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สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
1. หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านการประมง กับหน่วยงานของ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้น
อัตราการช่วยเหลือ
1.1 กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 10,920 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
1.2 ปลาหรือสัตว์น้าอื่นๆ นอกจากข้อ 2.1 ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)
ไร่ละ 4,225 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
1.3 สัตว์น้าตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 315 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร
ทั้งนี้ หากคิดค้านวณพื้นที่เลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ประสบภัยพิบัติรายใด จะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงิน
ต่า้ กว่า 315 บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ 315 บาท
2. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
2.1 เกิดภัยพิบัติ และผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ
2.2 เกษตรกรยื่นแบบความจ้านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) และมีการรับรองโดยผู้น้าท้องถิ่น
2.3 การตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย มีการตรวจสอบกับทะเบียนเกษตรกร รวมถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบระดับหมู่บ้านตรวจสอบพื้นที่เสียหายจริงและรับรอง หลังจากนั้นท้าการบันทึกและ
ประมวลข้อมูลติดประกาศคัดค้านไม่น้อยกว่า 3 วัน
2.4 เสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอ้าเภอ/จังหวัด (ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.)
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เงินทดรองในอ้านาจผู้ว่าราชการจังหวัด วงเงิน 20 ล้านบาท
ซึ่งหากไม่เพียงพอ น้าเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอใช้เงินทดรองราชการในอ้านาจ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 50 ล้านบาท หรืองบกลางจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

สถานการณ์ภัยพิบัติ
1) สถานการณ์ อุ ท กภั ย ช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม – ธั น วาคม 2558 พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ได้ รั บ
ความเสียหายแล้ว จ้านวน 17 จังหวัด ได้แก่จังหวัดน่าน บึงกาฬ แม่ฮ่องสอน สตูล สระแก้ว ตาก
สุ ร าษฎร์ ธ านี สุ ริ น ทร์ ก้ า แพงเพชร เชี ย งราย กรุ ง เทพมหานคร ฉะเชิ ง เทรา นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช ระยอง กาฬสินธุ์ และจังหวัดแพร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 1,605 ราย พื้นที่
เสียหาย 1,526.15 ไร่ 3,006 ตารางเมตร วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 7,303,956.25 บาท

2) สถานการณ์ ช ่ว งเดือ นมกราคม – ปัจ จุบ ัน 2559 พื ้น ที ่เ พาะเลี ้ย งสัต ว์น้ า ได้ร ับ ความ
เสีย หายแล้ ว จ้า นวน 5 จัง หวัด ได้แ ก่จัง หวัด นครศรีธ รรมราช สงขลา ปัต ตานี เชีย งราย
และจั ง หวั ด ชุ ม พร เกษตรกรได้ รั บ ความเสี ย หาย 601 ราย พื้ น ที่ เ สี ย หาย 1,086.25 ไร่
11,125 ตารางเมตร วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 6,794,756.25 บาท

3) การให้ความช่วยเหลือ
1. ใช้ งบองค์กรปกครองท้องถิ่ นช่ วยเหลื อแล้ ว จ้ านวน 6 จั งหวั ด ได้ แก่ จั งหวั ดน่ าน สตูล สุ รินทร์
ก้าแพงเพชร กาฬสินธุ์ และจังหวัดแพร่ เกษตรกร 547 ราย วงเงิน 3,078,129 บาท
2. ใช้เงินทดรองราชการในอ้านาจผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเหลือแล้ว จ้านวน 10 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดตากบึงกาฬ สตูล สระแก้ว สุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา เชียงราย ระยอง นครสวรรค์ และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 1,047 ราย วงเงิน 4,167,567.25 บาท
3. กรุงเทพมหานคร เสนอขอเงินทดรองราชการในอ้านาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ
เกษตรกร 5 ราย วงเงิน 47,531.25 บาท
4. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยเหลือเป็นพันธุ์สัตว์น้าแล้ว เกษตรกร 6 ราย จ้านวน 9,000 ตัว

