คำนำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อกำจัด
ต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคในพื้นที่ เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคไม่ให้ระบาดสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร
และส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องจนไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้
การขั บเคลื่อนโครงการป้อ งกั นและกำจัดโรคใบด่างมั นสำปะหลั ง ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ
บริ ห ารจั ด การโรคใบด่ า งมั น สำปะหลั ง ในระดั บ กระทรวง (กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กรมวิ ช าการเกษตร
สำนัก งานเศรษฐกิ จการเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิช ย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
สำนักงบประมาณ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักกฏหมาย สภาเกษตรกร สมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง
และธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร) ทำหน้าที่ เป็ นผู้ กำหนดหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวางแผน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เป็นหน่วยงาน
ขับเคลื่อนโครงการในระดับพื้นที่ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล ประเมินความเสียหาย กำกับดูแล
ตรวจสอบการทำลายและการจ่ายเงินชดเชยในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ คู่มือฉบับนี้จึงนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใบด่าง
มันสำปะหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมส่งเสริมการเกษตร
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สรุปการดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
๑. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์
3. พื้นที่ดำเนินการ
4. ระยะเวลาดำเนินการ
5. โครงสร้างการบริหารงานโครงการ
6. คุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
7. แผนการดำเนินงาน
8. การเตรียมการ
9. วิธีการดำเนินงาน
9.1 สำรวจและชี้เป้าพื้นที่ระบาด
9.2 กำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนำโรค
9.3 ชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบ
9.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์สะอาดพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุม
การนำเข้าท่อนพันธุ์จากต่างประเทศและการขนย้ายท่อนพันธุ์ภายในประเทศ
9.5 ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
9.6 ติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง และ
คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ภาคผนวกที่ 2 การสำรวจแปลงมันสำปะหลังตามวิธีของกรมวิชาการเกษตร
ภาคผนวกที่ 3 แบบรายงานการสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง รายแปลง
ภาคผนวกที่ 4 แบบรายงานการอนุมัติการทำลายโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ภาคผนวกที่ 5 แบบรายงานการอนุมัติการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ภาคผนวกที่ 6 แบบรายงานความไม่ยินยอมของเกษตรกรเจ้าของแปลงทที่พบโรคใบด่าง
มันสำปะหลัง
ภาคผนวกที่ 7 (ร่าง) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะการทำลายต้นมันสำปะหลัง
เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ภาคผนวกที่ 8 แบบรายงานการจัดจ้างและภาระงานผู้รับจ้าง
ภาคผนวกที่ 9 แบบคำร้องขออุทธรณ์ / คัดค้านการตรวจสอบสิทธิ์
ภาคผนวกที่ 10 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขอรับสิทธิ์
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สรุปการดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง (Flowchart)
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คู่มือโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
๑. ความเป็นมา
โรคใบด่างมัน สำปะหลั ง สาเหตุเกิด จากเชื้อ ไวรัส Cassava mosaic virus เป็ น โรคที่ มี ค วามสำคั ญ
หากระบาดรุนแรงอาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ เชื้อไวรัสสาเหตุ
โรคสามารถแพร่ระบาดโดยท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและแมลงหวี่ขาวยาสูบ เดิมพบการระบาดในหลายประเทศใน
ทวีปแอฟริกา ในปี 2558 พบการระบาดที่ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยพบโรคใบด่างมันสำปะหลังครั้งแรกใน
เดือนสิงหาคม ปี 2561 และหลังจากการสำรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พบการ
ระบาดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลการระบาด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 พบพื้นที่ระบาด 45,400 ไร่ ใน
11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สุรินทร์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ปราจี นบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา
สระแก้ว ระยอง และจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่ติดโรคมาปลูก รวมทั้งมีแมลงหวี่ขาว
ยาสูบเป็นพาหะนำโรคทำให้การระบาดขยายตัวเป็นวงกว้าง ดังนั้น หากไม่ดำเนินการตัดวงจรการระบาดของโรคใบ
ด่างมันสำปะหลังจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และภาคอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศ
ไทยซึ่งมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัด
โรคใบด่างมันสำปะหลัง ตามที่เสนอ โดยให้ชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมายตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทำให้พื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ยังคงเป็นแหล่งระบาดของ
โรคใบด่างมันสำปะหลังต่อไป และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ดำเนินการโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ทำลาย
มันสำปะหลังไม่จำกัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่จำกัดช่วงเวลาการปลูก เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างกระชับ รวดเร็ว บรรลุผลตามเป้าหมาย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตัด วงจรการระบาดของโรคใบด่างมัน สำปะหลัง โดยการกำจัดต้นมัน สำปะหลัง ที่ เป็นโรค
และแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนำโรค
2.2 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรมีความตระหนักในเรื่องโรคใบด่า งมันสำปะหลัง และแนวทาง
การป้องกันกำจัด
3. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์
ปราจีนบุรี ระยอง ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และอุบลราชธานี
4. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
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5. โครงสร้างการบริหารงานโครงการ
เพื่ อการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลั งเป็นไปอย่างกระชับ รวดเร็ว และบรรลุตามเป้าหมาย
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังมีมติในคราวประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ดังนี้
5.1 คณะอนุ กรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อทำหน้าที่ให้การกำหนดหลักเกณฑ์
เงื่ อ นไข พื้ น ที่ เป้ า หมาย วิ ธี ก ารทำลาย การใช้ เงิ น วิ ธี ก ารจ่ า ยเงิน ชดเชย และวิ ธี ก ารตรวจสอบการทำลาย
ต้น มัน สำปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นคณะอนุกรรมการฯ
อำนาจหน้าที่
1. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข พื้นที่เป้าหมาย วิธีการทำลาย การใช้เงิน วิธีการจ่ายเงินชดเชย
และวิธีการตรวจสอบการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง
2. วางแผนขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานโครงการป้ อ งกั น และกำจั ด โรคใบด่ า งมั น สำป ะหลั ง
และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังทราบ
3. กำหนดมาตรการอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2 คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การโรคใบด่ า งมั น สำปะหลั ง ระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ควบคุ ม กำกั บ
ตรวจสอบการทำลายต้นมันสำปะหลัง และการจ่ายเงินชดเชยในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังกำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อการบริหาร
และจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังภายในจังหวัด
อำนาจหน้าที่
1. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการทำลายต้นมันสำปะหลัง และการจ่ายเงินชดเชยในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังกำหนด
2. วางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลั งในพื้นที่
และรายงานผลการดำเนินการให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังทราบ
3. ประชาสัมพัน ธ์ และสร้างการรับ รู้ให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อ ง เกี่ยวกับมาตรการแก้ไ ข
ปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังและแนวทางการดำเนินโครงการในพื้นที่
4. พิ จารณาอุ ท ธรณ์ ข้ อร้อ งเรี ยน ร้ องคั ดค้ านของเกษตรกรในโครงการฯ โดยให้ ถือ มติข อง
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัดเป็นที่สิ้นสุด
5. กำหนดมาตรการอื่นใด เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่
6. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.3 คณะทำงานบริหารจั ดการโรคใบด่ างมันสำปะหลั ง ระดับอำเภอ เพื่ อปฏิ บั ติ ตามที่ คณะอนุ กรรมการ
บริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับ จัง หวัดมอบหมาย โดยมี นายอำเภอเป็น ประธานเพื่ อการบริหาร
และจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังภายในอำเภอ
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อำนาจหน้าที่
1. พิจารณาผลการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทำงานสำรวจและติดตามการดำเนินโครงการป้องกัน
และกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับตำบล
2. อนุมัติการทำลายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข พื้นที่เป้าหมาย วิธีการทำลาย และตรวจสอบการทำลาย
ต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังกำหนด
3. บันทึกผลการอนุมัติเข้าระบบโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
4. รายงานผลการดำเนินการให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัดทราบ
5. เฝ้าระวังและตรวจสอบท่อนพันธุ์ก่อนการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ออกจากพื้นที่ระบาด
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.4 คณะทำงานสำรวจและติดตามการดำเนิ นโครงการป้องกัน และกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลั ง
ระดั บตำบล ประกอบด้วย หั วหน้าส่วนราชการระดับอำเภอหรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย เป็นหัวหน้ าคณะทำงาน
ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน) หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นตามที่เห็นสมควร เป็นคณะทำงาน และนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ประจำตำบล เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
๑. สำรวจตรวจสอบพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในตำบล
และวินิจฉัยโรคจากอาการที่พบ
2. รายงานผลการตรวจสอบและวินิจฉัย พร้อมวิธีการและรูปแบบการทำลายให้คณะทำงาน
บริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ พิจารณาอนุมัติโดยเร็ว
3. กำกับดูแลการดำเนินการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังและแมลงหวี่ขาว
ยาสูบพาหะนำโรค และรายงานให้คณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอทราบ
4. เฝ้าระวังและตรวจสอบท่อนพันธุ์ก่อนการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ออกจากพื้นที่ระบาด หากพบ
การเคลื่อนย้ายแจ้งคณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอทราบทันที
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดคำสั่งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการฯ และยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ภาคผนวกที่ 1)
6. คุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรผู้ ป ลู ก มั น สำปะหลั ง ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น/ปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกร ตามทะเบี ย นเกษตรกร
(ทบก.01) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ฤดูปลูกปี 2562/63 เป็นต้นไป
7. แผนการดำเนินงาน
ลำดับ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 สำรวจและชี้เป้าพื้นที่ระบาด
2 ประชุมคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ
พิจารณาอนุมัติการทำลายและ
รับทราบผลการทำลาย (ในพื้นที่ที่ได้
ทำลายไปก่อนแล้วด้วย)
3 ดำเนินการจัดจ้างทำลาย
4 เสนอคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชย

ระยะเวลา
ต.ค. – ธ.ค. 62
21 ม.ค. – ก.พ. 63

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงานฯ ระดับตำบล
คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ

ก.พ. 63
20 ม.ค. – ก.พ. 63

สำนักงานเกษตรอำเภอ
คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ
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ลำดับ
5
6
7
8
9
10
11

ขั้นตอนการดำเนินงาน
(พื้นที่ที่ได้ทำลายไปก่อนแล้ว)
ดำเนินการทำลาย
ตรวจสอบพื้นที่ทำลาย
คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ
รับทราบผลการทำลาย
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชย
จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่เกษตรกร
กำกับ ติดตาม สนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการในพืน้ ที่ และ
รายงานให้ กสก. ทราบ
คณะทำงานฯ ระดับตำบลร่วมกับ
เกษตรกร ติดตามเฝ้าระวัง ยับยั้ง
การระบาดในพื้นที่

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ. 63
ก.พ. 63
5 ก.พ. – 15 มี.ค. 63

ผู้รับจ้าง
คณะทำงานฯ ระดับตำบล
คณะทำงานฯ ระดับตำบล

27 ม.ค. – ก.พ. 63

คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ

ก.พ. – มี.ค. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63

ธ.ก.ส.
สำนักงานเกษตรจังหวัด/
สำนักงานเกษตรอำเภอ
ส่วนกลางกรมส่งเสริมการเกษตร
คณะทำงานฯ ระดับตำบล

ม.ค. – ก.ย. 63

8. การเตรียมการ
แต่ง ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตามมติคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการมันสำปะหลัง ครั้งที่ 1/2562
8.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง
8.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ระดับจังหวัด
8.3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
พื้นที่เป้าหมาย วิธีการทำลาย การใช้เงิน วิธีการจ่ายเงินชดเชย และวิธีการตรวจสอบการทำลายต้นมันสำปะหลัง
ที่เป็นโรคใบด่าง
8.4 ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ประธานคณะอนุ กรรมการบริ ห ารจั ด การโรคใบด่ างมั น สำปะหลั ง แต่ งตั้ ง
คณะทำงาน ดังนี้
8.3.1 คณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ
8.3.2 คณะทำงานสำรวจและติดตามการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ระดับตำบล
8.5 สร้างการรับรู้และชี้แจงโครงการให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
8.5.1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการป้องกัน และกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง หลักเกณฑ์
และขั้นตอนการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ทราบผ่านระบบ video conference เพื่ อให้ปฏิบัติ งานได้ถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8.5.2 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างมันสำปะหลังรับทราบขั้นตอน
การเข้าร่วมโครงการ และการเตรียมหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ
8.5.3 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การสำรวจ การป้องกันและกำจัดโรคใบด่าง
มันสำปะหลังที่ถูกต้อง และมาตรการการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
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9. วิธีการดำเนินงาน
9.1 สำรวจและชี้เป้าพื้นที่ระบาด
9.1.๑ สำนั กงานเกษตรจังหวัด/สำนัก งานเกษตรอำเภอ จัดทำแผนลงพื้นที่ สำรวจแปลงปลู ก
มัน สำปะหลั ง ทุ กแปลงในพื้ น ที่ รับ ผิด ชอบ พร้อมประสานงานแจ้ง คณะทำงานสำรวจและติด ตามการดำเนิ น
โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับตำบล และแจ้งเกษตรกรเจ้าของแปลงสำรวจแปลงปลูก
ของตนเอง
9.1.๒ คณะทำงานสำรวจและติ ด ตามการดำเนิ น โครงการป้ อ งกั น และกำจั ด โรคใบด่ า ง
มันสำปะหลัง ระดับตำบล สำรวจตรวจสอบพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมัน สำปะหลังใน
ตำบล ตามวิธีของกรมวิชาการเกษตร (ภาคผนวกที่ 2) และวินิจฉัยโรคจากอาการที่พบ โดยเก็บรายละเอียดข้อมูล
และให้เกษตรกรเจ้าของแปลงลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลและคณะทำงานฯ ระดับตำบล ลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล
ตามแบบรายงานการสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังรายแปลง (ภาคผนวกที่ 3)
9.1.๓ คณะทำงานฯ ระดั บ ตำบล โดยสำนั ก งานเกษตรอำเภอบั น ทึ ก ผลการสำรวจในระบบ
รายงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง (http://cmd.doae.go.th) และรายงานผลการสำรวจ
ให้คณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ พิจารณาอนุมัติ การทำลาย โดยใช้แบบตาม
ภาคผนวกที่ 3
9.1.4 คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอจัดพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรตามแบบ
รายงานการอนุมัติการทำลายโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ภาคผนวกที่ 4) ซึ่งยังไม่มีผลประชาคมและผลการอนุมัติ ฯ
ไปประชาคม / ติดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อการยืนยันหรือ
คัดค้านข้อมูลในประกาศดั งกล่าว หากพบข้ อมูลในประกาศไม่ ถูกต้อง หรือมีค วามประสงค์จะคัดค้าน ให้ แจ้ง
ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ภายในระยะเวลาที่ติดประกาศ ตามแบบคำขออุทธรณ์ (ภาคผนวกที่ 9)
หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าข้อมูลผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว
9.1.5 กรณี เ กษตรกรไม่ ยิ น ยอมให้ ท ำลายต้ น มั น สำปะหลั ง ที่ ค ณะทำงานฯ ระดั บ ตำบล
ให้ความเห็นว่าเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังให้คณะทำงานฯ ระดับตำบล รายงานผลการสำรวจฯ ให้คณะทำงานฯ
ระดับอำเภอ และคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ดำเนินการเจรจากับเจ้าของแปลงให้ยินยอมทำลายต้นมันสำปะหลัง
ตามวิธีการของกรมวิชาการเกษตรตามลำดับ ท้ายทีส่ ุดแล้วหากเกษตรกรยืนยันเจตนาไม่ยินยอม ให้คณะอนุกรรมการฯ
ระดับจังหวัด แจ้งกรมวิชาการเกษตรดำเนินการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วยโดยทันที ตามแบบรายงานความไม่ยินยอม
ของเกษตรกรเจ้าของแปลงที่พบโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ภาคผนวกที่ 6)
9.1.6 กรณีแปลงที่ทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ
โครงการฯ ให้ คณะทำงานฯ ระดั บตำบล รายงานผลการสำรวจฯ (ภาคผนวกที่ 3) ให้ คณะทำงานฯ ระดั บอำเภอ
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอจัดพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรตามแบบรายงานการอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยรายได้ ให้เกษตรกร
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ภาคผนวกที่ 5) ไปประชาคม / ติดประกาศที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ
กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นเวลา 3 วัน
ทั้งนี้ กรณีมีข้ออุทธรณ์ ร้องเรียน ร้องคัดค้านที่ไม่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ และรับรองสิทธิ์หรือข้อมูล
ไม่ถูกต้องให้นำเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ และคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ตามลำดับ โดยให้ถือมติของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
โรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัดเป็นที่สิ้นสุด
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9.2 กำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนำโรค
9.2.1 คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ นำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประชาคม / ติดประกาศ ตามข้อ 9.1.4
(ภาคผนวกที่ 4) เข้าประชุมพิจารณาอนุมัติการทำลาย
9.2.2 คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ บันทึกผลการอนุมัติ การทำลาย
ในระบบรายงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง (http://cmd.doae.go.th)
9.2.3 คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการอนุมัติการทำลาย
ที่คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ ลงลายมือชื่ อรับรองผลอนุมั ติการทำลายโรคใบด่างมัน สำปะหลัง เรียบร้อยแล้ ว
(ภาคผนวกที่ 4) ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามรายชื่อเกษตรกรต่อไป
9.2.4 กรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติจากคณะทำงานฯ
ระดับอำเภอ และดำเนินการเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณและโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
ตามรายชื่อเกษตรกรต่อไป
9.2.5 สำนัก งานเกษตรอำเภอ ดำเนิ นการจัดจ้างผู้ท ำลายตามระเบี ยบของทางราชการ โดย
ดำเนินการดังนี้
1) วางแผนการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังตามคำแนะนำของ
กรมวิชาการเกษตร โดยทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคทั้งแปลง หรือถอนทำลายต้นเป็นโรคและต้นข้างเคียง
โดยรอบรัศมีประมาณ 2 เมตร โดยไม่มีเหง้า เศษซากหรือชิ้นส่วนของต้นมันสำปะหลังหลงเหลืออยู่ในแปลงและ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทำลาย ดังนี้
หลักเกณฑ์ทำลาย
1. เป็นแปลงที่พบต้นมันสำปะหลังที่มีสภาพที่สงสัยหรือส่อว่าจะมีการติดเชื้อ และจะเป็น
ต้นตอของการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังยืนต้นอยู่ในแปลง
๒. ผ่านการอนุมัติการทำลายจากคณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ
3. กรณีเกษตรกรไม่ยินยอมให้ทำลายต้นมันสำปะหลัง ให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการ
บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการทำลาย
1. วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค และต้นข้างเคียงโดยรอบในรัศมี 2
เมตรในหลุมที่ลึกไม่น้อยกว่า 2 - 3 เมตร ราดด้วยสารกำจัดวัชพืช อะมีทรีน 80% WG ซัลเฟนทราโซน 48% SC
ไดยูรอน 80% WP อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน จึงกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร
2. วิธีใส่ถุง/กระสอบ โดยนำต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง / กระสอบมัดปาก
ให้แน่นแล้วนำไปตากแดดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย
3. วิ ธี บ ดสั บ โดยนำต้ น มั น สำปะหลั ง ที่ เป็ น โรคเข้ า เครื่ อ งบดป่ น หรื อ เครื่ อ งสั บ ย่ อ ย
โดยปูพลาสติกรองพื้นให้เศษต้นที่ถูกทำลายอยู่บนพลาสติก แล้วคลุมกองด้วยพลาสติกตากแดดให้ต้นมันสำปะหลัง
แห้งตาย
จากนั้น พ่นสารฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ บนต้นมันสำปะหลังในแปลงที่พบ
อาการใบด่างและแปลงข้างเคียงด้วยสารเคมี มิ ดาโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ไดโนที ฟูแรน
10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ไบเฟนทริน
2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
ทุก 7 วัน โดยมันสำปะหลังอายุ 1 - 3 เดือน ใช้อัตราพ่น 60 ลิตรต่อไร่ และมันสำปะหลังอายุ 4-8 เดือน ใช้อัตราพ่น
80 ลิตรต่อไร่ ในกรณีพ่นสารทางอากาศให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง
ด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ทั้งนี้ หากต้นมันสำปะหลังลงหัวแล้ว และเจ้าของแปลงต้องการนำผลผลิตหัวมันสำปะหลังไปจำหน่ายสามารถ
ดำเนินการได้โดยต้องตัดเฉพาะส่วนของหัวมันสดเท่านั้น ไม่มีส่วนทีข่ ยายพันธุ์ต่อได้ติดไปด้วย เช่น เหง้า
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2) จัดหาผู้รับจ้างทำลายต้นมันสำปะหลัง และดำเนินการจัดจ้างพร้อมกำหนดขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะการทำลายต้นมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่าง (TOR) ตามวิธีการที่กรมวิชาการเกษตร
แนะนำ ตัวอย่าง TOR ตามภาคผนวกที่ 7 ทั้งนี้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
3) บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง พร้อมจัดสรรจำนวนแปลงที่ต้องดำเนินการทำลายให้แก่ผู้รับจ้าง
จากระบบรายงานโครงการฯ (http://cmd.doae.go.th) เพื่ อระบุ ภ าระงานของผู้ รับ จ้า งแต่ ละรายและแผน
การทำลายตามความเหมาะสม เมื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้รับจ้างและเลือกแปลงที่ต้องดำเนินการให้กับผู้รับจ้างแล้ว
สามารถพิมพ์แบบรายงานการจัดจ้างและภาระงานผู้รับจ้าง (ภาคผนวกที่ 8)
9.2.6 คณะทำงานฯ ระดั บ อำเภอ โดยสำนั ก งานเกษตรอำเภอ บั น ทึ ก ผลการทำลายต้ น
มันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังในระบบรายงานโครงการฯ (http://cmd.doae.go.th) และรายงานผล
การทำลายให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติเงินชดเชย
รายได้ และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย
9.3 ชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบ
9.3.1 กรณีทำลายต้นที่เป็นโรคแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณโครงการฯ ให้คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอจัดพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรตามแบบรายงานผลอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกร
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ภาคผนวกที่ 5) ไปประชาคม / ติดประกาศที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ
กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อการยืนยันหรือคัดค้านข้อมูลในประกาศดังกล่าว หากพบข้อมูลในประกาศ
ไม่ถู กต้อ ง หรื อมี ความประสงค์จ ะคัดค้ าน ให้แ จ้ง ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สำนัก งานเกษตรอำเภอ ภายในระยะเวลา
ที่ติดประกาศ ตามแบบคำขออุทธรณ์ (ภาคผนวกที่ 9) หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าข้อมูลผ่าน
การตรวจสอบสิทธิ์แล้ว
ทั้งนี้ กรณีมีข้ออุทธรณ์ ร้องเรียน ร้องคัดค้านที่ไม่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ และรับรองสิทธิ์หรือข้อมูล
ไม่ถูกต้องให้นำเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ และคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ตามลำดับ โดยให้ถือมติของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
โรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัดเป็นที่สิ้นสุด
9.3.2 คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด นำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประชาคม / ติดประกาศ
(ภาคผนวกที่ 5) ตามข้อ 9.2.6 กรณีทำลายต้นที่เป็นโรคแล้วในโครงการฯ / ข้อ 9.3.1 กรณีทำลายต้นที่เป็นโรคแล้ว
โดยไม่ใช้งบประมาณโครงการฯ เข้าประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยรายได้ฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
ระเบียบของทางราชการ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยรายได้
1. เป็นเกษตรกรผู้มีรายชื่อผ่านการอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยรายได้ฯ จากคณะอนุกรรมการฯ
ระดับจังหวัด
2. อัตราค่าชดเชย ไร่ละ 3,000 บาท
3. กรณีได้รับค่าชดเชยรายได้ฯ จากโครงการฯ บางส่วนแล้ว หากพบการระบาดและมีการทำลาย
เพิ่มเติมในแปลงเดิม จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยรวมกันไม่เกินพื้นที่ปลูกในแปลงนั้น
4. เป็นแปลงที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงพาณิชย์ หรือต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น
ของภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
5. จ่ายค่าชดเชยโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ที่เป็นบัญชีเคลื่อนไหว ณ ช่วงเวลาจ่ายเงิน
9.3.3 คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด บันทึกผลการอนุมัติการจ่ายเงิน
ชดเชยรายได้ในระบบรายงานโครงการฯ (http://cmd.doae.go.th)
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9.3.4 คณะอนุกรรมการฯ ระดับ จังหวัด โดยสำนักงานเกษตรจัง หวัดรายงานผลการอนุ มัติ ฯ
ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ตามแบบรายงานผลอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยรายได้ ให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ภาคผนวกที่ 5) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ลงลายมือชื่อรับรองผลอนุมัติ
การจ่ายเงินชดเชยรายได้เรียบร้อยแล้ว ประกอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณชดเชยรายได้ฯ
9.3.5 ศูน ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร กรมส่ ง เสริม การเกษตรประมวลผลข้ อ มู ล
ส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่
9.3.6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ตรวจสอบข้อมูลและโอนเงิน
ชดเชยรายได้เข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ และรายงานผลการโอนเงินชดเชยรายได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
9.4 ส่งเสริมให้ เกษตรกรใช้ ท่ อนพั นธุ์ สะอาดพร้อ มใช้ มาตรการทางกฎหมายควบคุ มการนำเข้ า
ท่อนพันธุ์จากต่างประเทศและการขนย้ายท่อนพันธุ์ภายในประเทศ
หลังจากกำจัดต้น ที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง แล้ ว ต้องมีก ารป้องกัน ไม่ให้ เกิดการระบาดซ้ ำ
ในพื้นที่ระบาดเดิม และไม่ให้เกิดการระบาดใหม่ในพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาด
การดำเนินงานในระยะสั้น
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์สะอาด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ
ประชาสัมพันธ์แหล่งพันธุ์สะอาด แหล่งปลูกทีไ่ ม่พบโรคระบาดให้เกษตรกรทราบ
2. ผลักดันให้จังหวัดใช้พระราชบัญ ญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยต้องมีการขออนุญ าต
การขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อเป็นการป้องกันการนำเข้าท่อนพันธุ์ เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง
จากนอกพื้นที่
การดำเนินการระยะยาว
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดใช้เองในชุมชน โดยส่ง เสริมให้เกษตรกร
และชุมชนร่วมจัดทำแปลงพันธุ์สะอาดของชุมชน โดยสำรวจแปลง ตรวจสอบสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่าง
มันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังการนำเข้าท่อนพันธุ์จากนอกชุมชน
2. จัดทำแปลงพันธุ์มันสะอาด โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ผลิตท่อนพันธุ์สะอาด
ทีไ่ ด้รับรองจากกรมวิชาการเกษตร สนับสนุนให้กับเกษตรกรผลิตขยายพันธุ์มันสะอาดในแปลง
3. ควบคุมการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังจากแหล่งที่เคยพบการระบาดของโรคใบด่าง
มันสำปะหลัง
9.5 ติดตามสถานการณ์การระบาดของใบด่างมันสำปะหลัง
9.5.1 เกษตรกรเจ้าของแปลง อาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้าน (อกม.) หรือสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(ศจช.) สำรวจสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลง ทุก 2 สัปดาห์ ต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก
9.5.2 รายงานผลการสำรวจฯ ให้กั บเจ้าหน้าที่สำนัก งานเกษตรอำเภอเพื่อรายงานกองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
9.5.3 สรุปข้อมูล และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยกลุ่มพยากรณ์
และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เพื่อแจ้งเตือนการระบาดต่อไป
9.6 ติดตามประเมินผล
9.6.1 ติดตามความก้ าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ในพื้น ที่ 11 จัง หวัด ที่ ร่วมโครงการ และ
รายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางในการ
แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ โครงการประสบผลสำเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ รวมถึ ง การรายงานความก้ า วหน้ าต่ อ คณะรัฐ มนตรี
ตามระยะเวลาที่กำหนด
9.6.2 ประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การประเมินการยอมรับ ความพึงพอใจ ความคิดเห็น
ของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในโครงการ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
9.6.3 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กำหนด
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ภาคผนวกที่ ๒
การสำรวจแปลงมันสำปะหลังตามวิธีของกรมวิชาการเกษตร
สำรวจทุกต้น โดยเดิน 1 แถว เว้น 3 แถว แบบตัวยู (ดังภาพ) และเก็บ ตัวอย่างมันสำปะหลังที่มีลักษณะ
อาการโรคใบด่างมันสำปะหลังโดยเก็บตัวอย่างใบ ยอด ลำต้น ใส่ถุงพลาสติกส่งมาทำการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ

ภาคผนวกที่ 3
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17
คำอธิบายแบบรายงานการสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง รายแปลง
(1) ลำดับที่
(2) – (4) ข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกร ได้แก่ ชื่อ- สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเกษตรกร
(5) ใส่หมายเลขแปลง หากเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกมากกว่าหนึ่งแปลง
(6) หมู่ที่ตั้งแปลงปลูกมันสำปะหลังที่ทำการสำรวจ
(7) – (9) พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งแปลงระบุ Zone 47 หรือ 48 (UTM/X, Y)
(10) พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง หน่วยเป็น “ไร่” เท่านั้น
(11) วัน เดือน ปี ที่ปลูกมันสำปะหลัง
(12) วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว/ขุด ผลผลิตมันสำปะหลัง
(13) หากมีต้นเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังอยู่ในแปลงเพียง 1 ต้น ให้ระบุพนื้ ที่ระบาดเท่ากับพื้นที่ปลูก
หน่วยเป็น “ไร่” เท่านั้น
(14) การแสดงอาการใบด่าง กรณีนับจำนวนต้นได้ให้ระบุจำนวนต้นที่พบอาการใบด่าง
(15) การแสดงอาการใบด่าง กรณีพบอาการใบด่างมากกว่า 10 ต้น/ไร่ ระบุพื้นที่ระบาดเท่ากับพื้นที่ปลูก
หน่วยเป็น “ไร่” เท่านั้น
(16) ในการสำรวจหากพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ ให้ระบุหมายเลข 1 ไม่พบ ระบุหมายเลข 2
(17) รูปแบบการระบาด ระบาดทั่วแปลง ระบุหมายเลข 1 ระบาดเป็นหย่อม ระบุหมายเลข 2
(18) หากเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ระบุหมายเลข 1 ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ระบุหมายเลข 2
(19) การยินยอมให้ทำลายเมื่อพบต้นที่อาการใบด่าง ยินยอม ระบุหมายเลข 1 ไม่ยินยอม ระบุหมายเลข 2
(20) วิธีทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง
ฝังกลบในหลุม ระบุหมายเลข 1
ใส่ถุงดำ ระบุหมายเลข 2
บดสับ ระบุหมายเลข 3
(21) พื้นที่ทำลายแล้ว หมายถึง พื้นที่ที่พบโรคใบด่างมันสำปะหลัง และได้ดำเนินการทำลายแล้ว
ด้วยการฝังกลบ ใส่ถุงดำ หรือด้วยวิธีการบดสับ ระบุหน่วยเป็น “ไร่” เท่านั้น
(22) ระบุวัน เดือน ปี ที่ทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง
(23) พื้นที่ที่ต้องทำลาย หมายถึง พื้นทีท่ ี่พบโรคใบด่างมันสำปะหลัง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการทำลาย
ระบุหน่วยเป็น “ไร่” เท่านั้น
(24) เกษตรกรเจ้าของแปลงลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล
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ภาคผนวกที่ 4
แบบรายงานการอนุมัตกิ ารทาลายโรคใบด่างมันสาปะหลั ง
หมู่ท.ี่ ................ตาบล........................อาเภอ...............................จังหวัด..........................................
ข้อมูล ณ วันที.่ ..............เดือน....................................พ.ศ.............................
รูปแบบการ
ที่

ชื่อ - สกุล เจ้าของแปลง/

เลขประจาตัวประชาชน

แปลงที่

พืน้ ทีป่ ลูก

วันทีป่ ลูก

(ไร่)

(ว/ด/ป)

วันทีค่ าดว่า
จะเก็บเกีย่ ว

พืน้ ทีร่ ะบาด
(ไร่)

(ว/ด/ป)

การยินยอม

เอกสารสิทธิ์

ระบาด

วิธที าลาย

ให้ทาลาย

1. ทัว่ แปลง 1. มี

1. ยินยอม

2. เป็นหย่อม 2. ไม่มี

2. ไม่ยินยอม 2.ใส่ถงุ

พืน้ ทีท่ ี่
ต้องทาลาย

1.ฝังกลบ
(ไร่)

3.บดสับ
1 นายกอ ขอไข่

312345678

1

20 11052562

ผลการ
ประชาคม/ ผลการอนุมัตกิ ารทาลาย
ติดประกาศ
1. ผ่าน 1. อนุมัติ
2. มีการ

2. ไม่อนุมัติ

คัดค้าน

3. รออนุมัติ

10

เกษตรกรได้ตรวจสอบข้อมูลตามทีป่ รากฎข้างต้นแล้ว และหากไม่มผี ู้ใดคัดค้านภายใน 3 วัน นับจากวันทีต่ ดิ ประกาศ (ภายในวันที.่ ..............................) ถือว่ารับรองข้อมูลข้างต้นทุกประการ
หากผู้ใดแจ้งข้อมูลเท็จแก่เจ้าหน้าทีม่ คี วามผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องจาคุก หรือถูกปรับ หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

(
)
ประธานคณะทางานฯ ระดับอาเภอ

(

)

(

)

คณะทางานฯ ระดับอาเภอ

(

)

(

คณะทางานฯ ระดับอาเภอ

(

คณะทางานฯ ระดับอาเภอ
)

)
คณะทางานฯ ระดับอาเภอ

(

คณะทางานฯ ระดับอาเภอ

)
คณะทางานฯ ระดับอาเภอ

แบบสรุปการอนุมัตกิ ารทาลายโรคใบด่างมันสาปะหลั ง
หมู่ท.ี่ ................ตาบล........................อาเภอ...............................จังหวัด..........................................
ข้อมูล ณ วันที.่ ..............เดือน....................................พ.ศ.............................
จานวนพืน้ ทีป่ ลูกทัง้ หมด

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

จานวนพืน้ ทีร่ ะบาดทัง้ หมด

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

- ยินยอมให้ทาลาย

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

- ไม่ยินยอมให้ทาลาย

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

1. ขุดหลุมฝังกลบ

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

2. ใส่ถุง

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

3. บดสับ

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

ผ่านการประชาคม / ติดประกาศ
ผลการอนุมตั กิ ารทาลาย
จานวนพืน้ ทีท่ ผี่ ่านการอนุมตั กิ ารทาลาย

คณะทางานการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสาปะหลัง ระดับอาเภอ ขอรับรองการตรวจสอบสิทธิ์ตามรายละเอียดข้างต้น
(

)

ประธานคณะทางานฯ ระดับอาเภอ

(

)
คณะทางานฯ ระดับอาเภอ

(

)
คณะทางานฯ ระดับอาเภอ

(

)
คณะทางานฯ ระดับอาเภอ

(

)
คณะทางานฯ ระดับอาเภอ

(

)
คณะทางานฯ ระดับอาเภอ

(

)
คณะทางานฯ ระดับอาเภอ

วันทีอ่ นุมัติ
(ว/ด/ป)

19
ภาคผนวกที่ 5
แบบรายงานการอนุมัตชิ ดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างมันสาปะหลั ง
หมู่ท.ี่ ................ตาบล........................อาเภอ...............................จังหวัด..........................................
ข้อมูล ณ วันที.่ ..............เดือน....................................พ.ศ.............................
รูปแบบการ
ที่

ชื่อ - สกุล เจ้าของแปลง/

เลขประจาตัวประชาชน

แปลงที่

พืน้ ทีป่ ลูก

วันทีป่ ลูก

(ไร่)

(ว/ด/ป)

วันทีค่ าดว่า
จะเก็บเกีย่ ว
(ว/ด/ป)

ระบาด

พืน้ ทีร่ ะบาด
(ไร่)

เอกสารสิทธิ์ วิธที าลาย

1. ทัว่ แปลง 1. มี

1.ฝังกลบ

2. เป็นหย่อม 2. ไม่มี

2.ใส่ถงุ

พืน้ ทีท่ ที่ าลาย

ติดประกาศ
วันทีท่ าลาย 1. ผ่าน
1. อนุมัติ
(ไร่)

(ว/ด/ป) 2. มีการ
คัดค้าน

3.บดสับ
1 นายกอ ขอไข่

312345678

1

20 11052562

ผลการ
ประชาคม/ ผลการอนุมัตกิ ารทาลาย

2. ไม่อนุมัติ

วันทีอ่ นุมัติ

3. รออนุมัติ

10

เกษตรกรได้ตรวจสอบข้อมูลตามทีป่ รากฎข้างต้นแล้ว และหากไม่มผี ู้ใดคัดค้านภายใน 3 วัน นับจากวันทีต่ ดิ ประกาศ (ภายในวันที.่ ..............................) ถือว่ารับรองข้อมูลข้างต้นทุกประการ
หากผู้ใดแจ้งข้อมูลเท็จแก่เจ้าหน้าทีม่ คี วามผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องจาคุก หรือถูกปรับ หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

(
)
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(
)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(
)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(
)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(
)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(
)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(
)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

หมายเหตุ : ดาเนินการประชาคม / ติดประกาศ 3 วัน กรณีทที่ าลายโดยไม่ใช้งบประมาณโครงการฯ หากใช้งบประมาณในการทาลายในโครงการฯ ไม่ตอ้ งดาเนินการประชาคม / ติดประกาศ 3 วัน

แบบสรุปอนุมัตกิ ารชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างมันสาปะหลั ง
หมู่ท.ี่ ................ตาบล........................อาเภอ...............................จังหวัด..........................................
ข้อมูล ณ วันที.่ ..............เดือน....................................พ.ศ.............................
จานวนพืน้ ทีป่ ลูกทัง้ หมด

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

จานวนพืน้ ทีร่ ะบาดทัง้ หมด

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

จานวนพืน้ ทีท่ ที่ าลายทัง้ หมด

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

ผลการอนุมตั กิ ารชดเชยรายได้ฯ
จานวนพืน้ ทีท่ ผี่ ่านการอนุมตั กิ ารชดเชยรายได้ฯ

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

คณะทางานการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสาปะหลัง ระดับอาเภอ ขอรับรองการตรวจสอบสิทธิ์ตามรายละเอียดข้างต้น
(

)

ประธานคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
(

(

)

คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
)

คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(

(

)

คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
)

คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(

(

)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
)

คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(ว/ด/ป)

20
ภาคผนวกที่ 6
แบบรายงานความไม่ยินยอมของเกษตรกรเจ้าของแปลงทีพ่ บโรคใบด่างมันสาปะหลั ง
หมู่ท.ี่ ................ตาบล........................อาเภอ...............................จังหวัด..........................................
ข้อมูล ณ วันที.่ ..............เดือน....................................พ.ศ.............................
รูปแบบการ

พิกดั ทีต่ งั้ แปลง
ที่

ชื่อ - สกุล เจ้าของแปลง/

เลขประจาตัวประชาชน

แปลงที่
zone

x

พืน้ ทีป่ ลูก

วันทีป่ ลูก

(ไร่)

(ว/ด/ป)

วันทีค่ าดว่า
จะเก็บเกีย่ ว
(ว/ด/ป)

y

ระบาด

พืน้ ทีร่ ะบาด
(ไร่)

เอกสารสิทธิ์ วิธที าลาย

1. ทัว่ แปลง 1. มี

1.ฝังกลบ

2. เป็นหย่อม 2. ไม่มี

2.ใส่ถงุ

พืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งทาลาย
ลายมือชื่อ
วันทีท่ าลาย เกษตรกร
(ไร่) (ว/ด/ป)

3.บดสับ
1 นายกอ ขอไข่

312345678

1

20 11052562
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คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสาปะหลัง ระดับจังหวัด ขอรับรองข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น

(
)
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(
)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(
)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(
)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(
)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(
)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(
)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

แบบสรุปความไม่ยินยอมของเกษตรกรเจ้าของแปลงทีพ่ บโรคใบด่างมันสาปะหลัง
หมู่ท.ี่ ................ตาบล........................อาเภอ...............................จังหวัด..........................................
ข้อมูล ณ วันที.่ ..............เดือน....................................พ.ศ.............................

จานวนพืน้ ทีป่ ลูกทัง้ หมด

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

จานวนพืน้ ทีร่ ะบาดทัง้ หมด

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

จานวนพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งทาลายทัง้ หมด

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

1. ขุดหลุมฝังกลบ

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

2. ใส่ถุง

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

3. บดสับ

ไร่

จานวนเกษตรกร

ราย

จานวนแปลง

แปลง

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสาปะหลัง ระดับจังหวัด ขอรับรองข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น
(

)

ประธานคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
(

(

)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
)

คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(

(

)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
)

คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(

(

)
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
)

คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

21
ภาคผนวกที่ 7 (1)
(ร่าง) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
การทำลายต้นมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่าง โดย วิธีขุดหลุมฝังกลบ
อำเภอ.......................จังหวัด…………………………………
เมื่อพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงและคณะทำงาน ระดับตำบลลงความเห็น แล้วว่า
เป็นโรคให้ทำลายโดยวิธีการขุดหลุมฝังกลบ การดำเนินการโดยถอนทำลายต้นมันสำปะหลังตามพื้นที่ที่ระบุไว้ใน
แบบรายงานรายละเอียดภาระงานการทำลายมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่าง รายแปลง โดยถอนทั้งต้นไม่ให้ เหลือเหง้า
หรื อ ตาหรื อ เศษซากหรื อ ชิ้ น ส่ ว นที่ ส ามารถงอกใหม่ ไ ด้ ใ นพื้ น ที่ แ ล้ ว นำไปฝั ง ในหลุ ม ลึ ก ขนาดตามกำหนดใน
รายละเอียดแต่ละแปลง พ่นต้นมันสำปะหลังด้วยสารกำจัดวัชพืช อะมีทรีน 80% WG หรือ ซัลเฟนทราโซน 48% SC
หรือ ไดยูรอน 80% WP อย่างใดอย่างหนึ่ง และกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร จากนั้นพ่นสารเคมีกำจัด
แมลงหวี่ขาวยาสูบในแปลงที่พบอาการใบด่างและแปลงข้างเคียงให้ทั่วต้นมันสำปะหลัง สำหรับสารเคมีที่แนะนำคือ
อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20
ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
รายละเอียด

1

1. แปลงของ ........ชื่อ - สกุล เจ้าของแปลง......(ตัวอย่าง นาย ก..)...................
2. ที่ตั้งแปลง..... หมู่ที่........ตำบล..................อำเภอ ...........................
3. พิกัดแปลง .....................................................................................................
4. พื้นที่ปลูกทั้งหมด ........5........ ไร่ พื้นที่ทำลาย........1.......ไร่
5 สถานที่ดำเนินการห่างจากจังหวัดโดยประมาณ 30 กิโลเมตร
6. รูปแบบการทำลาย...ทั้งแปลง กรณีถ้าทำลายเป็นบางส่วนของแปลง ให้ระบุ
บริเวณไหนของแปลง...เช่น ทำลายบางส่วนของพื้นที่ปลูกทั้ง หมด โดยทำลาย
ส่วนมุมแปลงด้านทิศตะวันออก ฝั่งติดถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 10222
พื้นที่ทำลาย 40 x 40 เมตร = 1,600 ตารางเมตร = 1 ไร่ ด้านทิศตะวันตก
ติดแปลงนาย ข. ดังภาพ
แปลงนาย ข.

แปลงนาย ก.

40 40 เมตร
เมตร

ถนน ทางหลวงชนบท หมายเลข
10222

แปลงที่

N

ถนน

7. ขุดหลุมขนาดกว้าง x ยาว x ลึก = 2x2x3 เมตร จำนวน....1....หลุม
8. ตัด(ขุด) ต้นมันสำปะหลังตามรูปแบบข้อ 6.
9. ขนต้นมันที่ตัดแล้วลงหลุมโดยไม่ทิ้งเศษซาก ชิ้นส่วนต้นมันสำปะหลังตกค้าง
ในแปลง
10. พ่นสารกำจัดสารกำจัดวัชพืช อะมีทรีน 80% WG หรือ ซัลเฟนทราโซน 48%
SC หรือ ไดยูรอน 80% WP อย่างใดอย่างหนึ่ง บนต้นมันสำปะหลังที่ทิ้งลงในหลุม

งบประมาณ
(บาท)
2,160

22
แปลงที่

รายละเอียด

งบประมาณ
(บาท)

2

11. กลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร
12. พ่นสารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบบริเวณแปลงที่พบอาการใบด่างและแปลง
ข้างเคียงให้ทั่วต้นมันสำปะหลัง สำหรับสารเคมีที่แนะนำ คือ อิมิดาโคลพริด 70%
WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
1. แปลงของ ........ชื่อ - สกุล เจ้าของแปลง......(นาย ข.).........................
2. ที่ตั้งแปลง..... หมู่ที่........ตำบล..................อำเภอ ...........................
3. พิกัดแปลง .....................................................................................................
4. พื้นที่ปลูกทั้งหมด ........2........ ไร่ พื้นที่ทำลาย........2.......ไร่
5 สถานที่ดำเนินการห่างจากจังหวัดโดยประมาณ 20 กิโลเมตร
6. รูปแบบการทำลาย ทั้งแปลง

4,320

N

แปลงนาย ก.
แปลงนาย ข.

ถนน

3

7. ขุดหลุมขนาดกว้าง x ยาว x ลึก = 3x3x3 เมตร จำนวน....1....หลุม
8. ตัด(ขุด) ต้นมันสำปะหลังตามรูปแบบข้อ 5.
9. ขนต้นมันที่ตัดแล้วลงหลุมโดยไม่ทิ้งเศษซาก ชิ้นส่วนต้นมันสำปะหลังตกค้าง
ในแปลง
10. พ่นสารกำจัดวัชพืช อะมีทรีน 80% WG หรือ ซัลเฟนทราโซน 48% SC หรือ
ไดยูรอน 80% WP อย่างใดอย่างหนึ่ง บนต้นมันสำปะหลังที่ทิ้งลงในหลุม
11. กลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร
12. พ่ นสารเคมี กำจั ดแมลงหวี่ ขาวยาสู บในแปลงที่ พบอาการใบด่ างและแปลง
ข้างเคียงให้ทั่วต้นมันสำปะหลัง สำหรับสารเคมีที่แนะนำ คือ อิมิดาโคลพริด 70%
WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
1. แปลงของ ........ชื่อ - สกุล เจ้าของแปลง......(นาย ค.).........................
2. ที่ตั้งแปลง..... หมู่ที่........ตำบล..................อำเภอ ...........................
3. พิกัดแปลง .....................................................................................................
4. พื้นที่ปลูกทั้งหมด ........10........ ไร่ พื้นที่ทำลาย........10.......ไร่
5 สถานที่ดำเนินการห่างจากจังหวัดโดยประมาณ 50 กิโลเมตร

21,600
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แปลงที่

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
6. รูปแบบการทำลาย ทั้งแปลง
N

แปลงนาย ค.

แปลงนาย ข.

ถนน

7. ขุดหลุมขนาดกว้าง x ยาว x ลึก = 3x3x3 เมตร จำนวน....3....หลุม
8. ตัด (ขุด) ต้นมันสำปะหลังตามรูปแบบข้อ 6.
9. ขนต้นมันที่ตัดแล้วลงหลุมโดยไม่ทิ้งเศษซาก ชิ้นส่วนต้นมันสำปะหลังตกค้าง
ในแปลง
10. พ่นสารกำจัดวัชพืช อะมีทรีน 80% WG หรือ ซัลเฟนทราโซน 48% SC หรือ
ไดยูรอน 80% WP อย่างใดอย่างหนึ่ง บนต้นมันสำปะหลังที่ทิ้งลงในหลุม
11. กลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร
12. พ่นสารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในแปลงที่พบอาการใบด่างและแปลง
ข้างเคีย งให้ ทั่วต้ นมั นสำปะหลัง สำหรั บสารเคมี ที่แนะนำ คื อ อิ มิด าโคลพริ ด
70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา
20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อ
น้ำ 20 ลิตร
**** หมายเหตุ
- ขนาดและจำนวนหลุมขึ้นกับอายุมันสำปะหลัง และความเหมาะสมของพื้นที่
- ค่าใช้จ่ายอาจขึ้นกับระยะทางการขนย้ายรถขุด
เงื่อนไข
- ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสั่งจ้าง
การตรวจรับ
- คณะกรรมการตรวจรับ 3 คน ลงนามตรวจรับงานตามรายละเอียด และเกษตรกรเจ้าของแปลงลงนามรับรอง
การดำเนินการทำลาย ในใบรายงานผลการทำลายแปลงมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่าง รายแปลง ที่พิมพ์ จากใน
ระบบรายงานออนไลน์ (http://cmd.doae.go.th)
- รูปถ่ายก่อนและหลังดำเนินการ

24
ภาคผนวกที่ 7 (2)
(ร่าง) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
การทำลายต้นมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่าง โดย วิธีถอนใส่ถุง/กระสอบตากแดด
อำเภอ.......................จังหวัด…………………………………
เมื่อพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงและคณะทำงาน ระดับตำบลลงความเห็น แล้วว่า
เป็นโรคและให้ทำลายโดยวิธี ถอนใส่ถุง/กระสอบตากแดด การดำเนินการต้องถอนทำลายต้นมันสำปะหลังตาม
พื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบรายงานรายละเอียดภาระงานการทำลายมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่าง รายแปลง โดยเมื่อพบ
การระบาดของโรคใบด่ างมั น สำปะหลัง ในแปลง ให้ ก ำจัด ต้ น มัน สำปะหลั ง ที่ พ บโรคเป็ น ท่ อน ใส่ถุ ง /กระสอบ
มัดปากถุงให้สนิท นำไปตากแดดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย จากนั้นพ่นสารเคมีกำจัด
แมลงหวี่ขาวยาสูบในแปลงที่พบอาการใบด่างและแปลงข้างเคียงให้ทั่วต้นมันสำปะหลัง สำหรับสารเคมีที่แนะนำ
คือ อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ
น้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
รายละเอียด

1

1. แปลงของ ........ชื่อ - สกุล เจ้าของแปลง......(ตัวอย่าง นาย ก..)...................
2. ที่ตั้งแปลง..... หมู่ที่........ตำบล..................อำเภอ ...........................
3. พิกัดแปลง .....................................................................................................
4. พื้นที่ปลูกทั้งหมด ........5........ ไร่ พื้นที่ทำลาย........0.25.......ไร่
5. รูปแบบการทำลาย...ทั้งแปลง หรือบางส่วน ให้ระบุส่วนไหนของแปลง.........
เช่น ทำลายบางส่ วนของพื้ น ที่ ป ลูก ทั้ง หมด โดยทำลายส่ วนมุ มแปลงด้ านทิ ศ
ตะวันออก ฝั่งติดถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 10222 พื้นที่ทำลาย 20 x
20เมตร ด้านทิศตะวันตกติดแปลงนาย ข. ดังภาพ
แปลงนาย ข.

แปลงนาย ก.

20 20 เมตร
เมตร

ถนน ทางหลวงชนบท หมายเลข
10222

แปลงที่

N

ถนน

6. ตัด (ขุด) ต้นมันสำปะหลังไม่ให้เหลือเหง้าตามรูปแบบข้อ 5. โดยตัดเป็นท่อน
ใส่ถุง/กระสอบมัดปากถุงให้สนิท
7. ตากแดดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย
8. นำถุงขยะมั นสำปะหลังจากข้อ 7. ทิ้ง ทำลายในพื้นที่ที่ท้องถิ่นจัดไว้เพื่อเป็น
สถานที่ทิ้งขยะ หรือขุดหลุมฝังดิน
9. พ่น สารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ ในแปลงที่ พบอาการใบด่ างและแปลง
ข้างเคีย งให้ ทั่วต้ นมั นสำปะหลัง สำหรั บสารเคมี ที่แนะนำ คื อ อิ มิด าโคลพริ ด
70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา
20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อ
น้ำ 20 ลิตร

งบประมาณ
(บาท)
540

25
แปลงที่

รายละเอียด

2

1. แปลงของ ........ชื่อ - สกุล เจ้าของแปลง......(นาย ข.).........................
2. ที่ตั้งแปลง..... หมู่ที่........ตำบล..................อำเภอ ...........................
3. พิกัดแปลง .....................................................................................................
4. พื้นที่ปลูกทั้งหมด ........2........ ไร่ พื้นที่ทำลาย........0.13.......ไร่
5. รูปแบบการทำลาย ทำลายเฉพาะต้นเป็นโรคและต้นข้างเคียงโดยรอบในรัศมี
2 เมตร (หรื อ 25 ต้ น ) รวม 26 ต้น /จุ ด จำนวน 8 จุด คิ ดเป็ น พื้ น ทำลาย
(26x8)/1,600 = 0.13 ไร่

งบประมาณ
(บาท)
280

N

แปลงนาย ก.
แปลงนาย ข.

ถนน

3

6. ตัด (ขุด) ต้นมันสำปะหลังไม่ให้เหลือเหง้าตามรูปแบบข้อ 5. โดยตัดเป็นท่อน
ใส่ถุงมัดปากถุงให้สนิท
7. ตากแดดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย
8. นำถุงขยะมันสำปะหลังจากข้อ 7. ทิ้งทำลายในพื้นที่ที่ท้องถิ่นจัดไว้เพื่อเป็น
สถานที่ทิ้งขยะ หรือขุดหลุมฝังดิน
9. พ่น สารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ ในแปลงที่ พ บอาการใบด่ างและแปลง
ข้างเคีย งให้ ทั่วต้ นมั นสำปะหลัง สำหรั บสารเคมี ที่แนะนำ คื อ อิ มิด าโคลพริ ด
70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา
20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อ
น้ำ 20 ลิตร
1. แปลงของ ........ชื่อ - สกุล เจ้าของแปลง......(นาย ค.).........................
2. ที่ตั้งแปลง..... หมู่ที่........ตำบล..................อำเภอ ...........................
3. พิกัดแปลง .....................................................................................................
4. พื้นที่ปลูกทั้งหมด ........5........ ไร่ พื้นที่ทำลาย........5.......ไร่
5. รูปแบบการทำลาย ทั้งแปลง
N

แปลงนาย ค.

แปลงนาย ข.

ถนน

6. ตัด (ขุด) ต้นมันสำปะหลังไม่ให้เหลือเหง้าตามรูปแบบข้อ 5. โดยตัดเป็นท่อน

10,800

26
แปลงที่

รายละเอียด

งบประมาณ
(บาท)

ใส่ถุงดำมัดปากถุงให้สนิท
7. ตากแดดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังเน่าตาย
8. นำถุงขยะมันสำปะหลังจากข้อ 7. ทิ้งทำลายในพื้นที่ที่ท้องถิ่นจัดไว้เพื่อเป็น
สถานที่ทิ้งขยะ หรือขุดหลุมฝังดิน
9. พ่น สารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ ในแปลงที่ พบอาการใบด่ างและแปลง
ข้างเคีย งให้ ทั่วต้ นมั นสำปะหลัง สำหรั บสารเคมี ที่แนะนำ คื อ อิ มิด าโคลพริ ด
70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา
20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อ
น้ำ 20 ลิตร
**** หมายเหตุ ขนาดและจำนวนถุงเป็นไปตามอายุมันสำปะหลัง
เงื่อนไข
- ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสั่งจ้าง
การตรวจรับ
- คณะกรรมการตรวจรับ 3 คน ลงนามตรวจรับงานตามรายละเอียด และเกษตรกรเจ้าของแปลงลงนาม
รับรองการดำเนินการทำลาย ในใบรายงานผลการทำลายแปลงมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่าง รายแปลง ที่พิมพ์
จากในระบบรายงานออนไลน์ (http://cmd.doae.go.th)
- รูปถ่ายก่อนและหลังดำเนินการ

27
ภาคผนวกที่ 7 (3)
(ร่าง) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
การทำลายต้นมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่าง โดย วิธีบดสับให้ละเอียด
อำเภอ.......................จังหวัด…………………………………
เมื่อพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงและคณะทำงาน ระดับตำบลลงความเห็นแล้วว่าเป็น
โรคและให้ทำลายโดยบดสับให้ละเอียด การดำเนินการต้องถอนทำลายต้นมันสำปะหลังตามพื้นที่ที่กรมวิชาการ
เกษตรระบุไว้ในแบบรายงานรายละเอียดภาระงานการทำลายมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่าง รายแปลง โดยเมื่อพบการ
ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลง ให้กำจัดต้นมันสำปะหลังที่พบโรคโดยนำเข้าเครื่องบดป่นหรือเครื่องสับย่อย
และรองพื้นด้วยพลาสติกให้เศษต้นที่ถูกทำลายอยู่บนพลาสติก คลุมด้วยพลาสติกตากแดดให้ต้นมันสำปะหลังแห้ง
ตายจากนั้ น พ่ น สารเคมี ก ำจั ด แมลงหวี่ ข าวยาสู บ ในแปลงที่ พ บอาการใบด่ า งและแปลงข้ า งเคี ย งให้ ทั่ ว ต้ น
มันสำปะหลัง สำหรับสารเคมีที่แนะนำ คือ อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน
10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
รายละเอียด

1

1. แปลงของ ........ชื่อ - สกุล เจ้าของแปลง......(ตัวอย่าง นาย ก..)...................
2. ที่ตั้งแปลง..... หมู่ที่........ตำบล..................อำเภอ ...........................
3. พิกัดแปลง .....................................................................................................
4. พื้นที่ปลูกทั้งหมด ........5........ ไร่ พื้นที่ทำลาย........0.25.......ไร่
5 สถานที่ดำเนินการห่างจากจังหวัดโดยประมาณ 15 กิโลเมตร
6. รูปแบบการทำลาย...ทั้งแปลง หรือบางส่วน ให้ระบุส่วนไหนของแปลง.........
เช่น ทำลายบางส่วนของพื้ นที่ปลูกทั้ง หมด โดยทำลายส่วนมุมแปลงด้านทิ ศ
ตะวันออก ฝั่งติดถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 10222 พื้นที่ทำลาย 20 x
20 เมตร ด้านทิศตะวันตกติดแปลงนาย ข. ดังภาพ
แปลงนาย ข.

แปลงนาย ก.

20 20 เมตร
เมตร

ถนน ทางหลวงชนบท หมายเลข
10222

แปลงที่

N

ถนน

7. ตัด (ขุด) ต้นมันสำปะหลังไม่ให้เหลือเหง้าตามรูปแบบข้อ 5. เข้าเครื่องบด
ป่นหรือเครื่องสับย่อย โดยรองพื้ นด้วยพลาสติกให้เศษต้ นที่ถูกทำลายอยู่บ น
พลาสติก
8. พ่นสารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในแปลงที่พบอาการใบด่างและแปลง
ข้างเคียงให้ทั่วต้นมันสำปะหลัง สำหรับสารเคมีที่แนะนำ คือ อิมิดาโคลพริด
70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา
20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัม
ต่อน้ำ 20 ลิตร

งบประมาณ
(บาท)
540

28
แปลงที่

รายละเอียด

2

1. แปลงของ ........ชื่อ - สกุล เจ้าของแปลง......(นาย ข.).........................
2. ที่ตั้งแปลง..... หมู่ที่........ตำบล..................อำเภอ ...........................
3. พิกัดแปลง .....................................................................................................
4. พื้นที่ปลูกทั้งหมด ........2........ ไร่ พื้นที่ทำลาย........0.13.......ไร่
5 สถานที่ดำเนินการห่างจากจังหวัดโดยประมาณ 10 กิโลเมตร
6. รูปแบบการทำลาย ทำลายเฉพาะต้นเป็นโรคและต้นข้างเคียงโดยรอบใน
รัศ มี 2 เมตร (หรื อ 25 ต้ น ) รวม 26 ต้ น /จุ ด จำนวน 8 จุ ด คิ ด เป็ น พื้ น
ทำลาย (26x8)/1,600 = 0.13 ไร่

งบประมาณ
(บาท)
280

N

แปลงนาย ก.
แปลงนาย ข.

ถนน

3

7. ตัด (ขุด) ต้นมันสำปะหลังไม่ให้เหลือเหง้าตามรูปแบบข้อ 5. เข้าเครื่องบด
ป่นหรือเครื่องสับย่อย โดยรองพื้ นด้วยพลาสติกให้เศษต้นที่ถูกทำลายอยู่บ น
พลาสติก
8. พ่นสารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในแปลงที่พบอาการใบด่างและแปลง
ข้างเคียงให้ทั่วต้นมันสำปะหลัง สำหรับสารเคมีที่ แนะนำ คือ อิมิดาโคลพริด
70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา
20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัม
ต่อน้ำ 20 ลิตร
1. แปลงของ ........ชื่อ - สกุล เจ้าของแปลง......(นาย ค.).........................
2. ที่ตั้งแปลง..... หมู่ที่........ตำบล..................อำเภอ ...........................
3. พิกัดแปลง .....................................................................................................
4. พื้นที่ปลูกทั้งหมด ........5........ ไร่ พื้นที่ทำลาย........5.......ไร่
5 สถานที่ดำเนินการห่างจากจังหวัดโดยประมาณ 30 กิโลเมตร
6. รูปแบบการทำลาย ทั้งแปลง
แปลงนาย ค.

แปลงนาย ข.

N

ถนน

7. ตัด (ขุด) ต้นมันสำปะหลังไม่ให้เหลือเหง้าตามรูปแบบข้อ 5. เข้าเครื่องบด
ป่นหรือเครื่องสับย่อย โดยรองพื้ นด้วยพลาสติกให้ เศษต้นที่ถูกทำลายอยู่บ น
พลาสติก

10,800
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แปลงที่

รายละเอียด

งบประมาณ
(บาท)

8. พ่นสารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในแปลงที่พบอาการใบด่างและแปลง
ข้างเคียงให้ทั่วต้นมันสำปะหลัง สำหรับสารเคมีที่ แนะนำ คื อ อิมิดาโคลพริด
70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา
20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิต ร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัม
ต่อน้ำ 20 ลิตร
**** หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจขึ้นกับระยะทางการขนย้ายเครื่องบด สับ
เงื่อนไข
- ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสั่งจ้าง
การตรวจรับ
- คณะกรรมการตรวจรั บ 3 คน มาจากคณะทำงานขั บ เคลื่ อ นโครงก ารป้ อ งกั น และกำจั ด โรคใบด่ า ง
มันสำปะหลัง ระดับอำเภอ โดย 2 ใน 3 มาจากผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร 1 คน และผู้แทนกรมวิชาการ
เกษตร 1 คน ลงนามตรวจรับงานตามรายละเอียด และเกษตรกรเจ้าของแปลงลงนามรับรองการดำเนินการ
ทำลาย ในใบรายงานผลการทำลายแปลงมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่าง รายแปลง ที่พิมพ์จากในระบบรายงาน
ออนไลน์ (http://cmd.doae.go.th)
- รูปถ่ายก่อนและหลังดำเนินการ

30
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ภาคผนวกที่ 8 (2)
รายงานการทำลายต้นมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่าง รายแปลง (ใบงาน)
โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
จังหวัด.....................อำเภอ.................ตำบล.....................
ตามใบสั่งจ้างเลขที่................ลำดับที่...................
ชื่อผู้รับจ้าง......................................................................เลขบัตรประจำตัวประชาชน............................................
ชื่อ-สกุล เจ้าของแปลง ....................................................เลขบัตรประจำตัวประชาชน ..........................................
ที่ตั้งแปลง หมู่ที่............... พิกัดที่ตั้งแปลง zone…………… X……..…………………...........Y…………………………………..
พื้นที่ปลูก .........................ไร่ พื้นที่ระบาด ...................ไร่
เป้าหมายดำเนินการ
วันที่
วันที่แล้ว
ดำเนินการ
เสร็จ

การปฏิบัติงาน
วันที่
วันที่แล้ว
ดำเนินการ
เสร็จ

ได้ดำเนินเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ..........................................ผู้รับจ้าง/ผู้ส่งมอบ
(..........................................)
.........../.........../.........
รับรองผลการดำเนินการ
ลงชื่อ...........................................เจ้าของแปลง
(...........................................)
.........../.........../.........

รายละเอียดการทำลาย
รูปแบบ
วิธีการ

พื้นที่
(ไร่)

ตรวจสอบแล้ว ได้ดำเนินการครบถ้วนตามขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะการทำลาย
ต้นมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่างที่กำหนด
ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการตรวจรับ
(...............................................)
ตำแหน่ง...................................................
.........../.........../.........
ลงชื่อ...............................................กรรมการตรวจรับ
(...............................................)
ตำแหน่ง...................................................
.........../.........../.........
ลงชื่อ...............................................กรรมการตรวจรับ
(...............................................)
ตำแหน่ง...................................................
.........../.........../.........
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ภาคผนวกที่ 9
แบบคำร้องขออุทธรณ์ / คัดค้านการตรวจสอบสิทธิ์
โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

เรื่อง การขอ  อุทธรณ์  คัดค้าน การตรวจสอบสิทธิ์ข้อมูลโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
เรียน  คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด
 คณะทำงานการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
นามสกุล
เลขประจำตัว

ประชาชน อยู่บ้านเลขที่

ตำบล

อำเภอ

โดยมีที่ตั้งแปลงอยู่ที่ หมู่ที่

ตำบล

หมู่ที่

จังหวัด
อำเภอ

จังหวัด

สาเหตุการ  อุทธรณ์  คัดค้าน เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบสิทธิ์ต่อไป
ลงชื่อ
(
วันที่
/

ผู้อุทธรณ์/คัดค้าน
) ตัวบรรจง
/
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ภาคผนวกที่ 10
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขอรับสิทธิ์
โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
กรณีผู้แจ้ง  เสียชีวิต  เจ็บป่วย  ต้องโทษติดคุก  ไปต่างประเทศ  อื่น ๆ
วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

เรียน  คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด
 คณะทำงานการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
นามสกุล
เลขประจำตัว
ประชาชน อยู่บ้านเลขที่
ตำบล
นาย/นาง/นางสาว

อำเภอ

หมู่ที่

จังหวัด

มีความเกี่ยวข้องกับ
นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
ในฐานะ
ขอยื่นคำร้องเป็นผู้รับสิทธิ์แทน พร้อม
นี้ได้แนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ลงชื่อ

ผลการพิจารณา

(
วันที่

ลงชื่อ
(

ผู้ขอรับสิทธิ์
) ตัวบรรจง
/

/

)

ผู้รับรอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/บุคคลอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือในตำบลหรือหมู่บ้าน
ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว
นามสกุล
มีความเกี่ยวข้องเป็น
กับผู้แจ้งรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ซึ่ง  เสียชีวิต  เจ็บป่วย  ต้องโทษติดคุก  ไปต่างประเทศ  อื่น ๆ
ลงชื่อ
(

พยาน
) ตัวบรรจง
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