
ประกาศ 
เขตการให้ความ 

ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ  
กรณีฉุกเฉิน

การช่วยเหลือเกษตรกร 

กรณีโค-กระบือ ป่วย – ตาย จากโรคลัมปี สกิน ( LSD) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) พ.ศ. 2561 (กรณีป้องกันและควบคุมโรค)

ให้ความช่วยเหลือตามความจําเป็นและเหมาะสม  
โดยการสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ สารเคมีกําจัดแมลง ฯลฯ  
(ตามระเบียบฯ ข้อที่ 5, 6, 7, 13, 14 และ 15 (1)(2))

➕  
➖

ปศุสัตว์อําเภอ

ผู้บริหาร    
อปท.

อปท. 
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

ช่วยเหลือเฉพาะหน้า เพื่อป้องกัน ควบคุม และยับยั้ง
การแพร่ระบาดของโรค 

มีประกาศ 
เขตโรคระบาด

ชั่วคราว/เขตโรค
ระบาด 
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ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 ตามระเบียบข้อ 
3 โรคระบาดสัตว์ เข้านิยาม 

“สาธาณภัย”

ประสาน ให้ความช่วยเหลือทันที

นําหลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
มาใช้โดยอนุโลม 

 ประกาศ 
เขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย  

กรณีโรคระบาดสัตว์ 
 โรคลัมปี สกิน

ประกาศหรือไม่ก็ได้

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ไม่ต้องรอ

ตามระเบียบฯ ข้อ 16 การช่วยเหลือประชาชน ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ ดังนี้ 
1. การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยภิบัติฉุกเฉิน ให้ อปค. พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
ข้อที่ 5.4.3.1 ให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์ รักษาสัตว์  
เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดหาอาหารสัตว์ตามราคาท้องตลาดหรือตามความจาเป็นและเหมาะสม 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
ข้อ 5.3.1 ให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เป็นการจัดหาพืชอาหารสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่อ
ป้องกันและกําจัดโรค การฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง และจัดหาอาหารสาเร็จรูปตามราคาท้องตลาดหรือตามความจําเป็น
และเหมาะสม

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3118 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ 



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) พ.ศ. 2561

(ข้อ 7 กรณีมีความจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย อปท.ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นได้โดยฉับพลันทันที  
โดยนําหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 มาใช้โดยอนุโลม) 

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ข้อ 5.4.3.2 ให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ในกรณีที่สัตว์ตายหรือสูญหาย หรือแปลงหญ้า อาหารสัตว์เสียหายได้
ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

ปศุสัตว์อําเภอ

ผู้บริหาร    
อปท.

มีประกาศ 
เขตโรคระบาด

ชั่วคราว/เขตโรค
ระบาด 

ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 ตามระเบียบข้อ 3 
โรคระบาดสัตว์ เข้านิยาม  

“สาธาณภัย”

ประสาน

ประกาศ 
เขตการให้ความ 

ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ  
กรณีฉุกเฉิน

(ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 7.1) 

นายอําเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

พิจารณานาเงินทดรองราชการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศ 
เขตการให้ความ 

ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ  
กรณีฉุกเฉิน

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ  
ประชาชนส่วนท้องถิ่น

   
อปท. เสนอ

ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ทั้งนี้ ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในระเบียบนี้ (ตามระเบียบฯ ข้อที่ 16(1))  
ตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม  
(ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 7.2) 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
ข้อ 5.3.2.2 การให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ความ 
ช่วยเหลือตามจํานวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่กําหนด 
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ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563  

และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

มีประกาศ 
เขตโรคระบาด

ชั่วคราว/เขตโรค
ระบาด 

ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 ตามระเบียบข้อ 3 
โรคระบาดสัตว์ เข้านิยาม  

“สาธาณภัย”
ปศุสัตว์อําเภอ

ผู้บริหาร    
อปท.ประสาน

นายอําเภอ

สนง.ป้องกัน 
และบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัด

เกษตรกร 
ผู้ประสบภัย

มีสัตว์ตายตามนิยามโรคLSD  
หรือ มีผลตรวจยืนยันโรค LSD 

ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน  
ไว้ก่อนเกิดภัยเรียบร้อยแล้ว

- ภาพสัตว์ป่วย 
- ภาพการรักษาสัตว์ป่วย 
- ภาพสัตว์ตาย 
- ผลตรวจยืนยันโรค LSD 
ฯลฯ 

สํารวจความเสียหายภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันที่เกิดภัย 

แจ้งความเสียหาย

ตรวจสอบ และรับรองความเสียหาย 

จนท.ปศอ.

อปท.

ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน/ 
นายก อบต./ 

นายกเทศมนตรี 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
+ภาพถ่าย+รายงานมูลค่าความเสียหาย

ปศุสัตว์อําเภอ

บันทึกข้อมูล ในแบบขอรับการช่วยเหลือด้าน
ปศุสัตว์ (แบบ กษ 01) แบบประมวลรวบรวม
ความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ (แบบ กษ02)  
โดยติดประกาศไม่น้อยกว่า 3 วัน

1

2

3

4
ผู้ว่าราชการจังหวัด

 ประกาศ 
เขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย  

กรณีโรคระบาดสัตว์ 
 โรคลัมปี สกิน

ประกาศ 
เขตการให้ความ 

ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ  
กรณีฉุกเฉิน

ปศุสัตว์อําเภอ

จัดทํารายละเอียดนําเสนอ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ให้ใช้เงินทดรองฯ จากส่วนกลาง 

จัดทําแบบคําขอจัดสรรงบประมาณความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(แบบ กษ 03) นําเสนอ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองฯ  

จากส่วนกลาง 

เสนอกรมปศุสัตว์ ภายใน 10 วัน  
นับตั้งแต่วันที่ ผ่าน การพิจารณา 
จาก ก.ช.ภ.จ. 

ตรวจสอบเอกสาร และ เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ออนุมัติเงินทดรองราชการฯ 

เสนอกระทรวงเกษตรฯ ภายใน 10 วัน  
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก 
ปศุสัตว์จังหวัด 

พิจารณาความเสียหาย ภายใน 40 วัน 
นับตั้งแต่วันที่เกิดภัย 

ปศุสัตว์จังหวัด

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ

ปลัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)

พิจารณาความเสียหาย ภายใน 10 วัน  
นับตั้งแต่วันที่ผ่านการพิจารณา  
จาก ก.ช.ภ.อ. 

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.)

เสนอ

เสนอปลัด กษ. ภายใน 10 วัน  
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก 
กรมปศุสัตว์ 

 มีอํานาจอนุมัติเงินทดรองฯ 
ภายในวงเงิน 50 ล้านบาท 

(เฉพาะกรณีไม่เกินระยะเวลาฉุกเฉิน)

กรณีเลยระยะเวลาฉุกเฉิน 
(ภายใน3เดือนนับแต่วันท่ีเกิดภัย) 

คณะรัฐมนตรี  
วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

 นายกรัฐมนตรี  
วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 

ผู้อานวยการสํานักงบประมาณ 
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 

 โดย ส่วนสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต7

รมว.กษ. 
ให้ความเห็นชอบ 

ในการเสนองบกลาง


