐานะเป็น .................................................................................. ทาการสมัครแทน ข้าพเจ้าฯ
พร้อมนี้ได้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนเกษตรกร ให้ผู้รับมอบอานาจ มาพร้อมนี้แล้ว
........................................................
(.......................................................)
ผู้มอบอานาจ

........................................................
(.......................................................)
ผู้รับมอบอานาจ

เอกสารประกอบการยื่นรับสมัคร กรณีมอบอ้านาจ มีดังนี
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
2. สาเนาทะเบียนเกษตรกรของผู้มอบอานาจ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
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แบบค้าร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
กรณีผู้แจ้ง [ ] เสียชีวิต [ ] เจ็บป่วย [ ] ต้องโทษติดคุก [ ] ไปต่างประเทศ [ ] หย่า [ ] บวช
------------------------------------------------------------เขียนที่ สานักงานเกษตรอาเภอ...................................
วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ............
เรียน เกษตรอาเภอ................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ .................................................นามสกุล.........................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........................................................................อยู่บ้านเลขที่........หมู่ที่ .........ตาบล................
อาเภอ.................................. จังหวัด.................................... มีความเกี่ยวข้องกับ(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ............................
นามสกุล........................... ในฐานะ...............................ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรกับสานักงานเกษตรอาเภอ...............จังหวัด................................. ขอยื่นคาร้องขอ
เป็นผู้ใช้สิทธิ์แทน(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................ . นามสกุล.................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน......................................................................... ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐาน…………………..และสาเนา
ใบสมัครของผู้ขอรับสิทธิ์เดิม พร้อมทั้งสาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านของข้าพเจ้ามาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ผลการพิจารณา
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
ลงชื่อ....................................................
(...................................................)

ลงชื่อ....................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(....................................................) ตัวบรรจง
ลงชื่อ....................................................พยาน........
(....................................................) ตัวบรรจง

ผู้รับรอง (ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/บุคคลอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือในต้าบลหรือหมู่บ้าน)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...................................................นามสกุล.......... ..................................
อยู่บ้านเลขที่........ หมู่ที่........ ตาบล....................... อาเภอ..................... จังหวัด.................... ตาแ หน่ง..............................
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ............................................นามสกุล..................................... เป็นบุคคลที่อยู่ใน
ครั ว เรื อ นเดี ย วกั น กั บ ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ์ เข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช ใช้ น้ าน้ อ ยเพื่ อ สร้ า งรายได้ แ ก่ เกษตรกร
ซึง่ [ ] เสียชีวิต [ ] เจ็บป่วย [ ] ต้องโทษติดคุก [ ] หย่า [ ] ไปต่างประเทศ [ ] บวช ในฐานะ...........................จริง
ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง....
(....................................................)
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ภาคผนวกที่ 5
แบบแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
เลขที่อ้างอิง 1 วันที่ติดประกาศ 15 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ตังแปลง หมู่ที่ 1 ต้าบลป่าเลา อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตัวอย่าง

คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพือ่ สร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ระดับอ้าเภอ
ได้ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรตามรายชื่อทีป่ รากฏข้างต้นนีแล้ว พบว่า ถูกต้องตามเกษตรกรแจ้งจริง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นการรับรอง ดังนี

เกษตรกรได้ตรวจสอบข้อมูลเดิมที่เคยขึนทะเบียนไว้แล้ว ตามข้อมูลที่ปรากฏข้างต้น และขอรับรองว่า เป็นผู้ลงชื่อยืนยันขอรับสิทธิ์เข้ าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562/63 ด้วยตนเอง
และรับทราบว่าหากมีการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่มีความผิดตามประมวลกฎหใยอาญา ต้องจ้าคุก หรือถูกปรับ หรือทังจ้าทังปรับ

แบบแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
เลขที่อ้างอิง 1 วันที่ติดประกาศ 15 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ตังแปลง หมู่ที่ 1 ต้าบลป่าเลา อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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ภาคผนวกที่ 6

แบบค้าร้องขออุทธรณ์/คัดค้านการแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
----------------------เขียนที่ สานักงานเกษตรอาเภอ...................................
วันที่..........เดือน...................................พ.ศ. ...............
เรื่อง การขอ อุทธรณ์ คัดค้าน การแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้าง
รายได้แก่เกษตรกร
เรียน ............................................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...........................................นามสกุล......................................... ......
เลขที่บัตรประชาชน      อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...................
ตาบล...............................อาเภอ................................................จังหวัด.............................. ............................................
โดยมีที่ตั้งแปลงอยู่ที่ หมู่ที่...............ตาบล...............................อาเภอ.................................จังหวัด................................
พื้นทีป่ ลูกพืช จานวน......................ไร่...................งาน มีความประสงค์
 ขออุทธรณ์การแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
 ขอคัดค้านการแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผลในการ  อุทธรณ์  คัดค้าน ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบสิทธิ์ต่อไป

ลงชื่อ................................................................ผู้อุทธรณ์/คัดค้าน
(...............................................................) ตัวบรรจง
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ภาคผนวกที่ 7
ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1 เกษตรกรแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ตรงกับความเป็นจริง เกษตรกรมีความผิด ประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้
มาตรา 137 ผู้ ใดแจ้ งข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ แก่ เจ้ า พนั ก งาน ซึ่ งอาจท าให้ ผู้ อื่ น หรื อ ประชาชนเสี ย หาย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง
ควรบอกให้ แ จ้ ง และโดยการหลอกลวงดั งว่า นั้ น ได้ ไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น จากผู้ ถู ก หลอกลวงหรือ บุ ค ค ลที่ ส าม หรื อ ท าให้
ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทา ถอน หรือทาลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทาความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 90 เมื่อการกระทาใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มี
โทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทาความผิด
กรณีที่ 2 ร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่เรียกเงิน
มาตรา 148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อานาจในตาแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบ
ให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง
ควรบอกให้ แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สิ นจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทาให้ผู้ ถูก
หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทา ถอน หรือทาลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทาความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ภาคผนวกที่ 8
แผนผังขันตอนการด้าเนินโครงการ
............

ชี้แจงโครงการผ่านทาง VDO Conference
(24 ตุลาคม 2562)
รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
(25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562)
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
เกษตรกรเพาะปลูกในช่วงเวลาที่กาหนด
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

บันทึกข้อมูลในระบบ
กสก. รวมรวมข้อมูลส่งให้
สานักงบประมาณ และ ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. โอนเงินสมทบ
เป็นค่าเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร

เกษตรกรยื่นอุธรณ์

ไม่ผา่ น

ผ่าน
รวบรวมข้อมูลส่งให้
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
เพื่อรับรองสิทธิ์

โดยคณะกรรมการฯ ระดับตาบล

ผ่าน

คณะกรรมการฯ ระดับตาบล
ตรวจสอบรายที่ถูกคัดค้านทุกราย
ไม่ผา่ น
เกษตรกรไม่สามารถ
เข้าร่วมโครงการได้
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ภาคผนวกที่ 5
คู่มือการดาเนินโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64

19-1

คู่มือการดาเนินงาน
โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว
ปี 2563/64

กรมการข้าว
23 ตุลาคม 2562 V.5

คำนำ

19-2

ข้าวมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกข้าว
กว่าแสนล้านบาท รวมทั้งข้าวยังได้รับความนิยมในการบริโภคของคนทั่วโลก เมล็ดพันธุ์ข้าวนับว่าเป็นปัจจัยการ
ผลิตที่มีความสาคัญ ที่สุดที่จ ะส่ งผลต่อผลผลิ ตข้าวและคุณภาพของข้าว เนื่องจากในวันที่ 1 มิถุนายน –31
ตุล าคม 2562 ที่ ผ่ านมาเกิด ภั ย ธรรมชาติ ฝ นแล้ ง ฝนทิ้ งช่ ว ง และอุ ท กภั ย สร้างความเสี ย หายให้ กั บ พื้ น ที่
เพาะปลูกข้าวในหลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการทานาในปีการผลิตต่อไปเป็นอย่างมาก ทาให้เกษตรกรขาด
แคลนเงินทุนและเมล็ดพันธุ์ข้าว หากปล่อยให้เกษตรกรเผชิญปัญหาดังกล่าว จะทาให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณและ
คุณภาพต่าลง และอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการตลาดข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องแก้ปัญหาเพื่อให้การ
ผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีประสิทธิภาพ รักษาระดับปริมาณ คุณภาพผลผลิต และความเป็นเอกลักษณ์
ของข้าวไทย รวมทั้งไม่มีผลกระทบกับการค้า การตลาดข้าวของประเทศไทย โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานไปปลูก ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ซึ่งมีโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64
ของกรมการข้าวด้วย
คู่มือการดาเนินงานโครงการฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานโครงการรักษาระดับ
ปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 สาหรับผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานเข้าใจ ขั้นตอน กระบวนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและ
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพทันเวลาที่กาหนด และเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร

กรมการข้าว
18 ตุลาคม 2562

สำรบัญ

1. ควำมเป็นมำโครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64
2. กระบวนกำรดำเนินงำน
3. รำยละเอียดกระบวนกำรดำเนินงำน
4. แผนปฏิบัติงำนโครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64
5. แบบฟอร์ม
- แบบ คร.1 บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว
ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64
- แบบ คร.1 (ตัวอย่าง) บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว
ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64
- แบบ คร.2 ใบตอบรับเมล็ดพันธุ์
- แบบ คร.3 บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้รับเมล็ดพันธุ์
- แบบ คร.4 ใบตรวจการปฏิบัติงาน
- แบบ คร.5 รายงานสรุปผลการจัดส่งเมล็ดพันธุ์
6. โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64 (เอกสารแนบท้ายตามมาตรา 27)
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ควำมเป็นมำ
โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64
-----------------ในฤดูนาปี ปี 2562/63 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ประเทศไทยเกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่
ภาคต่างๆของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 15 จังหวัด พื้ นที่ 3.84 ล้ านไร่
เกษตรกร 391,704 ครัวเรือน และต่อมาประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 เกิดอุทกภัย จากพายุโซนร้อน
“โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม 26 จั งหวัด พื้ นที่ 3.10 ล้ านไร่ เกษตรกร 544,219 ครัวเรือน (ข้อมู ลจากกรมส่ งเสริมการเกษตร วันที่ 26
กันยายน 2562) คาดว่าพื้ นที่ ปลู กข้ าวทั้ งหมดของเกษตรกร 827,000 ครัวเรือน จะเสี ยหาย 6.32 ล้ านไร่
ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระดับ
ปริมาณและคุณภาพข้าวนาปี ปี 2563/64 เกิดความมั่นคงทางอาหาร และความสามารถการค้าและการตลาด
ข้าวไทย จึงมีความจาเป็นต้องสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกรที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และ
อุทกภัย ดังกล่าว สาหรับนาไปปลูกทดแทนข้าวที่เสียหาย ได้ผลผลิตสาหรับบริโภคในครัวเรือน แล้วนาส่วนที่
เหลือไปจาหน่าย ทาให้มีรายได้ในการดารงชีพต่อไป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ เสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารฟื้ น ฟู เยี ย วยา เกษตรกรผู้ ป ระสบภั ย
ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร 2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 3) โครงการ
พัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 4) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ
ประมงในแหล่งน้าชุมชน และ 5) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
คณะรัฐมนตรีได้ป ระชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 15 ตุล าคม 2562 ลงมติอนุ มัติตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เสนอ และให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อ งรับ ความเห็ น
ของสานักงบประมาณ (หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/133 ลงวันที่ 7 ตุล าคม 2562)
และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
ซึ่งในส่วนของกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว
ปี 2563/64 โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีประสิทธิภาพสูง สามารถรักษาระดับปริมาณ
และคุณภาพ อันเป็นเอกลักษณ์ข้าวไทย และมีความมั่นคงทางอาหาร จากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานไปปลูก รวมทั้งเพื่อคงความสามารถในการค้าและการส่งออกข้าวของประเทศไทย
1.2 เพื่ อสนั บสนุ นเมล็ ดพั นธุ์ข้ าวให้ แก่เกษตรกรผู้ ปลู กข้าวที่ ประสบภั ยฝนแล้ ง ฝนทิ้ งช่ วง และ
อุทกภัยสาหรับนาไปใช้เพาะปลูกข้าวในปี 2563/64
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2. เป้ำหมำย/พื้นที่ดำเนินกำร
สนั บ สนุ น เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วจ านวน 63,200 ตั น แบบให้ เปล่ า แก่ เกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า ว 827,000
ครัวเรือน ที่ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม
2562 พื้นที่ 6.32 ล้านไร่ ในจังหวัดที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประสบภัย ดังนี้
1) จังหวัดผู้ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง จานวน 17 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาแพงเพชร
เชีย งราย น่าน นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโ ลก เพชรบูรณ์ สุโ ขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว และพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562)
2) จังหวัดผู้ประสบอุทกภัย จานวน 22 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร
พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลาปาง สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร
ร้อยเอ็ด ศรีส ะเกษ สกลนคร สุ ริ น ทร์ อานาจเจริญ อุ ดรธานี และอุบ ลราชธานี (ข้อ มูล ณ วัน ที่ 21
ตุลาคม 2562)
ทั้งนี้ กรมการข้าวได้จัดทากระบวนการดาเนินงาน รายละเอียด แผนปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
ต่างๆ ของโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

กระบวนกำรดำเนินงำน
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โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64
ขั้นตอนที่ 1
กำรจัดทำคู่มือโครงกำรและบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่มีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำว
1.1 จัดทาคู่มือโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64
1.2 รับสมัครและจัดทาบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว

ขั้นตอนที่ 2
กำรจัดหำและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้เกษตรกร
2.1 จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวสาหรับนาไปช่วยเหลือเกษตรกร
2.2 ขออนุมัติจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
2.3 จัดทาแผนการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าว
2.4 จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
2.5 จัดทาหลักฐานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว

ขั้นตอนที่ 3
กำรติดตำมให้คำแนะนำ และกำรนิเทศงำน
3.1 กากับดูแลติดตามการนาเมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูกและให้คาแนะนาการใช้เมล็ดพันธุ์
3.2 ติดตามนิเทศงาน

ขั้นตอนที่ 4
กำรรำยงำน กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร
4.1 รวบรวม การติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
4.2 ประเมินผลโครงการ
4.3 รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ

รำยละเอียดกระบวนกำรดำเนินงำน
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โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64
----------กระบวนการดาเนิ น งานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณ ภาพข้าว ปี 2563/64 ประกอบด้ว ย
4 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่
1. การจัดทาคู่มือโครงการและบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว
2. การจัดหาและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร
3. การติดตามให้คาแนะนาและการนิเทศงาน
4. การรายงาน การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กำรจัดทำคู่มือโครงกำรและบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่มีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือ
เมล็ดพันธุ์ข้ำว
1.1 จัดทำคู่มือโครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64
กรมการข้าวจัดทาคู่มือโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 เพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการในดาเนินงานโครงการ และจัดส่งคู่มือโครงการฯ ให้ผู้เกี่ยวข้อง
1.2 รับสมัครและจัดทำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำว
1.2.1 คุณสมบัติเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่จะได้รับกำรช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์
1) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร
2) เป็นเกษตรกรที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ระหว่างเดือน 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2562 และได้รับ
การช่ วยเหลื อตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการการเพื่อช่วยเหลื อผู้ ประสบภัย พิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
3) พื้ นที่ ปลู กข้าวของเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้ นที่ ที่ มีเอกสารสิ ทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
1.2.2 กรอบกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว
1) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ไร่ละ 10 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายสิ้นเชิง
จริงที่ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกร
2) กรณีเกษตรกร 1 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่หลายพื้นที่ (จังหวัด อาเภอ ตาบล) มีสิทธิ์
ได้รับการช่วยเหลือทุกพื้นที่ แต่พื้นที่รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 10 ไร่
3) เกษตรกร 1 ครัวเรือน จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง 1 พันธุ์ เท่านั้น และต้องนาไป
ปลูกจริง ห้ามนาไปจาหน่ายแก่บุคคลอื่น
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4) เกษตรกรที่สมัครใจที่เข้าร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64
แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี
2562 อีก 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร 2) โครงการ
พัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน และ 3) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
1.2.3 รับสมัคร และจัดทำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่มีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์
1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้ง
4 โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู 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) กรมส่งเสริมการเกษตรเป็ นหน่วยงานกลางในการรวบรวม ประมวลผล และคัดกรอง
เฉพาะเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์สมัครจะเข้าร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64
จากเกษตรกรทั้งหมดที่สมัครขอรับการช่วยเหลือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูฯ โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีสิทธิ์
ได้รับความช่วยเหลือจะต้องมีคุณสมบัติและกรอบการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์เป็นไปตามที่กาหนด แล้วนามาจัดทา
บัญชีรำยชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับกำรช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำว (แบบ คร. 1) เป็นรายจังหวัด อาเภอ ตาบล
พร้อมทั้งระบุความต้องการชนิดพันธุ์ข้าวที่ต้องการปลูก โดยปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่จะช่วยเหลือของเกษตรกรแต่
ละรายเป็นตัวเลขจานวนเต็มตัดเศษทศนิยม มีหน่วยเป็นกิโลกรัม และให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งบัญชีรายชื่อ
เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าว ให้กรมการข้าวเพื่อจัดทาแผนส่งเมล็ดพันธุ์ ข้าว
ทั้งนี้ หากเกษตรกรในหมู่บ้าน ตาบล หรือ อาเภอเดียวกัน มีการเลือกชนิดพันธุ์ข้าวมากกว่า 1 พันธุ์
กรมการข้าวขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมชนิดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร เพื่อลดปัญหาในการ
จัดสรร การขนส่ง การจ่าย การติดตามให้คาแนะนาการเพาะปลูกแก่เกษตรกร

2. กำรจัดหำและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้เกษตรกร
2.1 จัดหำเมล็ดพันธุ์ข้ำวสำหรับนำไปช่วยเหลือเกษตรกร
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ดาเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มจาก
ศูนย์ ข้าวชุ มชนและกลุ่ มเกษตรกรที่ ผลิ ตข้ าวแบบนาแปลงใหญ่ ส าหรับ น าไปช่ ว ยเหลื อเกษตรกร ตลอดจน
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ประสานงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการให้ สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้
เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรทั้งชนิด ปริมาณ และคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
2.2 ขออนุมัติจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้ำว
สานักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ตรวจสอบความถูกต้อง บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์
ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว ขออนุมัติกรมการข้าวเพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
2.3 จัดทำแผนกำรจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้ำว
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จัดทาแผนการจัดสรร จัดส่งเมล็ดพันธุ์(วัน เวลา สถานที่ ชนิดพันธุ์
ปริมาณ) แล้ว แจ้งให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ประสานงานกับสานักงานเกษตรอาเภอ เพื่อเตรียมการรับและจ่าย
เมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร
2.4 จัดส่งและจ่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว
กองเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยศูน ย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ดาเนินการจัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร
เป้าหมาย ณ สานักงานเกษตรอาเภอ ตามวันและเวลาที่กาหนดร่วมกัน
เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานเกษตรอ าเภอ (ข้ า ราชการ) ลงนามยื น ยั น การรั บ เมล็ ด พั นธุ์ ข้ า วใน
ใบตอบรับเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว (แบบ คร. 2) ณ วันส่งมอบ (ตามกาหนดเวลาที่กาหนด)
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว ในพื้นที่รับผิดชอบดาเนินการร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอ จ่ายเมล็ดพันธุ์ ข้าวให้เกษตรกรตามที่นัดหมายไว้ ทั้งนี้ จะต้องให้เกษตรกรลง
ลายมือชื่อรับเมล็ดพันธุ์ไว้เป็นหลักฐานใน บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้รับเมล็ดพันธุ์ (แบบ คร. 3) พร้อมประชุม
ชี้แจงให้คาแนะนาการปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรด้วย
2.5 จัดทำหลักฐำนกำรจัดส่งเมล็ดพันธุ์
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดทาหลักฐานการจัดส่ งเมล็ดพันธุ์ให้ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
ภายใน 3 วัน หลังจัดส่งเมล็ดพัน ธุ์ ข้าวประกอบด้วย ใบตรวจกำรปฏิบัติงำน(แบบ คร. 4) และรำยงำน
สรุปผลกำรจัดส่งเมล็ดพันธุ์ (แบบ คร. 5) จากนั้นกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จัดทาหลักฐานการเบิกจ่าย
เมล็ดพันธุ์ต่อไป

3. กำรติดตำมให้คำแนะนำกำรปลูก และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว
3.1 กำกับ ดูแล ติดตำมกำรนำเมล็ดพันธุ์ข้ำวไปปลูก และให้คำแนะนำกำรใช้เมล็ดพันธุ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว กากับ ดูแล ติดตามการนาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ไปเพาะปลูก ให้คาแนะนาการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าวในอัตราปลูกที่
เหมาะสม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รวมทั้งถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองให้แก่เกษตรกร
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3.2 ติดตำมนิเทศงำน
เจ้าหน้าที่กรมการข้าวส่วนกลาง โดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว สานักส่งเสริมการผลิตข้าว
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และกองวิจัยและพัฒนาข้าว ติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
และศูนย์วิจัยข้าว รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานโครงการฯ

4. กำรรำยงำน กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร
4.1 รวบรวมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
สานักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว รวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานปัญหาอุปสรรค ให้
อธิบดีกรมการข้าวรับทราบความก้าวหน้าเป็นระยะๆ
4.2 ประเมินผลโครงกำร
ส านั กงานเศรษฐกิจ การเกษตรดาเนิ น การประเมิ น ผลโครงการ และรายงานผลการประเมิ น
โครงการฯ ให้กรมการข้าวทราบ และกรมการข้าวรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป
4.3 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
สานักส่งเสริมการผลิตข้าว และสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว จัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 เสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ต่อไป
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แผนปฏิบัติงำนโครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64
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.

1. กำรจัดทำคู่มือโครงกำรและบัญชีรำยชื่อ
เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่มีสิทธิ์ได้รับควำม
ช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำว
1.1 จัดทาคู่มือโครงการระดับปริมาณและคุณภาพ
ข้าว ปี 2563/64
1.2 รับสมัครและจัดทาบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มี
สิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว
2. จัดหำและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้เกษตรกร
2.1 จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวสาหรับนาไปช่วยเหลือ
เกษตรกร
2.2 ขออนุมัติจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
2.3 จัดทาแผนการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าว
2.4 จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
2.5 จัดทาหลักฐานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว
3. กำรติดตำมให้คำแนะนำ และนิเทศงำน
3.1 กากับ ดูแล ติดตามการนาเมล็ดพันธุ์ข้าวไป
ปลูก และให้คาแนะนาการใช้เมล็ดพันธุ์
3.2 ติดตามนิเทศงาน
4. กำรรำยงำน กำรติดตำม และกำรประเมินผล
โครงกำร
4.1 รวบรวมและรายงานผลการดาเนินงาน
4.2 ประเมินผลโครงการ
4.3 รายงานสรุปผบผลการดาเนินโครงการ
กสก.=กรมส่งเสริมการเกษตร สศก.=สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กข. = กรมการข้าว กมข.=กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
กวข.=กองวิจัยและพัฒนาข้าว สสข.=สานักส่งเสริมการผลิตข้าว ศมข.=ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศวข.=ศูนย์วิจัยข้าว
สนย.=สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

ก.ย.

หน่วยงำน

กข.
กสก.

กมข.
สสข.
กมข.
กมข.
กมข.

ศมข./ศวข.
กข.

สสข.
สศก.
สสข./สนย.

แบบฟอร์ม
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1. แบบคร. 1: บั ญ ชี ร ายชื่ อ เกษตรกรผู้ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว
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

19-13

แบบ คร. 1

บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำวตำมโครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64

ลำดับ

ชื่อ-นำมสกุล ของ
เกษตรกร

รวม

ที่อยู่
เลขบัตรประชำชน

เลขที่

หมู่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

พื้นที่ปลูกข้ำว
ปริมำณเมล็ด
พื้นที่ที่จะได้รับ
ที่เสียหำย
พันธุ์ที่ได้รับกำร
กำรช่วยเหลือ
สิ้นเชิง
ช่วยเหลือ
(ไร่-งำน-ตร.วำ)
(ไร่-งำน-ตร.วำ)
(กก.)

พันธุ์ข้ำวที่
ต้องกำร
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แบบ คร. 1
(ตัวอย่าง)

บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำวตำมโครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64

ลำดับ

ชื่อ-นำมสกุล ของ
เกษตรกร

ที่อยู่
เลขบัตรประชำชน

เลขที่

หมู่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

พื้นที่ปลูกข้ำว
ปริมำณเมล็ด
พื้นที่ที่จะได้รับ
ที่เสียหำย
พันธุ์ที่ได้รับกำร
กำรช่วยเหลือ
สิ้นเชิง
ช่วยเหลือ
(ไร่-งำน-ตร.วำ)
(ไร่-งำน-ตร.วำ)
(กก.)

พันธุ์ข้ำวที่
ต้องกำร

001

นาง งามลักษณ์ คาแสน

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 พรหมประสิทธิ์

x xxxxxxxxx xx x

13

2

โคกเพชร

ขุขัน

ศรีสะเกษ

3-0-0

3-0-0

30

กข6

004

นาย เกรียงไกร ใจมนต์

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 ฉลา ใจมนต์

x xxxxxxxxx xx x

30

2

โคกเพชร

ขุขัน

ศรีสะเกษ

17-0-0

10-0-0

100

ขาวดอกมะลิ 105

71-0-0

59-0-0

590

รวม
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แบบ คร. 2

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

จังหวัด..................................................อาเภอ..................................................
ได้รับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว.............................................................
เพื่อใช้ดาเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ดังนี้
พืช

พันธุ์

จำนวน (กิโลกรัม)

วันที่ได้รับเมล็ดพันธุ์

ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับ
(...................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
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แบบ คร. 3
บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้รับเมล็ดพันธุ์ข้ำว

โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ..................................................................
วันที่............. เดือน..................... พ.ศ. ................
ณ .............................. ตำบล.............................. อำเภอ.................................. จังหวัด……..........................

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจำตัว
ประชำชน

พื้นที่ที่ได้รับ ปริมำณเมล็ด
กำรช่วยเหลือ พันธุ์ที่ได้รับ
(ไร่)
(กก.)

ลำยมือชื่อ
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แบบ คร. 4

ใบตรวจกำรปฏิบัติงำน
วันที่..................................................
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว............................................................................................
เพื่อใช้ดาเนินตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64
คณะกรรมการตามคาสั่งกรมการข้าว ที่ ................./....................ลงวันที.่ ...............................................................
ได้ตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าวณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดังนี้
จังหวัดที่รบั
เมล็ดพันธุ์

พันธุ์
พันธุ์ ชั้นพันธุ์

ปริมำณ
(กิโลกรัม)

(ก)

ควำมงอก
(%)

เมล็ดพันธุ์สุทธิ
(%)

คุณภำพ
พันธุ์ปน
(จำนวนเมล็ดใน
500 กรัม)

ข้ำวแดง
(จำนวนเมล็ดใน
500 กรัม)

ควำมชื้น
(%)

รวม

เห็นว่ามีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงนาม)....................................................ประธานกรรมการ
(
)
ตาแหน่ง....................................................
(ลงนาม)....................................................กรรมการ
(
)
ตาแหน่ง....................................................
(ลงนาม)....................................................กรรมการ
(
)
ตาแหน่ง....................................................
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แบบ คร. 5
รำยงำนสรุปผลกำรจัดส่งเมล็ดพันธุ์

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

ชั้น
พันธุ์

ฤดู/ปี

ประเภท
เงิน
ที่ใช้ผลิต

จังหวัด อำเภอ จำนวน
ที่จัดส่ง ที่จดั ส่ง (กิโลกรัม)

รวม
หมำยเหตุ : รายงานภายใน 3 วัน หลังจัดส่งเมล็ดพันธุ์

รำคำ
(บำท/
กิโลกรัม)

วัน/เดือน/ปี
ที่จัดส่ง
เมล็ดพันธุ์

จัดส่งโดย
รถ
รถ
เอกชน ศูนย์

หมำย
เหตุ

โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/64
กรมกำรข้ำว
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(เอกสารแนบท้ายตามมาตรา 27 และโครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562)

1. หลักกำรและเหตุผล
ข้าวเป็นพืชที่มีความสาคัญกับสังคมไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมมาช้านานการทานา
เป็นอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประชากรในประเทศมีจานวนมากถึง 4.3 ล้านครัวเรือน สามารถผลิตข้าวได้ ปี
ละประมาณ 32 ล้านตัน ข้าวเปลือก ดังนั้น อาชีพชาวนาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒ นาประเทศในแง่
เป็นกาลังสาคัญในการผลิตข้าวสาหรับบริโภค สร้างความมั่น คงทางอาหาร รวมทั้งมีความสาคัญต่อการส่งออก
สามารถนาเงินรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจานวนมากถึงแม้ปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีไปมาก แต่ชาวนาไทยยังยากจน เนื่องจากพื้นที่นาส่วนใหญ่ยังพึ่งพาน้าฝนสามารถปลูกข้าวได้เพียงครั้งเดียว
การทานาปลูกข้าวของชาวนาจึงยังต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐ
ในฤดูนาปี ปี 2562/63ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ประเทศไทยเกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่
ภาคต่างๆของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้น ที่ภ าคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ รวม 15 จังหวัด พื้น ที่ 3.84 ล้า นไร่
เก 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 เ ด ือ น ส ิง ห า ค ม - ก ัน ย า ย น 2 5 6 2
เกิ ด อุ ท กภั ย จากพายุ โซนร้ อ น “โพดุ ล ” และพายุ ดีเปรสชั่น “คาจิกิ ”ส่ งผลกระทบต่ อ พื้ น ที่ เพาะปลู ก ข้ าวใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 26 จังหวัด พื้นที่ 3.10 ล้านไร่ เกษตรกร 544,219 ครัวเรือน(ข้อมูลจาก
กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 กันยายน 2562)คาดว่าพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของเกษตรกร 827,000 ครัวเรือน จะ
เสียหาย 6.32 ล้านไร่ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูก ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว
ดังนั้ น เพื่อเป็ นการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวนาปี ปี 2563/64 เกิดความมั่นคงทางอาหาร และ
ความสามารถการค้าและการตลาดข้าวไทย จึงมีความจาเป็นต้องสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกรที่
ป ระส บ ฝ น แ ล ้ง ฝ น ทิ ้ง ช ่ว ง แ ล ะ อ ุท ก ภ ัย ดั งก ล่ าว ส าห รั บ น าไป ป ลู ก ท ด แ ท น ข้ าว ที่ เสี ย ห าย
ได้ผลผลิตสาหรับบริโภคในครัวเรือน แล้วนาส่วนที่เหลือไปจาหน่าย ทาให้มีรายได้ในการดารงชีพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ การผลิ ต ข้ าวของเกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ าวมีป ระสิ ท ธิภ าพสู ง สามารถรักษาระดั บปริ มาณและ
คุณภาพ อันเป็นเอกลักษณ์ข้าวไทย และมีความมั่นคงทางอาหาร จากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ไปปลูก รวมทั้งเพื่อคงความสามารถในการค้าและการส่งออกข้าวของประเทศไทย
2.2 เพื่อสนั บสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยสาหรับ
นาไปใช้เพาะปลูกข้าวใน ปี 2563/64
เอกสารแนบท้ายตามมาตรา 27 และโครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

3. เป้ำหมำย/พื้นที่ดำเนินกำร

19-20

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจานวน 63,200 ตัน แบบให้เปล่าแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 827,000ครัวเรือน ที่
ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562
พื้นที่ 6.32 ล้านไร่ 35 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน
อุต รดิต ถ์เ พชรบูร ณ์ ก าแพงเพชร พิจ ิต ร พิษ ณุโ ลก สุโ ขทัย อุท ัย ธานี นครสวรรค์ กาฬสิน ธุ์ ขอนแก่น
นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร อานาจเจริญร้อยเอ็ด อุบลราชธานีศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย
อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีม า บุรีรัมย์ สุรินทร์ สุพรรณบุรีพัทลุง และจังหวัด สระแก้ว
4. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
5. วิธีกำรดำเนินงำน
5.1 คุณสมบัติเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่จะได้รับกำรช่วยเหลือ
1) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร
2) เป็ น เกษตรกรที่ มี แ ปลงปลู ก ข้ า วเสี ย หายสิ้ น เชิ ง อยู่ ในพื้ น ที่ ป ระกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน- กันยายน 2562
5.2 กรอบกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว
สนั บ สนุ น เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วแก่ เ กษตรกร ไร่ ล ะ 10 กิ โ ลกรั ม ตามพื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วจริ ง ที่ ป ระสบ ภัย
ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกร
ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องนาไปปลูกจริง ห้ามนาไปจาหน่ายแก่บุคคลอื่น
5.3 กำรจัดทำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่มีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์
กรมส่งเสริมการเกษตรคัดกรองรายชื่อเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรผู้
ปลู ก ข้ าวของกรมส่ งเสริ ม การเกษตร และไปคั ด เลื อ กเฉพาะเกษตรกรที่ อ ยู่ในพื้ น ที่ ป ระกาศเขตการให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่ว ง และอุทกภัย ปี 2562 ที่ประกาศ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ระหว่างเดือนมิถุนายน- กันยายน 2562 แล้วนามาจัดทาบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับ
การช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นรายจังหวัด อาเภอ ตาบล โดยปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่จะช่วยเหลือของเกษตรกรแต่
ละราย เป็นตัวเลขจานวนเต็มตัดเศษทศนิยม มีหน่วยเป็นกิโลกรัม และให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่ง บัญชีรายชื่อ
เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กรมการข้าว เพื่อจัดทาแผนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว
5.4 กำรจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้แก่เกษตรกร
กรมการข้าวนาบั ญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวไปประกอบการวางแผน
เตรียมการและประสานงานจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรเป็นกลุ่ม และจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกร
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด พร้อมประชุมชี้แจง ให้คาแนะนาการปลูกข้าวให้แก่เกษตรกร
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5.5 กำรติดตำมให้คำแนะนำกำรปลูก
1) เจ้าหน้ าที่ศูนย์เมล็ดพั นธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว กากับ ดูแล ติดตามการนาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ไปเพาะปลูก ให้คาแนะนาการใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราปลูกที่เหมาะสม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองให้แก่เกษตรกร
2) เจ้าหน้าที่กรมการข้าวส่วนกลางติดตามนิเทศงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและ
ศูนย์วิจัยข้าว รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานโครงการฯ
5.6 กำรประเมินผลโครงกำร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดาเนินการติดตามประเมินผลและกรมการข้าวสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
6. งบประมำณดำเนินกำร
วงเงินทัง้ สิ้น 1,739,428,922บาท จากงบประมาณ 2 แหล่ง ดังนี้
6.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ของกรมการข้าว วงเงิน 10,528,922
บำท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ การติดตามประเมินผล ให้คาแนะนาความรู้แก่เกษตรกร และ
ประเมินผลโครงการ
6.2 งบกลางรายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น1,728,900,000 บาท

เอกสารแนบท้ายตามมาตรา 27 และโครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

กิจกรรม
6.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว
- ค่าใช้จ่ายในการคัดกรอง ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลรายชื่อเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าว
และจัดทาบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว
(เกษตรกร 929,646 ราย X 7 บาท = 6,507,522)
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)
3. ค่าติดตามให้คาแนะนาความรู้ 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)
- ค่าที่พกั (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)
- ค่าที่พัก (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)
4. ค่าติดตามและประเมินโครงการ
4.1 ค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูล = 985,600 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (3 ราย x 35 จังหวัด x 2 ครั้ง x 4 วัน x 240 บาท = 201,600 บาท)
- ค่าที่พัก (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 จัดทาเอกสารรายงาน = 115,000 บาท
- ค่าหมึกพิมพ์ค่ากระดาษและค่าปฏิบัติงานนอกเวลาฯ
6.2 งบกลางรายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
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)
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)
3. ค่าดาเนินการและซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ข้าวชุมชนและแปลงใหญ่36,800 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)
รวม
รวมทั้งสิ้น
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งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน
10,528,922
6,507,522
กสก.

1,243,200

กข.

1,677,600

กข.

1,100,600

สศก.

1,728,900,000
606,100,000

กข.

92,400,000

กสส.

1,030,400,000

กข.

1,728,900,00
1,739,428,922
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7. แผนปฏิบัติงำน
ปี 2562

กิจกรรม

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. จัดทำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่มีสิทธิ์
ได้รับควำมช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์
1.1 กรมส่ งเสริ ม การเกษตรคั ด กรองรายชื่ อ
เฉพาะเกษตรกรที่ป ลูกข้าวที่ ขึ้ นทะเบี ยน
ปลู ก ข้ า ว ปี 2562/63 แล้ ว ไปคั ด เลื อ ก
เฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขต
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
กรณีฉุกเฉิน
1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทาบัญชีรายชื่อ
เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ด
พั น ธุ์ ข้ าว เป็ น รายจั งหวัด อ าเภอ ต าบล
และส่งบัญชีให้กรมการข้าว
2. จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้แก่เกษตรกร
2.1 วางแผน เตรียมการและประสานงานและ
จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร
2.2 จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกรตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนด พร้อมประชุม
ชี้แจงให้คาแนะนาการปลูกข้าวให้แก่
เกษตรกร
3. กำรติดตำมให้คำแนะนำกำรปลูก
3.1 ติดตามให้คาแนะนาการปลูกข้าวที่ดีและ
เหมาะสม
3.2 ส่วนกลางติดตามนิเทศงานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและ
ศูนย์วิจัยข้าว
4. ประเมินผลโครงกำรและรำยงำน
4.1 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตาม
ประเมินผล
4.2 กรมการข้าวสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการฯ
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 ผลผลิต (output)
- เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จานวน 827,000ครัวเรือน พื้นที่ 6.32 ล้านไร่ ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว63,200 ตัน สาหรับเพาะปลูก
ใน ปี 2563/64 แยกเป็น
1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ จานวน 485,000 ครัวเรือน พื้นที่ 3.7ล้านไร่ ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสาหรับเพาะปลูกในฤดูนาปี ปี 2563/64 จานวน 37,000 ตัน
2) เกษตรกรผู้ปลู กข้าวเจ้าและข้าวเหนียว จานวน 342,000 ครัวเรือน พื้นที่ 2.62 ล้านไร่ ได้รับเมล็ ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีสาหรับเพาะปลูกหลังน้าลด จานวน 26,200 ตัน
8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
- เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จานวน 827,000ครัวเรือน พื้นที่ 6.32 ล้านไร่ มีรายได้จากการจาหน่ายข้าว ไม่ต่ากว่า
42,146ล้านบาทแยกเป็น
1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ จานวน 485,000 ครัวเรือน พื้นที่ 3.7ล้านไร่ มีรายได้จากการจาหน่าย
ข้าวหอมมะลิ ไม่ต่ากว่า 8,117 ล้านบาท(ได้ผลผลิตไร่ละ 380 กิโลกรัม รวม 1,406,00 ตัน x ราคา 16,000 บาทต่อตัน
=22,496 ล้านบาท)
2) เกษตรกรผู้ป ลูกข้าวเจ้า และข้าวเหนียว จานวน342,000 ครัวเรือน พื้นที่ 2.62 ล้านไร่มีรายได้จากการ
จาหน่าย ไม่ต่ากว่า 1,988 ล้านบาท(ได้ผลผลิตไร่ละ 750 กิโลกรัม รวม 1,965,000 ตัน x ราคา 10,000 บาทต่อตัน
=19,650 ล้านบาท)
- เกษตรกรผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย มี กาลั งใจที่ จ ะท าการผลิ ต ข้ าว ให้ ได้คุ ณ ภาพดีต่ อ ไปจากการได้ รับ การ
ช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไปเพาะปลูก รวมทั้งเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธารัฐบาลที่คอยดูแล และช่วยเหลื อ
เกษตรกรอย่างใกล้ชิด
9. หน่วยงำนรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก กรมการข้าว
หน่วยงานสนับสนุน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
---------------------------------------------

กรมการข้าว
9ตุลาคม 2562 V.17-2
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ภาคผนวกที่ 6
คู่มือการดาเนินโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิล
แปลงเพศในบ่อดิน
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คู่มือการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง
: การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คํานํา
คู่มือโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป็นคู่มือเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/
ฝนแล้ ง หรื อ อุ ท กภั ย ปี 2562 ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย และได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 การดําเนินงานเน้นในเรื่องของการ
รับแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ การตรวจสอบสิทธิ์ และการรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาและทําความเข้าใจ
แนวทางการดําเนินงานในคู่มือนี้โดยละเอียด เพื่อให้สามารถดําเนินการตามนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกร
ตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ต่อไป ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการดําเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามมติ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
กรมประมง
ตุลาคม 2562
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สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมาย
คุณสมบัติเกษตรกร และเงื่อนไขของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
4. ระยะเวลาการดําเนินการ
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 การดําเนินงานโครงการ
5.2 การให้คาํ แนะนํากับเกษตรกร
5.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
6. งบประมาณ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8. การติดตามประเมินผล
การวิเคราะห์ผลผลิต (product)
9. ผู้รับผิดชอบ
10. ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
11. แผนบริหารจัดการโครงการ
12. แผนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง :
การเลีย้ งปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

หน้า
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
5
6
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สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวกที่
1. แบบรับสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู
เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562
2. แบบสรุปผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพ
ด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
3. แบบรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนา
เสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
4. แบบติดตามผลการดําเนินการโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพ
ด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
5. แบบรายงานการดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพ
ด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง :
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

หน้า
7
9
10
11
12
13

20-5
โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
1. หลักการและเหตุผล
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรของประเทศส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและ
ประสบภัยจากสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางรายเสียหายโดยสิ้นเชิง
เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในบ่อดินได้รับความเสียหายจากปลาที่หลุดรอดลงแหล่งน้ําสาธารณะ ในขณะที่เกษตรกรที่เลี้ยงปลา
ในกระชังก็ประสบปัญหาการตายเนื่องจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา กรมประมงจึงต้องเข้าให้ความช่วยเหลือ
ฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถดํารงชีวิตและสามารถประกอบอาชีพให้เกิดรายได้โดยเร็วที่สุด
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในศักยภาพ
ของเกษตรกรที่มี อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เพราะปลานิลสามารถเจริญเติบโต
ได้ดีและเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะการสนับสนุนพันธุ์ปลาที่มีขนาดใหญ่จะทําให้เกษตรกรใช้ระยะเวลา
ในการเลี้ยงและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อบริโภคหรือจําหน่ายได้รวดเร็วขึ้น หากเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตที่
ออกจําหน่ายสู่ตลาดที่ได้รับความเสียหายในสภาวการณ์ดังกล่าว การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินจะเป็นฐานใน
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ดังนั้น กรมประมงในฐานะผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงจึงเห็นควรที่จะดําเนินโครงการพัฒนา
เสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เพื่อเป็นการช่วยให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
หลังจากการประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ซึ่งจะนําไปสู่การใช้ทรัพยากรที่เกษตรกรมีเพื่อสร้างรายได้
หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดสําหรับหมุนเวียนในครัวเรือนในชีวิตประจําวันของเกษตรกรต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพ
ต่อไปได้
2.2 เพื่อสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562
3. เป้าหมาย
เกษตรกร จํานวน 50,000 ราย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
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 ดังนี้
- ภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย น่าน นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 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. พื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง ช่วงภัยวันที่ 1 มิ.ย.
ถึง 31 ต.ค. 2562 จํานวน 19 จังหวัด
2. พื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย/อุทกภัย (น้ําป่าไหลหลาก)/
อุทกภัย (น้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก) ช่วงภัยวันที่ 23 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. 2562 จํานวน 28 จังหวัด
คุณสมบัติ...
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คุณสมบัติเกษตรกร และเงื่อนไขของเกษตรกรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
1. เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง (ช่วงภัยวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2562) หรืออุทกภัย
(ช่วงภัยวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562) ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 (ด้านพืช ด้านประมง
และด้านปศุสัตว์)
2. เกษตรกรต้องมีบ่อดิน มีปริมาณน้ําเพียงพอ และเหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
3. เกษตรกรจะต้องไม่เข้าร่วม 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว) 2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 3) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก
เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย
4. ระยะเวลาการดําเนินการ
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 การดําเนินโครงการ
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรเป้าหมาย ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง (ช่วงเดือนมิถุนายนถึง
ปลายเดือนสิงหาคม 2562) หรืออุทกภัย (เนื่องจากอิทธิพลพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 29 สิ งหาคม 2562 เป็นต้นมา) ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิ ง และได้ รั บการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านพืช ด้านประมง
และด้านปศุสัตว์ (ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของแต่ละด้าน)
2. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
- โดยใช้กลไกคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตร
ระดับอําเภอ (Operation Team) หรือให้เกษตรกรสมัครได้ด้วยตนเองที่สาํ นักงานประมงอําเภอ/จังหวัด
3. ดําเนินการชี้แจงโครงการ วิธีการดําเนินโครงการพร้อมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน
- การตลาดและการวางแผนเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ํา
- การจัดการฟาร์ม
- การลดต้นทุน
5.2 การให้คาํ แนะนํากับเกษตรกร
1. เตรียมบ่อให้มีความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์น้ํา
2. การปล่อยปลานิลแปลงเพศ
(ขนาดใหญ่ 5 - 7 เซนติเมตร จํานวน 800 ตัว)
3. ให้อาหารเสริมตลอดการเลี้ยง
4. ระหว่างเลี้ยงถ้าสีน้ําเจือจางลง ให้ใส่ปุ๋ยคอกลงไป ลักษณะจะทําเป็นกองปุ๋ย โดยนําฟางข้าวมารอง
ไว้ด้านล่าง แล้วนําปุ๋ยคอกมาวางทับ อาจนําไม้ไผ่หรือท่อพีวีซีมาวางล้อมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บหรือทําความสะอาด
5. เมื่อทําจุดให้อาหารปลาเสร็จแล้ว ก็นําอาหารปลามาลงในจุดให้อาหารปลาที่ด้านล่างจะมีฟาง เพื่อรองรับ
อาหารที่ตกหล่นลงไปสะสมให้เป็นอาหารปลาอีกที การให้อาหารปลาแบบนี้จะช่วยทําความสะอาด
บ่อปลาได้ง่ายขึ้นและน้ําไม่เน่าเสียอีกด้วย
5.3 สนับสนุน...
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5.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จํานวน 800 ตัว และอาหารสัตว์น้ํานําร่องให้เกษตรกร จํานวน 120 กิโลกรัม
6. งบประมาณจํานวน 250,000,000 บาท
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน 250,000,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้กับเกษตรกร จํานวน 50,000 ราย รายละ 800 ตัว
เป็นเงิน จํานวน 100,000,000 บาท ค่าอาหารสัตว์น้ํานําร่องให้เกษตรกร จํานวน 120 กิโลกรัมต่อราย เป็นเงิน
จํานวน 150,000,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณ
รายการ
1. ค่าพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร (ตัว)
2. ค่าอาหารสัตว์น้ําสําเร็จรูป
(กิโลกรัม)

ต่อหน่วย

เป้าหมาย
เกษตรกร
(ราย)

รวม

800

50,000

40,000,000

120

50,000

6,000,000

รวมทั้งสิน้

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

2.50 100,000,000
25

150,000,000
250,000,000

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เกษตรกรมีผลผลิตปลานิลแปลงเพศในบ่อดินเพิ่มขึ้น
7.2 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือลดรายจ่ายในการดํารงชีวิต
8. การติดตามประเมินผล
8.1 การกํากับดูแลระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล โครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ทําหน้าที่กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
8.2 สํานักงานประมงอําเภอ/จั งหวั ด ติ ดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดํา เนิ น งานโครงการ
ให้กรมประมงทราบ
8.3 กรมประมง รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
การวิเคราะห์ผลผลิต (product)
การวิเคราะห์ผลผลผลิตการดําเนินการคาดหวังว่าเกษตรกรจะได้รับผลผลิตไม่ต่ํากว่า 360 กิโลกรัมต่อรุ่น โดยใช้
ระยะเวลา 4 เดือน มีรายได้จากการเลี้ยงไม่ต่ํากว่า 16,200 บาทต่อราย ในราคาผลผลิต 45 บาทต่อกิโลกรัม และ
คาดหวัง ให้เ กษตรกรสามารถลงทุน ในการจัด หาอาหารเลี ้ย งปลาด้ว ยตนเอง และเกษตรกรมีก ารปฏิ บัติ ต าม
คําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ดังนี้
ปล่อยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 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
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ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ์/ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ /
ตรวจสอบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกร

สนับสนุนปัจจัยการผลิต
และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําเบื้องต้นแก่เกษตรกร

การติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลโครงการ
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แผนบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

1. ขั้นเตรียมการ

ต.ค. – พ.ย. 62

1.1 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง
และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
1.2 ประชุมชี้แจงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต.ค. 62
ต.ค. 62

1.3 ประชาสัมพันธ์และสํารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ

พ.ย. 62

2. รับสมัครเกษตรกรโครงการเข้าร่วมโครงการ

25 ต.ค. – 10 พ.ย. 62

2.1 วางแผนการลงพื้นที่

ต.ค. – พ.ย. 62

2.2 รับสมัครเกษตรกรกรเข้าร่วมโครงการ และชี้แจงเกษตรกร

ต.ค. – พ.ย. 62

2.3 บันทึกข้อมูลเกษตรกร

ต.ค. – พ.ย. 62

3. ประมวลผลความต้องการของเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ พ.ย. 62
4. ดําเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต พร้อมสนับสนุนปัจจัย
การผลิตให้เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

ธ.ค. 62 – ก.พ. 63

5. ติดตามผลการดําเนินงาน ประเมินผล และรายงาน

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63

หน่วยงาน
ดําเนินงาน
สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด
สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด
สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด
หน่วยงานในพื้นที่
กสก. กข. ปศ. กป.
สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด
สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด
สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด
สํานักงานประมง
จังหวัด/กรมประมง
สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด/
กรมประมง
สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด/
กรมประมง
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แผนการปฏิบตั ิงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลีย้ งปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
กิจกรรม

แผนงาน (ระยะเวลา)
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

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง
และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
1.2 ประชาสัมพันธ์และสํารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ

สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด
หน่วยงานในพื้นที่
กสก. กข. ปศ. กป.

2. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2.1 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด

2.2 บันทึกข้อมูลเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

สํานักงานประมง
อําเภอ/จังหวัด

3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ดําเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สํานักงานประมง
จังหวัด/ กรมประมง

4. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
- ติดตามผลการดําเนินงาน ประเมินผล และรายงาน

สํานักงานประมง
จังหวัด/ กรมประมง
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20-12

20-13

20-14

-9แบบสรุปผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลีย้ งปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
สํานักงานประมงจังหวัด.................................
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ลําดับ
ที่

อําเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เกษตรกร
(ราย)

พันธุป์ ลา
นิลแปลงเพศ
(ตัว)

อาหารสัตว์นา้ํ
(กก.)

วันที่ได้รบั หมายเหตุ

- 10 แบบรายชื่อเกษตรกรที่ได้รบั การสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

20-15

สํานักงานประมงจังหวัด.................................
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน

วันที่ได้รบั

หมายเลขโทรศัพท์

ลายมือชื่อ
เกษตรกร

หมายเหตุ
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แบบติดตามผลการดําเนินการโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
สํานักงานประมงจังหวัด .................................
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน

วันที่สาํ รวจ

ปริมาณผลผลิตที่ได้รบั
บริโภค
จําหน่าย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(กก.)
(ตัว)
(กก.)
(ตัว)

ราคา
(บาท)

หมายเหตุ
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20-17

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
สํานักงานประมงจังหวัด .................................
ประจําเดือน .............................
กิจกรรม

เป้าหมาย

หน่วย
นับ

1. คัดเลือกเกษตร

ราย

2. การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต

ราย

3. การติดตามผล

ราย

หมายเหตุ :

ปริมาน
งาน

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

ระยะเวลาดําเนินการ
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
63
63
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

1. กรอกข้อมูลให้ระบุเป็นจํานวนรายเกษตรกร
2. รายงานผลส่งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ชื่อผู้รายงาน .........................................
โทรศัพท์ .........................................

ก.ย.
63
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
สํานักงานประมงจังหวัด .................................
สํานักงานประมงจังหวัด ................................ ดําเนินการโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง
: การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562
ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพต่อไปได้ และส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน สร้างรายได้หรือลดรายจ่าย
ในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร
1. จํานวนเกษตรกร
เกษตรกรทั้งหมด จํานวน ............ ราย ในพื้นที่ ........ อําเภอ จําแนก ดังนี้
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 พันธุ์ปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร รายละ 800 ตัว รวม .................. ตัว
2.2 อาหารสําเร็จรูปสําหรับการเลี้ยงของสัตว์น้ําในบ่อดิน รายละ 120 กิโลกรัม รวม .................. กิโลกรัม
3. สรุปผลผลิตของโครงการ ผลผลิตปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ........................ กิโลกรัม
3.1 อัตราการรอดเฉลี่ย ร้อยละ ……………. บริโภค............................. กิโลกรัม
3.2 จําหน่าย ………………………… กิโลกรัม มูลค่า............................... (บาท)
4. ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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โครงการสร้ า งรายได้ จ ากอาชี พ ประมงในแหล่ ง น้ าชุ ม ชน เป็ น ทางเลื อ กที่ ส าคั ญ ที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ในพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูอาชีพ เพราะมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว ง่ายต่อการจัดการ
เป็นอาชีพเสริมที่ดีที่ให้ผลตอบแทนสูง และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงทรัพยากรของ
ชุมชน โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สร้างอาชีพ
และให้ ชุ ม ชนมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง น้า ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง น้าแบบปิ ด หรื อแหล่ ง น้าอื่น ๆ ที่มี ความ
เหมาะสมให้มี ผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านผลผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง
ซึ่ ง ขั้ น ตอนหลั ก ในการปฏิ บั ติ คื อ การจั ด ตั้ ง กรรมการชุ ม ชนเพื่ อ ดู แ ลทรั พ ยากร ก าหนดจุ ด การปล่ อ ย ดู แ ล
ผลประโยชน์และรับผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าชุมชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรมประมง เห็นสมควรที่จะจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่ง
น้าชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการปฏิบัติงาน
โครงการฯ ของแหล่งน้าในชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่อาเภอและจังหวัดที่ได้รับ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัย ปี 2562 จานวน 1,436 แห่ง
ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าชุมชนนี้
จะเป็ นประโยชน์ สาหรั บเจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการดาเนินการให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการตามมติที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
กรมประมง
ตุลาคม 2562
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1. หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ องจากนายกรัฐ มนตรี พลเอกประยุทธ์ จัน ทร์โ อชา และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ ประสบภัย
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดาริว่าในการบริหารจัดการแหล่งน้าหลังเกิดอุทกภัยควรมีการปรับปรุงและ
จัดการแหล่งน้าในพื้นที่ให้เหมาะสมกับการป้องกัน น้าท่วม และช่วยเก็บกักน้าเพื่อทาการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เช่น
การจัดทาโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาริในหลวงรั ชกาลที่ 9 เป็นต้น และเมื่อมีแหล่งน้าแล้ว ควรมีการใช้
ประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับ ชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่ต้องฟื้นฟูอาชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่ งจาก
แนวคิดการสร้างประโยชน์จากแหล่งน้าของชุมชนนี้ สอดคล้องกับภารกิจของกรมประมง คือ การส่งเสริมอาชีพของ
ชาวประมง ทั้งในด้านการเพาะเลี้ยงและการจับสัตว์น้า โดยเฉพาะการจับสัตว์น้านี้เป็นสิ่งที่ ควรให้ความสาคัญและ
บริหารจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับทุกคนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่
นอกจากนี้การจับสัตว์น้ายังเป็นอาชีพที่มผี ลตอบแทนสูง เมื่อเทียบกับต้นทุนที่ลงไป อีกทั้ง สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมา
ควบคู่ไปกับรายได้ คือ ความสามัคคีในชุมชนและการเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีกติกา
สั ต ว์น้ าเศรษฐกิจ ที่มี มู ล ค่ า สู ง ตั ว อย่ างเช่น กุ้ง ก้า มกราม ปลานิล ปลายี่ ส กไทย เป็ นต้ น ซึ่ ง จากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาในอดีตของกรมประมง ชนิดสัตว์น้าเศรษฐกิจที่จัดว่าให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนค่อนข้างสูง คือ
“กุ้งก้ามกราม” ทั้งนี้ กุ้งก้ามกรามโดยธรรมชาติจะอยู่ในแม่น้าลาคลอง แทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้ของ
ประเทศไทย ซึ่งในอดีตสามารถพบกุ้งชนิดนี้ ได้อย่างชุกชุม ทาให้จับได้ ปริมาณมากโดยเฉพาะในฤดูหนาว แต่ด้วย
สภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทาให้กุ้งก้ามกรามที่อยู่ตามแหล่งน้าธรรมชาติ มีจานวนที่น้อยลง
ในขณะที่ผู้บริโภคยังมีความต้องการในการนากุ้งก้ามกรามมาประกอบอาหารอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีเนื้อแน่น
รสชาติอร่อย สามารถนามาปรุงได้หลากหลายเมนู เช่น ต้มยา กุ้งเผา เป็นต้น จากความต้องการที่มีมาก แต่ปริมาณกุ้ง
ชนิดนี้กลับ มีน้ อยลงในธรรมชาติ และตามปกติจะไม่พบในแหล่ งน้าปิดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนื อ ทั้งนี้ ในการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามในโครงการฯ จะปล่อยขนาดตั้งแต่ 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป
เนื่องจากเป็นการลดระยะเวลาในการเจริญเติบโต เป็นการเพิ่มอัตรารอด และเพื่อให้สอดคล้องกับฤดูกาล
จากที่กล่าวมา โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าชุมชนเป็นทางเลือกที่สาคัญที่สามารถ
ดาเนินการได้ในพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูอาชีพ เพราะมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว ง่ายต่อการจัดการ
เป็นอาชีพเสริมที่ดีที่ให้ผลตอบแทนสูง และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงทรัพยากรของ
ชุมชน โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัย ปี 2562 จานวน 1,436 แห่ง สร้างอาชีพและให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้าให้มีผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้าน
ผลผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง ซึ่งขั้นตอนหลักในการปฏิบัติ คือ การจัดตั้งกรรมการชุมชนเพื่อดูแลทรัพยากรกาหนด
จุดการปล่อย ดูแลผลประโยชน์และรับผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินจากฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัย ปี 2562
2.2 เพื่อสร้าง...
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2.2 เพื่อสร้างอาชีพและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้า ให้มผี ลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านผลผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง
3. เป้าหมาย / พื้นที่ด้าเนินการ

แหล่ ง น้ าในชุ ม ชน ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ อ าเภอและจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ การประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัย ปี 2562 จานวน 1,436 แห่ง
4. ระยะเวลาการด้าเนินการ
พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563
5. วิธีการด้าเนินการ
5.1 จัดหาแหล่งน้าชุมชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้าแบบปิดหรือแหล่งน้าอื่น ๆ ที่มี
ความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดเตรียมแหล่งน้า บริหารจัดการแหล่งน้า โดยใช้กลไกคณะกรรมการชุมชนประจาแหล่งน้า
และสมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
หมายเหตุ : คุณสมบัติแหล่งน้าชุมชน ที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ
1. เป็นแหล่งน้าชุมชน ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเนื่องจากพายุ “พายุโพดุล” และ “คาจิกิ”ตั้งแต่วันที่ 29
สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ที่ได้รับความเสียหาย
2. มีคณะกรรมการแหล่งน้าชุมชน เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้าและทรัพยากรสัตว์น้า
5.2 พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนมีความรู้เข้าใจ และสามารถบริหารจัดการการเลี้ยงสัตว์น้าในแหล่งน้า
ชุมชนเป้าหมาย ตลอดจนสามารถบริหารจัดการผลผลิตด้านการประมง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้จากการนา
ผลผลิตที่เกิดในชุมชนไปสู่ผู้บริโภค เน้นการจัดการที่เรียบง่าย ประหยัด โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
โดยชุมชนมีการบริหารจัดการภายใต้การช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ สามารถเข้าใจระบบที่ออกแบบ
ร่วมกันโดยชุมชน สามารถแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมในชุมชน
5.3 การจัดการแหล่งน้าชุมชนให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า โดยการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม
5.4 ติ ดตามความก้ าวหน้ าการด าเนิ นงานให้ ชุ มชนสามารถบริ หารจัดการแหล่ งน้ าได้ เต็ มศั กยภาพเพื่ อ
ความมั่นคงของอาหารในพื้นที่เป้าหมาย
5.5 สนับสนุนให้ชุมชนสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้
5.6 ประเมินผลการดาเนินโครงการตามผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
6. งบประมาณ
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในกรอบวงเงิน 430.8000 ล้านบาท เพื่อ
เป็นค่าสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดตั้งแต่ 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป ตามประมาณการแหล่งน้าชุมชนที่คาดว่า
จะดาเนินการจริง 1,436 แห่ง จานวน 200,000 ตัวต่อแห่ง

รายละเอียด…
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รายละเอียดงบประมาณ
รายการ
ค่าลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร ขึ้นไป

จ้านวนปล่อยต่อ
แหล่งน้้า

เป้าหมาย
แหล่งน้้า

รวมจ้านวนลูก ราคาต่อหน่วย
พันธุ์ทั้งโครงการ

0.2 ล้านตัว/แห่ง 1,436 แห่ง 287.2 ล้านตัว

รวมเป็นเงิน

1.5 บาท/ตัว 430.8 ล้านบาท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 แหล่งน้าในชุมชนมีผลผลิตกุ้งก้ามกรามเพิ่มขึ้น
7.2 ชุมชนมีอาชีพ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้าให้มผี ลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น
7.3 ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง
8. การติดตามประเมินผล
การวิเคราะห์ผลผลิต (product) การติดตามประเมินผล เจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมเยียน ตั้งแต่การเตรียมบ่อ
การเลี้ยง การจัดการฟาร์ม และการจับผลผลิต
การวิเคราะห์ผลผลผลิตการดาเนินการคาดหวังว่าชุมชนจะได้รับผลผลิต โดยใช้ระยะเวลา 7 เดือน ดังนี้
ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาด 5 - 7 ซ.ม. ขึ้นไป 200,000 ตัว
อัตรารอด 30 %
60,000 ตัว
ผลผลิตขนาด 15 - 20 ตัว/ กิโลกรัม
3,000 กิโลกรัม
ราคาจาหน่าย บาท/กิโลกรัม
250 บาท/กิโลกรัม (15 - 20 ตัว/กก.)
รายได้จากการจับกุ้งก้ามกราม
750,000 บาท
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กรมประมง
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แผนการปฏิบัติงาน

จัดทาคู่มือปฏิบัติการและกาหนดแหล่งน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ

ตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ ระดับกรม

ต.ค. – พ.ย. 62

ชี้แจงการดาเนินงานโครงการฯ ให้เจ้าหน้าที่สานักงานประมง
จังหวัด
จัดตั้งคณะกรรมการแหล่งน้าชุมชน และเตรียมแหล่งน้าให้
เหมาะสม
พ.ย. – ธ.ค. 62

จัดสรรพันธุ์สัตว์น้า (กุ้งก้ามกราม) ไปยังแหล่งน้าเป้าหมาย

ติดตาม ให้คาแนะนาและรวบรวมข้อมูล
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
สรุป รายงาน และประเมินผลโครงการฯ
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แผนการปฏิบัติงานตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าชุมชน
กิจกรรม
1. ขั้นตอนเตรียมการ
1.1 การสร้างการรับรู้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าชุมชน
1.2 ตรวจสอบรายชื่อ และขนาดของแหล่งน้าในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และ
อุทกภัย ปี 2562
2. ขั้นตอนการด้าเนินการ
2.1 จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อปล่อยลง
แหล่งน้า
2.2 กรมประมงดาเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต และสานักงานประมงจังหวัด
ดาเนินการปล่อยปัจจัยการผลิตลงสู่แหล่งน้าเป้าหมาย

แผนงาน (ระยะเวลา)
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

ผู้รับผิดชอบ

สนง.ปจ.
สนง.ปจ.

สนง.ปจ.
สนง.ปจ.

3. การติดตามและรายงานผล
3.1 สานักงานประมงจังหวัดดาเนินการติดตามประเมินผลผลิตสัตว์น้าในแหล่ง
น้าตามแบบฟอร์ม
3.2 ดาเนินการติดตามประเมิน และวิเคราะห์ผลผลิตสัตว์น้าที่ปล่อยด้วยวิธีการ
ประเมินปริมาณการจับสัตว์น้าต่อหน่วยการลงแรงประมง, Catch Per Unit
Effort , CPUE)
3.3 สานักงานประมงจังหวัดดาเนินการสรุปผลการดาเนินการ ให้กรมประมง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 กรมประมงจัดทาสรุปผลและรายงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ

สนง.ปจ.
กพจ. และ กปจ.
สนง.ปจ.
กรมประมง
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แบบส้ารวจแหล่งน้้าในชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่อ้าเภอและจังหวัดที่ได้รับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
จากฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัย ปี 2562
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

ลาดับที่

ชื่อแหล่งน้า

พื้นที่
(ไร่)

จานวนหมู่บ้านทีใ่ ช้
ประโยชน์จากแหล่งน้า

หมายเหตุ : แบบสารวจนี้เป็นการสารวจข้อมูลเบื้องต้นจากส่วนภูมิภาคก่อนการเริ่มดาเนินโครงการฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมอีกครั้ง

จานวนกุ้งก้ามกราม
ที่ประสงค์ให้ปล่อย (ตัว)
(ขนาด 5 - 7 ซม.)
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รายงานสถานการณ์ความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "โพดุล"
และพายุโซนร้อน "คาจิก"ิ และจ้านวนแหล่งน้้าในพื้นที่
(ช่วงเกิดภัย วันที่ 28 สิงหาคม - 2 ตุลาคม 2562)

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562

ที่

จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
พิจิตร
กาฬสินธุ์
มุกดาหาร
ขอนแก่น
นครพนม
มหาสารคาม
อุดรธานี
อุบลราชธานี
ยโสธร
อานาจเจริญ
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์
สกลนคร
ตราด
สระแก้ว
กาญจนบุรี

ประเภทภัย

ช่วงประสบภัย

อุทกภัย
28 - 31 ส.ค. 62
อุทกภัย
29 ส.ค. - 4 ก.ย. 62
อุทกภัย
29 ส.ค. - 9 ก.ย. 62
อุทกภัย
31 ส.ค. - 5 ก.ย. 62
อุทกภัย
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62
อุทกภัย
29 ส.ค. - 6 ก.ย. 62
อุทกภัย
31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
อุทกภัย
29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
อุทกภัย
30 ส.ค. 62
อุทกภัย
27 ส.ค. - 6 ก.ย. 62
อุทกภัย
28 ส.ค. - 24 ก.ย. 62
อุทกภัย
29 ส.ค. - 2 ต.ค. 62
อุทกภัย
29 ส.ค. - 12 ก.ย. 62
อุทกภัย
29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
อุทกภัย
29 ส.ค. - 18 ก.ย. 62
อุทกภัย
29 ส.ค. - 24 ก.ย. 62
อุทกภัย
29 ส.ค. - 17 ก.ย. 62
อุทกภัย
14 - 16 ก.ย. 62
อุทกภัย
19 - 22 ก.ย. 62
อุทกภัย
22 ก.ย. 62
รวมทั้งสิ้น 20 จังหวัด

อ้าเภอ

จ้านวนแหล่งน้้า
ที่เหมาะสมจากการ
ส้ารวจเบื้องต้น (แห่ง)

6
3
2
7
13
7
1
3
7
6
20
9
7
18
7
4
3
3
1
1
129

44
15
22
105
49
49
10
35
93
72
240
96
105
270
105
60
45
15
3
3
1,436
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แบบส้ารวจพื้นที่แหล่งน้้าก่อนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า (กุ้งก้ามกราม)
1. ข้อมูลทั่วไปแหล่งน้้า
ชื่อแหล่งน้า
ที่ตั้ง
อาเภอ
ขนาดแหล่งน้า
ปริมาณน้าเฉลี่ยต่อปี

หมู่ที่
ตาบล
จังหวัด
ไร่ (พื้นที่ผิวน้า) ความลึก
ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการเก็บกักน้า

เมตร
เดือน

2. การบริหารจัดการแหล่งน้้า
2.1 บทบาทขององค์กรต่อแหล่งน้า
2.1.1 ชาวบ้าน
2.1.2 คณะกรรมการ
2.1.3 อบต.
2.1.4 (ระบุหน่วยงาน)
2.1.5 (ระบุหน่วยงาน)
2.2 กฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งน้า
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3 ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับแหล่งน้าที่เกิดขึ้น (ตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งการใช้ประโยชน์
ความเสื่อมโทรม ปริมาณน้า เป็นต้น)
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4 การจัดฝึกอบรม ดูงาน ส่งเสริมหรือสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการประมงจากภายนอก
 ไม่มี
 มี จานวน
ครั้ง (ระบุชื่อเรื่อง)
2.4.1
2.4.2
3. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า
 การทาการประมง
 ปศุสัตว์
 อื่น ๆ (ระบุ)

 การเกษตร
 อุปโภคบริโภค

4. การน้าทรัพยากรประมงในแหล่งน้้ามาใช้ประโยชน์
4.1 รูปแบบการทาประมง (ระบุประเภทการจับสัตว์น้า)
 ทยอยจับ

 ขายบัตร
 เปิดเสรี…
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 เปิดเสรี
 อื่น ๆ (ระบุ)

 ขายเหมา

22-13

4.2 ชนิดสัตว์น้าที่เคยพบและจับได้ (ระบุสัตว์น้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ทาการประมง) ตัวอย่างเช่น
 ปลาตะเพียนขาว
 ปลาหมอ
 ปลาดุก
 ปลาช่อน
 กบ
 ปลาสลิด
 กุ้งก้ามกราม (หากพบแม้ในปริมาณน้อยให้เลือกคาตอบนี้ด้วย)
 อื่น ๆ (ระบุ)
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แบบส้ารวจพื้นที่แหล่งน้้าหลังการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า (กุ้งก้ามกราม)
(หลังการปล่อยสัตว์น้าลงแหล่งน้้าเป็นระยะเวลา

เดือน)

1. ข้อมูลทั่วไปแหล่งน้้า
ชื่อแหล่งน้า
ที่ตั้ง
อาเภอ
ขนาดแหล่งน้า
ปริมาณน้าเฉลี่ยต่อปี

หมู่ที่
ตาบล
จังหวัด
ไร่ (พื้นที่ผิวน้า) ความลึก
ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการเก็บกักน้า

เมตร
เดือน

2. การบริหารจัดการแหล่งน้้า
2.1 บทบาทขององค์กรต่อแหล่งน้า
2.1.1 ชาวบ้าน
2.1.2 คณะกรรมการ
2.1.3 อบต.
2.1.4 (ระบุหน่วยงาน)
2.1.5 (ระบุหน่วยงาน)
2.2 กฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งน้า
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3 ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับแหล่งน้าที่เกิดขึ้น (ตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งการใช้ประโยชน์
ความเสื่อมโทรม ปริมาณน้า เป็นต้น)
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4 การจัดฝึกอบรม ดูงาน ส่งเสริมหรือสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการประมงจากภายนอก
 ไม่มี
 มี จานวน
ครั้ง (ระบุชื่อเรื่อง)
2.4.1
2.4.2
3. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า
 การทาการประมง
 ปศุสัตว์
 อื่น ๆ (ระบุ)

 การเกษตร
 อุปโภคบริโภค

4. การน้าทรัพยากรประมงในแหล่งน้้ามาใช้ประโยชน์
4.1 รูปแบบการทาประมง (ระบุประเภทการจับสัตว์น้า)
 ทยอยจับ

 ขายบัตร
 เปิดเสรี…
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 เปิดเสรี
 อื่น ๆ (ระบุ)

 ขายเหมา

22-15

4.2 ชนิดสัตว์น้าที่เคยพบและจับได้ (ระบุสัตว์น้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ทาการประมง) ตัวอย่างเช่น
 ปลาตะเพียนขาว
 ปลาหมอ
 ปลาดุก
 ปลาช่อน
 กบ
 ปลาสลิด
 กุ้งก้ามกราม (หากพบแม้ในปริมาณน้อยให้เลือกคาตอบนี้ด้วย)
 อื่น ๆ (ระบุ)
5. การส้ารวจผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าชุมชนหลังการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า (กุ้งก้ามกราม)
5.1 ความแตกต่างของปริมาณกุ้งก้ามกรามที่จับได้จากแหล่งน้าชุมชนระหว่างช่วงก่อนและหลังมีโครงการฯ
 มีความแตกต่าง
 ไม่มีความแตกต่าง
5.2 ความถี่ที่สามารถจับกุ้งก้ามกรามได้จากแหล่งน้าชุมชน จานวน................... ครั้ง
5.3 ปริมาณกุ้งก้ามกรามที่สามารถจับได้จากแหล่งน้าชุมชนต่อการทาประมง 1 ครั้ง
จานวน ................. ตัว หรือ ................. กิโลกรัม
ภาพประกอบการพบและจับผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหลังการปล่อย
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แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้าในชุมชน
ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าชุมชน

22-16

ชื่อแหล่งน้า........................................ อาเภอ........................................ จังหวัด........................................
ข้อชี้แจง
แบบส้ารวจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ข้อมูลการรับรู้การดาเนินการโครงการฯ
3. ระดับความพึงพอใจการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้าในชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงใน
แหล่งน้าชุมชน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทาเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. เพศ  1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ  1) ต่ากว่า 20 ปี  2) 21 - 40 ปี  4) 41 – 60 ปี
 6) 60 ปีขึ้น
ไป
3. อาชีพ
เกษตรกร (ทาการเกษตร ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ฯลฯ)
ชาวประมง
ธุรกิจส่วนตัว
องค์กรภาครัฐและเอกชน
รับจ้างทั่วไป
อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................
4. ที่อยู่อาศัย  1) ในพื้นที่อาเภอที่ตั้งแหล่งน้า
 2) นอกพื้นที่อาเภอที่ตั้งแหล่งน้า
ตอนที่ 2 การรับรู้การดาเนินการโครงการฯ
กรุณาทาเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. การรับรู้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าชุมชน (การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้า)
 1) ทราบ
 2) ไม่ทราบ
หมายเหตุ หากท่านไม่ทราบให้ข้ามไปทาแบบสอบถาม ตอนที่ 3
2. ช่องทางการรับรู้
 1) หน่วยงานกรมประมง
 2) ผู้นาชุมชน
 3) เพื่อนบ้าน
 4) อื่น ๆ
(ระบุ)...........................................
3. กฎกติกาแหล่งน้าชุมชนตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าชุมชน
 1) ไม่มี
 2) มี ระบุ.............................................................................................
ตอนที่ 3…
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22-17

ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้าในชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง
ในแหล่งน้้าชุมชน
กรุณาทาเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้าในชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้า

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
(4) กลาง (2) ที่สุด
(3)
(1)

หมายเหตุ

1. ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้าในแหล่งน้าชุมชน
2. ความแตกต่างของปริมาณกุ้งก้ามกรามที่จับได้จาก
แหล่งน้าชุมชนระหว่างช่วงก่อนและหลังมีโครงการฯ
3. ความถี่ที่สามารถจับกุ้งก้ามกรามได้จากแหล่งน้า
ชุมชน
(โปรดระบุจานวนในช่องหมายเหตุ ................... ครั้ง)
4. ปริมาณกุ้งก้ามกรามที่สามารถจับได้จากแหล่งน้า
ชุมชนต่อการทาประมง 1 ครั้ง (โปรดระบุปริมาณในช่อง
หมายเหตุ ................... ตัว หรือ กิโลกรัม)
5. ความพึงพอใจในโครงการสร้างรายได้จากอาชีพ
ประมงในแหล่งน้าชุมชน (การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลง
ในแหล่งน้า)
5.1 สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ปี 2562
5.2 สามารถสร้างอาชีพและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการแหล่งน้า ให้มีผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น
5.3 สามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านผลผลิต
สัตว์น้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าชุมชน

22-18

ส้านักงานประมงจังหวัด.................................................
ประจ้าเดือน........................................
ผู้รายงาน……………………………………………เบอร์โทรศัพท์…………………………………
แหล่งน้้า................................................................................................................
กิจกรรม

งบประมาณที่ได้รับ (งบด้าเนินงาน) ...................... บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนง.ปจ.

1. ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียด
โครงการฯ (จัดตั้งกาหนดกฎระเบียบ การติดตามการ
ดาเนินงานและการบริหารประจาแหล่งน้าชุมชนเป้าหมาย)

สนง.ปจ.

2. ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้าให้เหมาะสม และ
เพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้า

สนง.ปจ.

เป้าหมาย หน่วย
นับ
บาท

แห่ง

แผนผล

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

แผน
ผล
แผน
ผล

แห่ง

3. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้า (กุ้งก้ามกราม)
สนง.ปจ.

แห่ง

สนง.ปจ.

แห่ง

4. ติดตามผลการดาเนินงานโครงการฯ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน

ผล

ปัญหาและอุปสรรค/รายละเอียดกิจกรรม/กิจกรรมเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ ตัดยอดการดาเนินงานทุกวันที่ 30 ของเดือน และจัดส่งให้ กคพ. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
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รายละเอียดงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ต่อแหล่งน้้า 1 แห่ง

22-19

การปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้้า (จ้านวน 1 แห่ง)
ค่าลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม (ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร ขึ้นไป) ราคาตัวละ 1.50 บาท อัตราการปล่อย 200,000 ตัว/แห่ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท/แห่ง

