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ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอรายงานสถานการณ์ประจาวัน
สถานการณ์ : อุทกภัย ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน
สถานการณ์

การให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น

ห้วงระยะต่อไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 สรุปสถานการณ์อุทกภัย(ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค.-ปัจจุบัน) จานวน 49 จังหวัด แบ่งเป็น
- ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค.-15 ส.ค.60 จานวน 44 จังหวัด ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ แล้ว 40 จังหวัด
- ช่วงภัยวันที่ 12-29 ส.ค.60 จานวน 10 จังหวัด
- ช่วงภัยวันที่ 15-20 ก.ย.60 จานวน 12 จังหวัด
- ช่วงภัยวันที่ 24-24 ก.ย.60 จานวน 2 จังหวัด
สารวจความเสียหาย รวม 44 จังหวัด เกษตรกรรวม 387,582 ราย แบ่งเป็น
 ด้านพืช สารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 372,789 ราย พื้นที่ 2.945 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2.713 ล้านไร่
พืชไร่ 0.222 ล้านไร่ พืชสวนและอื่นๆ 0.009 ล้านไร่
 ด้านประมง สารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 13,367 ราย พื้นที่บ่อปลา 12,071.53 ไร่ 9,404 ตรม.
 ด้านปศุสัตว์ สารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1,426 ราย สัตว์ตายและสูญหาย 54,351 ตัว แบ่งเป็น
โค-กระบือ 720 ตัว สุกร 780 ตัว แพะ-แกะ 390 ตัว สัตว์ปีก 52,689 ตัว แปลงหญ้า 284 ไร่
การให้ความช่วยเหลือระยะเร่งด่วน
 เร่งซ่อมแซมคันดิน ทานบดิน พนังกั้นน้าที่เสียหาย
 บรรเทาความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์
- หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน858,260 กิโลกรัม ในพื้นที่15 จังหวัด
- สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ 25 จังหวัด จานวน 1,193,218 กิโลกรัม แร่ธาตุและเวชภัณฑ์150,764 ชุด
รวมทั้งดูแลสุขภาพสัตว์ 70,323 ตัว
- อพยพสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์ โดยจัดทีมสัตวแพทย์ จานวน 150 นาย กระจายในพื้นที่ประสบอุทกภัย
 กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยประสาน/สื่อกลางให้สหกรณ์ได้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรมให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย
ฟื้นฟู
 ความก้าวหน้าการดาเนินการช่วยเหลือเยียวยาฯ ครัวเรือนละ 3,000 บาท จานวน 43 จังหวัด แบ่งเป็น
- เกษตรกรยื่นแบบความจานงแล้ว 1,804,986 ครัวเรือน
- ผ่านการพิจารณาคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 33 จังหวัด ได้แก่ กาแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์
น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลาปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา
บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุบลราชธานี
อุดรธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี ตราด และชุมพร เกษตรกร 1,212,249 ครัวเรือน วงเงิน 3,636.747
ล้านบาท
- อยู่ระหว่าง กสก. ปม. ปศ. ตรวจความซ้าซ้อน 19 จังหวัด ได้แก่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ลาปาง สุโขทัย อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองคาย อุบลราชธานี
อุดรธานี ชัยนาท และชุมพร เกษตรกร 573,175 ครัวเรือน วงเงิน 1,719.525 ล้านบาท (31.70% ของ
เกษตรกรที่ยื่นแบบความจานง)
- อยู่ระหว่าง สป.กษ.ตรวจความซ้าซ้อน 12 จังหวัด ได้แก่ ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก ลาปาง สุโขทัย ขอนแก่น
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร หนองคาย และอุดรธานี
เกษตรกร 545,370 ครัวเรือน วงเงิน 1,636.110 ล้านบาท (30.16% ของเกษตรกรที่ยื่นแบบความจานง)
- อยู่ระหว่างเสนอ สงป. อนุมัติ 3 จังหวัด (จ.ลาปาง จ.นครราชสีมา และจ.หนองคาย)
เกษตรกร 511,027 ครัวเรือน วงเงิน 1,533.081 ล้านบาท (28.62% ของเกษตรกรที่ยื่นแบบความจานง)
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- งบทดรองราชการในอานาจผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรกรรวม 35,935 ราย วงเงินรวม 242.833 ล้านบาท
ด้านพืช ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 25 จังหวัด 74 อาเภอ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่(3) เชียงราย(2) อุตรดิตถ์(1)
พิษณุโลก(5) เพชรบูรณ์(1) อุทัยธานี(5) ลาปาง(2) น่าน(1) พะเยา(10) แม่ฮ่องสอน(3) ตาก(1) มหาสารคาม(1)
สกลนคร(2) นครพนม(4) มุกดาหาร(2) อุดรธานี(8) หนองบัวลาภู(2) อานาจเจริญ(7) เลย(4) สุรินทร์(1) ชัยนาท(3)
ลพบุรี (2) สระบุร(ี 1) ชลบุร(ี 1) และสตูล(2) เกษตรกร 30,147 ราย พื้นที่ 199,265 ไร่ วงเงิน 222.881 ล้านบาท
ด้านประมง ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 22 จังหวัด 69 อาเภอ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย(2) เชียงใหม่(1) พะเยา(2)
น่าน(3) ลาปาง(2) เพชรบูรณ์(2) นครสวรรค์(1) พิจิตร(1) พิษณุโลก(1) สกลนคร(9) นครราชสีมา(4) อุดรธานี(6)
บุรีรัมย์(2) นครพนม(8) ขอนแก่น(13) มุกดาหาร(2) สุรินทร์(1) อานาจเจริญ(3) ชัยภูม(ิ 1) ลพบุร(ี 2) ชุมพร(1) และตรัง
(2) เกษตรกร 5,450 ราย พื้นที่ 4,390 ไร่ กระชัง 966 ตรม. วงเงิน 18.912 ล้านบาท
ด้านปศุสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 8 จังหวัด 10 อาเภอ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี(1) ขอนแก่น(1) นครพนม(1)
อุดรธานี(2) พิษณุโลก(1) เพชรบูรณ์(2) ลาปาง(1) และเชียงราย(1) เกษตรกร 338 ราย สัตว์ตายหรือสูญหาย
22,716 ตัว แปลงหญ้า 13 ไร่ วงเงิน 1.040 ล้านบาท

