
 

ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน  
(Standard Operation Procedures หรือ SOPs) 

การช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโค-กระบือ ป่วยหรือตาย 
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จัดท าโดย  

๑. นายจ าลอง วรศรี ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสตัว์เขต ๗ 
๒. นายไพลิน คณะรมย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
       ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

( ฉบับแก้ไขล่าสุด วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔) 
 



ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operation Procedures หรือ SOP s) 

การช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโค-กระบือ ป่วยหรือตาย จากโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease หรือ LSD) 

 SOP ฉบับนี้เป็นเอกสารที่แนะน าวิธีการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร กรณีโค-กระบือ ปุวยหรือตายจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease หรือ LSD) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีทิศทางในแนวเดียวกัน โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนา  
ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงานไดจ้ริง 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. ลดความผิดพลาดของการปฏิบัติงาน เพราะการที่มี SOP ก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน         
เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ท าให้แน่ใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานทุกคนใช้วิธีเดียวกันทั้งหมด 
 ๒. ใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมและเป็นแนวทางปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ที่พ่ึงปฏิบัติงานใหม่ 

ที่มา 
 โรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เพ่ิงเกิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยพบสัตว์ปุวยครั้งแรกที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบัน (เดือนกันยายน ๒๕๖๔) พบการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ   
ในพ้ืนที่หลายจังหวัดของประเทศไทย  ท าให้โคและกระบือ ปุวยหรือตายด้วยโรคดังกล่าวเป็นจ านวนมาก และยังมีแนวโน้ม
ที่จะระบาดไปยังท้องที่อ่ืนๆ ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือเป็นจ านวนมาก 

ข้อเท็จจริง 
 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอ านาจ หน้าที่ในการ
ด าเนินการปูองกัน ควบคุมและระงับยับยั้งการระบาดของโรคระบาดในสัตว์ เพ่ือไม่ให้แพร่กระจายไปยังพ้ืนที่อ่ืน รวมถึง
การฟ้ืนฟูเยียวยาหลังเกิดภัย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

ข้อกฎหมาย 
 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) พ.ศ. ๒๕๖๐  
    ข้อ ๓ ก าหนดค านิยาม “สาธารณภัย” ดังนั้น เมื่อเกิดโรคระบาดสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาด
สัตว์ในพ้ืนที่ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน จึงเป็นสาธารณะภัยตามระเบียบดังกล่าว 
                        ข้อ ๕ การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ จะต้องด าเนินการในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยค านึงถึงสถานะทางการคลัง และความจ าเป็นเหมาะสม 
    ข้อ ๑๓ เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัย
ว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการหรือ
สนับสนุนให้มีการปูองกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มี
ภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เกิดการ
ปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
    ข้อ ๑๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยได้ว่าเกิดโรคตามข้อ ๑๓ ประสาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการปูองกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรค โดยให้องค์กรปกครอง 

/ส่วนท้องถิ่น... 



-๒- 
ส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการหรือสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว               
          กรณีมีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว แต่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมหรือ    
ไม่สามารถระงับการระบาดของโรคติดต่อได้ จะส่งผลท าให้เกิดการแพร่ระบาด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของ
ประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการ การปูองกันและควบคุมโรคได้ 
   ข้อ ๑๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ ดังนี้ 
                (๑) ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก
หรือปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) หรือเสื้อกันฝน  
               (๒) เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความจ าเป็น 
เหมาะสม และประหยัด 
   ข้อ ๑๖ การช่วยเหลือประชาชน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ดังต่อไปนี้  
              (๑) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 
    ข้อ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วนให้ อปท. เบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินส ารอง
จ่าย ในข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยโครงการไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
หากเงินส ารองจ่ายไม่เพียงพอ ให้โอนงบประมาณในรายการที่ไม่มีความจ าเป็นหรือมีความจ าเป็นน้อยกว่าไปเพ่ิมในเงิน
ส ารองจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ หรือข้อ ๒๗ แล้ว 
แต่กรณี หากไม่มีงบประมาณท่ีจะโอนได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ไปด าเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๑ 
 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ข้อ ๔ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “เกษตรกร” ในข้อ ๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    “เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพ ปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และท านาเกลือ      
ที่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรรายย่อย และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือสมาชิกในครัวเรือนของผู้ที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกร   
ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ หรือทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ของกรมประมง 
    ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
    “ข้อ ๖ กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการช่วยเหลือ 

/ประชาชน… 



-๓- 
ประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพ่ือการด ารงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย 
หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือปูองกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน ได้ตามความจ าเป็น ภายใต้ขอบอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
    ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หรือการปูองกันและระงับโรคติดต่อ หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้เสนอคณะกรรมการ       
ให้ความเห็นชอบก่อน 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนให้การช่วยเหลือ” 
   สรุป คือ อปท. สามารถช่วยเหลือประชาชนได้โดยน าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ         
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ มาใช้โดยอนุโลม 
   ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ ๗ กรณีมีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ
ภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพ้ืนที่เกิดภัย          
ให้รายงานอ าเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาน าเงินทดรองราชการ เพ่ือการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
    (๒) กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดภัย ในการ
ช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  ทั้งนี้ ไม่เกิน
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้”     
 ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓  
     ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
     ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    ข้อ ๙๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณีฉุกเฉิน  
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจ าเป็นในขณะนั้น โดยให้ค านึงถึงฐานะ
การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ   
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
    ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

/(๑) ให้กระท า...    



-๔- 
    (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
    (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น   
เป็นอันพับไป 
    ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
 ๖. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในการให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
         (๑) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
        (๔) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ข้อ ๑๖ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางหลักเกณฑ์ส าหรับ
ส่วนราชการในการด าเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่
หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้      
ความเสียหายให้แก่ผู้ใด 
    ข้อ ๑๙ การปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากภัย
ที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ         
ของหน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถปูองกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้ว  และงบประมาณไม่เพียงพอ อาจใช้จ่าย
จากเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๔) ได ้
    ข้อ ๒๐ เม่ือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น     
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
         (๒) กรณีเกิดในจังหวัดอ่ืน ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. 
    การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องก าหนดพ้ืนที่และระยะเวลา
ของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
     ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดอ่ืน ๆ หากไม่สามารถ
ประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าว  เป็นไปตามหลักเกณฑ์                   
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ก็ให้มีอ านาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อน
ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. 
    ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีการประกาศตามข้อ ๒๐ แล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหมวดนี้ 

/๗. หลักเกณฑ์... 



-๕- 
 ๗. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๕. การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้ 
          ๕.๔ ด้านการเกษตร ให้ด าเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยเบิกจ่าย
ได้ ดังนี้ 
       ๕.๔.๓ ด้านปศุสัตว์ 
          ๕.๔.๓.๑ ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีน
และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดหาอาหารสัตว์ตามราคาท้องตลาดหรือตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
          ๕.๔.๓.๒ ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่สัตว์ตายหรือสูญหาย หรือแปลง
หญ้าอาหารสัตว์เสียหายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ๘. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกระทรวงการคลังก าหนดขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๗ ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ไว้ดังต่อไปนี้ 
     ๒. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับวันที่เกิดภัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔  
     ๕. การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ด้านการเกษตร             
ให้ด าเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลแต่ละด้านของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
อัตรา ดังต่อไปนี้ 
   ๕.๓ ด้านปศุสัตว์ 
       ๕.๓.๑ ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีนและ
เวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง และการจัดหาอาหารสัตว์ตามราคาท้องตลาดหรือตามความจ าเป็น 
เหมาะสม 
       ๕.๓.๒ การให้ความช่วยเหลือกรณีแปลงหญ้าของเกษตรกรตายหรือเสียหาย จนไม่สามารถ
ฟ้ืนฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ให้ด าเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน ในอัตราไร่ละ ๑,๙๘๐ บาท แต่ไม่เกินรายละ     
๓๐ ไร่ 
      ๕.๓.๓ การให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ช่วยเหลือตามจ านวนที่เสียหายจริง 
แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่ก าหนด โดยให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน 

/๙. หนังสือ 



-๖- 
 ๙. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๔ / ๑๒๙๒๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติ
ยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณโีรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน 
                    ๑๐. หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๔ / ว ๒๔๗๗๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเว้นการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณี
โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) 
 ๑๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๖๐๒/ว๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนด
รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
 ๑๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๓๑๑๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวหรือประกาศเขตโรคระบาด ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๓ โรคระบาดสัตว์ เข้านิยาม “สาธารณภัย”) 

๓. การช่วยเหลือเฉพาะหน้า เพ่ือปูองกัน ควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ให้ อปท. ด าเนินการ  
และ/หรือร่วมด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยการ 
สนับสนุนยา เวชภัณฑ์ สารเคมีก าจัดแมลง ฯลฯ  (ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓,๑๔,๑๕ (๑)(๒) ) 

๔. ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖ การช่วยเหลือประชาชน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ ดังต่อไปนี้  
              (๑) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 

๕. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ข้อที่ ๕.๔.๓.๑ ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์
รักษาสัตว์ เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดหาอาหารสัตว์ตามราคาท้องตลาดหรือตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

๗. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๓๑๑๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ 

-๗- 

แผนผังข้ันตอนการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโค-กระบือ ป่วยหรือตาย จากโรคลัมปี สกิน (LSD) 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรณีป้องกันและควบคุมโรค) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๒. ปศุสัตว์อ าเภอประสานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ อปท. 
ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ไดโ้ดยฉับพลันทันท ีโดยน าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ มาใช้โดยอนุโลมโดย โดยไม่จ าเป็นต้องให้ผู้อ านวยการจังหวัด  
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พิบัติ กรณีฉุกเฉิน (จะประกาศหรือไม่ประกาศก็ได้)) 

๖. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๖๔ ( มีผลใช้บังคับวันที่เกิดภัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ) 
   ข้อ ๕.๓.๑ ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่อ
การฟ้ืนฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง และการจัดหาอาหารสัตว์ตามราคาท้องตลาดหรือตามความจ าเป็น เหมาะสม 



๔. รายงานนายอ าเภอ (ผู้อ านวยการอ าเภอ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัด(ผู้อ านวยการจังหวัด) 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๑. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวหรือประกาศเขตโรคระบาด ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๓ โรคระบาดสัตว์ เข้านิยาม “สาธารณภัย”) 

๓. กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดภัย  
(ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗.๑) 
 

๓. กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่ 
เกิดภัย ในการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ “คณะกรรมการ 
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น” (ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘) 
 ทั้งนี้ ไม่เกินหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบนี้” 
(ตามระเบียบฯ ข้อที่ ๑๖(๑)) ตามหลักเกณฑ ์
ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม  
(ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗.๒)  

๕. เพ่ือพิจารณาน าเงินทดรองราชการเพ่ือการ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

๔. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ข้อ ๕.๔.๓.๒ ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ในกรณีที่สัตว์ตายหรือสูญหาย หรือแปลงหญ้า 
อาหารสัตว์เสียหายได้ตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสม  

-๘- 

แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโค-กระบือ ป่วยหรือตาย จากโรคลัมปี สกิน (LSD) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๗ กรณีมีความจ าเป็นต้อง    
ให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย)  อปท.ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น     
ได้โดยฉับพลันทันที โดยน าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน       
พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้โดยอนุโลม) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ปศุสัตว์อ าเภอ ประสานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้อ านวยการส่วนท้องถิ่น)  

๕. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       ข้อ ๕.๓.๓ การให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ช่วยเหลือตามจ านวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์
การช่วยเหลือที่ก าหนด โดยให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน 



๑. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวหรือประกาศเขตโรคระบาด ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๓ โรคระบาดสัตว์ เข้านิยาม “สาธารณภัย”) 

-๙- 

แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรณีโค-กระบือ  ป่วยหรือตาย จากโรคลัมปี สกิน (LSD) 

  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑) เกษตรกรผู้ประสบภัยซึ่งมีสัตว์ตายตามนิยามโรค LSD หรือ    
มีผลตรวจยืนยันโรค LSD ให้แจ้งความเสียหายต่อปศุสัตว์อ าเภอ 
โดยเกษตรกรต้องได้รับการขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รายครัวเรือน ไว้ก่อนเกิดภัยเรียบร้อยแล้ว ต้องมีภาพสัตว์
ปุวย, ภาพการรักษาสัตว์ปุวย, ภาพสัตว์ตาย, ผลตรวจยืนยันโรค 
LSD ฯลฯ 
(๒) ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี ตรวจสอบ
และรับรองความเสียหาย 
(๓) เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบข้อเท็จจริง 
พร้อมภาพถ่าย และรายงานมูลค่าความเสียหาย 
(๔) บันทึกข้อมูล ในแบบขอรับการช่วยเหลือด้านปสุสัตว์ 
(แบบ กษ ๐๑) แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ (แบบ กษ๐๒) 
โดยติดประกาศไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

๑) ให้ส ารวจความเสียหายภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่เกิดภัย 

ปศุสัตว์อ าเภอ จัดท ารายละเอียดน าเสนอ ก.ช.ภ.อ.  

พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองฯ จากส่วนกลาง 

๒ )คณะกร รมกา ร ให้ ค ว ามช่ ว ย เ หลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พิจารณา
ความเสียหาย ภายใน ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
เกิดภัย 

๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย กรณี โรคระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน 
และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

๒. ปศุสัตว์อ าเภอ ประสานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้อ านวยการส่วนท้องถิ่น) นายอ าเภอ(ผู้อ านวยการอ าเภอ)  
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้อ านวยการจังหวัด) 



-๑๐- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติจั งหวัด (ก.ช.ภ.จ. ) 

พิจารณาความเสียหายภายใน ๑๐ วัน 

นับตั้ งแต่ วันที่ ผ่ านการพิจารณาจาก 

ก.ช.ภ.อ. 

ปศุสัตว์จังหวัด จัดท าแบบค าขอจัดสรรงบประมาณความ

เสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (แบบ กษ ๐๓) 

น าเสนอ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทด

รองฯ จากส่วนกลาง 

ปศุสัตว์จังหวัด จัดท าแบบค าขอจัดสรรงบประมาณ 

ความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (แบบ กษ  

๐๓) น าเสนอกรมปศุสัตว์เพ่ือใช้เงินทดรองราชการ จาก 

ส่วนกลาง  

๔) ปศุสัตว์จังหวัดเสนอกรมปศุสัตว์  

ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ผ่าน 

การพิจารณา จาก ก.ช.ภ.จ.  

๕) กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบเอกสาร และเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ืออนุมัติเงินทดรองราชการฯ 

ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากปศุสัตว์จังหวัด 

๗) กรณเีลยระยะเวลาฉุกเฉิน (ภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่เกิดภัย) 

๖) กระทรวงเกษตรฯ เสนอปลัด กษ. พิจารณาภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์  

โดยปลัด กษ. มีอ านาจอนุมัติเงินทดรองฯ ภายในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท (เฉพาะกรณีไม่เกินระยะเวลาฉุกเฉิน) 

๘) รมว.กษ. ให้ความเห็นชอบในการเสนอของบกลาง 

คณะรัฐมนตรี 
วงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท 

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 

นายกรัฐมนตรี 
วงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท 



-๑๑- 

แผนผังขั้นตอนการชดเชยกรณีโค-กระบือ ตายจากโรคลัมปี สกิน (LSD) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เมื่อสัตว์ตายเกษตรกร ต้องไปบันทึก “ค าร้องทั่วไป” ที่ อปท. 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชน ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ข้อ ๗ กรณีมีความจ าเป็นต้อง ให้ความช่วยเหลือประชาชน 
เพื่อเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย) อปท.ช่วยเหลือ 
ประชาชนในเบื้องต้น ได้โดยฉับพลันทันที โดยน าหลักเกณฑ์การ 
ใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้โดยอนุโลม) 
   ๒. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓  

    ข้อ ๕.๔ ต้องขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน กับ ปศอ.  
ก่อนเกิดภัย เท่านั้น 
    ข้อ ๕.๔.๓.๒ ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีท่ี 
สัตว์ตายหรือสูญหาย หรือแปลงหญ้าอาหารสัตว์เสียหายได้ตาม 
ความจ าเป็นและเหมาะสม 
  ๓. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้าน 
การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ข้อ ๕.๓.๓ การให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย             
ให้ช่วยเหลือตามจ านวนท่ีเสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือท่ี 
ก าหนด โดยให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน 

มีงบประมาณ ช่วยเหลือ

๒. อปท. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

๓. กรรมการประชุมให้การช่วยเหลือ 

ไม่มีงบประมาณ 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒   
   ข้อ ๑๙ การปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติจากภัยท่ีเกิดจากโรคหรือการระบาด 
ของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายจาก 
เงินงบประมาณ ของหน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถปูองกันได้และ 
เกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้ว และงบประมาณไม่เพียงพอ อาจใช้ 
จ่ายจากเงินทดรองราชการตามข้อ ๘(๔) ได้ (มี ๕๐ ล้านบาท) 
    ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข  
และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
    หากมีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง  
ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน    
  ๒. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ข้อ ๘ ให้ กษ. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย เสนอ  
กระทรวงการคลังพิจารณา 
  ๓. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๔. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย ฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ข้อ ๕.๓.๓ การให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย             
ให้ช่วยเหลือตามจ านวนท่ีเสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือ 
ที่ก าหนด โดยให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน 

อปท. อนุมัติ และปิดประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือ 
ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

อปท. ท าหนังสือแจ้ง นายอ าเภอ พร้อมแนบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน  

เข้าขั้นตอนการขอใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการ 



-๑๒- 

สรุปแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๔ / ๑๒๙๒๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน 

จัดประชุมชี้แจง โดย : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. – 
๑๖.๐๐ น. ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม ZOOM 

สรุปโดย : น.สพ. จ าลอง วรศรี ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
สาระส าคัญ 
๑. ยกเว้นการปฏิบัติเฉพาะ โรคลัมปี สกิน เท่านั้น 
๒. ให้ช่วยเหลือเกษตรกรย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่เกิดภัย วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (เดิมคือตั้งแต่วันที่เกิดภัย วันที่ ๑ 

กันยายน  ๒๕๖๔ ) 
๓. ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี 

สกิน (LSD) ทั้งที่ข้ึนทะเบียนและไม่ได้ทะเบียนเกษตรกร กับ ปศุสัตว์อ าเภอ 
๔. หากขอค่าชดเชย จากเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย กรณี 
โรคระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

    กระทรวงเกษตรฯ ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย  และกรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด   
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ ให้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือฯ ย้อนหลัง ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๔ /        
ว ๒๔๗๗๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือโดยเท่าเทียมกัน จะจัดข้อมูลเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
๑. กลุ่มท่ีได้รับการช่วยเหลือแล้วบางส่วน หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจาก อปท. แล้ว แต่ยังได้รับไม่

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๖๔ (ช่วยเหลือส่วนต่าง) 

    ๑.๑ คุณสมบัติครบ 
    ๑.๒. คุณสมบัติไม่ครบ เช่น ไมมี่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
เช่น นาย ก. มีโค อายุมากกว่า ๒ ปี ตายด้วยโรคลัมปี สกิน จ านวน ๗ ตัว ได้รับการชดเชยแล้ว จาก อปท. 

จ านวน ๒ ตัวๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท การด าเนินการ : ให้ ปศอ. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ส่งกรมปศุสัตว์ เพื่อขอค่าชดเชย 
ส่วนต่าง ได้แก่ 

  ๑) โค ๒ ตัว ที่เคยได้ค่าชดเชย ตัวละ ๒๐,๐๐๐ บาท จะได้อีก ตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๒) ได้ค่าชดเชยเพิ่มอีก ๓ ตัวๆละ ๓๕,๐๐๐ บาท 
รวม นาย ก. ได้ค่าชดเชย อีก ๑๓๕,๐๐๐ บาท 

/๒. กลุ่มคุณสมบัติ... 



-๑๓- 

๒. กลุ่มคุณสมบัติครบ หมายถึง เกษตรกรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น มีการแจ้งความ
เสียหายต่อปศุสัตว์อ าเภอ (มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร กับ ปศอ. ไว้ก่อนเกิดภัย  มีภาพสัตว์ปุวย, 
ภาพการรักษาสัตว์ปุวย, ภาพสัตว์ตาย, จะมีผลตรวจยืนยันโรค LSD หรือไม่ก็ได้ (ขอแค่มีวิการสัตว์ปุวย-ตายตามนิยาม
โรคลัมปี สกิน) 

๓. กลุ่มคุณสมบัติไม่ครบ หมายถึง เกษตรกรที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน และ/หรือ ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร กับ ปศอ. ไว้ก่อนเกิดภัย แต่ต้องผ่านการตรวจสอบ 
และยืนยันว่าเป็นเกษตรกรที่มีโค-กระบือ ตายด้วยโรคลัมปี สกิน 

๔. กลุ่มที่มีสถานที่เลี้ยงโค-กระบือ อยู่ในพ้ืนที่ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

อัตราชดเชยโค – กระบือ ตาย ด้วยโรคลมัปี สกิน 
    ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผลใชบ้ังคับวันท่ีเกิดภัย ตั้งแต่วันท่ี ๑ กันยายน 
๒๕๖๔ (ให้บังคับใช้ย้อนหลัง วันท่ีเกิดภัย ตั้งแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง       
ท่ี กค ๐๔๐๒.๔ / ๑๒๙๒๙ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ) 

อายุ อัตราตัวละไม่เกิน (บาท) เกณฑ์การช่วยเหลือต่อราย  
โค (บาท) กระบือ (บาท) 

น้อยกว่า ๖ เดือน ๑๓,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ไม่เกินรายละ ๕ ตัว 
๖ เดือน – ๑ ปี ๒๒,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 
๑ – ๒ ป ี ๒๙,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ 
มากกว่า ๒ ปี ๓๕,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ 

 

 



-๑๔- 

Timeline การขอความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
สรุปเอกสารที่ส่งกรมปศุสตัว์ 

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน) ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
          ๑. หนังสือน าส่ง 
          ๒. แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (แบบ กษ. ๐๒ และ กษ ๐๒ – อปท. ระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ) (รับรองส าเนา) 
          ๓. รายงานการประชุม ก.ช.ภ.อ. (รับรองส าเนา) 
          ๔. แบบค าขอจัดสรรงบประมาณความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (แบบ กษ ๐๓) (แบบ กษ. ๐๓ และ 
กษ ๐๓ – อปท. ) (ฉบับจริง) 
          ๕. รายงานการประชุม ก.ช.ภ.จ. (รับรองส าเนา) 
          ๖. ส าเนาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณี โรคระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน  
          ๗. ส าเนาบัญชีธนาคารส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (บัญชีนอกงบประมาณ)  

หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
       ๑) คุณสุนทร ๐๘๑๓๖๓๑๙๕๒        
       ๒) คุณวัชรีพร ๐๘๑๖๓๒๘๘๓๐ 

 
 
 

 
 

๑๐ ก.ย. ๖๔ 

ปศจ. รวบรวม 
เอกสารส่ง 
กรมปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์ประชุมชี้แจง 
หลักเกณฑ์ฯ 

๑. ปศอ.ช้ีแจงเกษตรกร 
๒. รับแจ้งตามแบบ กษ-๐๑ 
๓. ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียน 
๔. ปิดประกาศ กษ-๐๒ ในชุมชน 
๕. เสนอ ก.ช.ภ.อ. 

 

๑๑ – ๒๔  ก.ย. ๖๔ ภายใน ๘ ต.ค. ๖๔ 

๑. ปศจ. สรุป กษ-๐๓ 
๒. เสนอ ก.ช.ภ.จ.  

 

ภายใน ๑๕ ต.ค. ๖๔ 



ภาคผนวก 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕. ประกาศกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๖. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๘. แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ แบบขอรับการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ (แบบ กษ ๐๑) แบบประมวลรวบรวมความ

เสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ (แบบ กษ ๐๒) แบบค าขอจัดสรรงบประมาณความ
เสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (แบบ กษ ๐๓) 
          ๙. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๔ / ๑๒๙๒๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และขออนุมัติ
ปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน 
           ๑๐. แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วบางส่วน กลุ่มคุณสมบัติครบ กลุ่มคุณสมบัติไม่ครบ      
           ๑๑. หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๔ / ว ๒๔๗๗๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีโรคระบาดสัตว์ 
ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD)  

๑๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๒/ว๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดรูปแบบและแนวทางใน 
การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 

๑๓. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๑๑๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ 
          ๑๔. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๕/ว๔๖๔๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรือ่ง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      
   

 

 

       

                                

  
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉิน ๒๕๖๒ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ปชช. 
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. ๒๕๖๐  

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ปชช. 
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับท่ี๒) ๒๕๖๑  
 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ประกาศกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

แบบฟอร์มต่างๆ เช่น กษ๐๑, กษ๐๒, กษ๐๓ 
 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบตัิปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียน
ผู้เลีย้งสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๒.๔ /๑๒๙๒๙ 
ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ฯ 
 

แบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มคณุสมบัติครบ 
 

แบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มทีไ่ดร้ับ 

การช่วยเหลือแล้วบางส่วน 
 

แบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มคณุสมบัติไม่ครบ 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๖๐๒/ว๙๓ ลงวันท่ี  
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดรูปแบบ 

และแนวทางในการประกาศเขตพืน้ท่ี 

ประสบสาธารณภัย 

หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๓๑๑๘  
ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการใช้จ่าย 

งบประมาณของ อปท. กรณีเกิดโรคระบาดสตัว ์

 

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๕/ว๔๖๔๘  
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัต ิ

กรณีฉุกเฉิน 

หนังสือกรมปศสุัตว์ ท่ี กษ ๐๖๑๔ / ว ๒๔๗๗๔ ลงวันท่ี  
๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเวน้การปฏิบัตติามหลักเกณฑ ์
 



ถาม-ตอบ (Question & Answer หรือ Q & A) 
การช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโค-กระบือ ปุวยหรือตายจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease หรือ LSD) 

๑) Q : ขอทราบแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ และตัวอย่าง รูปแบบการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
A : ๑. ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับแจ้งสัตว์ปุวย ตาย รายงานเป็นเหตุการณ์ด่วนต่อนายอ าเภอ 
     ๒.  นายอ าเภอ รายงานต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
 

๒) Q : ขอทราบแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ และตัวอย่าง การปฏิบัติในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      A : การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต้องท าต่อจากการประกาศเขตพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัย ในกรณีที่ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยแล้วและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ เช่น มีงบประมาณไม่เพียงพอ ฯลฯ  

    ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ารายงานพร้อมแนบรายละเอียดงบแสดงสถานะการเงินสถานะ เสนอต่อ
นายอ าเภอ 

    ๒. นายอ าเภอท ารายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินต่อไป เพ่ือให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องสามารถด าเนินการช่วยเหลือได้ตามอ านาจหน้าที่ 

    ๓. ปศุสัตว์อ าเภอ จัดท ารายละเอียดน าเสนอ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองฯ จาก
ส่วนกลาง โดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พิจารณาความเสียหาย ภายใน ๔๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่เกิดภัย 

    ๔. ปศุสัตว์จังหวัด จัดท าแบบค าขอจัดสรรงบประมาณความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (แบบ กษ 
๐๓) น าเสนอ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองฯ จากส่วนกลาง โดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาความเสียหายภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการพิจารณาจาก ก.ช.ภ.อ. 

    ๕. ปศุสัตว์จังหวัดเสนอกรมปศุสัตว์ ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ผ่านการพิจารณา จาก ก.ช.ภ.จ. 
    ๖. กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบเอกสาร และเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ืออนุมัติเงินทดรองราชการฯ 

ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากปศุสัตว์จังหวัด 
    ๗. กระทรวงเกษตรฯ เสนอปลัด กษ. พิจารณาภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ โดย

ปลัด กษ. มีอ านาจอนุมัติเงินทดรองฯ ภายในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท (เฉพาะกรณีไม่เกินระยะเวลาฉุกเฉิน ( ๓ เดือน) ) 
    กรณีเลยระยะเวลาฉุกเฉิน (ภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่เกิดภัย) ให้ปลัด กษ. น าเสนอ รมว.กษ. ให้ความ

เห็นชอบในการเสนอของบกลาง 

๓) Q : ขอทราบแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ และตัวอย่าง การปฏิบัติในช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     A : ๑. เกษตรกรแจ้งสัตว์ปุวย ตาย ที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ท้องที่ท่ีสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นตั้งอยู่  

    ๒. เจ้าหน้าทีส่ านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการตรวจรักษา หรือหาสาเหตุการปุวย ตาย และแจ้งให้เกษตรกร
ไปกรอกค าร้องทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ท่ีสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นตั้งอยู่  

    ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
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๔) Q : ขอทราบแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ และตัวอย่าง การขยายเวลาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

      A : การจะขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้นั้น ท้องที่ดังกล่าวต้องมีการ
ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน และระยะการให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการให้ทันกับสาธารณภัยดังกล่าว เช่น มีสัตว์ตายเป็นจ านวนมาก การตรวจสอบและ
เก็บข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือท าไม่ทัน จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือออกไปอีก           

๑. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ท าหนังสือถึงส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยชี้แจงเหตุผล 
และขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก คราวละไม่เกิน ๙๐ วัน 

        ๒. ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท าหนังสือกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๓. อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อนุมัติให้ขยายเวลา 

๕) Q : ขอทราบแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ และตัวอย่าง การประกาศการสิ้นสุดสาธารณภัย 
         A : การประกาศการสิ้นสุดสาธารณภัย สามารถด าเนินการได้ภายหลังจากเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วหรือสาธารณภัยดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว  

 ๑. ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหนังสือรายงานขอปิดสาธารณภัยต่อนายอ าเภอ 
 ๒. นายอ าเภอ ท ารายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ๓. ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาออกประกาศการสิ้นสุดสาธารณภัย 

๖) Q : กรณีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเสียชีวิตแล้วทายาทสามารถมาร้องขอรับสิทธิ์แทนได้หรือไม่ 
     A : การสิ้นสภาพผู้เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ 
       (๑) เมื่อผู้เลี้ยงสัตว์เสียชีวิตและทายาทไม่ได้ด าเนินการยื่นค าร้อง ภายในหกสิบวัน 
       (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
       (๓) เมื่อผู้เลี้ยงสัตว์แจ้งยกเลิกการเลี้ยงสัตว์ 
       (๔) ผู้ที่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
       (๕) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลย ติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี 
       (๔) เมื่อมีค าสั่งเพิกถอนทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 

    ๗) Q : รายการที่จ าเป็นต้องระบุในประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
           A : ๑. ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เช่น ด้วยได้เกิดเหตุโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดในสัตว์ 
                ๒. วัน เดือน ปี ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
                ๓. วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่สถานการณ์ของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ ให้ระบุใน
ประกาศว่า “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ” และเม่ือภัยพิบัติดังกล่าวได้ยุติแล้ว ให้ด าเนินการประกาศวันสิ้นสุดของภัยด้วย 
                ๔. พ้ืนทีภ่ัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ระบุเฉพาะพ้ืนที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเท่านั้น หาก
ภัยพิบัติส่งผลกระทบเป็นวงกว้างข้ึน ก็ให้ประกาศเพ่ิมเติมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และให้ระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ิมเติม เช่น เกิดโรคในพ้ืนที่อ าเภอ A รวม ๔ ต าบล ๑๐ 
หมู่บ้าน ดังนี้ (๑) ต าบล B หมู่ ๑, ๒, ๓ (๒) ต าบล C หมู่ ๔, ๕ (๓) ต าบล D หมู่ ๑, ๕, ๗ (๔) ต าบล E หมู่ ๓, ๖, ๘ 

/๕. ประเภท...  
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               ๕. ประเภทความเสียหาย เช่น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อปศุสัตว์ และขณะนี้ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุต ิ
               ๖. เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓ 
เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย 
               ๗. เมื่อไดป้ระกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งการประกาศวันสิ้นสุดของภัย 
ให้ส่งส าเนาประกาศดังกล่าวให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบทันที 
               ๘. กรณีไม่สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ได้ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ให้ยื่นขอขยาย
เวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อนระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยให้ท าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและระบุเวลาที่ขออนุมัติขยาย พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
                  (๑) ส าเนาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
                  (๒) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) หรือ
ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) แล้วแต่กรณี ที่มีมติ
อนุมัติหรือเห็นชอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในรายการที่ขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้พิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนดแล้ว 
                  (๓) รายละเอียดการขออนุมัติขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
            ๙. การอนุมัติขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เป็นอ านาจอธิบดีกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ในการขออนุมัติให้ค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

             


