
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 28 กันยายน 2564 

 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
อุทกภยั 1 เกษตรฯ ตามนายกลงพื้นท่ี แจกไตรโคเดอร์มา 2.6 หม่ืนกิโล- 

เมลด็พนัธุ์ดี 2 พนัซอง ช่วยเกษตรกรเบ้ืองตน้ 
ไทยแลนดพ์ลสั 

2 เกษตรฯ ตามนายกลงพื้นท่ี แจกไตรโคเดอร์มา 2.6 หม่ืนกิโล- 
เมลด็พนัธุ์ดี 2 พนัซอง ช่วยเกษตรกรเบ้ืองตน้ 

Voice เสียงประชาชน 

3 กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมผลิตตน้พนัธุ์พืชผกั/พืชอาหารรอง รับ
ภยัพิบติัท่ีจะเกิดขึ้นในปี 2564/2565  กวา่   4.4 ลา้นตน้ พนัธุ์ไมผ้ล/
ไมย้นืตน้/พืชเศรษฐกิจอีกรวม 176,400 ตน้ไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ประเดิมท่ีสุโขทยัแจกไตรโคเดอร์มา 2.6 หม่ืนกิโล เมลด็พนัธุ์ดี  
2 พนัซอง ช่วยเกษตรกรประสบภยัน ้าท่วม 

เกษตรท ากิน 

4 เกษตรฯ ตามนายกลงพื้นท่ี แจกไตรโคเดอร์มา 2.6 หม่ืนกิโล- 
เมลด็พนัธุ์ดี 2 พนัซอง ช่วยเกษตรกรเบ้ืองตน้ 

All News Express 

5 นายกฯ-เฉลิมชยั" ลุยสุโขทยั สั่ง เร่งเยยีวยาเกษตรกรสุโขทยั 
ถูกน ้าท่วม 

ไทยรัฐออนไลน์ 

6 นายกฯ-เฉลิมชยั" ลุยสุโขทยั สั่ง เร่งเยยีวยาเกษตรกรสุโขทยั 
ถูกน ้าท่วม 

The world news 

7 นายกฯ-เฉลิมชยั" ลุยสุโขทยั สั่ง เร่งเยยีวยาเกษตรกรสุโขทยั 
ถูกน ้าท่วม 

ข่าว 24 ชม. 

8 "เฉลิมชยั" สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร รุดช่วยเกษตรกรสุโขทยั 
เตรียมมอบชุดพืชพนัธุ์ดี และไตรโคเดอร์มา ฟ้ืนฟูหลงัน ้าลด 

เพจกา้วเกษตร 

9 "เฉลิมชยั" สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร รุดช่วยเกษตรกรสุโขทยั 
เตรียมมอบชุดพืชพนัธุ์ดี และไตรโคเดอร์มา ฟ้ืนฟูหลงัน ้าลด 

เพจ Farm Chanel 

10 เกษตรกร ‘น ้าท่วม’ รับเงินเยียวยาภายใน 3 เดือน กรุงเทพธุรกิจ 
11 กรมส่งเสริมการเกษตรเผยแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร

ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม ย  ้าเจา้หนา้ท่ีตอ้งด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร 
ผูป้ระสบอุทกภยัใหเ้ป็นระบบ ชดัเจน และรวดเร็ว 

ไทยแลนดพ์ลสั 

12 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัน ้าท่วม เป็นระบบ 
ชดัเจน รวดเร็ว 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

13 อุ่นใจได!้ กรมส่งเสริมฯกางแผนช่วยเกษตรกรประสบภยั 
น ้าท่วมก่อน-หลงั 

เดลินิวส์ออนไลน์ 



ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
อุทกภยั 14 เกษตรกร ‘น ้าท่วม‘ รับเงินเยียวยาภายใน 3 เดือน เนชัน่ออนไลน์ 

15 กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมแนวทาง ช่วยเหลือเกษตรกร  
จากภยัน ้าท่วมทั้งก่อนและหลงั 

ไบร์ททูเดย ์

16 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุวา่ เตรียมแนวทางการช่วยเหลือ
เกษตรกรผูป้ระสบภยัน ้าท่วมเรียบแลว้แลว้ พร้อมย  ้าใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้ง
ด าเนินการช่วยเหลือใหเ้ป็นระบบ ชดัเจน และรวดเร็ว 

จุฬา เรดิโอ พลสั 

17 กรมส่งเสริมการเกษตร เผยแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร
ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม เป็นระบบ ชดัเจน และรวดเร็ว 

เกษตรกา้วไกล 

18 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัน ้าท่วม เป็นระบบ 
ชดัเจน รวดเร็ว 

เชียงใหม่เมล ์

19 กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งลุย 10 มรตราการเร่งด่วนช่วยเกษตรกร
เหยือ่ “เต้ียนหมู่” 

เกษตรท ากิน 

 



 
เกษตรฯ ตามนายกลงพืน้ที่ แจกไตรโคเดอรม์า 2.6 หมื่นกิโล-เมล็ดพนัธุดี์ 2 พนัซอง ช่วยเกษตรกรเบือ้งตน้ 

 
วนัที่ 26 กนัยายน 2564 นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร รว่มตอ้นรบัพลเอกประยทุธ ์

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี พรอ้มดว้ย ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ลงพืน้ที่ตรวจ

ราชการจงัหวดัสโุขทยั เพื่อติดตามสถานการณน์ า้ท่วมจากฝนที่ตกหนกัสะสมอย่างต่อเนื่อง ท าใหน้ า้เอ่อลน้เขา้พืน้ที่ และไม่

สามารถระบายลงสูแ่ม่น า้ยมไดส้ะดวก เนื่องจากปรมิาณน า้ในแม่น า้ยมเพิ่มสงูขึน้ พรอ้มมอบปัจจยัการผลิตและเชือ้ราไตร

โคเดอรม์า เพื่อน าไปฟ้ืนฟพูืน้ที่เกษตร ณ วดับา้นซ่าน ต.บา้นซ่าน อ.ศรีส  าโรง จ.สโุขทยั โดยขอ้มลู ณ วนันี ้ส  านกังานเกษตร

จงัหวดัสโุขทยัไดร้ายงานว่า มีพืน้ที่เกษตรที่ประสบภยัในจงัหวดัสโุขทยั ประมาณ 283,922 ไร ่ใน 9 อ าเภอ 69 ต าบล ไดแ้ก่ 

อ าเภอศรีสชันาลยั ศรีนคร ทุ่งเสลี่ยม สวรรคโลก ศรีส  าโรง บา้นด่านลานหอย เมืองสโุขทยั กงไกรลาศ และอ าเภอคีรีมาศ 

 

 

 



นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า นอกจากการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่

ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2562 

และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2564 

แลว้ กรมสง่เสรมิการเกษตรยงัไดด้ าเนินโครงการผลิตพืชพนัธุดี์เพื่อส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูดแูลเกษตรกรผูป้ระสบภยั 

และใชใ้นภารกิจของกรมสง่เสรมิการเกษตรซึ่งด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ครอบคลมุพืน้ที่ทั่วประเทศ ส าหรบัสถานการณ์

อทุกภยัในพืน้ที่จงัหวดัสโุขทยัในครัง้นี ้ไดม้อบหมายใหศ้นูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 6 จงัหวดัพิษณโุลก ด าเนินการสง่มอบพืชพนัธุดี์ 

ประกอบดว้ยเมล็ดพืชพนัธุดี์ จ านวน 2,000 ซอง ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธุถ์ั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว พรกิจินดา และผกับุง้จีน รวมทัง้

ใหศ้นูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารกัขาพืช (ศทอ.) และศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) จดัเตรียมสารชีวภณัฑ ์

โดยเฉพาะเชือ้ราไตรโคเดอรม์า จ านวน 26,000 กิโลกรมั ส าหรบัใชฟ้ื้นฟสูภาพดินใหเ้หมาะสมต่อการปลกูพืชหลงัน า้ลด 

และเตรียมพรอ้มรบัมือกบัโรคพืชที่จะเกิดขึน้ โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชือ้รา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว โรคไหม้

ขา้ว เป็นตน้ โดยการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าเพื่อควบคมุโรคพืช 

นายเขม้แข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี ้กรมสง่เสรมิการเกษตร ไดเ้ตรียมการส ารองพนัธุพ์ืชไวใ้ชใ้นกรณีช่วยเหลือ

เกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกิจการสง่เสรมิการเกษตร ในปี 2564/2565 โดยตัง้เปา้ผลิตตน้พนัธุพ์ืชผกั/พืชอาหาร 

เช่น กะเพรา โหระพา แมงลกั พรกิ มะเขือ ผกัหวาน พรกิไทย แคบา้น ชะอม มะรุม สะเดา ไพล จ านวนรวม 4,410,000 ตน้ 

ผลิตและขยายพนัธุไ์มผ้ล/ไมย้ืนตน้/พืชเศรษฐกิจ เช่น กลว้ย ขนนุ จ าปาดะ ทเุรียน ฝรั่ง ชมพู่ นอ้ยหน่า มะขามเทศ มะขาม

เปรีย้ว มะนาว มะม่วง มะยงชิด มะละกอ ลิน้จี่ ลองกอง สม้โอ หม่อน อีกจ านวนรวม 176,400 ตน้ ไวเ้ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

  



 
เกษตรฯ ตามนายกลงพืน้ที่ แจกไตรโคเดอรม์า 2.6 หมื่นกิโล-เมล็ดพนัธุดี์ 2 พนัซอง ช่วยเกษตรกรเบือ้งตน้ 

 
วนันี ้(26 กนัยายน 2564) นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร ร่วมตอ้นรบัพลเอกประยุทธ ์

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี พรอ้มดว้ย ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ลงพืน้ที่ตรวจ

ราชการจงัหวดัสโุขทยั เพื่อติดตามสถานการณน์ า้ท่วมจากฝนที่ตกหนกัสะสมอย่างต่อเนื่อง ท าใหน้ า้เอ่อลน้เขา้พืน้ที่ และไม่

สามารถระบายลงสูแ่ม่น า้ยมไดส้ะดวก เนื่องจากปรมิาณน า้ในแม่น า้ยมเพิ่มสงูขึน้ พรอ้มมอบปัจจยัการผลิตและเชือ้ราไตร

โคเดอรม์า เพื่อน าไปฟ้ืนฟพูืน้ที่เกษตร ณ วดับา้นซ่าน ต.บา้นซ่าน อ.ศรีส  าโรง จ.สโุขทยั โดยขอ้มูล ณ วนันี ้ส  านกังานเกษตร

จงัหวดัสโุขทยัไดร้ายงานว่า มีพืน้ที่เกษตรที่ประสบภยัในจงัหวดัสโุขทยั ประมาณ 283,922 ไร ่ใน 9 อ าเภอ 69 ต าบล ไดแ้ก่ 

อ าเภอศรีสชันาลยั ศรีนคร ทุ่งเสลี่ยม สวรรคโลก ศรีส  าโรง บา้นด่านลานหอย เมืองสโุขทยั กงไกรลาศ และอ าเภอคีรีมาศ 

 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า นอกจากการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่

ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2562 

และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2564 

แลว้ กรมสง่เสรมิการเกษตรยงัไดด้ าเนินโครงการผลิตพืชพนัธุดี์เพื่อส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูดแูลเกษตรกรผูป้ระสบภยั 

และใชใ้นภารกิจของกรมสง่เสรมิการเกษตรซึ่งด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ครอบคลมุพืน้ที่ทั่วประเทศ ส าหรับสถานการณ์

อทุกภยัในพืน้ที่จงัหวดัสโุขทยัในครัง้นี ้ไดม้อบหมายใหศ้นูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 6 จงัหวดัพิษณโุลก ด าเนินการสง่มอบพืชพนัธุดี์ 



ประกอบดว้ยเมล็ดพืชพนัธุดี์ จ านวน 2,000 ซอง ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธุถ์ั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว พรกิจินดา และผกับุง้จีน รวมทัง้

ใหศ้นูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารกัขาพืช (ศทอ.) และศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) จดัเตรียมสารชีวภณัฑ ์

โดยเฉพาะเชือ้ราไตรโคเดอรม์า จ านวน 26,000 กิโลกรมั ส าหรบัใชฟ้ื้นฟสูภาพดินใหเ้หมาะสมต่อการปลกูพืชหลงัน า้ลด 

และเตรียมพรอ้มรบัมือกบัโรคพืชที่จะเกิดขึน้ โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชือ้รา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว โรคไหม้

ขา้ว เป็นตน้ โดยการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าเพื่อควบคมุโรคพืช 

นายเขม้แข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี ้กรมสง่เสรมิการเกษตร ไดเ้ตรียมการส ารองพนัธุพ์ืชไวใ้ชใ้นกรณีช่วยเหลือ

เกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกิจการสง่เสรมิการเกษตร ในปี 2564/2565 โดยตัง้เปา้ผลิตตน้พนัธุพ์ืชผกั/พืชอาหาร 

เช่น กะเพรา โหระพา แมงลกั พรกิ มะเขือ ผกัหวาน พรกิไทย แคบา้น ชะอม มะรุม สะเดา ไพล จ านวนรวม 4,410,000 ตน้ 

ผลิตและขยายพนัธุไ์มผ้ล/ไมย้ืนตน้/พืชเศรษฐกิจ เช่น กลว้ย ขนนุ จ าปาดะ ทเุรียน ฝรั่ง ชมพู่ นอ้ยหน่า มะขามเทศ มะขาม

เปรีย้ว มะนาว มะม่วง มะยงชิด มะละกอ ลิน้จี่ ลองกอง สม้โอ หม่อน อีกจ านวนรวม 176,400 ตน้ ไวเ้ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

  



 
กรมสง่เสรมิการเกษตร เตรียมผลิตตน้พนัธุพ์ืชผกั/พืชอาหารรอง รบัภยัพิบติัที่จะเกิดขึน้ในปี 2564/2565  กว่า   4.4 ลา้นตน้ 

พนัธุไ์มผ้ล/ไมย้ืนตน้/พืชเศรษฐกิจอีกรวม 176,400 ตน้ไวเ้ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ประเดิมที่สโุขทยัแจกไตรโคเดอรม์า 2.6 หมื่น

กิโล เมล็ดพนัธุดี์ 2 พนัซอง ช่วยเกษตรกรประสบภยัน า้ท่วม 

 
วนันี ้(26 กนัยายน 2564) นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร ร่วมตอ้นรบัพลเอกประยุทธ ์

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี พรอ้มดว้ย ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ลงพืน้ที่ตรวจ

ราชการจงัหวดัสโุขทยั เพื่อติดตามสถานการณน์ า้ท่วมจากฝนที่ตกหนกัสะสมอย่างต่อเนื่อง ท าใหน้ า้เอ่อลน้เขา้พืน้ที่ และไม่

สามารถระบายลงสูแ่ม่น า้ยมไดส้ะดวก เนื่องจากปรมิาณน า้ในแม่น า้ยมเพิ่มสงูขึน้ พรอ้มมอบปัจจยัการผลิตและเชือ้ราไตร

โคเดอรม์า เพื่อน าไปฟ้ืนฟพูืน้ที่เกษตร ณ วดับา้นซ่าน ต.บา้นซ่าน อ.ศรีส  าโรง จ.สโุขทยั โดยขอ้มลู ณ วนันี ้ส  านกังานเกษตร

จงัหวดัสโุขทยัไดร้ายงานว่า มีพืน้ที่เกษตรที่ประสบภยัในจงัหวดัสโุขทยั ประมาณ 283,922 ไร ่ใน 9 อ าเภอ 69 ต าบล ไดแ้ก่ 

อ าเภอศรีสชันาลยั ศรีนคร ทุ่งเสลี่ยม สวรรคโลก ศรีส  าโรง บา้นด่านลานหอย เมืองสโุขทยั กงไกรลาศ และอ าเภอคีรีมาศ 

 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า นอกจากการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่

ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2562 

และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2564 



แลว้ กรมสง่เสรมิการเกษตรยงัไดด้ าเนินโครงการผลิตพืชพนัธุดี์เพื่อส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูดแูลเกษตรกรผูป้ระสบภยั 

และใชใ้นภารกิจของกรมสง่เสรมิการเกษตรซึ่งด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ครอบคลมุพืน้ที่ทั่วประเทศ ส าหรบัสถานการณ์

อทุกภยัในพืน้ที่จงัหวดัสโุขทยัในครัง้นี ้ไดม้อบหมายใหศ้นูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 6 จงัหวดัพิษณโุลก ด าเนินการสง่มอบพืชพนัธุดี์ 

ประกอบดว้ยเมล็ดพืชพนัธุดี์ จ านวน 2,000 ซอง ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธุถ์ั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว พรกิจินดา และผกับุง้จีน รวมทัง้

ใหศ้นูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารกัขาพืช (ศทอ.) และศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) จดัเตรียมสารชีวภณัฑ ์

โดยเฉพาะเชือ้ราไตรโคเดอรม์า จ านวน 26,000 กิโลกรมั ส าหรบัใชฟ้ื้นฟสูภาพดินใหเ้หมาะสมต่อการปลกูพืชหลงัน า้ลด 

และเตรียมพรอ้มรบัมือกบัโรคพืชที่จะเกิดขึน้ โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชือ้รา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว โรคไหม้

ขา้ว เป็นตน้ โดยการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าเพื่อควบคมุโรคพืช 

นายเขม้แข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี ้กรมสง่เสรมิการเกษตร ไดเ้ตรียมการส ารองพนัธุพ์ืชไวใ้ชใ้นกรณีช่วยเหลือ

เกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกิจการสง่เสรมิการเกษตร ในปี 2564/2565 โดยตัง้เปา้ผลิตตน้พนัธุพ์ืชผกั/พืชอาหาร 

เช่น กะเพรา โหระพา แมงลกั พรกิ มะเขือ ผกัหวาน พรกิไทย แคบา้น ชะอม มะรุม สะเดา ไพล จ านวนรวม 4,410,000 ตน้ 

ผลิตและขยายพนัธุไ์มผ้ล/ไมย้ืนตน้/พืชเศรษฐกิจ เช่น กลว้ย ขนนุ จ าปาดะ ทเุรียน ฝรั่ง ชมพู่ นอ้ยหน่า มะขามเทศ มะขาม

เปรีย้ว มะนาว มะม่วง มะยงชิด มะละกอ ลิน้จี่ ลองกอง สม้โอ หม่อน อีกจ านวนรวม 176,400 ตน้ ไวเ้ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

 

  



 
เกษตรฯ ตามนายกลงพืน้ที่ แจกไตรโคเดอรม์า 2.6 หมื่นกิโล-เมล็ดพนัธุดี์ 2 พนัซอง ช่วยเกษตรกรเบือ้งตน้ 

 
วนันี ้(26 กนัยายน 2564) นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร ร่วมตอ้นรบัพลเอกประยุทธ ์

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี พรอ้มดว้ย ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ลงพืน้ที่ตรวจ

ราชการจงัหวดัสโุขทยั เพื่อติดตามสถานการณน์ า้ท่วมจากฝนที่ตกหนกัสะสมอย่างต่อเนื่อง ท าใหน้ า้เอ่อลน้เขา้พืน้ที่ และไม่

สามารถระบายลงสูแ่ม่น า้ยมไดส้ะดวก เนื่องจากปรมิาณน า้ในแม่น า้ยมเพิ่มสงูขึน้ พรอ้มมอบปัจจยัการผลิตและเชือ้ราไตร

โคเดอรม์า เพื่อน าไปฟ้ืนฟพูืน้ที่เกษตร ณ วดับา้นซ่าน ต.บา้นซ่าน อ.ศรีส  าโรง จ.สโุขทยั โดยขอ้มลู ณ วนันี ้ส  านกังานเกษตร

จงัหวดัสโุขทยัไดร้ายงานว่า มีพืน้ที่เกษตรที่ประสบภยัในจงัหวดัสโุขทยั ประมาณ 283,922 ไร ่ใน 9 อ าเภอ 69 ต าบล ไดแ้ก่ 

อ าเภอศรีสชันาลยั ศรีนคร ทุ่งเสลี่ยม สวรรคโลก ศรีส  าโรง บา้นด่านลานหอย เมืองสโุขทยั กงไกรลาศ และอ าเภอคีรีมาศ 

 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า นอกจากการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่

ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2562 

และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2564 

แลว้ กรมสง่เสรมิการเกษตรยงัไดด้ าเนินโครงการผลิตพืชพนัธุดี์เพื่อส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูดแูลเกษตรกรผูป้ระสบภยั 

และใชใ้นภารกิจของกรมสง่เสรมิการเกษตรซึ่งด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ครอบคลมุพืน้ที่ทั่วประเทศ ส าหรบัสถานการณ์

อทุกภยัในพืน้ที่จงัหวดัสโุขทยัในครัง้นี ้ไดม้อบหมายใหศ้นูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 6 จงัหวดัพิษณโุลก ด าเนินการสง่มอบพืชพนัธุดี์ 



ประกอบดว้ยเมล็ดพืชพนัธุดี์ จ านวน 2,000 ซอง ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธุถ์ั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว พรกิจินดา และผกับุง้จีน รวมทัง้

ใหศ้นูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารกัขาพืช (ศทอ.) และศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) จดัเตรียมสารชีวภณัฑ ์

โดยเฉพาะเชือ้ราไตรโคเดอรม์า จ านวน 26,000 กิโลกรมั ส าหรบัใชฟ้ื้นฟสูภาพดินใหเ้หมาะสมต่อการปลกูพืชหลงัน า้ลด 

และเตรียมพรอ้มรบัมือกบัโรคพืชที่จะเกิดขึน้ โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชือ้รา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว โรคไหม้

ขา้ว เป็นตน้ โดยการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าเพื่อควบคมุโรคพืช 

นายเขม้แข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี ้กรมสง่เสรมิการเกษตร ไดเ้ตรียมการส ารองพนัธุพ์ืชไวใ้ชใ้นกรณีช่วยเหลือ

เกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกิจการสง่เสรมิการเกษตร ในปี 2564/2565 โดยตัง้เปา้ผลิตตน้พนัธุพ์ืชผกั/พืชอาหาร 

เช่น กะเพรา โหระพา แมงลกั พรกิ มะเขือ ผกัหวาน พรกิไทย แคบา้น ชะอม มะรุม สะเดา ไพล จ านวนรวม 4,410,000 ตน้ 

ผลิตและขยายพนัธุไ์มผ้ล/ไมย้ืนตน้/พืชเศรษฐกิจ เช่น กลว้ย ขนนุ จ าปาดะ ทเุรียน ฝรั่ง ชมพู่ นอ้ยหน่า มะขามเทศ มะขาม

เปรีย้ว มะนาว มะม่วง มะยงชิด มะละกอ ลิน้จี่ ลองกอง สม้โอ หม่อน อีกจ านวนรวม 176,400 ตน้ ไวเ้ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

 

  



"นายกฯ-เฉลิมชยั" ลยุสโุขทยั สั่ง เรง่เยียวยาเกษตรกรสโุขทยัถกูน า้ท่วม 

 
นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ สั่งกรมสง่เสรมิการเกษตร รุดช่วยเกษตรกรสโุขทยั เตรียมมอบชุดพืชพนัธุดี์ และ

ไตรโคเดอรม์า ฟ้ืนฟหูลงัน า้ลด 

วนัที่ 26 ก.ย. 64 นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.

เกษตรและสหกรณ ์มีความห่วงใยต่อเกษตรกรที่ไดร้บัความเสียหายจากสถานการณน์ า้ท่วมและภยัพิบติัดา้นการเกษตรใน

พืน้ที่ จ.สโุขทยั และในโอกาสที่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี พรอ้มดว้ย รมว.เกษตรและสหกรณ ์ลงพืน้ที่เพื่อ

ติดตามสถานการณ ์พรอ้มตรวจเยี่ยมประชาชน และเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณใ์นครัง้นี ้จึงไดส้ั่งการใหก้รม

สง่เสรมิการเกษตรจดัทีมเจา้หนา้ที่ลงพืน้ที่ส  ารวจความเสียหาย และเยียวยาเกษตรกรหลงัน า้ลดทนัที 

นายเขม้แข็ง กล่าวอีกว่า ในวนันีไ้ดก้ าหนดประชมุใหก้ารช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอทุกภยั ภายหลงัจากที่ เมื่อ

วนัที่ 25 ก.ย. 64 ไดล้งพืน้ที่พรอ้มกบัทีมเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง ส ารวจพืน้ที่เกษตรที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตอุทุกภยั ซึ่งขณะนี ้

พบว่า พืน้ที่เกษตรที่ประสบภยัประมาณ 169,297 ไร ่แบ่งเป็น ดา้นขา้ว 150,774 ไร ่พืชไรแ่ละพืชผกั 16,761 ไร ่ไมผ้ลไมย้ืน

ตน้ 1,762 ไร ่ไดร้บัผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและปรมิาณน า้สมทบจากทางเหนือ ท าให ้อ.ศรีส  าโรง สวรรค

โลก ศรีนคร คีรีมาศ บา้นด่านลานหอย เมืองสโุขทยั ทุ่งเสลี่ยม กงไกรลาศ และศรีสชันาลยั ไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก 

 ทัง้นี ้กรมสง่เสรมิการเกษตร โดยศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 6 จ.พิษณโุลก ไดจ้ดัชุดช่วยเหลือ ประกอบดว้ยเมล็ดพืชพนัธุ์

ดี จ านวน 2,000 ซอง ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธุถ์ั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว พริกจินดา และผกับุง้จีน จากโครงการผลิตพืชพนัธุดี์เพื่อ

ส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูดแูลเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกิจของกรมสง่เสรมิการเกษตร และไตรโครเดอรม์า 

ส าหรบัฟ้ืนฟพูืน้ที่เกษตรหลงัน า้ลดพรอ้มช่วยบรรจเุมล็ดพนัธุดี์รว่มกบัเจา้หนา้ที่ส  านกังานเกษตรจงัหวดัสโุขทยั แจกจ่ายให้

เกษตรกรและเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อ



ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2562 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้น

การเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2564 โดยด่วนต่อไป. 

  



 
"นายกฯ-เฉลิมชยั" ลยุสโุขทยั สั่ง เรง่เยียวยาเกษตรกรสโุขทยัถกูน า้ท่วม 

 
นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ สั่งกรมสง่เสรมิการเกษตร รุดช่วยเกษตรกรสโุขทยั เตรียมมอบชุดพืชพนัธุดี์ และ

ไตรโคเดอรม์า ฟ้ืนฟหูลงัน า้ลด 

วนัที่ 26 ก.ย. 64 นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.

เกษตรและสหกรณ ์มีความห่วงใยต่อเกษตรกรที่ไดร้บัความเสียหายจากสถานการณน์ า้ท่วมและภยัพิบติัดา้นการเกษตรใน

พืน้ที่ จ.สโุขทยั และในโอกาสที่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี พรอ้มดว้ย รมว.เกษตรและสหกรณ ์ลงพืน้ที่เพื่อ

ติดตามสถานการณ ์พรอ้มตรวจเยี่ยมประชาชน และเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณใ์นครัง้นี ้จึงไดส้ั่งการใหก้รม

สง่เสรมิการเกษตรจดัทีมเจา้หนา้ที่ลงพืน้ที่ส  ารวจความเสียหาย และเยียวยาเกษตรกรหลงัน า้ลดทนัที 

นายเขม้แข็ง กล่าวอีกว่า ในวนันีไ้ดก้ าหนดประชมุใหก้ารช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอทุกภยั ภายหลงัจากที่ เมื่อ

วนัที่ 25 ก.ย. 64 ไดล้งพืน้ที่พรอ้มกบัทีมเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง ส ารวจพืน้ที่เกษตรที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตอุทุกภยั ซึ่งขณะนี ้

พบว่า พืน้ที่เกษตรที่ประสบภยัประมาณ 169,297 ไร ่แบ่งเป็น ดา้นขา้ว 150,774 ไร ่พืชไรแ่ละพืชผกั 16,761 ไร ่ไมผ้ลไมย้ืน

ตน้ 1,762 ไร ่ไดร้บัผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและปรมิาณน า้สมทบจากทางเหนือ ท าให ้อ.ศรีส  าโรง สวรรค

โลก ศรีนคร คีรีมาศ บา้นด่านลานหอย เมืองสโุขทยั ทุ่งเสลี่ยม กงไกรลาศ และศรีสชันาลยั ไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก 

 ทัง้นี ้กรมสง่เสรมิการเกษตร โดยศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 6 จ.พิษณโุลก ไดจ้ดัชุดช่วยเหลือ ประกอบดว้ยเมล็ดพืชพนัธุ์

ดี จ านวน 2,000 ซอง ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธุถ์ั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว พริกจินดา และผกับุง้จีน จากโครงการผลิตพืชพนัธุดี์เพื่อ

ส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูดแูลเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกิจของกรมสง่เสรมิการเกษตร และไตรโครเดอรม์า 

ส าหรบัฟ้ืนฟพูืน้ที่เกษตรหลงัน า้ลดพรอ้มช่วยบรรจเุมล็ดพนัธุดี์รว่มกบัเจา้หนา้ที่ส  านกังานเกษตรจงัหวดัสโุขทยั แจกจ่ายให้



เกษตรกรและเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2562 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้น

การเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2564 โดยด่วนต่อไป. 

  



 
"นายกฯ-เฉลิมชยั" ลยุสโุขทยั สั่ง เรง่เยียวยาเกษตรกรสโุขทยัถกูน า้ท่วม 

 
นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ สั่งกรมสง่เสรมิการเกษตร รุดช่วยเกษตรกรสโุขทยั เตรียมมอบชุดพืชพนัธุดี์ และ

ไตรโคเดอรม์า ฟ้ืนฟหูลงัน า้ลด 

วนัที่ 26 ก.ย. 64 นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.

เกษตรและสหกรณ ์มีความห่วงใยต่อเกษตรกรที่ไดร้บัความเสียหายจากสถานการณน์ า้ท่วมและภยัพิบติัดา้นการเกษตรใน

พืน้ที่ จ.สโุขทยั และในโอกาสที่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี พรอ้มดว้ย รมว.เกษตรและสหกรณ ์ลงพืน้ที่เพื่อ

ติดตามสถานการณ ์พรอ้มตรวจเยี่ยมประชาชน และเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณใ์นครัง้นี ้จึงไดส้ั่งการใหก้รม

สง่เสรมิการเกษตรจดัทีมเจา้หนา้ที่ลงพืน้ที่ส  ารวจความเสียหาย และเยียวยาเกษตรกรหลงัน า้ลดทนัที 

นายเขม้แข็ง กล่าวอีกว่า ในวนันีไ้ดก้ าหนดประชมุใหก้ารช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอทุกภยั ภายหลงัจากที่ เมื่อ

วนัที่ 25 ก.ย. 64 ไดล้งพืน้ที่พรอ้มกบัทีมเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง ส ารวจพืน้ที่เกษตรที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตอุทุกภยั ซึ่งขณะนี ้

พบว่า พืน้ที่เกษตรที่ประสบภยัประมาณ 169,297 ไร ่แบ่งเป็น ดา้นขา้ว 150,774 ไร ่พืชไรแ่ละพืชผกั 16,761 ไร ่ไมผ้ลไมย้ืน

ตน้ 1,762 ไร ่ไดร้บัผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและปรมิาณน า้สมทบจากทางเหนือ ท าให ้อ.ศรีส  าโรง สวรรค

โลก ศรีนคร คีรีมาศ บา้นด่านลานหอย เมืองสโุขทยั ทุ่งเสลี่ยม กงไกรลาศ และศรีสชันาลยั ไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก 

 ทัง้นี ้กรมสง่เสรมิการเกษตร โดยศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 6 จ.พิษณโุลก ไดจ้ดัชุดช่วยเหลือ ประกอบดว้ยเมล็ดพืชพนัธุ์

ดี จ านวน 2,000 ซอง ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธุถ์ั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว พริกจินดา และผกับุง้จีน จากโครงการผลิตพืชพนัธุดี์เพื่อ

ส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูดแูลเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกิจของกรมสง่เสรมิการเกษตร และไตรโครเดอรม์า 



ส าหรบัฟ้ืนฟพูืน้ที่เกษตรหลงัน า้ลดพรอ้มช่วยบรรจเุมล็ดพนัธุดี์รว่มกบัเจา้หนา้ที่ส  านกังานเกษตรจงัหวดัสโุขทยั แจกจ่ายให้

เกษตรกรและเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2562 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้น

การเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2564 โดยด่วนต่อไป. 

  



 
"เฉลิมชยั" สั่งกรมสง่เสรมิการเกษตร รุดช่วยเกษตรกรสโุขทยั เตรียมมอบชดุพืชพนัธุดี์ และไตรโคเดอรม์า ฟ้ืนฟหูลงัน า้ลด 

 
วนัที่ 25 ก.ย.64 นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์มีความห่วงใยต่อเกษตรกรที่ไดร้บัความเสียหายจากสถานการณน์ า้ท่วมและภยั

พิบติัดา้นการเกษตรในพืน้ที่จงัหวดัสโุขทยั และในโอกาสที่ พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี พรอ้มดว้ย ดร.เฉลิม

ชยั ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ลงพืน้ที่เพื่อติดตามสถานการณ ์พรอ้มตรวจเยี่ยมประชาชน และ



เกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณใ์นครัง้นี ้จึงไดส้ั่งการใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรจดัทีมเจา้หนา้ที่ลงพืน้ที่ส  ารวจ

ความเสียหาย และเยียวยาเกษตรกรหลงัน า้ลดทนัที 

นายเขม้แข็ง กล่าวอีกว่า วนันี ้(25 ก.ย.64) ไดล้งพืน้ที่พรอ้มกบัทีมเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง ส ารวจพืน้ที่เกษตรที่ไดร้บัผลกระทบ

จากเหตอุทุกภยั พรอ้มเตรียมประชมุใหก้ารช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอทุกภยัในวนัพรุง่นี ้ซึ่งขณะนีพ้บว่า พืน้ที่เกษตรที่

ประสบภยัประมาณ 169,297 ไร ่แบ่งเป็น ดา้นขา้ว 150,774 ไร ่พืชไรแ่ละพืชผกั 16,761 ไร ่ไมผ้ลไมย้ืนตน้ 1,762 ไร ่ไดร้บั

ผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและปรมิาณน า้สมทบจากทางเหนือ ท าใหอ้  าเภอศรีส  าโรง สวรรคโลก ศรีนคร คีรี

มาศ บา้นด่านลานหอย เมืองสโุขทยั ทุ่งเสลี่ยม กงไกรลาศ และอ าเภอศรีสชันาลยั ไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก 

ทัง้นี ้กรมสง่เสรมิการเกษตร โดยศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 6 จงัหวดัพิษณโุลก ไดจ้ดัชดุช่วยเหลือ ประกอบดว้ยเมล็ดพืชพนัธุดี์ 

จ านวน 2,000 ซอง ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธุถ์ั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว พรกิจินดา และผกับุง้จีน จากโครงการผลิตพืชพนัธุดี์เพื่อ

ส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูดแูลเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกิจของกรมสง่เสรมิการเกษตร และไตรโครเดอรม์า 

ส าหรบัฟ้ืนฟพูืน้ที่เกษตรหลงัน า้ลดพรอ้มช่วยบรรจเุมล็ดพนัธุดี์รว่มกบัเจา้หนา้ที่ส  านกังานเกษตรจงัหวดัสโุขทยั แจกจ่ายให้

เกษตรกรและเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2562 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้น

การเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2564 โดยด่วนต่อไป 

  



 

 
  



 
เกษตรกร ‘น า้ท่วม’ รบัเงินเยียวยาภายใน 3 เดือน 

 
อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร เขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง ระบ ุอิทธิพลของพายุดีเปรสชนัโกนเซิน และพายโุซนรอ้นเตีย้น

หมู่ สง่ผลใหม้ีฝนตกหนกัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคกลาง และภาคตะวนัออก ท าใหพ้ืน้ที่

การเกษตรไดร้บัความเสียหาย 

กรมฯ จึงก าหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยั โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือขณะเกิดภยั ใหส้  านกังาน

เกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ประเมินสถานการณเ์บือ้งตน้ และจดัชุดเฉพาะกิจลงพืน้ที่ประสบภยั เพื่อใหค้วาม

ช่วยเหลือเบือ้งตน้ รวมถึงใหค้ าแนะน าในการดแูลรกัษาพืชผลทางการเกษตรที่ประสบภยั และประสานหน่วยงานในพืน้ที่ 

วางแผนการบรหิารจดัการน า้ ผลกัดนัน า้ และสบูน า้ออกจากพืน้ที่การเกษตร 

สว่นช่วงหลงัเกิดภยั หรือหลงัจากสถานการณค์ลี่คลาย ใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ จดั

ทีมฟ้ืนฟอูทุกภยัลงพืน้ที่ส  ารวจความเดือดรอ้นและการช่วยเหลือดา้นต่างๆ เพื่อหยุดยัง้ความเสียหาย เช่น เรง่ระบายน า้ออก

จากพืน้ที่ลุม่ต ่า การบ าบดัน า้เสียในพืน้ที่เกษตร การดแูลสขุภาพสตัวแ์ละป้องกนัโรค การส ารวจความเสียหายและการ

เยียวยาช่วยเหลือดา้นพืช ดา้นปศสุตัว ์ดา้นประมง  

 เมื่ออธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ใหเ้รง่รดัส ารวจและประเมินความเสียหาย และเรง่ใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยั

พิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั โดยน าเสนอคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ และจงัหวดั



พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขัน้ตอนอย่างเครง่ครดั ซึ่งการใหค้วามช่วยเหลือตอ้งแลว้เสรจ็ภายใน 3 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่

เกิดภยั 

 นอกจากนี ้ตอ้งใหค้ าแนะน าเกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลกูใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณน์ า้ในพืน้ที่การ

สนบัสนนุพนัธุไ์มผ้ล ไมย้ืนตน้ เมล็ดพนัธุผ์กั สารชีวภณัฑ ์เช่น เชือ้ไตรโคเดอรม์่า เพื่อแจกจ่ายใหเ้กษตรกรในพืน้ที่ประสบภยั

อทุกภยัหลงัน า้ลด 

  



 
กรมสง่เสรมิการเกษตรเผยแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัน า้ท่วม ย า้เจา้หนา้ที่ตอ้งด าเนินการช่วยเหลือ

เกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยัใหเ้ป็นระบบ ชดัเจน และรวดเร็ว 

 
นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า ในช่วงเดือนกนัยายน 2564 ประเทศไทยไดร้บั

อิทธิพลจากร่องมรสมุพดัผ่าน และพายดีุเปรสชนั “โกนเซิน” ที่อ่อนก าลงัลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่า และมีร่องมรสมุ

พาดผ่านบรเิวณภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และพายโุซนรอ้น “เตีย้นหมู่” สง่ผลใหม้ีฝนตกหนกัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคกลาง และภาคตะวนัออก สง่ผลกระทบต่อพืน้ที่การเกษตรเสียหาย กรม

สง่เสรมิการเกษตรจึงไดก้ าหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยั เพื่อย า้แนวทางการปฏิบติัใหก้บัทกุ

หน่วยงานในระดบัพืน้ที่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือโดยขณะเกิดภยั 

ใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ 

1.ประเมินสถานการณเ์บือ้งตน้ และรายงานสถานการณพ์ืน้ที่การเกษตรประสบภยัพิบติัใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรทราบโดย

ด่วน 

2.จดัชดุเฉพาะกิจลงพืน้ที่ประสบภยั เพื่อใหค้วามช่วยเหลือเบือ้งตน้แก่เกษตรกรที่ประสบภยั รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้

ค าแนะน าในการดแูลรกัษาพืชผลทางการเกษตรที่ประสบภยั 



3.เตรียมขอ้มลูพืน้ที่เพาะปลกูเชิงแผนที่ และประสานงาน ชป.ในพืน้ที่/ทอ้งถิ่น/ปภ.จงัหวดั ฯลฯ เพื่อวางแผนการบรหิาร

จดัการน า้ ผลกัดนัน า้ สบูน า้ออกจากพืน้ที่การเกษตร 

4.ประสานการปฏิบติังานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และศนูยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยั

พิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง 

อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วอีกว่า สว่นช่วงหลงัเกิดภยั หรือหลงัจากท่ีสถานการณค์ลี่คลายแลว้ ให้

ส  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดงันี  ้

1.จดัทีมฟ้ืนฟอูทุกภยั (One team for all jobs) โดยมอบหมายใหเ้กษตรอ าเภอในฐานะประธานคณะท างานปฏิบติัการ

ขบัเคลื่อนนโยบายส าคญัและแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตร ระดบัอ าเภอ (Operation Team : OT) ในพืน้ที่ที่ประสบอทุกภยั 

อ านวยการและบรูณาการการปฏิบติัของเจา้หนา้ที่ลงพืน้ที่ส  ารวจความเดือดรอ้นและการช่วยเหลือเกษตรกรดา้นต่างๆ เพื่อ

หยดุยัง้ความเสียหาย เช่น การเรง่ระบายน า้ออกจากพืน้ที่ลุม่ต ่า การบ าบดัน า้เสียในพืน้ที่เกษตร การดแูลสขุภาพสตัวแ์ละ

ปอ้งกนัโรค การใหบ้ริการคลินิกเกษตร (พืช ประมง ปศสุตัว)์ การส ารวจความเสียหายและการเยียวยาช่วยเหลือดา้นพืช 

ดา้นปศสุตัว ์ดา้นประมง ฯลฯ ทัง้นี ้ใหป้ระสานงานการปฏิบติักบักองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ และ

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลในพืน้ที่นัน้ ๆ 

2.เมื่ออธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั

กรณีฉกุเฉิน ใหเ้รง่รดัส ารวจและประเมินความเสียหาย 

3.เรง่รดัด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2562 หลกัเกณฑก์ารใชจ้่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยน าเสนอคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ/จงัหวดั (ก.ช.ภ.อ./

ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขัน้ตอนอย่างเครง่ครดั โดยด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 

เดือน นบัตัง้แต่วนัที่เกิดภยั 

4.ใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลกูใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณน์ า้ในพืน้ที่ การดแูลรกัษา และการ

จดัการความชืน้ในฤดฝูน การจดัการพืน้ที่และการระบายน า้ออกจากพืน้ที่เพาะปลกู การฟ้ืนฟพูืชหลงัน า้ลด และการปอ้งกนั

ก าจดัศตัรูพืช 

5.สนบัสนนุพนัธุไ์มผ้ล ไมย้ืนตน้ เมล็ดพนัธุผ์กั สารชีวภณัฑ ์เช่น เชือ้ไตรโคเดอรม์่า เพื่อแจกจ่ายใหเ้กษตรกรในพืน้ที่ประสบ

ภยัอทุกภยั หลงัน า้ลด 

6.รายงานสถานการณ ์การช่วยเหลือ ความตอ้งการของเกษตรกร ปัญหาอปุสรรคต่อเลขานกุารคณะอนกุรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณร์ะดบัจงัหวดั เพื่อทราบ/พิจารณา เสนอประธานตามล าดบัทกุวนัจนกว่าสถานการณจ์ะเขา้สูภ่าวะปกติ 

 ทัง้นี ้ไดก้ าชบัใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัรายงานความกา้วหนา้ผลการส ารวจความเสียหายและการใหค้วาม

ช่วยเหลือใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรทราบทกุสปัดาหจ์นกว่าการช่วยเหลือจะแลว้เสรจ็ 

  



 
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัน า้ท่วม เป็นระบบ ชดัเจน รวดเรว็ 

นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า ในช่วงเดือนกนัยายน 2564 ประเทศไทยไดร้บั

อิทธิพลจากร่องมรสมุพดัผ่านและพายดีุเปรสชนั เกิดฝนตกหนกัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาค

กลางและภาคตะวนัออก สง่ผลกระทบต่อพืน้ที่การเกษตรเสียหาย  

กรมสง่เสรมิการเกษตร ก าหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยั เพื่อย า้แนวทางการปฏิบติัใหก้บัทกุ

หน่วยงานในระดบัพืน้ที่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ โดยขณะเกิดภยั 

ใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ /ประเมินสถานการณเ์บือ้งตน้ และรายงานสถานการณ์

พืน้ที่การเกษตรประสบภยัพิบติัใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรทราบโดยด่วน /จดัชดุเฉพาะกิจลงพืน้ที่ประสบภยั เพื่อใหค้วาม

ช่วยเหลือเบือ้งตน้/เตรียมขอ้มลูพืน้ที่เพาะปลกูเชิงแผนที่ /ประสานการปฏิบติังานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัจงัหวดั และศนูยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง สว่นช่วงหลงัเกิด

ภยั หรือหลงัจากที่สถานการณค์ลี่คลายแลว้ จดัทีมฟ้ืนฟูอทุกภยั ลงพืน้ที่ส  ารวจความเดือดรอ้นและการช่วยเหลือเกษตรกร

ดา้นต่างๆ เพื่อหยดุยัง้ความเสียหาย 

 เมื่ออธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรือผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ใหเ้รง่รดัส ารวจและประเมินความเสียหาย /เรง่รดัด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร

ผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั ที่พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขัน้ตอนอย่างเครง่ครดั โดยด าเนินการให้

ความช่วยเหลือใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่เกิดภยั ใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลกูให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณน์ า้ในพืน้ที่ สนบัสนนุพนัธุไ์มผ้ล ไมย้ืนตน้ เมล็ดพนัธุผ์กั สารชีวภณัฑ ์อย่างไรก็ตามไดก้ าชบัให้

ส  านกังานเกษตรจงัหวดัรายงานความกา้วหนา้ผลการส ารวจความเสียหายและการใหค้วามช่วยเหลือใหก้รมสง่เสริม

การเกษตรทราบทุกสปัดาหจ์นกว่าการช่วยเหลือจะแลว้เสรจ็ 

  



 
อุ่นใจได!้ กรมสง่เสรมิฯกางแผนช่วยเกษตรกรประสบภยัน า้ท่วมก่อน-หลงั 

 
เมื่อวนัที่ 27 ก.ย. นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือน ก.ย. 64 ประเทศ

ไทยไดร้บัอิทธิพลจากร่องมรสมุพดัผ่าน และพายุดีเปรสชนั “โกนเซิน” ที่อ่อนก าลงัลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่า และมี

รอ่งมรสมุพาดผ่านบรเิวณภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และพายุโซนรอ้น “เตีย้นหมู่” สง่ผลใหม้ีฝนตกหนกัใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคกลาง และภาคตะวนัออก สง่ผลกระทบต่อพืน้ที่การเกษตรเสียหาย 

กรมสง่เสรมิการเกษตรจึงไดก้ าหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยั เพื่อย า้แนวทางการปฏิบติัใหก้บัทกุ

หน่วยงานในระดบัพืน้ที่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

โดยขณะเกิดภยั ใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ 

1.ประเมินสถานการณเ์บือ้งตน้ และรายงานสถานการณพ์ืน้ที่การเกษตรประสบภยัพิบติัใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรทราบโดย

ด่วน 

2.จดัชุดเฉพาะกิจลงพืน้ที่ประสบภยั เพื่อใหค้วามช่วยเหลือเบือ้งตน้แก่เกษตรกรที่ประสบภยั รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้

ค าแนะน าในการดแูลรกัษาพืชผลทางการเกษตรที่ประสบภยั 

3.เตรียมขอ้มลูพืน้ที่เพาะปลกูเชิงแผนที่ และประสานงาน ชป.ในพืน้ที่/ทอ้งถิ่น/ปภ.จงัหวดั ฯลฯ เพื่อวางแผนการบรหิาร

จดัการน า้ ผลกัดนัน า้ สบูน า้ออกจากพืน้ที่การเกษตร 

4.ประสานการปฏิบติังานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และศนูยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยั

พิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง 



อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วอีกว่า สว่นช่วงหลงัเกิดภยั หรือหลงัจากท่ีสถานการณค์ลี่คลายแลว้ ให้

ส  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดงันี  ้

1.จดัทีมฟ้ืนฟอูทุกภยั (One team for all jobs) โดยมอบหมายใหเ้กษตรอ าเภอในฐานะประธานคณะท างานปฏิบติัการ

ขบัเคลื่อนนโยบายส าคญัและแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตร ระดบัอ าเภอ (Operation Team : OT) ในพืน้ที่ที่ประสบอทุกภยั 

อ านวยการและบรูณาการการปฏิบติัของเจา้หนา้ที่ลงพืน้ที่ส  ารวจความเดือดรอ้นและการช่วยเหลือเกษตรกรดา้นต่างๆ เพื่อ

หยดุยัง้ความเสียหาย เช่น การเรง่ระบายน า้ออกจากพืน้ที่ลุม่ต ่า การบ าบดัน า้เสียในพืน้ที่เกษตร การดแูลสขุภาพสตัวแ์ละ

ปอ้งกนัโรค การใหบ้ริการคลินิกเกษตร (พืช ประมง ปศสุตัว)์ การส ารวจความเสียหายและการเยียวยาช่วยเหลือดา้นพืช 

ดา้นปศสุตัว ์ดา้นประมง ฯลฯ ทัง้นี ้ใหป้ระสานงานการปฏิบติักบักองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ และ

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลในพืน้ที่นัน้ ๆ 

2.เมื่ออธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั

กรณีฉกุเฉิน ใหเ้รง่รดัส ารวจและประเมินความเสียหาย 

3.เรง่รดัด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2562 หลกัเกณฑก์ารใชจ้่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยน าเสนอคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ/จงัหวดั (ก.ช.ภ.อ./

ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขัน้ตอนอย่างเครง่ครดั โดยด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 

เดือน นบัตัง้แต่วนัที่เกิดภยั 

4.ใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลกูใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณน์ า้ในพืน้ที่ การดแูลรกัษา และการ

จดัการความชืน้ในฤดฝูน การจดัการพืน้ที่และการระบายน า้ออกจากพืน้ที่เพาะปลกู การฟ้ืนฟพูืชหลงัน า้ลด และการปอ้งกนั

ก าจดัศตัรูพืช 

5.สนบัสนนุพนัธุไ์มผ้ล ไมย้ืนตน้ เมล็ดพนัธุผ์กั สารชีวภณัฑ ์เช่น เชือ้ไตรโคเดอรม์่า เพื่อแจกจ่ายใหเ้กษตรกรในพืน้ที่ประสบ

ภยัอทุกภยั หลงัน า้ลด 

6.รายงานสถานการณ ์การช่วยเหลือ ความตอ้งการของเกษตรกร ปัญหาอปุสรรคต่อเลขานกุารคณะอนกุรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณร์ะดบัจงัหวดั เพื่อทราบ/พิจารณา เสนอประธานตามล าดบัทกุวนัจนกว่าสถานการณจ์ะเขา้สูภ่าวะปกติ 

ทัง้นี ้ไดก้ าชบัใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัรายงานความกา้วหนา้ผลการส ารวจความเสียหายและการใหค้วาม

ช่วยเหลือใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรทราบทกุสปัดาหจ์นกว่าการช่วยเหลือจะแลว้เสรจ็ 

  



  เกษตรกร ‘น า้ท่วม‘ รบัเงินเยียวยาภายใน 3 เดือน 

 
อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร เขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง ระบ ุอิทธิพลของพายุดีเปรสชนัโกนเซิน และพายโุซนรอ้นเตีย้น

หมู่ สง่ผลใหม้ีฝนตกหนกัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคกลาง และภาคตะวนัออก ท าใหพ้ืน้ที่

การเกษตรไดร้บัความเสียหาย 

 กรมฯจึงก าหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยั โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือขณะเกิดภยั ใหส้  านกังาน

เกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ประเมินสถานการณเ์บือ้งตน้ และจดัชุดเฉพาะกิจลงพืน้ที่ประสบภยั เพื่อใหค้วาม

ช่วยเหลือเบือ้งตน้ รวมถึงใหค้ าแนะน าในการดแูลรกัษาพืชผลทางการเกษตรที่ประสบภยั และประสานหน่วยงานในพืน้ที่ 

วางแผนการบรหิารจดัการน า้ ผลกัดนัน า้ และสบูน า้ออกจากพืน้ที่การเกษตร 

สว่นช่วงหลงัเกิดภยั หรือหลงัจากสถานการณค์ลี่คลาย ใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ จดั

ทีมฟ้ืนฟอูทุกภยัลงพืน้ที่ส  ารวจความเดือดรอ้นและการช่วยเหลือดา้นต่างๆ เพื่อหยุดยัง้ความเสียหาย เช่น เรง่ระบายน า้ออก

จากพืน้ที่ลุม่ต ่า การบ าบดัน า้เสียในพืน้ที่เกษตร การดแูลสขุภาพสตัวแ์ละป้องกนัโรค การส ารวจความเสียหายและการ

เยียวยาช่วยเหลือดา้นพืช ดา้นปศสุตัว ์ดา้นประมง  

เมื่ออธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือผูว้่าราชการจังหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ใหเ้รง่รดัส ารวจและประเมินความเสียหาย และเรง่ใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยั

พิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั โดยน าเสนอคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ และจงัหวดั

พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขัน้ตอนอย่างเครง่ครดั ซึ่งการใหค้วามช่วยเหลือตอ้งแลว้เสรจ็ภายใน 3 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่

เกิดภยั 

  นอกจากนี ้ตอ้งใหค้ าแนะน าเกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลกูใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณน์ า้ในพืน้ที่การ

สนบัสนนุพนัธุไ์มผ้ล ไมย้ืนตน้ เมล็ดพนัธุผ์กั สารชีวภณัฑ ์เช่น เชือ้ไตรโคเดอรม์่า เพื่อแจกจ่ายใหเ้กษตรกรในพืน้ที่ประสบภยั

อทุกภยัหลงัน า้ลด 



  
กรมสง่เสรมิการเกษตร เตรียมแนวทาง ช่วยเหลือเกษตรกร จากภยัน า้ท่วมทัง้ก่อนและหลงั 

 
กรมสง่เสรมิการเกษตร เตรียมแนวทาง ช่วยเหลือเกษตรกร หลงัไดร้บัผลกระทบจากรอ่งมรสมุพดัผ่านและพายุ

ดีเปรสชนั น า้ท่วมทัง้ก่อนและหลงั 

นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า ในช่วงเดือนกนัยายน 2564 ประเทศไทยไดร้บั

อิทธิพลจากร่องมรสมุพดัผ่านและพายดีุเปรสชนั เกิดฝนตกหนกัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาค

กลางและภาคตะวนัออก สง่ผลกระทบต่อพืน้ที่การเกษตรเสียหาย  

กรมสง่เสรมิการเกษตร ก าหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยั เพื่อย า้แนวทางการปฏิบติัใหก้บัทกุ

หน่วยงานในระดบัพืน้ที่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ  

ขณะเกิดภยั ใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ 

• ประเมินสถานการณเ์บือ้งตน้ และรายงานสถานการณพ์ืน้ที่การเกษตรประสบภยัพิบติัใหก้รมสง่เสรมิ

การเกษตรทราบโดยด่วน  

• จดัชดุเฉพาะกิจลงพืน้ที่ประสบภยั เพื่อใหค้วามช่วยเหลือเบือ้งตน้ 

• เตรียมขอ้มลูพืน้ที่เพาะปลกูเชิงแผนที่ 

• ประสานการปฏิบติังานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และศนูยติ์ดตามและ

แกไ้ขปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง  

หลงัเกิดภยั หรือหลงัจากที่สถานการณค์ลี่คลายแลว้ จดัทีมฟ้ืนฟอูทุกภยัลงพืน้ที่ส  ารวจความเดือดรอ้นและการ

ช่วยเหลือเกษตรกรดา้นต่างๆ เพื่อหยุดยัง้ความเสียหาย 



เมื่ออธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรือผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ใหเ้รง่รดัส ารวจและประเมินความเสียหาย / เรง่รดัด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร

ผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั ที่พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขัน้ตอนอย่างเครง่ครดั โดยด าเนินการให้

ความช่วยเหลือใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่เกิดภยั ใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลกูให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณน์ า้ในพืน้ที่ สนบัสนนุพนัธุไ์มผ้ล ไมย้ืนตน้ เมล็ดพนัธุผ์กั สารชีวภณัฑ ์อย่างไรก็ตามไดก้ าชบัให้

ส  านกังานเกษตรจงัหวดัรายงานความกา้วหนา้ผลการส ารวจความเสียหายและการใหค้วามช่วยเหลือใหก้รมสง่เสริม

การเกษตรทราบทุกสปัดาหจ์นกว่าการช่วยเหลือจะแลว้เสรจ็ 

  



 
อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร ระบวุ่า เตรียมแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัน า้ท่วมเรียบแลว้แลว้ 

พรอ้มย า้ใหเ้จา้หนา้ที่ตอ้งด าเนินการช่วยเหลือใหเ้ป็นระบบ ชดัเจน และรวดเรว็ 

นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า ในช่วงเดือนกนัยายน ประเทศไทยไดร้บัอิทธิพล

จากรอ่งมรสมุพดัผ่าน และพายดีุเปรสชนั “โกนเซิน” และพายโุซนรอ้น “เตีย้นหมู่” สง่ผลใหม้ีฝนตกหนกัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคกลาง และภาคตะวนัออก กรมสง่เสรมิการเกษตรจึงไดก้ าหนดแนว

ทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยั เพื่อย า้แนวทางการปฏิบติัใหก้บัทุกหน่วยงานในระดบัพืน้ที่สามารถด าเนินการ

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ขณะเกิดภยั ใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตร

อ าเภอ ด าเนินการ ประเมินสถานการณเ์บือ้งตน้ และรายงานสถานการณพ์ืน้ที่การเกษตรประสบภยัพิบติัโดยด่วน พรอ้มจดั

ชดุเฉพาะกิจลงพืน้ที่ประสบภยั เพื่อใหค้วามช่วยเหลือเบือ้งตน้แก่เกษตรกรที่ประสบภยั รวมถึงออกเยี่ยมเยียนใหค้ าแนะน า

ในการดแูลรกัษาพืชผลทางการเกษตรที่ประสบภยั และเตรียมขอ้มลูพืน้ที่เพาะปลกูเชิงแผนที่ เพื่อวางแผนการบรหิารจดัการ

น า้ ผลกัดนัน า้ สบูน า้ออกจากพืน้ที่การเกษตร ประสานการปฏิบติังานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จงัหวดั และศนูยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง 

สว่นช่วงหลงัเกิดภยั หรือหลงัจากท่ีสถานการณค์ลี่คลายแลว้ ใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตร

อ าเภอ ใหด้ าเนินการจดัทีมฟ้ืนฟอูทุกภยั อ านวยการและบรูณาการการปฏิบติัของเจา้หนา้ที่ลงพืน้ที่ส  ารวจความเดือดรอ้น

และการช่วยเหลือเกษตรกรดา้นต่างๆ เพื่อหยุดยัง้ความเสียหาย พรอ้มเรง่รดัด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร

ผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั ใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร สนบัสนนุพนัธุไ์มผ้ล ไมย้ืนตน้ เมล็ดพนัธุผ์กั สาร

ชีวภณัฑ ์เพื่อแจกจ่ายใหเ้กษตรกรในพืน้ที่ประสบภยัอทุกภยั หลงัน า้ลด 

  



 
กรมสง่เสรมิการเกษตร เผยแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัน า้ท่วม เป็นระบบ ชดัเจน และรวดเรว็ 

 
นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า ในช่วงเดือนกนัยายน 2564 ประเทศไทยไดร้บั

อิทธิพลจากร่องมรสมุพดัผ่าน และพายดีุเปรสชนั “โกนเซิน” ที่อ่อนก าลงัลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่า และมีร่องมรสมุ

พาดผ่านบรเิวณภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และพายโุซนรอ้น “เตีย้นหมู่” สง่ผลใหม้ีฝนตกหนกัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคกลาง และภาคตะวนัออก สง่ผลกระทบต่อพืน้ที่การเกษตรเสียหาย กรม

สง่เสรมิการเกษตรจึงไดก้ าหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยั เพื่อย า้แนวทางการปฏิบติัใหก้บัทกุ

หน่วยงานในระดบัพืน้ที่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

 โดยขณะเกิดภยั ใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดงันี  ้

1.ประเมินสถานการณเ์บือ้งตน้ และรายงานสถานการณพ์ืน้ที่การเกษตรประสบภยัพิบติัใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรทราบโดย

ด่วน 

2.จดัชดุเฉพาะกิจลงพืน้ที่ประสบภยั เพื่อใหค้วามช่วยเหลือเบือ้งตน้แก่เกษตรกรที่ประสบภยั รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้

ค าแนะน าในการดแูลรกัษาพืชผลทางการเกษตรที่ประสบภยั 



3.เตรียมขอ้มลูพืน้ที่เพาะปลกูเชิงแผนที่ และประสานงาน ชป.ในพืน้ที่/ทอ้งถิ่น/ปภ.จังหวดั ฯลฯ เพื่อวางแผนการบรหิาร

จดัการน า้ ผลกัดนัน า้ สบูน า้ออกจากพืน้ที่การเกษตร 

4.ประสานการปฏิบติังานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และศนูยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยั

พิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง 

 อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วอีกว่า สว่นช่วงหลงัเกิดภยั หรือหลงัจากท่ีสถานการณค์ลี่คลายแลว้ ให้

ส  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดงันี  ้

1.จดัทีมฟ้ืนฟอูทุกภยั (One team for all jobs) โดยมอบหมายใหเ้กษตรอ าเภอในฐานะประธานคณะท างานปฏิบติัการ

ขบัเคลื่อนนโยบายส าคญัและแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตร ระดบัอ าเภอ (Operation Team : OT) ในพืน้ที่ที่ประสบอทุกภยั 

อ านวยการและบรูณาการการปฏิบติัของเจา้หนา้ที่ลงพืน้ที่ส  ารวจความเดือดรอ้นและการช่วยเหลือเกษตรกรดา้นต่างๆ เพื่อ

หยดุยัง้ความเสียหาย เช่น การเรง่ระบายน า้ออกจากพืน้ที่ลุม่ต ่า การบ าบดัน า้เสียในพืน้ที่เกษตร การดแูลสขุภาพสตัวแ์ละ

ปอ้งกนัโรค การใหบ้ริการคลินิกเกษตร (พืช ประมง ปศสุตัว)์ การส ารวจความเสียหายและการเยียวยาช่วยเหลือดา้นพืช 

ดา้นปศสุตัว ์ดา้นประมง ฯลฯ ทัง้นี ้ใหป้ระสานงานการปฏิบติักบักองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ และ

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลในพืน้ที่นัน้ ๆ 

2.เมื่ออธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั

กรณีฉกุเฉิน ใหเ้รง่รดัส ารวจและประเมินความเสียหาย 

3.เรง่รดัด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2562 หลกัเกณฑก์ารใชจ้่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยน าเสนอคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ/จงัหวดั (ก.ช.ภ.อ./

ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขัน้ตอนอย่างเครง่ครดั โดยด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 

เดือน นบัตัง้แต่วนัที่เกิดภยั 

4.ใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลกูใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณน์ า้ในพืน้ที่ การดแูลรกัษา และการ

จดัการความชืน้ในฤดฝูน การจดัการพืน้ที่และการระบายน า้ออกจากพืน้ที่เพาะปลกู การฟ้ืนฟพูืชหลงัน า้ลด และการปอ้งกนั

ก าจดัศตัรูพืช 

5.สนบัสนนุพนัธุไ์มผ้ล ไมย้ืนตน้ เมล็ดพนัธุผ์กั สารชีวภณัฑ ์เช่น เชือ้ไตรโคเดอรม์่า เพื่อแจกจ่ายใหเ้กษตรกรในพืน้ที่ประสบ

ภยัอทุกภยั หลงัน า้ลด 

6.รายงานสถานการณ ์การช่วยเหลือ ความตอ้งการของเกษตรกร ปัญหาอปุสรรคต่อเลขานกุารคณะอนกุรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณร์ะดบัจงัหวดั เพื่อทราบ/พิจารณา เสนอประธานตามล าดบัทกุวนัจนกว่าสถานการณจ์ะเขา้สูภ่าวะปกติ 

ทัง้นี ้ไดก้ าชบัใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัรายงานความกา้วหนา้ผลการส ารวจความเสียหายและการใหค้วาม

ช่วยเหลือใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรทราบทกุสปัดาหจ์นกว่าการช่วยเหลือจะแลว้เสรจ็ 

 

 



 
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัน า้ท่วม เป็นระบบ ชดัเจน รวดเรว็ 

 
นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า ในช่วงเดือนกนัยายน 2564 ประเทศไทยไดร้บั

อิทธิพลจากร่องมรสมุพดัผ่านและพายดีุเปรสชนั เกิดฝนตกหนกัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาค

กลางและภาคตะวนัออก สง่ผลกระทบต่อพืน้ที่การเกษตรเสียหาย  

กรมสง่เสรมิการเกษตร ก าหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยั เพื่อย า้แนวทางการปฏิบติัใหก้บัทกุ

หน่วยงานในระดบัพืน้ที่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ โดยขณะเกิดภยั 

ใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ /ประเมินสถานการณเ์บือ้งตน้ และรายงานสถานการณ์

พืน้ที่การเกษตรประสบภยัพิบติัใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรทราบโดยด่วน /จดัชดุเฉพาะกิจลงพืน้ที่ประสบภยั เพื่อใหค้วาม

ช่วยเหลือเบือ้งตน้/เตรียมขอ้มลูพืน้ที่เพาะปลกูเชิงแผนที่ /ประสานการปฏิบติังานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัจงัหวดั และศนูยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง สว่นช่วงหลงัเกิด

ภยั หรือหลงัจากที่สถานการณค์ลี่คลายแลว้ จดัทีมฟ้ืนฟูอทุกภยัลงพืน้ที่ส  ารวจความเดือดรอ้นและการช่วยเหลือเกษตรกร

ดา้นต่างๆ เพื่อหยดุยัง้ความเสียหาย 

 เมื่ออธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรือผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ใหเ้รง่รดัส ารวจและประเมินความเสียหาย /เรง่รดัด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร

ผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั ที่พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขัน้ตอนอย่างเครง่ครดั โดยด าเนินการให้

ความช่วยเหลือใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่เกิดภยั ใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลกูให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณน์ า้ในพืน้ที่ สนบัสนนุพนัธุไ์มผ้ล ไมย้ืนตน้ เมล็ดพนัธุผ์กั สารชีวภณัฑ ์อย่างไรก็ตามไดก้ าชบัให้

ส  านกังานเกษตรจงัหวดัรายงานความกา้วหนา้ผลการส ารวจความเสียหายและการใหค้วามช่วยเหลือใหก้รมสง่เสริม

การเกษตรทราบทุกสปัดาหจ์นกว่าการช่วยเหลือจะแลว้เสรจ็ 



 
กรมสง่เสรมิการเกษตร สั่งลยุ 10 มรตราการเรง่ด่วนช่วยเกษตรกรเหยื่อ “เตีย้นหมู่” 

 
กรมสง่เสรมิการเกษตร กางแผน 10 มรตราการเรง่ด่วนช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัน า้ท่วม ทัง้ขณะเกิดภยั และ

หลงัเกิดภยั เนน้ลดความเดือดรอ้นใหน้อ้ยที่สดุ และฟ้ืนฟูอย่างรวดเรว็  ย า้เจา้หนา้ที่ตอ้งด าเนินใหเ้ป็นระบบ ชดัเจน และ

รวดเรว็ 

      นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วว่า ในช่วงเดือนกนัยายน 2564 ประเทศไทยไดร้บัอิทธิพล

จากรอ่งมรสมุพดัผ่าน และพายดีุเปรสชนั “โกนเซิน” ที่อ่อนก าลงัลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่า และมีรอ่งมรสมุพาดผ่าน

บรเิวณภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และพายุโซนรอ้น “เตีย้นหมู่” สง่ผลใหม้ีฝนตกหนกัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคกลาง และภาคตะวนัออก สง่ผลกระทบต่อพืน้ที่การเกษตรเสียหาย 

      ดงันัน้กรมสง่เสรมิการเกษตรจึงไดก้ าหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยั เพื่อย า้แนวทางการปฏิบติั

ใหก้บัทุกหน่วยงานในระดบัพืน้ที่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ขณะเกิด

ภยั ใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ 

     1.ประเมินสถานการณเ์บือ้งตน้ และรายงานสถานการณพ์ืน้ที่การเกษตรประสบภยัพิบติัใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรทราบ

โดยด่วน 

    2.จดัชดุเฉพาะกิจลงพืน้ที่ประสบภยั เพื่อใหค้วามช่วยเหลือเบือ้งตน้แก่เกษตรกรที่ประสบภยั รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้

ค าแนะน าในการดแูลรกัษาพืชผลทางการเกษตรที่ประสบภยั 



     3.เตรียมขอ้มลูพืน้ที่เพาะปลกูเชิงแผนที่ และประสานงาน ชป.ในพืน้ที่/ทอ้งถิ่น/ปภ.จงัหวดั ฯลฯ เพื่อวางแผนการบรหิาร

จดัการน า้ ผลกัดนัน า้ สบูน า้ออกจากพืน้ที่การเกษต 

    4.ประสานการปฏิบติังานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และศนูยติ์ดตามและแกไ้ขปัญหาภยั

พิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง 

     ส่วนช่วงหลงัเกิดภยั หรือหลงัจากท่ีสถานการณค์ลี่คลายแลว้ ใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอ 

ด าเนินการ ดงันี ้

     1.จดัทีมฟ้ืนฟอูทุกภยั (One team for all jobs) โดยมอบหมายใหเ้กษตรอ าเภอในฐานะประธานคณะท างานปฏิบติัการ

ขบัเคลื่อนนโยบายส าคญัและแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตร ระดบัอ าเภอ (Operation Team : OT) ในพืน้ที่ที่ประสบอทุกภยั 

อ านวยการและบรูณาการการปฏิบติัของเจา้หนา้ที่ลงพืน้ที่ส  ารวจความเดือดรอ้นและการช่วยเหลือเกษตรกรดา้นต่างๆ เพื่อ

หยดุยัง้ความเสียหาย เช่น การเรง่ระบายน า้ออกจากพืน้ที่ลุม่ต ่า การบ าบดัน า้เสียในพืน้ที่เกษตร 

      การดแูลสขุภาพสตัวแ์ละปอ้งกนัโรค การใหบ้รกิารคลินิกเกษตร (พืช ประมง ปศสุตัว)์ การส ารวจความเสียหายและการ

เยียวยาช่วยเหลือดา้นพืช ดา้นปศสุตัว ์ดา้นประมง ฯลฯทัง้นี ้ใหป้ระสานงานการปฏิบติักบักองอ านวยการปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ และกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลในพืน้ที่นัน้ ๆ 

      2.เมื่ออธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน ใหเ้รง่รดัส ารวจและประเมินความเสียหาย 

      3.เรง่รดัด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2562 หลกัเกณฑก์ารใชจ้่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเกษตร

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564     โดยน าเสนอคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ/จงัหวดั 

(ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขัน้ตอนอย่างเครง่ครดั โดยด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน 3 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่เกิดภยั 

     4.ใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลกูใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณน์ า้ในพืน้ที่ การดแูลรกัษา และการ

จดัการความชืน้ในฤดฝูน การจดัการพืน้ที่และการระบายน า้ออกจากพืน้ที่เพาะปลกู การฟ้ืนฟพูืชหลงัน า้ลด และการปอ้งกนั

ก าจดัศตัรูพืช 

     5.สนบัสนนุพนัธุไ์มผ้ล ไมย้ืนตน้ เมล็ดพนัธุผ์กั สารชีวภณัฑ ์เช่น เชือ้ไตรโคเดอรม์่า เพื่อแจกจ่ายใหเ้กษตรกรในพืน้ที่

ประสบภยัอทุกภยั หลงัน า้ลด 

     6.รายงานสถานการณ ์การช่วยเหลือ ความตอ้งการของเกษตรกร ปัญหาอปุสรรคต่อเลขานกุารคณะอนกุรรมการ

พฒันาการเกษตรและสหกรณร์ะดบัจงัหวดั เพื่อทราบ/พิจารณา เสนอประธานตามล าดบัทกุวนัจนกว่าสถานการณจ์ะเขา้สู่

ภาวะปกติ 

     ทัง้นี ้ไดก้ าชบัใหส้  านกังานเกษตรจงัหวดัรายงานความกา้วหนา้ผลการส ารวจความเสียหายและการใหค้วามช่วยเหลือให้

กรมสง่เสรมิการเกษตรทราบทกุสปัดาหจ์นกว่าการช่วยเหลือจะแลว้เสรจ็ 


