
ศูนยอ์ ำนวยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภยัพบัิตด้ิำนปศุสัตว ์(ศปภ. ปศ.)   
กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว ์กรมปศุสัตว ์ 
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กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรป้องกัน และช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เลีย้งสัตว ์ทีไ่ดรั้บผลกระทบจำกภยัพบิตั ิ

วนั 7 ท่ี กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. 
ณ หอ้งประชมุ.................................. 

เขต 1 



รายละเอียดการน าเสนอ... 

1. พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
2. ศนูยอ์  านวยการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบตัิดา้นปศสุตัว ์
3. แนวทางปฏิบตัิการจดัการภยัพิบตัิดา้นการเกษตร 
4. การเตรยีมความพรอ้ม เผชิญเหต ุและการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิกรณีฉกุเฉิน 

 
  



พระรำชบญัญัต ิ
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 

พ.ศ. 2550 
“สำธำรณะภัย” หมำยถึง อัคคีภัย  วำตภัย 
อุทกภยั ภยัแล้ง โรคระบำดมนุษย ์โรคระบำดสัตว ์ 
โรคระบำดสัตว์น ้ ำ  กำรระบำดของศัต รูพืช 
ตลอดจน ภยั อื่นๆ  
 

อันมีผลกระทบต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำเกิดจำก
ธรรมชำติ มีผู้ท ำให้เกิดขึน้ อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น
ใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำยของ
ประชำชน หรือควำมเสียงหำยแก่ทรัพยส์ินของ
ประชำชน หรือของรัฐ และให้หมำยควำมรวมถึง
ภยัทำงอำกำศ และกำรก่อวนิำศกรรมด้วย 



โครงสร้ำงกำรจัดกำรสำธำรณะภัย ภำยใต้พระรำชบัญญัตป้ิองกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 

กปภ.ช. >> คณะกรรมการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ 
กนอช. >> คณะกรรมการ    
นโยบายน า้และอทุกภยัแหง่ชาติ 
กยน. >> กรรมการยทุธศาสตรเ์พ่ือ
วางระบบการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน า้ 
กบอ. >> คณะกรรมการบรหิาร
จดัการน า้และอทุกภยั 
สบอช. >> ส านกังานนโยบายและ
บรหิารจดัการน า้และอทุกภยั
แหง่ชาต ิ
ศอร.ปภ.ช. >> ศนูยอ์ านวยการรว่ม
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แหง่ชาต ิ
บก.ปภ.ช. >> กองบญัชาการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แหง่ชาต ิ
ศปภ. >>  ศนุยอ์  านวยการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 
กอ.ปภ. >>  กองอ านวยการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 
 



โครงสร้างการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร 
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 

รมว.กษ. (ประธาน) 

คณะอนุกรรมการวางแผน 
และติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 

ปลัด กษ. ประธาน 

คณะท างานวางแผนเตรียมรับ 
สถานการณ์ภัยพิบัต ิ

ด้านการเกษตร 

คณะท างานวางแผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 

 

คณะท างานการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด 

 

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยงานระดับกรม 

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
ด้านการเกษตรจังหวัด 
หน่วยงานระดับจังหวัด 

• ก าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทาง 
• พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  
• พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร 
• อ านวยการป้องกันแล 

• เสนอนโยบาย  
• วางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  
•พิจารณากล่ันกรอง แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
• ก ากับ ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานตามแผน  
•พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อก าหนด 

• จัดท าแผน 
• ติดตามรายงานประเมินผล 

• ประเมินสถานการณ์/ แจ้งเตือนภัย  
• เร่งรัดการช่วยเหลือ 
• รายงานสรุปข้อมูลความเสียหาย / ผลการช่วยเหลือ 

• ประชาสัมพันธ์/ แจ้งเตือนภัยในพื้นท่ี  
• รายงานสถานการณ์/ ข้อมูลความเสียหาย ผลการช่วยเหลือ 
• เร่งรัดการช่วยเหลือระดับจังหวัด 

• จัดท าแผน 
• ติดตามรายงานประเมินผล 

• จัดท าแผน 
• ติดตามรายงานประเมินผล 





แนวทางปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร 

"รูร้บั - ปรบัตวั - ฟ้ืนเรว็ทั่ว - อย่างยั่งยืน" 



การป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ  
และการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ 
 

• จัดเตรียมบุคลากรก าหนดผู้รับผิดชอบ (ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด) 
• ประชาสัมพันธ์แนะน าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ปฏิบัติตามค าเตือนทาง

ราชการและเตรียมป้องกัน  
• จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ก าหนดบุคลากร ชี้แจงอบรมมอบหมายหน้าที่

ตามภารกิจ รวมถึงการจ าลองสถานการณ์เพื่อทดสอบความพร้อม
รวมถึงระบบสื่อสารของหน่วยงาน 

• เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และยานพาหนะส าหรับด าเนินงานเพื่อให้      
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถ
ด าเนินการได้ทันทีเมื่อเกิดภัย 

• การจัดท าฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ข้อมูลประชากรสัตว์ แปลงหญ้า ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย          
วางแผนการอพยพสัตว์ เตรียมแหล่งเก็บกักน้ าส ารอง   
เและการจัดเตรียมเสบียงสัตว์  

• การเฝ้าระวังการเกิดโรค การเฝ้าระวังเชิงรุก (active 
surveillance) การเฝ้าระวังทางซีรั่มวิทยา การตรวจเยี่ยม
ฟาร์ม (visiting) การเฝ้าระวังเชิงรับ (passive 
surveillance) การตรวจสอบรายงานภาวะโรค           
การรับทราบการแจ้งข่าว การเกิดโรค 







การเผชิญเหตุบรรเทาทุกข ์

• จดัหน่วยบรกิารดา้นการดแูลสขุภาพสตัว ์

•  ใหค้  าแนะน าดา้นการเลีย้งสตัว ์

• สนบัสนนุเสบียงอาหารสตัว ์เพื่อลดปัญหา
ขาดแคลนเสบียงสตัวใ์นพืน้ที่ประสบภยั 



แบบรายงานสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ     
และแปลงหญ้าที่เสยีหาย 

แบบรายงานการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหนา้
(สัตว์ที่อพยพ ,เสบียงอาหารสัตว์ , ดูแลและสร้าง

เสริมสุขภาพสัตว์ , ถุงยังชีพ)  

 

แบบรายงานสัตว์ตาย/สูญหายจริง  

 

 

(ปศอ./ปศจ.พืน้ท่ี) (ปศอ./ปศจ.พืน้ท่ี) (ปศอ./ปศจ.พืน้ท่ี) 

การเผชิญเหตุบรรเทาทุกข ์



เอกสาร ศปส.1-3 
ศปส.1  



เอกสาร ศปส.1-3 
ศปส.2  



เอกสาร ศปส.1-3 
ศปส.3  



การฟื้นฟ ู

• การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เป็นเงิน 

 - ผ่านงบทดรองราชการ ฯ   
                ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
  - ผ่านงบองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น    
               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  - อื่นๆ 
 

•  
 

• จัดหน่วยบริการฟื้นฟูเสริมสร้าง   
สุขภาพสัตว์ แก่สัตว์ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

 
 
• จัดท าโครงการฟื้นฟูหลังเกิดภัย 

(ถ้าม)ี 



การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ.2562 
 



 

 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
2. ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข      

การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
3. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 

2563 
4. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 
 

 

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 

 



1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ 
ข้อ ๕ “ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนท้ิงช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยท่ีเกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง 
หรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัยอันเกิดจากโรคท่ีแพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้กอ่การร้าย กองก าลังจากนอกประเทศ ตลอดจน 
ภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกายของประชาชน หรือท าให้เกดิความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 

       “การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร” ให้หมายความรวมถึง การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย 

ข้อ ๘  ส่วนราชการมวีงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างท่ียังไม่ได้รับเงิน 
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้   

 (๑) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๔) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 (๘) ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๙ การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามข้อ ๘ ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้  

(๑) นายกรัฐมนตรี ส าหรับกรณีตามข้อ ๘ (๑) 

(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับกรณี ตามข้อ ๘ (๔)  

  (๘) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับกรณีตามข้อ ๘ (๘)  



1. ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

สำระส ำคัญ 
  
ขอ้ ๑๒ ให ้ก.ช.ภ.อ. มีหน้ำทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี ้ 
ขอ้ ๑๔ ให ้ก.ช.ภ.จ. มีหน้ำทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี ้ 
ขอ้ ๑๙ การปอ้งกนัหรอืยบัยัง้ภยัพบิตัิกรณีฉกุเฉิน หรอืการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั พบิตัิจากภยัท่ีเกิดจากโรคหรอืการระบาดของสตัวห์รอืพืชทกุชนิด ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ใชจ้่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน เม่ือไม่สามารถปอ้งกนัไดแ้ละเกิดโรคหรอืการแพรร่ะบาดแลว้ และงบประมาณไม่เพียงพอ อาจใชจ้่ายจากเงินทดรองราชการตามขอ้ ๘ (๔) 
ขอ้ ๒๐ เม่ือภยัพบิตัิกรณีฉกุเฉินเกิดขึน้ในทอ้งท่ีใด ใหผู้มี้อ  านาจด าเนินการประกาศใหท้อ้งท่ีนัน้ เป็นเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉกุเฉินตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้ 
 (๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นอ านาจของอธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
 (๒) กรณีเกิดในจงัหวดัอ่ืน ใหเ้ป็นอ านาจของผูว้่าราชการจงัหวดัรว่มกบั ก.ช.ภ.จ.  
การประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉกุเฉินตอ้งก าหนดพืน้ท่ีและระยะเวลา ของการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิตัินัน้ดว้ย ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการและเง่ือนไข ท่ีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
ขอ้ ๒๑ เม่ือไดมี้การประกาศตามขอ้ ๒๐ แลว้ ใหส้่วนราชการหรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในหมวดนี ้



2. ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ 
ข้อ ๑ เมื่อเกิดภัยพิบัติ หากเป็นกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   
ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. แล้วแต่กรณีด าเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ือให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น ให้มีรายการดังต่อไปนี ้

 (๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 (๒) วัน เดือน ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปีที่สิ้นสุดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในกรณีที่สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไมยุ่ติให้ระบุในประกาศว่า“ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ” และเม่ือภัย
 พิบัติดังกล่าวได้ยุติแล้ว ให้ด าเนินการประกาศสิ้นสุดของภัยด้วย 

 (๓) พ้ืนที่ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ระบุเฉพาะพ้ืนที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเท่านั้น หากภัยพิบัติส่งผลกระทบเป็นวงกว้างข้ึน ก็ให้ประกาศเพ่ิมเติมตามความเสียหาย 

 ที่เกิดขึ้นจริงและให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ิมเติม 

 (๔) ประเภทความเสียหาย ให้ระบุประเภทความเสียหาย อาทิชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย พ้ืนที่การเกษตร หรือสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นต้น 

 (๕) เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ต้อง ไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่เกิดภัย 

  เมื่อได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งการประกาศวันสิ้นสุดของภัย ให้ส่งส าเนาประกาศดังกล่าวให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบทันที 

ข้อ ๒ กรณีไม่สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม ข้อ ๑ (๕) ให้ยื่นขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อนระยะเวลา                
การให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยให้ท าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และระบุระยะเวลาที่ขออนุมัติขยาย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา   

ข้อ ๓ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่อาจขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินได้ทันตามก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๒ ให้เป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ที่จะรับไว้พิจารณาตามเหตุผลและความจ าเป็น 



3. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2563 

สาระส าคัญ 
1. ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน 
2. การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราดังต่อไปนี้  
 5.4 ด้านการเกษตร ให้ด าเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานท่ีก ากับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิด
ภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยเบิกจ่ายได้ ดังนี้ 
  5.4.3 ด้านปศุสัตว ์
 5.4.3.1 ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยัในกรณีท่ีเป็นการจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีนและเวชภณัฑ์รักษาสัตว์ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดหาอาหารสัตว์
ตามราคาท้องตลาดหรือตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 5.4.3.2 ให้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีท่ีสัตว์ตายหรือสูญหาย หรือแปลงหญ้าอาหารสัตว์เสียหายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
3. การให้ความช่วยเหลือข้างต้น ให้มีการประสานงานกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรการกุศลท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือท่ัวถึง

ไม่ซ้ าซ้อนกัน  
4. ให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบิงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และส านักงานคลังจังหวัดทราบทุกๆ 15 วัน จนกว่าจะด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
 



4. หลกัเกณฑว์ธีิปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือ 
ดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔  

สำระส ำคัญ 
• ด าเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภยัพบัิตทิีข่ึน้ทะเบยีนและปรับปรุงทะเบยีน เท่านัน้ 

• ปรับเกณฑแ์ละอัตรำกำรกำรใหค้วำมช่วยเหลือ อตัราใหม ่ 



แผนผังขั้นตอน 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 

< 90 วัน 



กระบวนการ/ขั้นตอน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 

โอนเงิน โอนเงิน 

ก.ช.ภ.อ. 

ศนูยป้์องกนัและแก้ไขปัญหาภยัพิบติัด้านปศสุตัว ์(ศปภ.ปศ.)  
กองส่งเสริมและพฒันาการปศสุตัว ์ กรมปศสุตัว ์ 

ปศุสัตว ์
อ าเภอ 

ปศุสัตว์ 
จังหวัด 

กรมปศุสัตว์ 
(กสส.) 

ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

(สป.กษ. / ส านักแผนฯ) 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

- กษ 02 (ระดับหมู่บ้าน) ปิดประกาศใน
ชุมชนไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
- กษ 02 (ระดับต าบล/อ าเภอ) 

- กษ 03  

ก.ช.ภ.จ. 

ยื่นแบบ 
กษ 01  

กรณีวงเงิน > 50 ล้านบาท 

เอกสารที่ใช ้
 ส าเนาบตัรประชาชน\ 
 ทะเบียนเกษตรกร 
 > รูปถ่าย/VDO (ถา้มี) 
  ผลตรวจยืนยนัโรค LSD (ถา้มี) 
 ผูน้  าทอ้งที่ ทอ้งถ่ินรบัรองขอ้มลูความเสยีหาย 
 ส าเนาบญัชีธนาคารของเกษตรกร 

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพิบตัิอ  าเภอ 

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดั 

กำรให้ควำมช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 

ระเบียบกระทรวงการคลงั 
ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ 
กรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2562 

หลกัเกณฑว์ิธีปฎิบัติปลีกย่อย
เก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภับ
พิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2564 

หลกัเกณฑก์ารใชจ้่าย
เงินทดลองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตั ิ
พ.ศ. 2563  

ขึน้ทะเบียนเกษตรกร
ใหเ้ป็นปัจจบุนั 

กรณีวงเงิน > 20 ล้านบาท 

อนุมัติวงเงิน < 20 ล้านบาท 
ยกเว้นกรณี โรคระบาด 



เอกสาร กษ-01 – กษ-03 
กษ-01  กษ-02 หมู่บ้าน  



เอกสาร กษ-01 – กษ-03 

กษ-02 อ าเภอ  กษ-02 ต าบล 



เอกสาร กษ-01 – กษ-03 

กษ-03 



สรุปเอกสารที่ส่งกรมปศุสัตว์ กรณี ขออนุมัติวงเงินปลัดกระทรวงฯ 
กำรให้ควำมช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ประสบภัยพบัิต ิ 

ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลัง 

1.หนังสือน ำส่ง 
2.กษ02 หมู่บ้ำน/ต ำบล/อ ำเภอ (รับรองส ำเนำ) 
4.รำยงำนกำรประชุม ก.ช.ภ.อ. (รับรองส ำเนำ) 
5.กษ03  ฉบับจริง 
5.รำยงำน ก.ช.ภ.จ. 
6.ส ำเนำประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือ / ขยำยเวลำประกำศเขตฯ  
7.ส ำเนำเล่มเช็คธนำคำรส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดั 
   (บัญชีนอกงบประมำณ) 
8.ส ำเนำ Statement ธนำคำรส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดั 
   (บัญชีนอกงบประมำณ) 
 





การให้ความช่วยเหลือผ่านงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 
 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

การให้ความช่วยเหลือผ่านองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 



1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 

สำระส ำคัญ 
ขอ้ ๓ ในระเบียบนี ้“กำรช่วยเหลือประชำชน” หมายความว่า การใหค้วามช่วยเหลือประชาชนท่ีไดร้บัความเดือดรอ้น หรอืไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นการด ารงชีพ โดยอาจใหเ้ป็น
สิ่งของหรอืจ่ายเป็นเงิน หรอืการจดับรกิารสาธารณะเพ่ือใหก้ารช่วยเหลือประชาชนในระดบัเขตพืน้ท่ีหรอืทอ้งถ่ิน ตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้ ๕ การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี ้จะตอ้งด ำเนินกำรในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำมกฎหมำย โดยค านงึถึงสถานะทางการคลงั และความ
จ าเป็นเหมาะสม 

ขอ้ ๖ ในกรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดเกิดสาธารณภยัในพืน้ท่ีของตน และตอ้งด าเนินการช่วยเหลือโดยฉบัพลนัทนัที ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่น้ันสำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือ
ได้ ภำยในขอบอ ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำย โดยไม่ตอ้งเสนอคณะกรรมการพจิารณา ในกรณีกำรช่วยเหลือประชำชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส ำหรับกำรใหค้วำม
ช่วยเหลือ เพือ่เยยีวยำและฟ้ืนฟูหลังเกดิภัย การส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิต หรอืการปอ้งกนัและระงบั โรคติดต่อ ตอ้งเสนอคณะกรรมกำรใหค้วำมเหน็ชอบก่อน 

ขอ้ ๑๖ กำรช่วยเหลือประชำชน ใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข ท่ีก าหนดไวใ้น ระเบียบนี ้ดงัต่อไปนี ้ 

 (๑) การช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัิฉกุเฉิน ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พจิำรณำใช้จ่ำยงบประมำณช่วยเหลือประชำชนตำมหลักเกณฑข์อง
กระทรวงกำรคลัง โดยอนุโลม  

 (๒) การช่วยเหลือดา้นการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิต ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พจิารณาใชจ้่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและ ความมั่นคงของมนษุย ์โดยอนโุลม  

 (๓) การช่วยเหลือประชาชนดา้นการปอ้งกนัและระงบัโรคติดต่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พจิารณาใชจ้่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลกัเกณฑของกระทรวง
สาธารณสขุ โดยอนโุลม 



2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 

สำระส ำคัญ 
ขอ้ ๕ ใหย้กเลิกความในขอ้ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้่ายเพ่ือช่วยเหลือ ประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปนีแ้ทน “ขอ้ ๖ กรณีเกิดสาธารณภยัในพืน้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ว่ำจะมีกำรประกำศ เขตกำรใหค้วำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบัิตกิรณีฉุกเฉินหรือไม่กต็ำม 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสำมำรถ ด ำเนินกำรช่วยเหลือประชำชนในเบือ้งต้น โดยฉบัพลนัทนัที เพ่ือการด ารงชีพ หรอืบรรเทา ความเดือดรอ้นเฉพาะหนา้ หรอืระงบัสาธารณภยั 
หรอืเพ่ือคุม้ครองชีวิตและทรพัยส์ิน หรอืปอ้งกนั ภยนัตรายท่ีจะเกิดแก่ประชาชน ไดต้ามความจ าเป็น ภายใตข้อบอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้ง เสนอคณะกรรมการพจิารณา 
ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟหูลงัเกิดสาธารณภยั หรอืการส่งเสรมิ และพฒันาคณุภาพชีวิต หรอืการปอ้งกนัและระงบัโรคติดต่อ หรอืการช่วยเหลือเกษตรกรผูมี้
รายไดน้อ้ย ใหเ้สนอคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบก่อน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีความจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ การช่วยเหลือตามระเบียบนี ้           
ใหข้อความเห็นชอบจากปลดักระทรวงมหาดไทย ก่อนใหก้ารช่วยเหลือ ” 

ขอ้๖ ใหย้กเลิกความในขอ้ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปนีแ้ทน “ขอ้ ๗ กรณีมีความจ าเป็นตอ้งใหค้วามช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรอืฟ้ืนฟหูลงัเกิด สาธารณภยั ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ ดงันี  ้

 (๑) กรณีมีกำรประกำศเขตกำรใหค้วำมช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉกุเฉินในพืน้ท่ีเกิดภยั ใหร้ายงานอ าเภอ หรอืจงัหวดั หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพจิารณา                 
น ำเงนิทดรองรำชกำรเพือ่กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบัิต ิใหค้วำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 (๒) กรณีมิได้ประกำศเขตกำรใหค้วำมช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉกุเฉินในพืน้ท่ีเกิดภยั ในการช่วยเหลือประชาชน ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเสนอ
คณะกรรมกำรพจิำรณำใหค้วำมช่วยเหลือ ทัง้นี ้ไม่เกินหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในระเบียบนี ้



เกษตรกร 
1.แจ้งสตัวป่์วย/ตาย ไปท่ีผูน้ า
ทอ้งที ่/ ทอ้งถิน่ และปศสุตัว์
อ าเภอ 

เอกสารท่ีใช้ 
> ส ำเนำบตัรประชำชน  
> ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
> ทะเบยีนเกษตรกร     
> รปูถ่ำย/VDO (ถำ้ม)ี 
> ผลตรวจยนืยนัโรค LSD (ถำ้ม)ี 
> ผูน้ ำทอ้งที ่ทอ้งถิน่รบัรองขอ้มลู
ควำมเสยีหำย 
> บญัชธีนำคำรเกษตรกร 
2. ยื่นแบบตามท่ีตามท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
ก าหนด 
 
 
 
 
 

ศนูยป้์องกนัและแก้ไขปัญหาภยัพิบติัด้านปศสุตัว ์กองส่งเสริมและพฒันาการปศสุตัว ์ กรมปศสุตัว ์ 

ผู้น ำท้องที ่/ ท้องถิน่ 
ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน/นำยกอบต./นำยกเทศบำล 
1.รบัแจ้งสตัวป่์วย/ตาย ให้ความช่วยเหลือ / 
ตรวจสอบ  

2.อบจ. / เทศบาล แต่งตัง้คณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนของอบจ. / เทศบาล 
โดยมีผูแ้ทนส่วนราชการท่ีได้รบัมอบหมาย
จากผูว่้าราชการจงัหวดั ร่วมเป็นกรรมการ 

3.อบต. แต่งตัง้คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนของอบต. โดยมีผูแ้ทนส่วน
ราชการท่ีได้รบัมอบหมายจากนายอ าเภอ 
ร่วมเป็นกรรมการ 

4.คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จริง / 
รวบรวมหลกัฐาน  

5.ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

ระเบียบกระทรวง มหาดไทย เรื่องค่าใช ้
จ่ายเพ่ือช่วยเหลือปชช.ตามอ านาจการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2560 

ระเบียบกระทรวง มหาดไทย เรื่องค่าใช ้
จ่ายเพ่ือช่วยเหลือปชช.ตามอ านาจการ
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี2)  พ.ศ. 2561 

ขั้นตอนกำรปฏิบัตเิพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหำดไทย 



สรุปเอกสารที่ส่งกรมปศุสัตว์ กรณี ขออนุมัติวงเงินปลัดกระทรวงฯ 
โอนล้ำงเงนิยมื ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลัง 

1. หนังสือน ำส่ง 
2. หนังสือธกส. 
3. Transection ธกส. 
 



สรุปเอกสารที่ส่งกรมปศุสัตว์ กรณี ให้ความช่วยเหลือวงเงินผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือ อปท. ให้ความช่วยเหลือ 

เอกสาร ศปส.4 



Disaster@dld.go.th  

Download เอกสารที่ใช้ 
http://disaster.dld.go.th/webnew/index.php/th/ 

ผู้ประสำนงำนกรม : 
นายสนุทร   นาดี  นกัวิชาการสตัวบาลช านาญการ 
081-363 1925 
นายชศูกัดิ ์ ทอง แดง  นกัวิชาการสตัวบาลช านาญการ 
084-859 6769 

นางสาววชัรพีร  เล่ือมใส นกัวิชาการสตัวบาลปฏิบตัิการ 
081-632 8830 
นางสาววรวรรณ  พรมเพชร ์ นกัวิชาการสตัวบาล 
087-682 0791 

02-653 4444 ต่อ 3315 , 3326 Email : Disaster@dld.go.th  


