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คำนำ
เนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และเกิดอุทกภัย
ในช่วงเวลาต่อมาต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม ส่งผลให้รอบระยะเวลาการเพาะปลูกทางการเกษตรไม่เป็นไปตาม
ฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ ซึ่งทาให้ กระแสเงินสดในมือ
ของเกษตรกรลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการดารงชีพและนาไปสู่การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 เพื่อ
สร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 ให้สามารถ
ทาการผลิตได้ทันทีหลังน้าลด เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ให้สามารถประกอบ
อาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้และผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะสั้น
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตุลาคม 2562
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คู่มือ
แผนปฏิบัติกำรฟื้นฟู เยียวยำ เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562
1. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และเกิดอุทกภัย
ในช่วงเวลาต่อมาต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม ส่งผลให้รอบระยะเวลาการเพาะปลูกทางการเกษตรไม่เป็นไปตาม
ฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ ซึ่งทาให้กระแสเงินสดในมือ
ของเกษตรกรลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการดารงชีพและนาไปสู่การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น
โดยจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนื อและภาคเหนือ ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรเสียหายสิ้นเชิง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ในเบื้องต้น
จ านวน 19 จั งหวัด ได้แก่ จั งหวัดสุ พรรณบุรี กาแพงเพชร เชียงราย น่าน นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโ ลก
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว ลพบุรี สระบุรี และ
จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ 26 กันยายน 2562 สารวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว เกษตรกร 398,428 ราย พื้นที่
4.64 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3.83 ล้านไร่ พืชไร่-พืชสวนและอื่นๆ 0.81 ล้านไร่ สาหรับด้ายประมงและด้านปศุสัตว์
ไม่มีความเสียหายสิ้นเชิง
ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ตั้งแต่วันที่
29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ทาให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 30
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อ ยเอ็ด นครพนม ศรีสะเกษ สกลนคร อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
สระแก้ว และจังหวัดตราด ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรประมาณ 3.41 ล้านไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสั ตว์น้า
31,346 ไร่ สัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 1.9 ล้านตัว รวมเกษตรกร 604,514 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน
2562 สารวจพบความเสียหายสิ้นเชิง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ในเบื้องต้น เกษตรกร 139,888 ราย พื้นที่ 1.20 ล้านไร่ แบ่งเป็น
ข้าว 1.14 ล้านไร่ พืชไร่-พืชสวนและอื่นๆ 0.06 ล้านไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเสียหายสิ้นเชิง 3,686 ไร่ กระชัง
1,628 ตารางเมตร สัตว์ตายหรือสูญหาย 44,698 ตัว
ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยดาเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาฯ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ประสบภัย
ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
2. การช่ ว ยเหลื อ ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฟื้ น ฟู เยี ย วยา ฯ เป็ น การเยี ย วยาเพิ่ ม เติ ม จากระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ฯ เนื่องจากเหตุที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นพิเศษ เฉพาะห้วงเวลา คือ เกษตรกรประสบปัญหา
ทั้งภัยฝนทิ้งช่วงและปัญหาอุทกภัยติดต่อกัน ทาให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ ดังนั้น การฟื้นฟู เยียวยา
ผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ให้ผ่านพ้นและสามารถฟื้นฟูอาชีพการเกษตรได้ตามปกติโดยเร็ว
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3. แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา ฯ ต้องมีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิตกับแหล่งรับซื้อผลผลิต
ให้มีความชัดเขน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการผลิตที่สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนในพื้นที่
รวมทั้ง ให้คาแนะนาทางวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการสร้างใหม่ที่ดีกว่าเดิม
โดยแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 วงเงิน รวม
3,120.8618 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 1,075,000 ล้านครัวเรือน จานวน 5 โครงการ ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว)
- วงเงิน 374.5248 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมาย เกษตรกร
จานวน 150,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.4 ล้านไร่
- โดยสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกรเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริง
รายละไม่เกิน 20 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.0 ล้านไร่ อัตราไร่ละ
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 ล้ านบาท หน่ว ยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว เป้าหมาย เกษตรกร จานวน
827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธุ์ข้าว 63,200 ตัน พื้นที่ 6.32 ล้านไร่
- โดยสนั บ สนุ น เมล็ ดพัน ธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ไร่ล ะ 10 กิโ ลกรัม ไม่เกินครัว เรือนละ 10 ไร่ ทั้งนี้
จะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไม่ไวแสง ช่วงเดือนกลางเดือนพ.ย. – กลางเดือน ธ.ค. 2562 สาหรับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มข้าวไวแสง จะจัดส่ง ช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 2563
3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
- วงเงิน 260 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง มีเป้าหมายเกษตรกร จานวน 50,000 ราย
- โดยสนับสนุนพันธุ์ปลาและอาหารสัตว์น้าให้แก่เกษตรกร (เกษตรกรได้รับพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
รายละ 800 ตัว พร้อมอาหารสัตว์น้านาร่อง จานวน 120 กิโลกรัม) (รายละ 5,000 บาท)
4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย
- วงเงิน 240 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ เป้าหมาย เกษตรกร 48,000 ครัวเรือน
- โดยสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกร เพื่อซื้อพันธุ์ไก่ไข เป็ดไข่ ครัวเรือนละ 10 ตัว ไก่
พื้นเมืองคละเพศ ครัวเรือนละ 30 ตัว พร้อมค่าอาหารและค่าวัสดุ (ครัวเรือนละ 4,850 บาท)
5) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าชุมชน
- วงเงิน 506.908 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง เป้าหมาย แหล่งน้าในชุมชน จานวน
1,436 แห่ง ในพื้นที่ 129 อาเภอ
- โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้า (กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้าชุมชน โดยสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด
ตั้งแต่ 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป จานวน 200,000 ตัวต่อแหล่งน้า
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562
ให้สามารถทาการผลิตได้ทันทีหลังน้าลด เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ให้สามารถ
ประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้และผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ใน
ระยะสั้น
3. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้น ที่ป ระสบสถานการณ์ฝ นทิ้ งช่ว ง เมื่อช่ว งเดือนมิ ถุน ายนถึง เดื อ นสิ งหาคม 2562 และพื้นที่ป ระสบ
สถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม
2562 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และ
ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
4. คุณสมบัติเกษตรกร
4.1 เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และ
ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
4.2 กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านพืช
1) พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
2) พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความเหมาะสมในการผลิตที่สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนในพื้นที่
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 อุบลราชธานี อานาจเจริญ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ นครพนม
และมุกดาหาร
4.5 เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
กรณีที่รับการสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชี เพื่อนาไปซื้อปัจจัยการผลิต (โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้า
น้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร และ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหา
อุทกภัย)
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5. เป้ำหมำย
เกษตรกรผู้ประสบฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ที่เสียหายสิ้นเชิง
และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
6. ระยะเวลำดำเนินกำร เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2562
7. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
การช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา ฯ เป็นการเยียวยาเพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ
จึงต้องตรวจสอบข้อมูลจานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
7.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกร โดยต้องเป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ งหรื อ
อุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์
(ตรวจสอบความซ้าซ้อนของแต่ละด้าน)
7.2 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
โดยใช้กลไกคณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตร
ระดับ อาเภอ (Operation Team) ที่มีน ายอาเภอ เป็นที่ปรึกษา เกษตรอาเภอ เป็นประธานคณะทางาน
หัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอหรือเทียบเท่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับ
มอบหมาย นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เป็นคณะทางาน และเกษตรตาบลที่ได้รับมอบหมาย
เป็นคณะทางานและเลขานุการ เป็นหลัก ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) วางแผนการลงพื้นที่
2) ชี้แจงเกษตรกรที่ได้รับเงินการช่วยเหลือตามข้อ 7.1 พิจารณาเลือกรายการขอรับการช่วยเหลือ
โครงการใดโครงการหนึ่ง ใน 4 โครงการ โดยระบุขั้นตอนแต่ละโครงการตามคู่มือที่ระบุในภาคผนวก ประกอบด้วย
2.1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ภาคผนวกที่ 4)
2.2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 (ภาคผนวกที่ 5)
2.3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
(ภาคผนวกที่ 6)
2.4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย (ภาคผนวกที่ 7)
3) บันทึกข้อมูลเกษตรกรร่วมโครงการผ่านระบบ โดยทีม OT ที่ลงพื้นที่คีย์ข้อมูลผ่านแท็บเล็ต
7.3 ส่วนกลางประมวลผลความต้ องการขอรับการช่วยเหลือและประมาณการวงเงินและเป้าหมาย
(กรณีวงเงินหรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา)
7.4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของแต่ละโครงการ
7.5 เตรียมโอนเงินหรือจัดซื้อจัดจ้างและประสาน ติดตามผลการพิจาณาจัดสรรเงินงวดจากสานักงบประมาณ
7.6 ดาเนินกระบวนการ เพื่อโอนเงินให้กับเกษตรกรหรือแจกปัจจัยการผลิตตามเงื่อนไขโครงการ
7.7 ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
7.8 ติดตามประเมินผลโครงการ
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8. แผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมกำร
1.1 ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่และจานวนครัวเรือนเกษตรกรที่
ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับความช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ
1.2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสารวจความต้องการเข้าร่วม
โครงการฯ เบื้องต้นของเกษตร
2. กำรประชำสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกร

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
ต.ค.-พ.ย.62
ต.ค. 62

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

ต.ค. 62

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

พ.ย. 62
25 ต.ค.-10 พ.ย.62

กสก. กป.

กสก. กข. กป. ปศ.
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2.1 วางแผนการลงพื้นที่
2.2 ชี้แจงเกษตรกรที่ได้รับเงินการช่วยเหลือตามข้อ 1.1 พิจารณา
เลือกรายการขอรับการช่วยเหลือตามคู่มือย่อยแต่ละโครงการ
2.3 บันทึกข้อมูลเกษตรกรร่วมโครงการ
3. ส่วนกลำงประมวลผลควำมต้องกำรขอรับกำรช่วยเหลือและ 11 พ.ย. – 14 พ.ย. 62 กสก. กข. กป. ปศ.
ประมำณกำรวงเงินและเป้ำหมำย (กรณีวงเงินหรือเป้ำหมำยไม่
และ สป.กษ.
สอดคล้องกับมติ ครม. ต้องเสนอ ครม.พิจำรณำ)
4. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนหรือจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
15 พ.ย. – 20 พ.ย.62 กสก. กข. กป. ปศ.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของแต่ละโครงกำร
5. เตรียมโอนเงินหรือจัดซื้อจัดจ้ำง และประสำน ติดตำมผล 21 พ.ย. - 28 พ.ย.62 กสก. กข. กป. ปศ.
กำรพิจำณำจัดสรรเงินงวดจำกสำนักงบประมำณ
6. ดำเนินกระบวนกำร เพื่อโอนเงินให้กับเกษตรกรหรือแจก
พ.ย.62 – ม.ค.63 กสก. กข. กป. ปศ.
ปัจจัยกำรผลิตตำมเงื่อนไขโครงกำร
กสส. และ กวก.
7. ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ต.ค. 61 – ก.ย.62 กสก. กข. กป. ปศ.
8. ประเมินผลและรำยงำน
ต.ค. 61 – ก.ย.62 สศก.
หมายเหตุ : กรณีวงเงินเกินตามข้อ 3 จะต้องปรับระยะเวลาดาเนินงานตั้งแต่กิจกรรมที่ 4-6 อีกครั้งหนึ่ง
9. หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร
หน่วยงำนหลัก
หน่วยงำนสนับสนุน

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
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ภำคผนวก

แผนผังขั้นตอนการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร

ต.ค. - 10 พ.ย. 62

(ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย 2562 ได้รับความ
เสียหายสิ้นเชิงและได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 2562)

ด้านพืช พื้นที่ต้องมีเอกสารสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย

- ตรวจสอบความ
ซ้้าซ้อนแต่ละด้าน

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
น้าไปปลูกจริง
- เลื อกพื ชได้ มากกว่ า 1
ชนิด พื้นที่รวมกันไม่เกิ 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 พร้อมอาหารน้าร่อง
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

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบรับสมัครเกษตรกรผูเ้ ข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562
วันที่รับสมัคร วันที่ ................เดือน...................................พ.ศ. 2562
สถานที่รับสมัคร หมู่ที่..........ตาบล................................. อาเภอ....................................... จังหวัด............................................

1. เลขประจาตัวประชาชนหัวหน้าครัวเรือน ----
ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / อื่น.(ระบุ)............) ชื่อ................................................ สกุล..................................................
เกษตรกรประสบภัย
 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง (ด้านพืช ............................. ไร่)
 อุทกภัย (ด้านพืช ..........................ไร่ / ด้านประมง ......................ไร่/ตรม. / ด้านปศุสตั ว์ ..................... ตัว)
*การรับสิทธิ์แทนเฉพาะด้านพืชเท่านั้น
เลขประจาตัวประชาชนผู้รับสิทธิ์แทน

----

ข้าพเจ้าชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / อื่น.(ระบุ)............) ชื่อ........................................................... สกุล..........................................................
เลขรหัสประจาบ้าน ....................................................................
หมายเหตุกรณีได้รับมอบสิทธิ์ - ต้องระบุเลขประจาตัวประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน และระบุข้อมูลผูร้ ับมอบสิทธิ์ด้วย
- ต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่........... หมู่ที่............. ชื่อบ้าน.......................................... ตาบล..........................................................
อาเภอ.............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์….………..……โทรศัพท์....................................

3. ความต้องการของเกษตรกร (ให้ทาเครื่องหมาย √ เลือกเพียง 1 โครงการเท่านั้น)



โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งสิ้น ..................................ไร่
เงื่อนไข - ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และนาไปปลูกจริง
- เลือกพืชได้มากกว่า 1 ชนิด พื้นที่รวมกันไม่เกิน 20 ไร่/ราย โดยพื้นที่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

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



โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 (ให้ทาเครื่องหมาย √ เลือกเพียง 1 รายการเท่านั้น)
เงื่อนไข : - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้เกษตรกรไร่ละ 10 กิโลกรัม ตามพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่
- เลือกรับการสนับสนุนพันธุ์ข้าว 1 พันธุ์ โดยพื้นที่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย







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

-2-

เลขประจาตัวประชาชนหัวหน้าครัวเรือน/ผู้รับสิทธิ์แทน ----
ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว / อื่น.(ระบุ)............) ชื่อ.................................................. สกุล................................................

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

 โครงการส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรที่ประสบอุทกภัย (ให้ทาเครื่องหมาย √ เลือกเพียง 1 รายการเท่านั้น)
เงื่อนไข : - ต้องมีโรงเรือนสัตว์ปีกพร้อมลานปล่อยทีม่ ีตาข่ายป้องกันสัตว์พาหะ
- 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 การสนับสนุนอาจไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด
3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้และโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 เกษตรกรที่ขอรับ
การสนับสนุนจะต้องดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
.

ลงชื่อ.....................................................................................เกษตรกร
(...................................................................................................)
วันที่......................เดือน.........................................พ.ศ. .....................

ลงชื่อ............................................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..........................................................................................................)
วันที่...................เดือน..............................................พ.ศ. ........................

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลียงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 ให้สามารถกลับมาประกอบ
อาชีพต่อไปได้
2. เพื่อสร้างรายได้หรือลดจ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562

ขันตอนการด้าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์/ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม ต.ค. – ธ.ค. 62
โครงการ / ตรวจสอบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกร

 เป้าหมาย
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์น้า จ้านวน 50,000 ราย
1. ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร จ้านวน 800 ตัว/ราย เป็นเงิน 100 ล้านบาท
2. อาหารสัตว์น้าน้าร่องให้เกษตรกร จ้านวน 120 กิโลกรัม/ราย เป็นเงิน 150 ล้านบาท

สนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
และอาหารสัตว์น้าน้าร่องให้เกษตรกร ธ.ค. 62 – ก.ค. 63

คุณสมบัติเกษตรกร
1. เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิงช่วง/ฝนแล้ง (ช่วงเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2562)
หรืออุทกภัย (เนื่องจากอิทธิพลพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ปี 2562 ตังแต่วันที่
29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา) ที่ได้รับความเสียหายสินเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
2. เกษตรกรต้องมีบ่อดิน มีปริมาณน้าเพียงพอ และเหมาะสมในการเลียงปลานิลแปลงเพศ
3. เกษตรกรจะต้องไม่เข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์

การติดตาม และประเมินผลโครงการ ธ.ค. 62 – ก.ย. 63

โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าชุมชน
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ปี 2562
2. เพื่อสร้างอาชีพและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้้า ให้มีผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านผลผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง
เป้าหมาย แหล่งน้้าในชุมชน จ้านวน 1,436 แห่ง

 งบประมาณ
งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ภายในกรอบวงเงิน 430.8000 ล้านบาท เพื่อ
เป็นค่าสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดตั้งแต่ 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป ตามประมาณการแหล่งน้้าชุมชนที่คาด
ว่าจะด้าเนินการจริง 1,436 แห่ง จ้านวน 200,000 ตัวต่อแห่ง
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. แหล่งน้้าในชุมชนมีผลผลิตกุ้งก้ามกรามเพิ่มขึ้น
2. ชุมชนมีอาชีพ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้้าให้มีผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น
3. ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง

 แผนการปฏิบัติงาน
จัดท้าคู่มือปฏิบัติการและก้าหนดแหล่งน้าที่เข้าร่วม
โครงการฯ
ชีแจงการด้าเนินงานโครงการฯ ให้เจ้าหน้าที่ส้านักงาน
ประมงจังหวัด

ต.ค. – พ.ย. 62

จัดตังกรรมการแหล่งน้าชุมชน และเตรียมแหล่งน้าให้
เหมาะสม
พ.ย. – ธ.ค. 62

จัดสรรพันธุ์สัตว์น้า (กุ้งก้ามกราม) ไปยังแหล่งน้าเป้าหมาย
ติดตาม ให้ค้าแนะน้าและรวบรวมข้อมูล
สรุป รายงาน และประเมินผลโครงการฯ

ต.ค. 62 –
ก.ย. 63

