
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ(ฉบับย่อ) 
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้ประสบภัยพิบัต ิ

จัดท าโดย : ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
               ส านักงานปศุสตัวเ์ขต 2 

ขั้นตอนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัต ิ

1. จัดท าแผนการเตรียมความพร้อมภัยพิบัติ  
   1.1 จัดท าแผนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ 
   1.2 จัดท าแผนการอพยพสัตว์ 
   1.3 ซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
2. วิเคราะห์และติดตามสภาพภูมิอากาศ และ  
    สถานการณ์น้ า จากกรมอุตุนิยมวิทยา  
    กรมชลประทาน ฯลฯ 
 3. พยากรณ์แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติ 

 
 

แผนการผลิตเสบียงสัตว์แห้ง ประจ าปี 2565  
จ านวน 5,120 ตัน 

 910 ตัน 

 630 ตัน 

 430 ตัน 

324 ตัน 

 470 ตัน 

 136 ตัน 

 1,315 ตัน 

 625 ตัน 

 280 ตัน 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ 
2. อพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ 
3. จัดหาเสบียงสัตว์/เวชภัณฑ์/ถุงยังชีพ 
4. บริการดูแลสุขภาพสัตว์ 
5. รายงานผลกระทบและการให้ความ 
   ช่วยเหลือเบื้องต้น 
6. ติดตาม เฝ้าระวัง และรายงาน 
   สถานการณ์ทุกวัน 

 
ขณะเกิดภัย 

1. เกษตรกรผู้ประสบภัยแจ้งความเสียหาย 
2. ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/ท้องถ่ิน ตรวจสอบ  
    และรับรองความเสียหาย 
3. ปศุสัตว์อ าเภอ ตรวจสอบและประเมิน 
    ความเสียหาย และปิดประกาศไม่น้อย 
    กว่า 3 วัน และเสนอ ก.ช.ภ.อ. 
4. ปศุสัตว์จังหวัด สรุปความเสียหาย และ 
    เสนอ ก.ช.ภ.จ. (อ านาจผู้ว่าฯ/ปลัด กษ.)  
5. ปศุสัตว์จังหวัด สรุปความเสียหาย เสนออธิบดีฯ 
    กรณีจังหวัดไม่มีงบประมาณ (อ านาจปลัด กษ.)  
6. สป.กษ. สรุปความเสียหายและเสนอของบกลาง 
   (กรณีสูงกว่าอ านาจปลัดฯหรือเกินระยะเวลา) 
 

 
หลังเกิดภัย 

 
ก่อนเกิดภัย 



 

 

 

 

 

 

 

ชนิดสัตว์ 
อัตราตัวละ 

ไม่เกิน (บาท) 
เกณฑ์ให้ความ
ช่วยเหลือ/ราย 

1. โค 
   - อายุน้อยกว่า 6 เดือน 
   - อายุ 6 เดือน - 1 ปี 
   - อายุมากกว่า 1ปี - 2 ปี 
   - อายุมากกว่า 2 ปี ข้ึนไป 

 
13,000 
22,000 
29,000 
35,000 

 
รายละไม่เกิน 

5 ตัว 

2. กระบือ 
   - อายุน้อยกว่า 6 เดือน 
   - อายุ 6 เดือน - 1 ปี 
   - อายุมากกว่า 1ปี - 2 ปี 
   - อายุมากกว่า 2 ปี ข้ึนไป 

 
15,000 
24,000 
32,000 
39,000 

 
รายละไม่เกิน 

5 ตัว 

3. สุกร / แพะ / แกะ 
   - อายุ 1 - 30 วัน 
   - อายุมากกว่า 30 วันข้ึนไป 

 
1,500 
3,000 

 
รายละไม่เกิน 

10 ตัว 

4. ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง 
   - อายุ 1 - 21 วัน 
   - อายุมากกว่า 21 วันข้ึนไป 

 
30 
80 

 
รายละไม่เกิน 

300 ตัว 

5. ไก่ไข่ / เป็ดไข่ 
   - อายุ 1 – 21 วัน 
   - อายุมากกว่า 21 วันข้ึนไป 

 
30 

100 

 
รายละไม่เกิน 
1,000 ตัว 

6. ไกเ่นื้อ 
   - อายุ 1 – 21 วัน 
   - อายุมากกว่า 21 วันข้ึนไป 

 
20 
50 

 
รายละไม่เกิน 
1,000 ตัว 

7. เป็ดเนื้อ / เป็ดเทศ 
   - อายุ 1 – 21 วัน 
   - อายุมากกว่า 21 วันข้ึนไป 

 
30 
80 

 
รายละไม่เกิน 
1,000 ตัว 

8. นกกระทา 
   - อายุ 1 – 21 วัน 
   - อายุมากกว่า 21 วันข้ึนไป 

 
10 
30 

 
รายละไม่เกิน 
1,000 ตัว 

9. นกกระจอกเทศ 2,000 ไม่เกิน 10 ตัว 

10. ห่าน 100 ไม่เกิน 300 ตัว 
11. แปลงหญ้า อัตราไร่ละ 

1,980 บาท 
ไม่เกินรายละ 30 ไร่ 

 

นิยามศัพท์ 
ภัยพิบัติ หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย 

อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง  ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจาก
ไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด 
อากาศหนาวจัดผิดปกติ  ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระท า
ของผู้ก่อการร้าย กองก าลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิด
จากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดอันตราย
แก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชน  

ฉุกเฉิน  หมายความว่า เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่
คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้และจ าเป็นต้องรีบแก้ไขโดย
ฉับพลัน 

ผู้ประสบภัยพิบัติ  หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ 
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ) 
 ก.ช.ภ.จ. หมายถึง คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด  
 ก.ช.ภ.อ. หมายถึง คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ   

 
 

โปรดสแกน QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 

 
 
 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ประสานการให้ความช่วยเหลือระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ สรุป
รายงานความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อกรมปศุสัตว ์

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ แจ้งเตือนแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติ 
ประสานขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ (ป้องกันโรค 
สุขภาพสัตว์ เสบียงสัตว์ อพยพสัตว)์ ส ารวจและรายงานผลกระทบและ
การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ตรวจสอบและประเมินความเสียหายด้าน
ปศุสัตว์ สรุปและน าเสนอขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ แก่คณะกรรมการ 
ก.ช.ภ.อ.  

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน  ส ารวจและให้การรับรองความ
เสียหายด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ขอรับการ
ช่วยเหลือ 

นายกเทศมนตรี/นายก อบต./ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย จากบุคคลดังกล่าว  ส ารวจและให้การรับรองความเสียหาย
ด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ 

คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาอนุมัติเงินทดรองราชการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ ของจังหวัด และ
ส่งเร่ืองส่วนกลาง กรณีเกินวงเงินหรือสิ้นสุดระยะการให้ความช่วยเหลือ 

คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาอนุมัติเงินทดรองราชการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯของนายอ าเภอ ที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรร และส่งเร่ืองให้จังหวัดกรณีเกินวงเงินหรือ
สิ้นสุดระยะการให้ความช่วยเหลือ 
 ส าคั ที สุด :                                              

                                                               
          

 
 
 
 
 
 

 
 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ดังนี ้


