คู่มือ
การบริหารจัดการการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ค�ำน�ำ
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมของโลก อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยธรรมชาติหรือจาก
การกระท�ำของมนุษย์ ได้สง่ ผลให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบตั ติ า่ งๆ ทัง้ ในประเทศไทยและภูมภิ าคต่างๆของโลก
เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ตลอดจนภัยพิบตั อิ นื่ ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมต่อชีวติ และทรัพย์สนิ เป็นจ�ำนวนมาก
ประกอบกับกระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่และส่วนกลาง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจขั้นตอนและ
วิธกี ารปฏิบตั งิ านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้จัดท�ำคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร  
ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื ฉบับนีจ้ ะเป็นเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที  ่ และผูเ้ กีย่ วข้อง
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และถูกต้องตามระเบียบราชการ

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สิงหาคม ๒๕๕๖

คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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บทที่ ๑ กฎหมาย ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖
  ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการการใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๘
  ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๐
หลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๒)
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำหรือชาวประมงที่
ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑
บทที่ ๒ โครงสร้างการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการสาธารณภัย และการบริหารจัดการอุทกภัยของประเทศไทย
แนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย
องค์กรปฏิบัติในการบริหารจัดการน�้ำและอุทกภัย
ผังการเชื่อมโยงกลไกการจัดการสาธารณภัยขององค์กรภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (กปภ.ช.) กับองค์กรการบริหารจัดการน�้ำและอุทกภัยแห่งชาติ
(กนอช. และ กบอ.)
การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร
  ระดับนโยบาย
  ระดับปฏิบัติการ
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการพิบัติด้านการเกษตร
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สารบัญ
บทที่ ๓

แนวทางปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร
บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การป้องกันและการเตรียมการ
การเผชิญเหตุ
การฟื้นฟู
  การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นเงิน
  การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรส่วนภูมิภาค
ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖
แนวทางและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือของกรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก
ตอบข้อหารือ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเสียหาย
แบบ กษ ๐๑ - ๐๔ ด้านพืช
แบบ กษ ๐๑ - ๐๔ ด้านประมง
แบบ กษ ๐๑ - ๐๔ ด้านปศุสัตว์
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๑๔๓ - ๑๔๘
๑๔๙ - ๑๕๔
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บทที่ ๑

กฎหมาย ระเบียบ
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
 ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินทดรองราชการ
ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๘
 ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๐
• หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
• หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖
• พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
• พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๒)
• ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ หรือชาวประมงทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๑
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บงั คับกับการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๒ และระเบียบเงิน
ทดรองของทางราชการทหาร
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง
ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด
อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระท�ำของผู้ก่อการร้าย กองก�ำลังจากนอกประเทศ
ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท�ำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของ
ประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน  
“ฉุกเฉิน” หมายความว่า เกิดขึน้ โดยปัจจุบนั ทันด่วนหรือเป็นทีค่ าดหมายว่าจะเกิดขึน้ ในเวลาอันใกล้ และ
จ�ำเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
“ผู้ประสบภัยพิบัติ” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
“การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร” ให้หมายความรวมถึง การให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
ด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย

คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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บทที่ 1 กฎหมาย ระเบียบ

		“การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ แ ละฟื ้ น ฟู ผู ้ ป ระสบภั ย ” หมายความว่ า
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถช่วยตนเองได้ เช่น การให้
ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนย้าย
ครอบครัว และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น ตลอดจนการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
และการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ อันเป็นการจ�ำเป็นเพื่อให้การด�ำรงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
		“การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านกายและจิต ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค
การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสาธารณสุขที่จ�ำเป็น เพื่อให้การด�ำรงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ข้อ ๖   ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลั ง รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และมี อ� ำ นาจก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้ก�ำหนดไว้ หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใดตาม
ระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการขอท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

หมวด ๑
เงินทดรองราชการ

ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการ
ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ใิ นระหว่างทีย่ งั ไม่ได้รบั เงินงบประมาณรายจ่ายดังนี้
(๑) ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๔) ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในการนี้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ�ำนาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม (๒) แก่หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงกลาโหมตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม
(๘) แก่อ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม ซึ่งแต่ละแห่งต้องมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นจะจัดสรรเพิ่มเติมให้อีกก็ได้ และให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย
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กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ�ำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการอื่น
มีวงเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินได้ตามความเหมาะสมจ�ำเป็น และกรณีทวี่ งเงินทดรอง
ราชการไม่พอ ให้ส่วนราชการดังกล่าวหรือส่วนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มโดยตรง
ต่อกระทรวงการคลังได้ แล้วให้รายงานการอนุมัติดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบ
ข้อ ๙ การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามข้อ ๘ ให้เป็นอ�ำนาจของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๑)
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๒)
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๓)
(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๔)
(๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๕)
(๖) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๖)
(๗) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๗)
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส�ำหรับกรณีตามข้อ ๘ (๘) เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการของ
อ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให้ ให้เป็นอ�ำนาจของนายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี
ผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั จิ า่ ยเงินทดรองราชการตามวรรคหนึง่ อาจมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ซึง่ เป็นข้าราชการใน
สังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในจังหวัดใด และมีความจ�ำเป็น  
ต้องเตรียมเงินสดไว้ เพื่อใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีอ�ำนาจ
เบิกเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๘) ไว้เพื่อส�ำรองจ่ายได้ตามความเหมาะสมจ�ำเป็น และเมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุด
ลงให้น�ำเงินที่เหลือส่งคืนคลัง
ข้อ ๑๐ ให้สว่ นราชการตามข้อ ๘ ยุตกิ ารอนุมตั จิ า่ ยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
กรณีฉุกเฉิน ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อส่วนราชการตามข้อ ๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติแล้ว
(๒) เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๓) มีการประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
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หมวด ๒

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อ ๑๑ ให้จงั หวัดแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ริ ะดับอ�ำเภอหรือกิง่ อ�ำเภอ
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ�ำเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.อ.” หรือ
“คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอ�ำเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.กอ.” แล้วแต่กรณี ประกอบด้วย
นายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผูเ้ ป็นหัวหน้าประจ�ำกิง่ อ�ำเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอหรือ
กิ่งอ�ำเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกินสี่คน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนึง่ คน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอ�ำเภอหรือกิง่ อ�ำเภอนัน้ หนึง่ คน เป็นกรรมการ และปลัดอ�ำเภอหัวหน้า
ฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๒ ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ส�ำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี
และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดท�ำบัญชีเป็น
ประเภทไว้
(๒) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่างๆ ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส�ำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่
ที่รับผิดชอบตามอ�ำนาจหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
(๓) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
(๔) ประสานงานและร่วมด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. อื่น
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอ�ำเภอหรือหลายกิ่งอ�ำเภอ
(๕) รายงานผลการส�ำรวจตาม (๑) และการแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าทีไ่ ด้ดำ� เนินการไปแล้ว
ให้ ก.ช.ภ.จ. ทราบหรือเพื่อพิจารณาด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
(๖) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั เิ พือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน และ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มอบหมาย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.จ.” ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์หนึง่ คน ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหมหนึง่ คน ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หนึง่ คน ผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุขหนึง่ คน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หนึง่ คน ผูแ้ ทนส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไม่เกินสี่คน ประธานหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้น
หนึ่งคน เป็นกรรมการ และหัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๔ ให้ ก.ช.ภ.จ. มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่างๆ ตามที่ ก.ช.ภ.อ.
หรือ ก.ช.ภ.กอ. ได้ส�ำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่
ที่รับผิดชอบตามอ�ำนาจหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
(๒) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
(๓) ระดมสรรพก�ำลัง ควบคุม เร่งรัด และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึง
และไม่ซ�้ำซ้อน
8
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(๔) พิจารณาอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั สิ ำ� หรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่จ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
(๕) จัดท�ำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ก�ำลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ และอื่นๆ ที่จ�ำเป็นจากส่วนกลางในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกว่า
ความสามารถของจังหวัด
(๖) ประสานงานและร่วมด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อื่น ในกรณีภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด
(๗) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัด การแก้ไขความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว และโครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบตั จิ ากส่วนกลาง ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพือ่ พิจารณาด�ำเนิน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
(๘) พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินร่วมกับผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๓ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรณีทมี่ คี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมลงคะแนนเสียง
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด
๓
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อ ๑๖ การให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ติ ามระเบียบนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วางหลักเกณฑ์สำ� หรับ
ส่วนราชการในการด�ำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจ� ำเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น
ในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะ
ชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด
ข้อ ๑๗ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม
อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือ
สาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้
ข้อ ๑๘ เมือ่ เป็นทีค่ าดหมายว่าจะเกิดภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินขึน้ ในเวลาอันใกล้ และจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนิน
การโดยฉั บ พลั น ให้ ส ่ ว นราชการดั ง ต่ อ ไปนี้ อ าจใช้ จ ่ า ยเงิ น ทดรองราชการในเชิ ง ป้ อ งกั น หรื อ ยั บ ยั้ ง ภั ย พิ บั ติ
กรณีฉุกเฉินนั้นได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไม่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
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บทที่ 1 กฎหมาย ระเบียบ

(๑) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจ่ายเงิน
(๒) ในกรณีจังหวัดอื่น ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจ่ายเงิน
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
เมื่อด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้
ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้ด�ำเนินการตามข้อ ๒๐
ความในวรรคหนึง่ และวรรคสอง ไม่ใช้บงั คับกับการป้องกันหรือยับยัง้ ภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินทีเ่ กิดจากโรค
หรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�ำเนินการตามข้อ ๑๙
ข้อ ๑๙ การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจาก
ภัยทีเ่ กิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จา่ ยจากเงินงบประมาณของ
หน่วยงานก่อน เมือ่ ไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้วและงบประมาณไม่เพียงพอ อาจใช้จา่ ยจาก
เงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๔) ได้
ข้อ ๒๐ เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอ�ำนาจด�ำเนินการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็น
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ�ำนาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องก�ำหนดพื้นที่และระยะเวลา
ของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยก�ำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินในจังหวัดอืน่ ๆ หากไม่สามารถ
ประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทนั ท่วงที และผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงการคลัง
ก�ำหนด ก็ให้มีอ�ำนาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.
ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีการประกาศตามข้อ ๒๐ แล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในหมวดนี้
ข้อ ๒๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด�ำเนินการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ทิ กุ ด้าน เว้นแต่
การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟืน้ ฟูผปู้ ระสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตร หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีสว่ นราชการหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐซึง่ ไม่มวี งเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ให้ขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว้นแต่การให้ความ
ช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี
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(๓) กรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นเพือ่ ประโยชน์ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ให้สำ� นักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรีหรือส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแก่ส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๖) และ (๗)
โดยไม่ต้องให้ส่วนราชการดังกล่าวขอรับการสนับสนุนก่อนได้
(๔) กรณีที่มีความจ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอ
หรือถูกสั่งการ หน่วยงานดังกล่าวสามารถด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง
ข้อ ๒๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดอื่น ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้อ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.อ. หรือ
ก.ช.ภ.กอ. แล้วแต่กรณี ภายในวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรให้ และในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อด�ำเนิน
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั มิ ากกว่าวงเงินทีไ่ ด้รบั จัดสรร ให้อำ� เภอหรือกิง่ อ�ำเภอขอรับการ
สนับสนุนโดยตรงจากจังหวัด และให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดอนุมตั กิ ารจ่ายเงินทดรองราชการเพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดังกล่าวหรือด�ำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
ในกรณีที่ไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. แล้วแต่กรณี ได้ทันท่วงทีถ้า
นายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผูเ้ ป็นหัวหน้าประจ�ำกิง่ อ�ำเภอหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่าความเสียหายดังกล่าว
เป็นไปตามระเบียบนี้ ก็ให้มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดังกล่าว
(๒) ในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด
(๓) ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย หรื อ กระทรวงกลาโหม แล้ ว แต่ ก รณี ได้ รั บ การร้ อ งขอหรื อ ถู ก สั่ ง การ
ให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง และรายงานให้ ก.ช.ภ.อ.
ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ทราบต่อไป เว้นแต่ในกรณีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้าน
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ได้โดยไม่ต้องร้องขอ
(๔) ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงสาธารณสุข มีอ�ำนาจ
โอนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดเพื่อใช้
ในการให้ความช่ วยเหลื อ ผู ้ ประสบภั ย พิ บัติไ ด้ ตามภารกิ จของส่ วนราชการเจ้ าของเงิ น
โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้
(๕) ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นเพือ่ ประโยชน์ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ให้สำ� นักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทย มีอ�ำนาจโอนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัด โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้
การโอนเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินให้แก่จงั หวัด ให้ดำ� เนินการตาม
วิธีการที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
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บทที่ 1 กฎหมาย ระเบียบ

ข้อ ๒๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหมทั้งในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอื่น ให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย
ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและส�ำนักงบประมาณ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทัว่ ถึงและไม่ซำ�้ ซ้อนกัน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวง
กลาโหมก�ำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๕ การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ให้ท�ำเป็นหนังสือซึ่ง
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๒) วัน เดือน ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปีที่เกิดความเสียหาย
(๓) สถานที่เกิดเหตุ (ให้ระบุชื่อถนน หมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ)
(๔) จ�ำนวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ
(๕) ความเสียหายโดยประมาณ เช่น จ�ำนวนบ้านเรือนทีเ่ สียหาย ทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหาย รวมทัง้ มูลค่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต เป็นต้น
(๖) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว
(๗) ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
กรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสือได้ ให้ขอรับการสนับสนุนการให้
ความช่วยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใด ๆ หรือโดยวิธีอื่นใดและให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลังโดยด่วนที่สุด
การขอรับการสนับสนุนระหว่างส่วนราชการตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ให้สว่ นราชการท�ำสัญญายืม
เงินตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๒๖ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ให้สว่ นราชการประสานงาน
ระหว่ า งส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ด้ ว ยกั น กั บ เอกชนและองค์ ก รการกุ ศ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งใกล้ ชิ ด
เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ�้ำซ้อนกัน

หมวด ๔

การจ่ายและการชดใช้เงินทดรองราชการ
ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
หากมีความจ�ำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึง่ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงการคลังก่อน
ข้อ ๒๘ เมือ่ ผูม้ อี ำ� นาจตามข้อ ๙ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณี
ฉุกเฉินแล้ว ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายไปพลางก่อนตามที่ก�ำหนด
ในระเบียบนี้
ข้อ ๒๙ ในการจ่ายเงินรายใด ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ ให้ผู้รับเงินท�ำใบส�ำคัญรับเงินตามระเบียบของ
ทางราชการ
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ข้อ ๓๐ กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ได้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้ด�ำเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้
เงินทดรองราชการดังนี้
(๑) รวบรวมใบส�ำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพื่อส่งให้ส�ำนักงบประมาณภายใน
สามสิบวันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง เมื่อส�ำนักงบประมาณได้รับใบส�ำคัญและ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ่ายเงินแล้วให้ดำ� เนินการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชดใช้
เงินทดรองราชการโดยเร็ว
(๒) เมื่อได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้จัดท�ำ
รายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้มีอ�ำนาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบส�ำคัญต้นฉบับไว้ที่ส่วน
ราชการนั้น เพื่อให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ข้อ ๓๑ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับโอนเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากส่วนราชการตามข้อ ๘ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ดังกล่าวส่งใบส�ำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส่วนราชการเจ้าของเงินภายในสามสิบวันท�ำการนับแต่
วันที่ได้รับเงิน และให้ส่วนราชการเจ้าของเงินเร่งด�ำเนินการรวบรวมใบส�ำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
เพื่อส่งให้ส�ำนักงบประมาณตามวิธีการในข้อ ๓๐   ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด�ำเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันท�ำการ
กรณีกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่
หน่วยงานในสังกัดหรือกรณีสำ� นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพือ่ ชดใช้
เงินทดรองราชการ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบ
ส�ำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันท�ำการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เงิน และให้สำ� นักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
กลาโหม หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งด�ำเนินการรวบรวมใบส�ำคัญและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ่ายเงิน
เพื่อส่งให้ส�ำนักงบประมาณตามวิธีการในข้อ ๓๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด�ำเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันท�ำการ
ข้อ ๓๒ ให้สว่ นราชการจัดท�ำรายงานการจ่ายเงินทดรองราชการส่งไปยังคณะผูบ้ ริหารการคลังประจ�ำ
จังหวัด หรือคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี ตามแบบและ
เงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายนและได้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว แต่ไม่สามารถจัดงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรอง
ราชการในปีงบประมาณได้ทนั ให้นำ� ไปขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในปีงบประมาณถัดไปโดยให้ถอื ว่า
เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจ�ำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ข้อ ๓๔ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินในเรื่องใดที่มิได้ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ
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หมวด
๕
การจัดหาและการควบคุมพัสดุ

ข้อ ๓๕ ให้ ส ่ ว นราชการบริ ห ารการพั ส ดุ ส� ำ หรั บ การจั ด หาพั ส ดุ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
ตามที่ก�ำหนดในระเบียบนี้ ดังนี้
(๑) ในการจัดหาพัสดุเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ซิ งึ่ เป็นรายการค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำรง
ชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน และต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการหรือให้การช่วยเหลือ
ไม่เกินเจ็ดวัน ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยสามคน
เพือ่ ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดหาเจรจาต่อรองและตกลงราคากับผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้าง
ท�ำงานนัน้ โดยตรงในราคาซึง่ ไม่สงู กว่าราคาตลาดของท้องทีใ่ นช่วงเวลาทีภ่ ยั พิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน
เกิดขึน้ โดยคุณสมบัตขิ องผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างท�ำงานดังกล่าวนัน้ อย่างน้อยต้องค�ำนึงถึง
ประสบการณ์หรือผลงานเกีย่ วกับอาชีพนัน้ โดยตรง และมีสมรรถภาพ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับก�ำลังคน
เครื่องมือและโรงงาน
เมื่อด�ำเนินการตกลงราคาพัสดุแล้ว ให้รายงานต่อผู้มีอ�ำนาจตามข้อ ๙ เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
ออกใบค�ำสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
หากการด�ำเนินการดังกล่าวจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม (๑)
พิจารณาด�ำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างไปก่อนได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเร่งรายงานขอความเห็นชอบ
ต่อผู้มีอ�ำนาจตามข้อ ๙ ในโอกาสแรกที่ท�ำได้
(๒) ส�ำหรับการจัดหาพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินอกเหนือจากรายการตาม (๑)
ซึง่ ไม่ใช่รายการค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีพและความเป็นอยูข่ องประชาชน และต้องใช้
เวลาในการด�ำเนินการหรือให้ความช่วยเหลือมากกว่าเจ็ดวันขึ้นไป ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๓๖ ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้อยสามคน เพื่อท�ำหน้าที่
ตรวจรับพัสดุที่จัดหามาตามข้อ ๓๕ (๑) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนท�ำหน้าที่จัดท�ำบัญชีรับ – จ่ายพัสดุ
ทีจ่ ดั หาโดยเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ โดยแสดงรายการและจ�ำนวนพัสดุพร้อมกับรายชือ่ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับมอบพัสดุ หรือข้อมูลอื่นที่แสดงถึงการแจกจ่ายเพื่อเป็นหลักฐาน
เมื่อกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงและสามารถปฏิบัติตามระเบียบปกติได้แล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามวรรคหนึ่งด�ำเนินการส�ำรวจพัสดุที่คงเหลืออยู่ทั้งหมด และให้น�ำพัสดุคงเหลือไปลงบัญชีพัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑ์
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุต่อไป
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หมวด
๖
การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ข้อ ๓๗ ให้คณะผู้บริหารการคลังประจ�ำจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “คบจ.” ที่กระทรวงการคลังแต่งตั้ง
มีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัด
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบนี้
(๒) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ในจังหวัดเพื่อให้เกิดความถูกต้องและ
โปร่งใส
(๓) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย
เงินทดรองราชการกระทรวงการคลังทราบ
ให้สำ� นักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานเกีย่ วกับการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณี
ฉุกเฉินของจังหวัดและท�ำหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของ คบจ.
ข้อ ๓๘  ให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังประกอบด้วย
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้กรมบัญชีกลางเป็นศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินและท�ำหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓๙  ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังมีอ�ำนาจ
และหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ใน
กรุงเทพมหานครให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบนี้
(๒) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ในกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องและโปร่งใส
(๓) ตรวจสอบผลการด�ำเนินงานตามรายงานของ คบจ.
(๔) รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ เกีย่ วกับปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ซิ งึ่ เป็นไปอย่างไม่ถกู ต้อง ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ พร้อมทัง้
ตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร
(๕) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) (๒) และ (๓) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๐ การด�ำเนินการและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ส�ำหรับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ จนกว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จ
เว้นแต่การด�ำเนินการขั้นตอนใดที่ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๑ ในระหว่างทีย่ งั มิได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และอัตราในการจ่ายเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ออกตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๒ ในระหว่างทีย่ งั มิได้กำ� หนดแบบและเงือ่ นไขรายงานการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้
ให้ใช้แบบและเงื่อนไขรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการก�ำหนด
แบบและเงื่อนไขรายการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๓ ให้ ผู ้ ซึ่ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในคณะกรรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ อ� ำ เภอ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ งิ่ อ�ำเภอ และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั จิ งั หวัด
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖
อยูใ่ นวันทีร่ ะเบียบนีใ้ ช้บงั คับ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
อ�ำเภอ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอ�ำเภอ และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจังหวัด ตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
ลงชื่อ  กิตติรัตน์ ณ ระนอง
(นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ
และเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในข้ อ ๑๘ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือ
ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง หมายความว่า การด�ำเนินการใดที่จ�ำเป็นต้องกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ และจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
ดังกล่าวโดยฉับพลัน เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่ด�ำเนินการป้องกันหรือยับยั้งต่อภัยพิบัติ
ดังกล่าวอาจส่งผลก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือ
ของรัฐ
ข้อ ๓ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย หรื อ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด แล้ ว แต่ ก รณี
อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ข้อ ๔ ให้ผมู้ อี ำ� นาจอนุมตั จิ า่ ยเงินทดรองราชการตามข้อ ๓ แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีข่ องส่วนราชการ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการด�ำเนินการป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้อย่างน้อยห้าคนเป็นคณะกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่
ในการประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ พฤติการณ์ ปัจจัยบ่งชี้
ต่างๆ ว่ามีความจ�ำเป็นต้องป้องกันหรือยับยัง้ ตามข้อ ๒ รวมทัง้ การเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยัง้
ภัยพิบัติดังกล่าวต่อผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการดังกล่าว
ข้อ ๕ การใช้จา่ ยเงินทดรองราชการซึง่ ใช้ในการด�ำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยัง้ ภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน
ให้เบิกจ่ายได้ดังนี้
(๑) ค่าแรงงงาน ค่าจ้างเหมา
(๒) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการด�ำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
(๓) ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ซึ่งช�ำรุดเสียหายในระหว่างปฏิบัติงาน
ตามความจ�ำเป็น
(๔) ค่าจัดหาพลังงานเชือ้ เพลิงและน�ำ้ มันหล่อลืน่ ส�ำหรับเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรกล และยานพาหนะ
ที่น�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามความจ�ำเป็น
คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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(๕) ค่าจัดหาพลังงานไฟฟ้า
(๖) ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายได้ในการ
กรณีที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตั้งไว้เพื่อการนี้ และให้เบิกจ่ายตามระเบียบของ
ทางราชการ
(๗) ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ วันละไม่เกิน ๓ มื้อ
มื้อละไม่เกิน ๓๐ บาทต่อคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือต้อง
ไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทางราชการอีก
กรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นทีจ่ ะต้องเบิกจ่ายเงินทดรองราชการนอกจากทีก่ ำ� หนดไว้ในวรรคหนึง่ เพือ่ ประโยชน์
ในการด�ำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๔ เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายและเสนออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติจ่ายเงินต่อไป
ข้อ ๖ เมื่อผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจ่ายเงินได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่อนุมัติ
ข้อ ๗ ในการจัดส่งเอกสารเพือ่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพือ่ ชดใช้เงินทดรองราชการ ให้ผมู้ อี ำ� นาจ
อนุมัติการจ่ายเงินรับรองและยืนยันว่าได้ด�ำเนินการและใช้จ่ายเงินทดรองราชการถูกต้องเป็นจริง และอยู่ภายในวงเงิน
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ข้อ ๘ ให้น�ำความในข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗
ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ การจ่ายเงินและการชดใช้เงินทดรองราชการ การจัดการและการควบคุมพัสดุ การตรวจสอบติดตาม
การใช้เงินทดรองราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ห้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำ� นาจวินจิ ฉัยชีข้ าดในการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ และค�ำวินิจฉัยของอธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามประกาศนี้ด้วย
ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ฉัตรชัย  พรหมเลิศ
(นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น หากเป็นกรณีฉุกเฉินและจ�ำเป็นต้อง
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยการประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น ให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีทสี่ ถานการณ์ภยั พิบตั กิ รณีฉกุ เฉินยังไม่ยตุ ิ ให้ระบุในประกาศว่า “ภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน
ยังไม่ยุติ” และเมื่อภัยพิบัติดังกล่าวได้ยุติแล้ว ให้ด�ำเนินการประกาศสิ้นสุดของภัยด้วย
(๓) พื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ระบุเฉพาะพื้นที่หมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอที่เกิดภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินเท่านัน้ หากภัยพิบตั สิ ง่ ผลกระทบเป็นวงกว้างขึน้ ก็ให้ประกาศเพิม่ เติมตามความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ จริง และให้ระบุให้ชดั เจนว่า เป็นการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติม
(๔) ประเภทความเสียหาย ให้ระบุประเภทความเสียหาย อาทิ ชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
(๕) เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่เกิดภัย
เมื่อได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งการประกาศ
วันสิ้นสุดของภัย ให้ส่งส�ำเนาประกาศดังกล่าวให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบทันที
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ข้อ ๒ กรณีไม่สามารถด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ไิ ด้ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดตาม
ข้อ ๑ (๕) ให้ยื่นขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อนระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยให้ท�ำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็น
และระบุระยะเวลาที่ขออนุมัติขยาย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) ส�ำเนาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๒) ส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั อิ ำ� เภอ (ก.ช.ภ.อ.)
หรือส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอ�ำเภอ
(ก.ช.ภ.กอ.) หรือส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบตั จิ งั หวัด (ก.ช.ภ.จ.) แล้วแต่กรณี ทีม่ มี ติอนุมตั หิ รือเห็นชอบการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในรายการการที่ขออนุมัติขยายระยะเวลาการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้พิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนดแล้ว
(๓) รายละเอียดการขออนุมัติขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามแบบที่ก�ำหนดท้ายระเบียบนี้
การอนุมตั ขิ ยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินให้เป็นไปตามอ�ำนาจ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ในการขออนุมัติให้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและเหมาะสมเพื่อการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า
		
ข้อ ๓ ในกรณีมเี หตุจำ� เป็นไม่อาจขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
กรณีฉุกเฉินได้ทันตามก�ำหนดระยะเวลาตามข้อ ๒ ให้เป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะ
รับไว้พิจารณาตามเหตุผลและความจ�ำเป็น
		
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ฉัตรชัย  พรหมเลิศ
(นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธดี ำ� เนินการเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในข้ อ ๒๗ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงการคลังจึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไว้ดังต่อไปนี้
๑. หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖”
๒. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธดี ำ� เนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
บรรดาหลักเกณฑ์ และค�ำสั่งอื่นใดที่ก�ำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้
ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน
๔. ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๕. การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านการด�ำรงชีพ ให้ดำ� เนินการช่วยเหลือเป็นสิง่ ของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยค�ำนึงถึงสภาพและ
เหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้
๕.๑.๑ ค่าอาหารจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๓๐ บาท ต่อคน
๕.๑.๒ ค่าถุงยังชีพชุดละไม่เกิน ๕๕๐ บาท ต่อครอบครัว
๕.๑.๓ ค่าจัดซือ้ หรือจัดหาน�ำ้ ส�ำหรับบริโภคและใช้สอยในทีอ่ ยูอ่ าศัย เท่าทีจ่ า่ ยจริงตามความ
จ�ำเป็นจนกว่าเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติจะเข้าสู่ภาวะปกติ
๕.๑.๔ ค่าจัดหาสิ่งของในการด�ำรงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง
เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๕.๑.๕ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ�ำ  ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้
รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน ๓๓,๐๐๐ บาท
๕.๑.๖ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนส�ำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับ
ความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๕.๑.๗ กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่น และบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติ
ทั้ ง หลั ง หรื อ เสี ย หายบางส่ ว นจนอยู ่ อ าศั ย ไม่ ไ ด้ ให้ ช ่ ว ยเหลื อ เป็ น ค่ า เช่ า บ้ า น
แก่ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ เ ท่ า ที่ จ ่ า ยจริ ง ในอั ต ราครอบครั ว ละไม่ เ กิ น เดื อ นละ
๑,๗๐๐ บาท เป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน
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๕.๑.๘ ค่าดัดแปลงสถานที่ส�ำหรับเป็นที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน
๒,๒๐๐ บาท หรือค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติกหรือวัสดุอื่น ๆ ส�ำหรับกันแดดกันฝน
เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน ๙๐๐ บาท
๕.๑.๙ ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว
(๑) ค่าไฟฟ้าให้เป็นไปตามทีก่ ารไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะเรียกเก็บ
ส�ำหรับกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีไฟฟ้า ให้จัดอุปกรณ์แสงสว่างอื่น ๆ ทดแทนได้
เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
(๒) จัดหาน�้ำบริโภคและใช้สอยจากหน่วยงานที่จังหวัดและอ�ำเภอมีอยู่ เช่น
การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง หน่วยดับเพลิงเทศบาล เป็นต้น
หรือจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุน�้ำตามความจ�ำเป็นของจ�ำนวนผู้ประสบภัยพิบัติ
รวมทั้งการจัดซื้อเพื่อบริโภคใช้สอย เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
(๓) จัดสร้างหรือจัดหาห้องน�้ำ ห้องส้วม ๑ ที่ต่อ ๑๐ คน เท่าที่จ่ายจริง เฉลี่ยที่ละ
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
(๔) จัดสร้างทีร่ องรับ ท�ำลาย หรือก�ำจัดขยะมูลฝอย เท่าทีจ่ า่ ยจริงตามความจ�ำเป็น
๕.๑.๑๐ ค่าเครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๕.๑.๑๑ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนส�ำหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพ
หลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละ
ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท
๕.๑.๑๒ ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
(๑) กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป ให้จ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจ�ำนวน ๓,๐๐๐ บาท
(๒) กรณีบาดเจ็บจนถึงขัน้ พิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้  ให้ชว่ ยเหลือ
เบื้องต้นเป็นเงินจ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) กรณี ภั ย พิ บั ติ ที่ เ ป็ น สาธารณภั ย ขนาดใหญ่ ห รื อ รุ น แรงเป็ น ที่ ส ะเทื อ นขวั ญ
ของประชาชนทั่วไป ให้จ่ายเงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ที่รักษาตัวในสถานพยาบาล รายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๕.๑.๑๓ ค่าจัดการศพผูเ้ สียชีวติ รายละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท และในกรณีผปู้ ระสบภัยทีเ่ สียชีวติ
เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ให้พิจารณาช่วยเหลือ
เงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
๕.๑.๑๔ กรณีอากาศหนาวมีอุณหภูมิต�่ำกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาว
ยาวนานติดต่อกันเกิน ๓ วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้
เท่าที่ จ่ายจริง คนละไม่เกิน ๒๔๐ บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๒ ด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้
๕.๒.๑ ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพือ่ บรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่นกั เรียน นักศึกษา
ที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้มีรายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวเสียชีวิตจาก
ภัยพิบัติ คนละ ๕๐๐ บาท
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๕.๒.๒ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสัน้ เฉพาะพืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั แิ ก่ผปู้ ระสบภัย
เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
เท่าที่จ่ายจริง ดังนี้
(๑) ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพเท่าทีจ่ า่ ยจริง คนละ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร วันละไม่เกิน ๕๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๐ วัน
(๓) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ปฏิบัติการฝึกอบรม เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๔) ค่าอุปกรณ์ในการลงทุนประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเท่าที่จ่ายจริง
ครอบครัวละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
๕.๓ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้
๕.๓.๑ จัดหาวัสดุ เคมีภณ
ั ฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ ส�ำหรับแจกจ่ายประชาชน เพือ่ ให้ประชาชน
ได้บริโภคน�้ำ อาหารที่ปลอดภัย ดังนี้
(๑) ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ ส�ำหรับไปท�ำความสะอาดบ่อน�้ำตื้นของประชาชน บ่อน�้ำละ
ไม่เกิน ๓๐ บาท
(๒) น�ำ้ ดืม่ แก่ครอบครัวทีข่ าดแคลนน�ำ้ สะอาดบริโภค ครอบครัวละไม่เกิน ๒๐๐ บาท
(๓) ค่าอาหารเสริมโปรตีน และอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายแก่ประชาชนผูป้ ระสบภัย
เพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ครอบครัวละไม่เกิน
๕๐๐ บาท
๕.๓.๒ จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�ำหรับไปปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชน ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การควบคุมป้องกันโรค
ได้แก่
(๑) ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ ส�ำหรับท�ำความสะอาดบ่อน�้ำสาธารณะติดตั้งประปาสนาม
ท�ำลายแหล่งแพร่เชื้อโรค เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
(๒) ค่าสารเคมีและวัสดุในกิจกรรมการล้างตลาด ได้แก่ ผงปูนคลอรีน ๖๕%
และถุงด�ำใส่ขยะ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
(๓) ค่ า วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ส� ำ หรั บ ทดสอบเชื้ อ อุ จ จาระร่ ว งอย่ า งแรง
น�้ำ อาหาร และเครื่องดื่ม จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน ๑๐๐ บาท
(๔) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อน�ำส่งอุจจาระ จ่ายได้
ตัวอย่างละไม่เกิน ๑๕ บาท และเพื่อน�ำส่งตัวอย่างน�้ำ  จ่ายได้ไม่เกินตัวอย่าง
ละ ๒๕ บาท ส�ำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคอุจจาระ
(๕) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�ำหรับการทดสอบอาหารจ่ายได้ตัวอย่างละ
ไม่เกิน ๓๐ บาท
(๖) ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ส�ำหรับตรวจวินจิ ฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส จ่ายได้ตวั อย่างละ
ไม่เกิน ๕๐ บาท
(๗) ค่ายาและเวชภัณฑ์ ส�ำหรับการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
จ่ายได้ไม่เกินคนละ ๖๐ บาท
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๕.๓.๓ จัดหาวัสดุในการเก็บตัวอย่างอากาศ
(๑) ค่าวัสดุสำ� หรับเครือ่ งเก็บตัวอย่างฝุน่ ละออง ขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน ประกอบด้วย
แปรงถ่าน ๑ คู่ ปากกา เครื่องบันทึกอัตราการไหล แผ่นกราฟวงกลมบันทึก
อัตราการไหล กระดาษกรองใยแก้ว และค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างและน�้ำยาวิเคราะห์ตะกั่ว ตัวอย่างละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๓) ค่าวัสดุเก็บตัวอย่าง น�้ำยา และสารเคมี ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์แก๊ส
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตัวอย่างละไม่เกิน ๓๐๐ บาท
(๔) ค่าวัสดุเก็บตัวอย่าง น�้ำยา และสารเคมีในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์แก๊ส
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ตัวอย่างละไม่เกิน ๓๐๐ บาท
๕.๔ ด้านการเกษตร ให้ดำ� เนินการช่วยเหลือเป็นตัวเงินในล�ำดับแรกแก่ผปู้ ระสบภัยพิบตั ทิ ขี่ นึ้ ทะเบียน
กับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้นโดยเบิกจ่ายได้ ดังนี้
๕.๔.๑ ด้านพืช
๕.๔.๑.๑ ให้ดำ� เนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทีพ่ ชื ตายหรือเสียหายเป็นค่าพันธุพ์ ชื
และค่าปุ๋ย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ก� ำ หนด ตามจ� ำ นวนพื้ น ที่ ท� ำ การเกษตรจริ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย
ทั้งนี้ ไม่เกิน ๓๐ ไร่  
๕.๔.๑.๒ กรณีพื้นที่ท�ำการเพาะปลูกได้ถูกหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซากวัสดุ
ทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าวได้ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการ
ขุดลอก ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซากวัสดุที่ทับถมพื้นที่แปลง
เกษตรกรรม เพือ่ ให้สามารถใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ การเพาะปลูกพืชอายุสนั้ ได้ในขนาดพืน้ ที่
ไม่เกิน ๕ ไร่
๕.๔.๑.๓ กรณีราษฎรมีความจ�ำเป็นต้องขนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่คาดว่าจะได้
รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขนย้ายปัจจัยการผลิต
และผลผลิตในอัตราร้อยละ ๕๐ ของปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกร
ที่ด�ำเนินการขนย้าย
๕.๔.๑.๔ กรณี เ กิ ด การแพร่ ร ะบาดของศั ต รู พื ช ให้ จั ด หาสารป้ อ งกั น ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช
หรืออินทรีย์วัตถุ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดในการก�ำจัดการแพร่ระบาด
ของศัตรูพืชทุกชนิด
๕.๔.๒ ด้ า นประมง ให้ ด� ำ เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ที่ สั ต ว์ น�้ ำ ตายหรื อ เสี ย หาย
โดยสนับสนุนพันธุส์ ตั ว์นำ 
�้ อาหารสัตว์นำ 
�้ วัสดุทางการประมง สารเคมีและยารักษาโรค
ที่จ�ำเป็นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก�ำหนด ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
๕.๔.๓ ด้านปศุสัตว์
๕.๔.๓.๑ ให้ดำ� เนินการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในกรณีทเี่ ป็นการจัดหาพืชอาหารสัตว์ วัคซีน
และเวชภัณฑ์รกั ษาสัตว์ เพือ่ ป้องกันและก�ำจัดโรค การฟืน้ ฟูสขุ ภาพสัตว์เลีย้ งและ
จัดหาอาหารส�ำเร็จรูปตามราคาท้องตลาด หรือตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
๕.๔.๓.๒ ให้ดำ� เนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทีส่ ตั ว์ตาย หรือสูญหาย หรือแปลงหญ้า
อาหารสัตว์เสียหายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก�ำหนด
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๕.๔.๔ ด้านการเกษตรอื่น
๕.๔.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ การไถพรวน ยกร่อง การก่อสร้าง
คันดิน เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรที่เป็นการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ
๕.๔.๔.๒ ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้ในช่วง
ฉุกเฉิน โดยให้ด�ำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการระบายน�้ำ
๕.๔.๔.๓ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟและเรือบรรทุกของเอกชน
เพื่อใช้ในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย และที่น�ำไปสนับสนุนหรือขนส่งพืช
หญ้าอาหารสัตว์หรืออาหารสัตว์ ให้เบิกจ่ายดังนี้
(๑) ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จ่ายเป็นรายวันตามราคา
ท้องถิ่น
(๒) ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
๕.๕ ด้านบรรเทาสาธารณภัย ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเบิกจ่ายได้ ดังนี้
๕.๕.๑ จัดหาภาชนะรองรับน�้ำ  เช่น โอ่งซีเมนต์ ถังเหล็กอาบสังกะสี ถังเก็บน�้ำ  ค.ส.ล.
ถังปูนฉาบเสริมลวด หรือถังเก็บน�้ำประเภทอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลน
น�้ำอุปโภคบริโภค
๕.๕.๒ ซ่อมแซมภาชนะรองรับน�้ำที่ช�ำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้เก็บน�้ำไว้อุปโภคบริโภค
๕.๕.๓ ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งมิได้อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ ให้กระท�ำได้เฉพาะในกรณีเร่งด่วนจ�ำเป็นเพือ่ ให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม โดยการซ่อมแซมนั้นต้องไม่ซ�้ำซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณด�ำเนิน
การในบริเวณนั้นอยู่แล้ว
ส�ำหรับการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเป็นกรณีที่งบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น ซึ่งตั้งไว้ในปีนั้นได้ใช้จ่ายหมดแล้ว และหากไม่ซ่อมแซมจะ
บังเกิดความเสียหายต่อสิง่ สาธารณประโยชน์ หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยส่วนรวม ทัง้ นี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีหนังสือยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วย
สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ต้องใช้ระยะเวลาด�ำเนินการซ่อมแซม เกิน ๔๕ วัน ให้ใช้งบประมาณปกติ
ด�ำเนินการ
ส�ำหรับสะพานหรือถนน หรือถนนที่มีท่อระบายน�้ำที่ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ให้ก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราว หรือเท่าที่จ�ำเป็น เร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
กรณีในเขตชุมชนทีเ่ กิดภัยพิบตั เิ ป็นระยะเวลานาน ท�ำให้ราษฎรได้รบั ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา
ให้จัดท�ำสะพานไม้ทางเดินชั่วคราวได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความจ�ำเป็น
๕.๕.๔ จ้างเหมาก�ำจัดสิ่งกีดขวางทางน�้ำ  อันได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่กีดขวาง
ทางน�้ำ  หรือกิ่งไม้ ต้นไม้ เศษสวะ กอไผ่ ฯลฯ ที่อุดช่องทางน�้ำเป็นอุปสรรคต่อการ
ระบายน�ำ 
้ ท�ำให้สงิ่ สาธารณประโยชน์ตา้ นทานน�้ำไม่ไหว เกิดความช�ำรุดเสียหาย หรือ
เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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๕.๖ ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เบิกค่าใช้จ่ายดังนี้
๕.๖.๑ ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ รวมทัง้ ยานพาหนะของทางราชการหรือเอกชนทีน่ ำ� มาช่วยเหลือ
โดยสมัครใจและไม่คดิ มูลค่า ซึง่ ช�ำรุดเสียหายในระหว่างปฏิบตั งิ านช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ตามความจ�ำเป็นให้อยู่ในสภาพเดิม เฉพาะกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การให้ความ
ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยส�ำเร็จลุล่วงไปได้
๕.๖.๒ ค่าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ รวมทัง้ ค่ากระแสไฟฟ้า ส�ำหรับยานพาหนะ เครือ่ งจักรกล
และเครื่องสูบน�้ำหรือผลักดันน�้ำของทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เอกชนที่น�ำมาใช้ปฏิบัติงานช่วยเหลือโดยความสมัครใจโดยไม่คิดมูลค่าและค�ำนึงถึง
ความจ�ำเป็นและประหยัดและการให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองเป็น
ส�ำคัญ
๕.๖.๓ กรณีทเี่ ครือ่ งสูบน�ำ้ หรือเครือ่ งผลักดันน�ำ้ หรือยานพาหนะของทางราชการและเอกชน
ที่น�ำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมีไม่เพียงพอและไม่สามารถขอความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนได้  ให้เช่าหรือจ้างเหมาเครือ่ งสูบน�ำ้ หรือเครือ่ งผลักดันน�ำ้ หรือยานพาหนะ
เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ไิ ด้เท่าทีจ่ ำ� เป็นเร่งด่วนโดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายวัน
ตามราคาท้องถิ่น
๕.๖.๔ ค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทั้งค่าจ้างเหมาแรงงานจัดหีบห่อ
ให้ใช้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการก่อน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ให้จ้างบุคคล
ภายนอกได้ ตามจ�ำนวนที่เห็นควร ตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำตามประกาศของ
กระทรวงแรงงาน
๕.๖.๕ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�ำหรับ
เจ้าหน้าทีท่ อี่ อกปฏิบตั งิ านให้ความช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ทีป่ ระสบภัย ให้เบิกจ่าย
ได้ในกรณีที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตั้งไว้เพื่อการนี้ และให้เบิกจ่ายตาม
ระเบียบของทางราชการ ดังนี้
(๑) เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องสูบน�้ำหรือเครื่องผลักดันน�้ำให้เบิกจ่ายได้ ๑ คน
ต่อ ๑ จุด ที่ตั้งเครื่องสูบน�้ำหรือเครื่องผลักดันน�้ำ
(๒) เจ้าหน้าทีค่ นขับรถยนต์บรรทุกเครือ่ งสูบน�ำ 
้ วัสดุ และครุภณ
ั ฑ์ ๑ คน ต่อรถยนต์
๑ คัน
(๓) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงาน ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อหน่วยต่อครั้ง
(๔) หน่วยสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานไม่เกิน ๓ คน
ต่อหน่วยต่อครั้ง
(๕) หน่วยปฏิบัติงานด้านควบคุมป้องกันโรค ออกปฏิบัติงาน ครั้งละไม่เกิน ๓ คน
(๖) ค่าตอบแทนส�ำหรับบุคคลภายนอกให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ
ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
๕.๖.๖ ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือวันละไม่เกิน
๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๓๐ บาทต่อคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความ
ช่วยเหลือ ต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทางราชการอีก
๕.๖.๗ ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง และติดต่อสื่อสาร เท่าที่จ่ายจริง
๕.๖.๘ ค่ า วั ส ดุ ส� ำ นั ก งานซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งในการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย และค่ า วั ส ดุ ใ น
การจัดหีบห่อ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น เช่น เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
26
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๕.๗ กรณีมีความจ�ำเป็น หากรายการใดมิได้ก�ำหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ�ำนาจ
อนุมัติให้การช่วยเหลือพิจารณาให้จ่ายเป็นเงินก็ได้ โดยค�ำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม
๕.๘ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมิใช่อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ
ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม
และภัยอันเนื่องมาจากการกระท�ำของผู้ก่อการร้ายกองก�ำลังจากนอกประเทศให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๕.๘.๑ ระดับอ�ำเภอ กิ่งอ�ำเภอ หรือจังหวัดให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. น�ำเสนอ ก.ช.ภ.จ.
และให้ ก.ช.ภ.จ. น�ำเสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดอนุมตั ใิ ห้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือ
ก.ช.ภ.จ. ให้การช่วยเหลือในด้านการเกษตร ด้านการด�ำรงชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านบรรเทาสาธารณภัย และด้านอื่น ๆ ได้เป็น
กรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ�ำเป็นและประหยัดเป็นส�ำคัญ
๕.๘.๒ กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พิจารณาให้การช่วยเหลืออันเป็นงานในหน้าที่ของตนได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้
พิจารณาถึงความจ�ำเป็น และประหยัด เป็นส�ำคัญ
๖. การให้ความช่วยเหลือข้างต้น ให้มีการประสานงานกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถึงไม่ซ�้ำซ้อนกัน และการให้
ความช่วยเหลือดังกล่าวให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายจ่ายโดยอนุโลม
๗. ให้จงั หวัดรายงานผลการปฏิบตั งิ านให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน ไปให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและส�ำนักงานคลังจังหวัดทราบทุก ๆ ๑๕ วัน จนกว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จ ให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย
๘. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำ� นาจก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ปิ ลีกย่อยเกีย่ วกับการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๕ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และ
วิธีด�ำเนินการนี้
๙. กรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการนี้
ให้ขออนุมัติต่อกระทรวงการคลัง
๑๐. ให้สว่ นราชการทีม่ วี งเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกีย่ วกับการใช้
จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามแบบและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก�ำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ลงชื่อ สุภา  ปิยะจิตติ
(นางสาวสุภา  ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
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หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ปิ ลีกย่อยเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกระทรวงการคลังก�ำหนดขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามความ
ในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๕๖   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไว้ดังต่อไปนี้
๑. หลักเกณฑ์นเี้ รียกว่า “หลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ปิ ลีกย่อยเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖”
๒. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๒
๔. ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการตามหลักเกณฑ์นี้  จะต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉกุ เฉิน ตามความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณี
ฉุกเฉิน
๕. การจ่ายเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน ด้านการเกษตร ให้ดำ� เนิน
การช่วยเหลือเป็นเงินในล�ำดับแรก แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลเกษตรกรแต่ละด้านของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
อัตรา ดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านพืช ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงินในล�ำดับแรก หรือเป็นปัจจัยการ
ผลิต ดังนี้
๕.๑.๑ กรณีพนื้ ทีท่ ำ� การเพาะปลูกมีพชื ตายหรือเสียหายโดยสิน้ เชิง ให้ชว่ ยเหลือตามจ�ำนวน
พื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินรายละ ๓๐ ไร่ ในอัตรา ดังนี้
- ข้าว
ไร่ละ   ๑,๑๑๓
บาท    
- พืชไร่           
ไร่ละ   ๑,๑๔๘
บาท  
- พืชสวนและอื่นๆ ไร่ละ   ๑,๖๙๐
บาท  
๕.๑.๒ กรณีพื้นที่ท�ำการเพาะปลูกได้ถูกหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซากวัสดุ ทุกชนิด
ทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือกรณีดังกล่าวได้ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดลอก
ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้ง ซากวัสดุที่ทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม
เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืชอายุสั้นได้ โดยมีขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๕ ไร่
ทั้งนี้ ราคาไม่เกิน ไร่ละ ๗,๐๐๐ บาท
28
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๕.๑.๓ กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพชื ให้ชว่ ยเหลือในการจัดหาสารป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื
ชีวภัณฑ์ หรืออินทรียวัตถุ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ทกุ ชนิด ในการก�ำจัดการแพร่ระบาด
ของศัตรูพืชทุกชนิด ตามราคาท้องตลาดในขณะนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
๕.๑.๔ การให้ความช่วยเหลือเป็นปัจจัยการผลิต ให้ด�ำเนินการจัดหาปัจจัยการผลิตตาม
อัตราทีก่ ำ� หนดในบัญชีราคากลางและอัตราการใช้ปจั จัยการผลิตทางการเกษตร ตาม
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรก�ำหนด โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และให้ถือว่าประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์นี้
๕.๒ ด้านประมง ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ประสบภัยพิบัติ ให้ด�ำเนินการ
ช่วยเหลือเป็นเงินในล�ำดับแรก หรือเป็นปัจจัยการผลิต ดังนี้
๕.๒.๑ กุง้ ก้ามกราม กุง้ ทะเล ปูทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ ๑๐,๙๒๐ บาท ไม่เกินรายละ ๕ ไร่
๕.๒.๒ ปลาหรือสัตว์น�้ำอื่นนอกจากข้อ ๕.๒.๑ ที่เลี้ยงในบ่อดิน   นาข้าวหรือร่องสวน
(คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง) ไร่ละ ๔,๒๒๕ บาท ไม่เกินรายละ ๕ ไร่
๕.๒.๓ สัตว์น�้ำตามข้อ ๕.๒.๑ และข้อ ๕.๒.๒ ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงใน
ลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ ๓๑๕ บาท ไม่เกินรายละ ๘๐ ตารางเมตร
ทั้งนี้ หากคิดค�ำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใดจะได้รับการ
ช่วยเหลือเป็นเงินต�่ำกว่า ๓๑๕ บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ ๓๑๕ บาท
๕.๓ ด้านปศุสัตว์   
๕.๓.๑ ให้ดำ� เนินการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ใิ นกรณีทเี่ ป็นการจัดหาพืชอาหารสัตว์ วัคซีน
และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่อป้องกันและก�ำจัดโรค การฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง และ
จัดหาอาหารส�ำเร็จรูปตามราคาท้องตลาด หรือตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
๕.๓.๒ ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือเป็นตัวเงินในล�ำดับแรก หรือเป็นปัจจัยการผลิต ดังนี้
๕.๓.๒.๑ การให้ความช่วยเหลือกรณีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย
(๑) ส�ำหรับแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะที่ได้รับความเสียหาย และจ�ำเป็น
จะต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพให้ด�ำเนินการช่วยเหลือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ในปริมาณทีส่ อดคล้องกับขนาดของพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั
ความเสียหาย  โดยใช้เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ไม่เกินไร่ละ ๒ กิโลกรัม หรือ
ใช้หน่อพันธุ์  หรือท่อนพันธุ์ไม่เกินไร่ละ ๒๕๐ กิโลกรัม
(๒) ส�ำหรับแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนตัวของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและ
จ�ำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพให้ด�ำเนินการช่วยเหลือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ในปริมาณทีส่ อดคล้องกับขนาดของพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั
ความเสียหาย แต่ไม่เกินรายละ ๒๐ ไร่ โดยใช้เมล็ดพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์  ไม่เกิน
ไร่ละ ๒ กิโลกรัม หรือใช้หน่อพันธุ์  หรือท่อนพันธุ์ ไม่เกินไร่ละ ๒๕๐ กิโลกรัม
(๓)  ราคาพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์ทจี่ ะให้ความช่วยเหลือ  ตามข้อ (๑) และ (๒) ก�ำหนด
ราคาเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไม่เกินกิโลกรัมละ ๑๑๐ บาท   หน่อพันธุ์หรือ
ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ไม่เกินกิโลกรัมละ ๒.๕๐ บาท ภัยพิบัติเท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ ๑,๗๐๐ บาท เป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน
๕.๓.๒.๒ การให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย  ให้ความช่วยเหลือตามจ�ำนวน
ที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่ก�ำหนด โดยมีหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือ ดังนี้
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บทที่ 1 กฎหมาย ระเบียบ

ชนิดสัตว์
๑. โค
   - อายุน้อยกว่า ๖ เดือน
   - อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี
   - อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี
   - อายุมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป
๒. กระบือ
   - อายุน้อยกว่า ๖ เดือน
   - อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี
   - อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี
   - อายุมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป
๓. สุกร
   - อายุ ๑-๓๐ วัน
   - อายุมากกว่า ๓๐ วันขึ้นไป
๔. แพะ
   - อายุ ๑-๓๐ วัน
   - อายุมากกว่า ๓๐ วันขึ้นไป
๕. แกะ
   - อายุ ๑-๓๐ วัน
   - อายุมากกว่า ๓๐ วันขึ้นไป
๖. ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง
   - อายุ ๑-๒๑ วัน
   - อายุมากกว่า ๒๑ วัน ขึ้นไป
๗. ไก่ไข่
   - อายุ ๑-๒๑ วัน
   - อายุมากกว่า ๒๑ วัน ขึ้นไป
๘. ไก่เนื้อ
   - อายุ ๑-๒๑ วัน
   - อายุมากกว่า ๒๑ วัน ขึ้นไป
๙. เป็ดไข่
   - อายุ ๑-๒๑ วัน
   - อายุมากกว่า ๒๑ วัน ขึ้นไป
๑๐. เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ
   - อายุ ๑-๒๑ วัน
   - อายุมากกว่า ๒๑ วัน ขึ้นไป
๑๑. นกกระทา
   - อายุ ๑-๒๑ วัน
   - อายุมากกว่า ๒๑ วัน ขึ้นไป
๑๒. นกกระจอกเทศ
๑๓. ห่าน

30

อัตราตัวละไม่เกิน (บาท)
๖,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๑,๓๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

เกณฑ์การช่วยเหลือต่อราย

ไม่เกินรายละ ๒ ตัว

ไม่เกินรายละ ๒ ตัว

ไม่เกินรายละ ๑๐ ตัว
ไม่เกินรายละ ๑๐ ตัว

ไม่เกินรายละ ๑๐ ตัว

๒๕
๕๐

ไม่เกินรายละ ๓๐๐ ตัว

๒๐
๘๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว

๒๐
๕๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว

๒๐
๕๐
๒๐
๕๐
๘
๑๕
๒,๐๐๐
๑๐๐

ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว
ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว
ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว
ไม่เกินรายละ ๑๐ ตัว
ไม่เกินรายละ ๓๐๐ ตัว
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๕.๓.๓ ให้งดเว้นการจ้างเหมายานพาหนะเพื่อขนส่งสัตว์หรืออาหารสัตว์ที่ได้จากการจัดซื้อ
จัดจ้างไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เสียหาย  โดยให้ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ขาย
เป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งจนถึงปลายทางที่ก�ำหนด
๕.๓.๔ การก�ำหนดราคาด้านปศุสัตว์  ให้รวมค่าขนส่งถึงเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ว
๕.๔ ด้านการเกษตรอื่น
๕.๔.๑ การปรับเกลีย่ พืน้ ทีด่ า้ นการเกษตรทีเ่ ป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ ระสบภัย
พิบตั ิ ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการปรับเกลีย่ พืน้ ทีก่ ารไถพรวน  การก่อสร้างคันดิน เพือ่
การเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรทีเ่ ป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ประสบภัยพิบัติให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายโดยเหมาจ่าย ราคาไร่ละ ๗๐๐ บาท
๕.๔.๒ ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทานให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉุกเฉิน
โดยให้ด�ำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งและระบายน�้ำ
ในกรณีใช้เครือ่ งจักรกลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ ด�ำเนินการ ขุดลอก
เปิดทางน�้ำ งานก�ำจัดวัชพืชที่กีดขวางการระบายน�้ำ งานขุดลอกดิน ทราย วัสดุที่ทับถมทางระบายน�้ำ ให้น�ำอัตราราคา
งานตามราคากลางที่ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงบประมาณหรือกระทรวงการคลัง มาใช้โดยอนุโลม
๕.๔.๓ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าระวางบรรทุกรถไฟและเรือบรรทุกของเอกชน เพื่อใช้ในการ
ขนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย และที่น�ำไปสนับสนุนหรือขนส่งพืชหญ้าอาหารสัตว์
หรืออาหารสัตว์ ให้เบิกจ่ายดังนี้
๕.๔.๓.๑ ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จา่ ยเป็นรายวันตามราคาท้องถิน่
๕.๔.๓.๒ ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความ จ�ำเป็น
๖. กรณีมีความจ�ำเป็น หากรายการใดมิได้ก�ำหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ�ำนาจ
อนุมัติให้การช่วยเหลือพิจารณาให้จ่ายเป็นเงินก็ได้ โดยค�ำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ชวลิต  ชูขจร
(นายชวลิต  ชูขจร)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ [๑] พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑)  พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒)  พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์
โรคระบาดสัตว์น�้ำ  การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ
มีผู้ท�ำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย
“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระท�ำใด ๆ อันเป็นการมุ่งท�ำลายทรัพย์สินของประชาชน
หรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการ
ประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปัน่ ป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุง่ หมายทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาลองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลเทศบาล เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
“จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“อ�ำเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอ�ำเภอ แต่ไม่หมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร
“นายอ�ำเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ
32
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“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล นายกเทศมนตรีนายกเมืองพัทยา
และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่น
“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการกลาง ผู้อ�ำนวยการจังหวัด ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวย
การท้องถิ่น และผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผูซ้ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.”
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี   มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย   เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ
คนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ    ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการ  ผังเมือง และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้แต่งตัง้ ข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๗   ให้ กปภ.ช. มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดนโยบายในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม
มาตรา ๑๑ (๑) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
(๓) บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
(๔) ให้ค�ำแนะน�ำ  ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ในการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได้ ทั้งนี้ ให้น�ำบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง กปภ.ช. อาจเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาคเอกชน  ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหรือชี้แจงหรือให้ข้อมูลก็ได้
มาตรา ๘  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณีทกี่ รรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากต�ำแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีทคี่ ณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พิม่
ขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�ำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทน
หรือเป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ อยูใ่ นต�ำแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ ได้แต่งตัง้ ไว้แล้ว
เมื่อครบก�ำหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒซิ งึ่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนัน้   อยูใ่ นต�ำแหน่งเพือ่ ด�ำเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากต�ำแหน่งเมือ่
(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓)  คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖)  ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้
กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐  การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้ง
สองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุมส�ำหรับการประชุมคราวนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติ
ต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ

34

คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

������ 2 edit-nok.indd 34

12/22/2556 00:23

(๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือ
ผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
(๔)   แนะน�ำ  ให้ค�ำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
(๕)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแต่ละระดับ
(๖)   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) แล้ว ให้หน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการ  ให้เป็นไปตามแผน  ดังกล่าว
ในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทมาปรึกษาหารือ
และจัดท�ำ  ทั้งนี้ จะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดท�ำแผน
ด้วยก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะจัด
ให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัด   เพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นและจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน
ได้ตามความจ�ำเป็น และจะ   ให้มีส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น เพื่อก�ำกับดูแลและสนับสนุนการ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดหรือตามที่ผู้อ�ำนวยการจังหวัดมอบหมายด้วยก็ได้
มาตรา ๑๒ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม มาตรา ๑๑ (๑) อย่างน้อยต้องมี
สาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
(๑) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(๒) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
เฉพาะหน้าและระยะยาวเมือ่ เกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงาน
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย การดูแลเกีย่ วกับ
การสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณูปโภค
(๓)  หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการตาม
(๑) และ (๒)  และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพื่อการด�ำเนินการดังกล่าว
(๔) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และ
จัดระบบการปฏิบตั กิ ารในการด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการ
ฝึกบุคลากรและประชาชน
(๕)  แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังที่
สาธารณภัยสิ้นสุด
การก�ำหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะต้องก�ำหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ
โดยอาจก�ำหนดตามความจ�ำเป็นแห่งความรุนแรงและความเสีย่ งในสาธารณภัยด้านนัน้ และในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้อง
มีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุไว้ในแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย
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บทที่ 1 กฎหมาย ระเบียบ

มาตรา ๑๓  ให้รฐั มนตรีเป็นผูบ้ ญ
ั ชาการมีอ�ำนาจควบคุมและก�ำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติและพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มี
อ�ำนาจบังคับบัญชาและสัง่ การผูอ้ ำ� นวยการ รองผูอ้ ำ� นวยการ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ทวั่ ราช
อาณาจักร
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการมอบหมาย โดยให้มอี ำ� นาจบังคับบัญชาและสัง่ การตามวรรคหนึง่
รองจากผู้บัญชาการ
มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีเป็นผู้อ�ำนวยการกลางมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร
และมีอำ� นาจควบคุมและก�ำกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูอ้ ำ� นวยการ รองผูอ้ ำ� นวยการ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ เจ้าพนักงาน และ
อาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ�ำนวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒) ก�ำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้จดั ให้มวี สั ดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ ยานพาหนะ
และสิง่ อืน่ เพือ่ ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามทีก่ ำ� หนด ในแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(๔) ด�ำเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่
ผูป้ ระสบภัย หรือผูไ้ ด้รบั ภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัย รวมตลอดทัง้ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและการปฏิบัติการใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ�ำนวยการกลางมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อ�ำนวยการจังหวัด มีอ�ำนาจสั่งการ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัด ให้ด�ำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ�ำนาจสั่งการ ควบคุม และก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา ๑๕ (๑)   อย่างน้อยต้องมี
สาระส�ำคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระส�ำคัญอื่นดังต่อไปนี้
(๑) การจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้าง และผู้มีอ�ำนาจสั่งการ
ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แผนและขัน้ ตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓)   แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมาย สัญญาณ หรือ
สิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย  
(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล
มาตรา ๑๗ ในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
36
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(๑)   ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒)   รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้แทนเป็นรองประธาน
กรรมการ
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ
(๕) กรรมการอื่น ประกอบด้วย
(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจ�ำอยู่ในพื้นที่จังหวัดตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควรแต่งตั้ง  
(ข) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีจ่ ำ� นวนเจ็ดคน ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนเทศบาล
จ�ำนวนสองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำนวนห้าคน
(ค) ผูแ้ ทนองค์การสาธารณกุศลในจังหวัดตามจ�ำนวนทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตัง้
(๖) หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผูแ้ ทนกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของ
สถาบันการศึกษานั้น เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอผู้
ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป  
การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัด
ก�ำหนด
ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทราบเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
มาตรา ๑๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผูอ้ ำ� นวยการจังหวัดมีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูอ้ ำ� นวยการ
จังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ�ำนวยการจังหวัดมอบหมาย
มาตรา ๑๙ ให้นายอ�ำเภอเป็นผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอ�ำเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ มีอ�ำนาจสั่งการ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ อยูใ่ นเขตอ�ำเภอให้ดำ� เนินการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ�ำนาจสั่งการ ควบคุม และก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ท้องถิน่ ของตน โดยมีผบู้ ริหารท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีน่ นั้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในฐานะผูอ้ �ำนวยการ
ท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการจังหวัดและผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งการ
ควบคุม และก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น เป็นผู้ช่วยผู้อ�ำนวย
การท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 1 กฎหมาย ระเบียบ

หมวด ๒

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๒๑ เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว่ า จะเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในเขตขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
แห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น มีหน้าที่เข้าด�ำเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผอู้ ำ� นวยการอ�ำเภอทีร่ บั ผิดชอบในเขตพืน้ ทีน่ นั้ และผูอ้ ำ� นวยการจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเจ้าพนักงาน
อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ�ำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จ�ำเป็น
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เกี่ยวเนื่อง
(๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่ก�ำหนด
(๖) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว  
มาตรา ๒๒ เมือ่ มีกรณีตามมาตรา ๒๑ เกิดขึน้ ให้ผอู้ ำ� นวยการอ�ำเภอ และผูอ้ ำ� นวยการจังหวัดมีอำ� นาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ ให้สั่งการได้ส�ำหรับในเขตอ�ำเภอของตน
และในกรณีผู้อ�ำนวยการจังหวัด ให้สั่งการได้ส�ำหรับในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นมีความจ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐทีอ่ ยูน่ อกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีข่ องตน ให้แจ้งให้ผอู้ ำ� นวยการอ�ำเภอหรือผูอ้ ำ� นวย
การจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
ในกรณีจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อ�ำนวยการจังหวัดจะสั่งการ
ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด กระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำใดที่มี
ผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนัน้ ก็ได้ ค�ำสัง่ ดังกล่าวให้มผี ลบังคับเป็นระยะเวลาตามทีก่ �ำหนดในค�ำสัง่
แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณี  ที่มีความจ�ำเป็นต้องให้ค�ำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เป็นอ�ำนาจของ
ผู้บัญชาการที่จะสั่งการได้ตามความจ�ำเป็นแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน
ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ�ำนวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ�ำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ ไปพลางก่อนก็ได้
แล้วให้แจ้งผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
มาตรา ๒๓ เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในเขตพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ ใ ด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ� ำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น
ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
มาตรา ๒๔ เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุ ต้องเข้าด�ำเนินการ
เบื้องต้นเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเพื่อสั่งการต่อไป และ
ในกรณีจ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ�ำนาจด�ำเนินการใดๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันภยันตราย
ที่จะเกิดแก่บุคคลได้
38
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มาตรา ๒๕ ในกรณีทเี่ กิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนัน้ ใกล้จะถึง  ผูอ้ ำ� นวยการมีอำ� นาจ
สั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ท�ำลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือ   ทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การ
บ�ำบัดปัดป้องภยันตรายได้ ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ�ำเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพื่อป้องกันภัยต่อส่วนรวมด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่การดัดแปลง ท�ำลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินจะมีผลท�ำให้เกิด
สาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่อื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นแก่เขตพื้นที่อื่น  ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นจะใช้อ�ำนาจตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการจังหวัด
มาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจ�ำเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่
ทีเ่ กิดสาธารณภัยเพือ่ ท�ำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระท�ำได้ เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง
อาคารหรือสถานทีแ่ ล้ว เว้นแต่ไม่มเี จ้าของหรือ ผูค้ รอบครองอยูใ่ นเวลานัน้ หรือเมือ่ อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูอ้ ำ� นวยการ
ก็ให้กระท�ำได้แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่ายให้
เจ้าพนักงานมีอ�ำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้
ในกรณีทเี่ จ้าของหรือผูค้ รอบครองไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานมี
อ�ำนาจขนย้ายทรัพย์สนิ นัน้ ได้ตามความจ�ำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
บรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท�ำดังกล่าว
มาตรา ๒๗ ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ�ำนวยการและเจ้าพนักงานซึ่งได้รับ มอบหมายจากผู้อ�ำนวย
การมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษา
ทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
(๔) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย
(๕) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ
ผู ้ อ� ำ นวยการหรื อ เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากผู ้ อ� ำ นวยการจะจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายหรื อ
อาณัติสัญญาณเพื่อใช้ในการก�ำหนดสถานที่หรือการด�ำเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได้
ในการด�ำเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผู้อ�ำนวยการหรือเจ้าพนักงาน จะด�ำเนินการเองหรือ
มอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจในพื้นที่เป็นผู้ด�ำเนินการ หรือช่วยด�ำเนินการก็ได้ และในกรณีตาม (๕)
จะมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ด�ำเนินการหรือช่วยด�ำเนินการด้วยก็ได้
มาตรา ๒๘ เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพื้นที่นั้น
จะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการ
และเจ้าพนักงานซึง่ ได้รบั มอบหมายมีอำ� นาจสัง่ อพยพผูซ้ งึ่ อยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั้ ออกไปจากพืน้ ทีด่ งั กล่าว ทัง้ นี้ เฉพาะเท่าทีจ่ ำ� เป็น
แก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๒๙ เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยู่อาศัยหรือด�ำเนินกิจการ
ใดๆ ในพื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการกลาง ผู้อ�ำนวยการจังหวัด
ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ และผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ จะประกาศห้ามมิให้บุคคลใดๆ
เข้าไปอยู่อาศัยหรือด�ำเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกล่าวให้ก�ำหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพื้นที่ที่
ห้ามตามที่จ�ำเป็น ไว้ด้วย
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มาตรา ๓๐ ให้ผอู้ ำ� นวยการในเขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบส�ำรวจความเสียหายจากสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ และ
ท�ำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟื้นฟูที่ผู้ประสบภัยมี
สิทธิได้รับจากทางราชการ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟื้นฟู และสถานที่ติดต่อของหน่วยงาน
นั้นไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีก�ำหนด
บรรดาเอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เมื่อผู้
ประสบภัยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย   หรือที่เป็นภูมิล�ำเนาของผู้ประสบภัย ให้
เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น   แจ้งให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องทราบ และให้หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการดังกล่าว
ให้ใหม่ตามหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหรือส่งมอบผ่านทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เป็นผู้แจ้ง ทั้งนี้ โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ แม้ว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การออกเอกสารราชการดังกล่าวจะก�ำหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม
ในกรณีทผี่ ปู้ ระสบภัยหรือเจ้าของหรือผูค้ รอบครองทรัพย์สนิ ร้องขอหลักฐานเพือ่ รับการสงเคราะห์หรือ
บริการอื่นใด ให้ผู้อ�ำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอ�ำนาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ดำ� เนินการอย่างหนึง่ อย่างใดเพือ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทัง้ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพืน้ ที่
ที่ก�ำหนดก็ได้ โดยให้มีอ�ำนาจเช่นเดียวกับ ผู้บัญชาการตามมาตรา ๑๓ และผู้อ�ำนวยการตามมาตรา ๒๑ และมีอ�ำนาจ
ก�ำกับและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
และเจ้าพนักงานในการด�ำเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ด้วย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วแต่กรณี

หมวด ๓

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)   จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึง่ ต้องสอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒)   ก�ำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร
(๓)  จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามทีก่ �ำหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(๔) ด�ำเนินการให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจาก
สาธารณภัย รวมตลอดทัง้ การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิบตั กิ ารใด ๆ ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ�ำนวยการกลางมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครมีอ�ำนาจ
สั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประสานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร และมีอ�ำนาจสั่งการ ควบคุม และก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของ
กรุงเทพมหานคร  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๓๒ (๑) อย่างน้อย
ต้องมีสาระส�ำคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระส�ำคัญอื่นดังต่อไปนี้
(๑) การจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้าง  และผู้มีอ�ำนาจสั่งการ
ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และยานพาหนะ เพือ่ ใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) แผนและขัน้ ตอนในการจัดให้มเี ครือ่ งหมายสัญญาณ หรือสิง่ อืน่ ใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้
ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๔ ในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่น ประกอบด้วย
(ก) ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตามจ� ำนวนที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
(ข) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ค) ผู ้ แ ทนองค์ ก ารสาธารณกุ ศ ลในเขตกรุ ง เทพมหานครตามจ� ำ นวนที่ ผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
(ง) ผู้แทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็น
สมควรแต่งตั้ง
ให้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษาหรือ
กรรมการตามจ�ำนวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศใช้ต่อไป
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครก�ำหนด
มาตรา ๓๕ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูอ้ ำ� นวยการ
กรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครมอบ
หมาย และให้นำ� ความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใช้บงั คับกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรองผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานคร
ด้วยโดยอนุโลม
คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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ความรับผิดชอบ และอ�ำนาจหน้าทีข่ องปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะรองผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานคร
ตามวรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๓๖ ให้ ผู ้ อ� ำ นวยการเขตในแต่ ล ะเขตของกรุ ง เทพมหานคร เป็ น ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือ
ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
กรุงเทพมหานคร มีอำ� นาจสัง่ การส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีใ่ ห้ชว่ ยเหลือหรือร่วมมือ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอำ� นาจสัง่ การ
ควบคุ ม และก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานและอาสาสมั ค รของกรุ ง เทพมหานครให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
ความรับผิดชอบ และอ�ำนาจหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อ�ำนวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการเขตเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๓๗ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
กรุงเทพมหานครมีหน้าทีเ่ ข้าด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผอู้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานคร
และรองผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที
ให้น�ำความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา
๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือ
หน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผอู้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานคร
แจ้งให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ หรือหน่วยงานของรัฐนัน้ ทราบ และเมือ่   เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ หรือหน่วยงานของรัฐนัน้ แล้ว
แต่กรณี ได้รบั แจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าทีท่ จี่ ะต้อง  ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว

หมวด ๔

เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
มาตรา
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ก�ำหนด
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๓๙ ให้ผู้อ�ำนวยการมีอ�ำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
ผู้อ�ำนวยการกลาง มีอ�ำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร
ผู้อ�ำนวยการจังหวัด มีอ�ำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด
ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ มีอ�ำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอ�ำเภอ
ผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ มีอำ� นาจแต่งตัง้ เจ้าพนักงานให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่
(๕) ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร มีอ�ำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทย
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มาตรา ๔๐ ในกรณีทผี่ อู้ ำ� นวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานทีใ่ ดมีสภาพทีอ่ าจก่อให้
เกิดสาธารณภัยได้โดยง่ายหรือมีวสั ดุหรือสิง่ ของใดในอาคารหรือสถานทีใ่ ด ทีอ่ าจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ ให้แจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป
มาตรา ๔๑ ให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติ  หน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ�ำนวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
การบริหารและก�ำกับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่ และวินยั ของอาสาสมัคร
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อ�ำนวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย มีอ�ำนาจมอบหมายภารกิจ
หรือจัดสถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือได้ตามที่เห็นสมควร
เพือ่ ให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ผอู้ ำ� นวยการแจ้งให้องค์การ
สาธารณกุศลและบุคคล ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ ทราบถึงแนวทาง
การปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด หรือแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร และวิธีการ  ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่

หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๔๓ ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ  ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ และ
เจ้าพนักงานซึง่ ปฏิบตั กิ ารตามหน้าทีใ่ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่ดังกล่าว หากได้ด�ำเนินการไปตามอ�ำนาจหน้าที่ และได้กระท�ำ
ไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระท�ำการนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบ�ำบัด
ภยันตรายจากสาธารณภัยนัน้ ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่ผนู้ นั้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ �ำหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่ได้
ก�ำหนดไว้ในแผนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกล่าว  ได้ใช้มาครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดท�ำแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว
มาตรา ๔๕ ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ�ำตัว ส�ำหรับเจ้าพนักงานและอาสาสมัครเพื่อ
แสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ�ำตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ ที่กระทรวงมหาดไทย
ก�ำหนด
ในกรณีทผี่ บู้ ญ
ั ชาการ รองผูบ้ ญ
ั ชาการ ผูอ้ ำ� นวยการ หรือผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ประสงค์จะแต่งเครือ่ งแบบ
ก็ให้กระท�ำได้ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
มาตรา ๔๖ การด�ำเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙
ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารให้เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือ
ร่วมกันระหว่างผูอ้ ำ� นวยการจังหวัดหรือผูอ้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานคร และผูบ้ งั คับบัญชาของทหารในเขตพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือ รองนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๑
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มาตรา ๔๗   บรรดาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นเพื่อน�ำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๔๘   ห้ามมิให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น�ำเอาความลับ
ซึง่ ตนได้มาในฐานะนัน้ ๆ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว หรือเปิดเผยความลับนัน้ แก่ผอู้ นื่ โดยไม่มอี ำ� นาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือแก่การประกอบอาชีพของผู้นั้น

หมวด ๖

บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการ ตามมาตรา ๒๑  
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ผู้ใดขัดขวางการด�ำเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของผูอ้ ำ� นวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงาน ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๑ ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือ
ตามค�ำสัง่ ของผูอ้ ำ� นวยการ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ในกรณี
ที่ผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา
๒๗ (๓) ผู้อ�ำนวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการจะเรียกบุคคลดังกล่าวมาตักเตือนแทน
การด�ำเนินคดีก็ได้
มาตรา ๕๒ ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ อพยพบุคคลออกจากพืน้ ที  ่ ตามมาตรา ๒๘ ถ้าค�ำสัง่ อพยพ
นัน้ เพือ่ เป็นการป้องกันการกีดขวางการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือฝ่าฝืนค�ำสัง่ ตามมาตรา ๒๙
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ   
มาตรา ๕๓ ในขณะเกิดสาธารณภัย ผูใ้ ดแต่งเครือ่ งแบบหรือประดับเครือ่ งหมายของอาสาสมัครหรือ
ขององค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพืน้ ทีท่ เี่ กิดสาธารณภัย โดยมิได้เป็น อาสาสมัครหรือสมาชิกองค์การสาธารณกุศล
ดังกล่าว เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าว ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผู้ใดเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อื่นใดส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ โดยแสดงตนว่า
เป็นอาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือใช้ชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการด�ำเนินการดังกล่าว ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๖ ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ด�ำเนินการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การด�ำเนินการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระหว่างที่ยังจัดท�ำแผน
ดังกล่าวไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๗ ให้บรรดาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�ำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเป็นส่วนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการด�ำเนินการป้องกัน บรรเทา ฟืน้ ฟูสาธารณภัยและอุบตั ภิ ยั ซึง่ มีผลท�ำให้งานด้าน
สาธารณภัยและงานด้านอุบตั ภิ ยั ทีเ่ ดิมด�ำเนินการโดยกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี มารวม
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกันนอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นกฎหมายที่มี
สาระส�ำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านของอัคคีภัย รวมทั้ง หน่วยงานที่จะต้อง
ปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวก็เป็นหน่วยงานเดียวกัน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
แนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการอ�ำนวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทา   สาธารณภัย จึงเห็นสมควรน�ำกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไว้รวมกัน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๑] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๕๒ ก หน้า ๑ – ๒๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐
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พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๔๙๙
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙
เป็นปีที่ ๑๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภาผู้แทน
ราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙”
มาตรา ๒* พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์ และสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๗๔
(๒) พระราชบัญญัตโิ รคระบาดปศุสตั ว์และสัตว์พาหนะ แก้ไขเพิม่ เติมพุทธศักราช ๒๔๗๘ และ
(๓) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๗
ในกรณีที่มีบทกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับอื่น ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้บังคับแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์” หมายความว่า
*(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนขั แมว กระต่าย ลิง ชะนี และให้หมายความ
รวมถึงน�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์สัตว์เหล่านี้ด้วย
(๒) สัตว์ปกี จ�ำพวก นก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงไข่สำ� หรับใช้ทำ� พันธุด์ ว้ ย และ
(๓) สัตว์ชนิดอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
“ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว และยังไม่ได้แปรสภาพเป็น
อาหารสุก หรือสิ่งประดิษฐ์ส�ำเร็จรูป และให้หมายความรวมถึง งา เขา และขน ที่ได้ตัดออกจากสัตว์ขณะมีชีวิตและ
ยังไม่ได้แปรสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์ส�ำเร็จรูปด้วย
“โรคระบาด” หมายความว่า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคแอนแทรกซ์ โรคเซอร่า
โรคสารติก โรคมงคล่อพิษ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกร และโรคอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าของ” หมายความรวมถึงผูค้ รอบครอง ในกรณีทเี่ กีย่ วกับสัตว์เมือ่ ไม่ปรากฏเจ้าของ ให้หมายความ
รวมถึงผู้เลี้ยงและผู้ควบคุมด้วย
“ท่าเข้า” หมายความว่า ที่ส�ำหรับน�ำสัตว์และซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
“ท่าออก” หมายความว่า ที่ส�ำหรับน�ำสัตว์และซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
“ด่านกักสัตว์" หมายความว่า ที่ส�ำหรับกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาด
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“การค้า” หมายความว่า การค้าในลักษณะคนกลาง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
“สารวัตร” หมายความว่า สารวัตรของกรมปศุสัตว์ หรือผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน
“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับในกรณีเกี่ยวกับสัตว์ของกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการ
อื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ส�ำหรับสุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี รวมถึงน�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์สัตว์เหล่านี้ และสัตว์ปีก
จ�ำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์ ให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเฉพาะการน�ำเข้า น�ำออกหรือน�ำผ่าน
ราชอาณาจักร หรือการอย่างอื่น ตามที่ก�ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน และสัตวแพทย์ และออกกฎกระทรวงวางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต ก�ำหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณี และก�ำหนดการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

การป้องกันโรคระบาด
มาตรา ๘ ในท้องที่ที่ยังมิได้ประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามหมวด ๒ หรือในท้องที่ที่ยังมิได้
ประกาศเป็นเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชัว่ คราวตามหมวด ๓ ถ้ามีสตั ว์ปว่ ยหรือตายโดย
รู้ว่าเป็นโรคระบาด หรือมีสัตว์ป่วยหรือตายโดยปัจจุบันอันไม่อาจคิดเห็นได้ว่าป่วยหรือตายโดยเหตุใด หรือในหมู่บ้าน
เดียวกัน หรือในบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปป่วยหรือตาย มีอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่
เกินเจ็ดวัน ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ท้องที่ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่
สัตว์ป่วยหรือตาย
ในกรณีที่สัตว์ป่วยตามวรรคก่อน ให้เจ้าของควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่ และ
ห้ามมิให้เจ้าของหรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น ในกรณีที่สัตว์ตายตามวรรคก่อน ให้เจ้า
ของควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่ ณ ที่ที่สัตว์นั้นตาย และห้ามมิให้เจ้าของหรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้าย ช�ำแหละ
หรือกระท�ำอย่างใดแก่ซากสัตว์นั้น ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ไม่อาจมาตรวจซากสัตว์นั้นภายใน
เวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์นั้นตาย ให้เจ้าของฝังซากสัตว์นั้นใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร
ส�ำหรับซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรอีกด้วย

** ความเดิมในมาตรา ๔ ค�ำว่าสัตว์ (๑) ถูกยกเลิก และให้ใช้ความทีพ่ มิ พ์ไว้แทน โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
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บทที่ 1 กฎหมาย ระเบียบ

มาตรา ๙ เมือ่ ได้มกี ารแจ้งตามมาตรา ๘ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีสตั ว์ปว่ ยหรือตายโดยโรคระบาด
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตร มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของจัดการดังต่อไปนี้
(๑) ให้กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขต และตามวิธีการที่ก�ำหนดให้
(๒) ให้ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ที่ที่ก�ำหนดให้ ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจท�ำได้ ให้สั่งท�ำลายโดย
วิธีอื่นตามที่เห็นสมควร หรือ
(๓) ให้กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วย หรือสงสัยว่าป่วย
หรือตายไว้ภายในเขต และตามวิธีการที่ก�ำหนดให้
มาตรา ๑๐ เมื่อได้มีการแจ้งมาตรา ๘ หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ป่วยหรือตายโดย
โรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอ�ำนาจเข้าตรวจสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และให้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของจัดการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขต และตามวิธีการที่ก�ำหนดให้
หรือให้ได้รับการรักษาตามที่เห็นสมควร
(๒) ให้ฝัง หรือเผาซากสัตว์นนั้ ทัง้ หมด หรือแต่บางส่วน ณ ทีท่ กี่ �ำหนดให้ ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจ
ท�ำได้ ก็ให้ท�ำลายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
(๓) ให้กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วย หรือสงสัยว่าป่วย
หรือตาย ไว้ภายในเขต และตามวิธีการที่ก�ำหนดให้ หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตาม
ที่เห็นสมควร
(๔) ให้ท�ำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตาม
ระเบียบที่อธิบดีก�ำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ในการนี้ให้เจ้าของได้รับค่าชดใช้ตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวงไม่ตำ�่ กว่ากึง่ หนึง่ ของราคาสัตว์ซงึ่ อาจขายได้ในตลาดท้องทีก่ อ่ นเกิดโรคระบาด
เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าของได้จงใจกระท�ำความผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๕) ให้กำ� จัดเชือ้ โรคทีอ่ าหารสัตว์ หรือซากสัตว์ทเี่ ป็นพาหะของโรคระบาด ตามวิธกี ารทีก่ ำ� หนดให้
หรือ
(๖) ให้ท�ำความสะอาด และท�ำลายเชื้อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดในที่ดิน อาคาร
ยานพาหนะ หรือสิ่งของ ตามวิธีการที่ก�ำหนดให้

หมวด ๒

เขตปลอดโรคระบาด
มาตรา ๑๑ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคระบาดส�ำหรับสัตว์ชนิดใดในท้องที่ใด ก็ให้
มีอ�ำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนดท้องที่นั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นเขตปลอดโรคระบาด ประกาศนี้ให้
ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาดไว้ด้วย
มาตรา ๑๒ เมื่อได้ประกาศเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา ๑๑ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือ
ซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
มาตรา ๑๓ ภายในเขตปลอดโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๘ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่และสารวัตรมีอ�ำนาจตามมาตรา ๙ และให้สัตวแพทย์มีอ�ำนาจตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘
มาตรา ๑๔ ภายในเขตปลอดโรคระบาด ถ้าปรากฏว่ามีโรคระบาด หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีโรคระบาด
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือสัตวแพทย์ จะประกาศเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาดหรือเขตโรคระบาดชั่วคราว แล้ว
แต่กรณี ตามหมวด ๓ ก็ได้
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หมวด ๓

เขตโรคระบาด
มาตรา ๑๕ ในเขตท้องที่จังหวัดใด มี หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น มีอ�ำนาจ
ประกาศก�ำหนดเขตท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาด แล้วแต่
กรณี ประกาศนีใ้ ห้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาดไว้ดว้ ย และให้ปดิ ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ทีว่ า่ การอ�ำเภอ บ้านก�ำนัน
บ้านผู้ใหญ่บ้าน และที่ชุมนุมชนภายในเขตนั้น
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่า โรคระบาดที่ตรวจพบในท้องที่ของตนหรือท้องที่อื่น ที่ติดต่อ
กับท้องที่ของตนจะระบาดออกไป ให้สัตวแพทย์มีอ�ำนาจประกาศเป็นหนังสือก�ำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว มีรัศมีไม่
เกินห้ากิโลเมตรจากที่ที่ตรวจพบโรคระบาดนั้น ประกาศนี้ให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาดไว้ด้วย และให้ปิดไว้
ณ บ้านก�ำนัน บ้านผู้ใหญ่บ้าน และที่ชุมนุมชน ภายในเขตนั้น และให้ใช้บังคับได้สามสิบวันนับแต่วันประกาศ
มาตรา ๑๗ เมือ่ ได้มปี ระกาศก�ำหนดเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือ
ประกาศก�ำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา ๑๖ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายในเขตนั้น
หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ เข้าในหรือออกนอกเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์
มาตรา ๑๘ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือเขตโรคระบาด
ชั่วคราว ตามมาตรา ๑๖ ให้สัตวแพทย์มีอ�ำนาจตามมาตรา ๑๐ และให้มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
(๑) ออกประกาศ หรือสัง่ เป็นหนังสือให้บรรดาเจ้าของแจ้งจ�ำนวนสัตว์บางชนิด และถ้าเห็นสมควร
จะให้น�ำสัตว์นั้นมาให้ได้รับการตรวจ หรือป้องกันโรคระบาด ก็ได้
(๒) สั่งให้เจ้าของสัตว์ที่ได้ผ่านการตรวจ หรือป้องกันโรคระบาดแล้วน�ำสัตว์นั้นมาประทับ
เครื่องหมายที่ตัวสัตว์ หรือ
(๓) สั่งกักยานพาหนะที่บรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาด และถ้าเห็นสมควรจะสั่ง
กักสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเพื่อคุมไว้สังเกตตามความจ�ำเป็น ก็ได้
มาตรา ๑๙ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือเขตโรคระบาด
ชั่วคราว ตามมาตรา ๑๖ ถ้ามีสัตว์ป่วย หรือตาย ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ภายใน
เวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย และให้น�ำความในมาตรา ๘ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ในเขตท้องที่จังหวัดใด ซึ่งได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาด
ถ้าปรากฏว่าโรคระบาดนั้นได้สงบลงหรือปรากฏว่าไม่มีโรคระบาดโดยเด็ดขาด แล้วแต่กรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอน
ประกาศเช่นว่านั้นเสีย
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หมวด ๔

การควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์
มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้บุคคลใดท�ำการค้า ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง หรือท�ำการค้าซากสัตว์ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากนายทะเบียน
*
มาตรา ๒๑ ทวิ ห้ามมิให้บุคคลใดขาย จ�ำหน่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน�้ำเชื้อส�ำหรับ
ผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของ ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้
รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกำ� หนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
**
มาตรา ๒๒ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ หรือมาตร ๒๑ ทวิ ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออก
ใบอนุญาต
มาตรา ๒๓ ผู้ท�ำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาต
***
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ ฝ่าฝืนต่อบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้สัตวแพทย์มีอ�ำนาจยึดใบอนุญาตของผู้นั้นไว้เพื่อเสนอ
นายทะเบียน ถ้านายทะเบียนเห็นสมควรจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียก็ได้
ผู้ถูกยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรี
มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ถูกยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ค�ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นที่สุด

หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๒๕ ถ้ามีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ ป่วย หรือตายในที่ดินของบุคคลใด ให้เจ้าของที่ดินนั้น
มีหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ช่นเดียวกับเจ้าของสัตว์นนั้ และเมือ่ ปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง เจ้าของทีด่ นิ
มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้
มาตรา ๒๖ ถ้ามีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดในที่สาธารณหรือที่ดิน
ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์มีอ�ำนาจกักสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควร
ภายในบริเวณทีน่ นั้ ได้ ส�ำหรับซากสัตว์นนั้ เมือ่ เห็นสมควรจะฝังเสียก็ได้ในกรณีจำ� เป็นเพือ่ ป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่หลาย
สัตวแพทย์จะท�ำลายสัตว์หรือซากสัตว์ หรือฝังซากสัตว์นั้นภายในบริเวณที่นั้นก็ได้
เมือ่ ปรากฏเจ้าของในภายหลัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ มีสทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ย
เท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้
*มาตรา ๒๗ ส�ำหรับสัตว์ที่เจ้าของน�ำไปมา หรือขนส่งโดยยานพาหนะหากปรากฏว่าเป็นโรคระบาด
หรือเป็นพาหะของโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์
มีอ�ำนาจสั่งกักสัตว์นั้นไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความจ�ำเป็นได้

* มาตรา ๒๑ ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
** ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทนโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
*** ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทนโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
50
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ค่าใช้จ่ายในการนี้ให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้ออก
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไว้แล้วตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์
มาตรา ๒๙ เมือ่ ปรากฏว่ามีโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีโรคระบาด
หรือพาหะของโรคระบาดในยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่อื่นใด ให้สัตวแพทย์มีอ�ำนาจเรียกตรวจยานพาหนะ หรือ
เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่นั้น และให้เจ้าของยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่นั้น ให้ความสะดวกแก่สัตวแพทย์ตาม
สมควร
การเข้าไปในอาคาร หรือสถานทีต่ ามวรรคก่อน ให้กระท�ำได้ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขนึ้ และพระอาทิตย์ตก
มาตรา ๓๐ ให้รัฐมนตรีมีอ�ำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) ก�ำหนดท่าเข้าและท่าออก
(๒) ห้ามการน�ำเข้า หรือน�ำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์จากท้องที่ภายนอกราช
อาณาจักร ในกรณีปรากฏว่า ท้องที่นั้นมี หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด และ
(๓) วางระเบียบการยึด ท�ำลาย หรือส่งกลับซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ โดยไม่มีค่าชดใช้ในกรณี
ก. น�ำเข้า หรือ น�ำผ่านราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือ
ข. น�ำเข้า หรือน�ำผ่านราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เมื่อสัตว์นั้น
เป็นโรคระบาด หรือสัตว์ หรือซากสัตว์นั้นเป็นพาหะของโรคระบาดในขณะนั้น หรือ
ภายหลังน�ำเข้า หรือน�ำผ่านราชอาณาจักร
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้บุคคลใดน�ำเข้า น�ำออก หรือน�ำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะก�ำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้
การน�ำเข้า น�ำออก หรือน�ำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรานี้ให้น�ำเข้า น�ำออก หรือ
น�ำผ่าน ท่าเข้า หรือท่าออก แล้วแต่กรณี เว้นแต่อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะสั่งเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๓๒ ผู้ใดน�ำเข้า น�ำออก หรือน�ำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ ต้องปฏิบัติการตาม
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
*
มาตรา ๓๓ ให้อธิบดีมีอ�ำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) แต่งตั้งสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ก�ำหนดด่านกักสัตว์และสถานีขนส่งสัตว์
(๓) วางระเบียบการท�ำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือการท�ำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะ
ของโรคระบาด
(๔) วางระเบียบการตรวจโรคและท�ำลายเชือ้ โรคจากสัตว์หรือซากสัตว์ทมี่ กี ารน�ำเข้า น�ำออก หรือ
น�ำผ่านราชอาณาจักร หรือเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร
**
มาตรา ๓๔ ผู้ใดน�ำช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือน�้ำเชื้อ ส�ำหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ
ของสัตว์เหล่านี้ หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงหรือซากสัตว์ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ไปยังท้องที่
ต่างจังหวัด ต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจ�ำท้องที่
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง สัตวแพทย์จะก�ำหนดเงื่อนไขตามที่จ�ำเป็นไว้ในใบอนุญาต
เกี่ยวกับการใช้เส้นทางและยานพาหนะในการน�ำสัตว์ไปและสถานีขนส่งสัตว์ และการผ่านด่านกักสัตว์ ตามระเบียบ
ที่อธิบดีก�ำหนดก็ได้ เว้นแต่เป็นการน�ำสัตว์ไปเลี้ยงหรือใช้งานชั่วครั้งคราว
* ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
** ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
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ในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๕ ผู้ใดน�ำสัตว์ผ่านด่านกักสัตว์ ต้องปฏิบัติการตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ผู้ใดส่งสัตว์ หรือ ซากสัตว์ไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ ต้องปฏิบัติการตามที่ก�ำหนด

มาตรา ๓๗ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเฉพาะค่าที่พักสัตว์ หรือซากสัตว์ที่ส่งไปต่างประเทศ ให้กันไว้
เป็นทุนเพือ่ ใช้จา่ ยในการควบคุมการส่งสัตว์หรือซากสัตว์ไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ เป็นจ�ำนวนร้อยละห้าสิบของเงินทีเ่ ก็บ
ได้ทั้งสิ้น เหลือเท่าใดให้น�ำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
***
มาตรา ๓๘ ให้สารวัตรมีอ�ำนาจจับกุมผู้กระท�ำผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจ
ยึดสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิง่ ของใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ไี้ ว้เพือ่ ส่งพนักงานสอบสวนด�ำเนิน
การต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา หรือเพื่อด�ำเนินการตามมาตรา ๕๑

หมวด ๖

บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนค�ำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตร
ตามมาตรา ๙ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ หรือเจ้าของยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่อำ� นวยความสะดวก
ให้แก่สตั วแพทย์ตามสมควร ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
*
มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งสัตวแพทย์ ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๘ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ ต้อง
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
*
มาตรา ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ หรือมาตรา ๒๘ ต้อง
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓
ในกรณีไม่ปฏิบัติการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๙
ในกรณีไม่ปฏิบัติการตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนค�ำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรตาม
มาตรา ๙ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐
ในกรณีฝา่ ฝืนค�ำสัง่ สัตวแพทย์ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๔๑
**
มาตรา ๔๔ เจ้าของทีด่ นิ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั กิ ารตามหน้าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพันบาท
***
มาตรา ๔๕ (ถูกยกเลิกทั้งหมด)
****
มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๐ (๒) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสอง
ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
****
มาตรา ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในใบ
อนุญาตตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
****
มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสอง
เดือน หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
*
*

* ความเดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
** ความเดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
*** ความเดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
**** ความเดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
52
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มาตรา ๔๙ ผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ วรรคหนึง่ หรือฝ่าฝืนเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา
๓๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
*
มาตรา ๕๐ ผูใ้ ดใช้เครือ่ งหมายปลอมหรือแปลงประทับทีต่ วั สัตว์ เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขเครือ่ งหมาย
รอยประทับที่ตัวสัตว์ เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน หรือท�ำลาย หรือแก้ไขเครื่องหมายใดๆ ที่เจ้า
พนักงานท�ำไว้แก่ซากสัตว์ หรือภาชนะ หรือสิ่งห่อหุ้มซากสัตว์ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
**
มาตรา ๕๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอำ� นาจเปรียบเทียบได้ และเมือ่ ผูต้ อ้ งหาได้ชำ� ระค่าปรับตามจ�ำนวนทีเ่ ปรียบเทียบภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
แล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
***
มาตรา ๕๒ ให้อธิบดีมีอ�ำนาจสั่งจ่ายเงินสิบบนและรางวัลตามระเบียบที่อธิบดีก�ำหนดโดยความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
*

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๗๘ หน้า ๑๐๖๓-๑๐๘๙  วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๙๙)
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์
และสัตว์พาหนะเท่าที่ใช้อยู่ในเวลานี้ มีหลายฉบับด้วยกัน ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นการยากแก่
ราษฎรที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรรวบรวมไว้ในฉบับเดียวกันให้เหมาะสมและสอดคล้องแก่เหตุการณ์
และวิวัฒนาการของประเทศในปัจจุบัน

** ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
**** ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
****** มาตรา ๔๕ ถูกยกเลิกทั้งหมด โดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
******** ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
** ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
**** มาตรา ๕๑ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
****** มาตรา ๕๒ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
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*อัตราค่าธรรมเนียม
ล�ำดับ
รายการ
๑ ใบอนุญาตให้น�ำสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
ช้าง
ม้า โค กระบือ ลา ล่อ สุนัข
แมว ลิง ชะนี
แพะ แกะ สุกร กระต่าย
นกกระจอกเทศ นกอีมู
ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกอื่น
สัตว์ชนิดอื่น
น�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์
เอ็มบริโอ
๒ ใบอนุญาตให้น�ำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
ช้าง
ม้า โค กระบือ ลา ล่อ สุนัข
แมว ลิง ชะนี
แพะ แกะ สุกร
กระต่าย
สัตว์ชนิดอื่น
๓ ใบอนุญาตให้น�ำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
ช้าง
ม้า โค กระบือ ลา ล่อ
แพะ แกะ สุกร สุนัข ลิง ชะนี
แมว กระต่าย
สัตว์ชนิดอื่น
น�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์
เอ็มบริโอ
ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู
ส�ำหรับใช้พันธุ์
ไข่สัตว์ปีกชนิดอื่นส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์

54

บาท
เชือกละ

๒๕๐

ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
โด๊สละ
ตัวละ

๑๐๐
๕๐
๒๐๐
๕
๑๐๐
๑๐
๑๐๐

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

หมายเหตุ

๕๐,๐๐๐
๕๐
๒๕
๑๐
๕๐๐

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
โด๊สละ
ตัวละ

๒,๐๐๐
๑๐๐
๕๐
๒๐
๑๐๐
๕
๒๐

ฟองละ
ฟองละ

๕๐
๕๐
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ล�ำดับ

รายการ

๔

ใบอนุญาตให้น�ำซากสัตว์เข้าใน
ราชอาณาจักร
ใบอนุญาตให้น�ำซากสัตว์ออกนอก
ราชอาณาจักร
ใบอนุญาตให้น�ำซากสัตว์ผ่าน
ราชอาณาจักร
ใบอนุญาตให้ทำ� การค้า ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ
แกะ สุกร และสัตว์ชนิดอื่น ตามที่ก�ำหนดในกฎ
กระทรวง
(๑) ส่งต่างประเทศ
(๒) ทั่วราชอาณาจักร
(๓) ภายในจังหวัด
ใบอนุญาตให้ขายน�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์ หรือ
เอ็มบริโอ
(๑) ส่งต่างประเทศ
(๒) ทั่วราชอาณาจักร
ใบอนุญาตให้ท�ำการค้าซากสัตว์
(๑) ส่งต่างประเทศ
(๒) ทั่วราชอาณาจักร
(๓) ภายในจังหวัด
ใบแทนใบอนุญาตให้ท�ำการค้าสัตว์
ใบอนุญาตให้ขายน�้ำเชื้อส�ำหรับ
ผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ หรือ
ใบอนุญาตให้ท�ำการค้าซากสัตว์
ค่าท�ำลายเชื้อโรคผ่านด่านกักสัตว์
ค่าที่พักสัตว์ที่ส่งไปต่างประเทศ
โค กระบือ
สุกร
แพะ แกะ
ค่าที่พักซากสัตว์ที่ส่งไปต่างประเทศ
ซากโค กระบือ สุกร
แพะ แกะ

๕
๖
๗

๘

๙

๑๐

๑๑
๑๒

๑๓

บาท
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมล�ำดับที่ ๔ ที่
๒๐ ๕ และที่ ๖ ถ้าเศษของ ๑
กิโลกรัม ตั้งแต่ ๕๐๐ กรัม
๑ ขึ้นไปคิดเป็น ๑ กิโลกรัม ถ้า
ไม่ถึง ๕๐๐ กรัม ให้ปัดทิ้ง
๑

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๒,๐๐๐
๔๐๐
๑๐๐

ฉบับละ
ฉบับละ

๘๐๐
๒๐๐

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๔๐๐
๑๐๐
๒๐

ฉบับละ
ตัวละ

๒๐
๕

ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

๕๐
๓๐
๒๐

ถ้าเศษของ ๑ กิโลกรัม
กิโลกรัมละ
๒ ตั้งแต่ ๕๐๐ กรัมขึ้นไป
กิโลกรัมละ
๑ คิดเป็น ๑ กิโลกรัม
ถ้าไม่ถงึ ๕๐๐ กรัม ให้ปดั ทิง้
หมายเหตุ : พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓๐
ก หน้า ๓๔-๔๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๒
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ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
หรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินงบกลางรายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติที่มีอยู่ให้เหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น และสอดคล้อง
กับสภาพการท�ำการประมงในปัจจุบัน กรมประมงจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น�้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.๒๕๔๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศตามระเบียบนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ หรือชาวประมง
ที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.๒๕๓๖
๓.๒ ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ หรือชาวประมง
ที่ประสบภัยธรรมชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ภัยธรรมชาติ” หมายความว่า ภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย โรคระบาด
สัตว์น�้ำ  เป็นต้น รวมทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยผิดปกติ ซึ่งเป็นเหตุหรือมีผลกระทบให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพยากรสัตว์น�้ำ หรือผลผลิตสัตว์น�้ำของแหล่งน�้ำธรรมชาติ และบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำของเกษตรกรประมง ตลอดจนเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่เรือประมงหรือชาวประมง และให้หมายความรวมถึงภัยธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ นอกเขตน่านน�ำ้ ไทย
ซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายแก่เรือประมงหรือชาวประมงด้วย
“แหล่งน�้ำต่างๆ” หมายความว่า แม่น�้ำ  ล�ำคลอง หนอง บึง บ่อ และแหล่งน�้ำอื่นใดบรรดาซึ่งเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งบรรดาแหล่งน�้ำดังกล่าวที่เกิดจากการบูรณะปรับปรุงเพื่อประโยชน์ด้านการประมง
หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
“เกษตรกรประมง” หมายความว่า เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ชายฝั่งทุกชนิด โดยต้องเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของจังหวัด
“ชาวประมง” หมายความว่า เจ้าของเรือประมงหรือลูกเรือประมง
“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้ส�ำหรับท�ำการประมงในทะเล
“ทายาท” หมายความว่า ทายาทตามกฎหมายแพ่งของเจ้าของเรือประมงหรือลูกเรือประมงที่ถึงแก่
ความตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการประสบภัยธรรมชาติ และให้หมายความรวมถึงคู่สมรสของเจ้าของเรือประมง
หรือลูกเรือประมงดังกล่าวด้วย และคู่สมรสหรือทายาทตามกฎหมายแพ่งให้ถือว่าเป็นทายาทเจ้าของเรือหรือลูกเรือ
ประมงที่สูญหายตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมง
มอบหมายได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ในระเบียบนี้
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“ส่วนราชการในต่างประเทศ” หมายความว่า สถานเอกอัคราชทูต สถานทูต สถานกงสุล หรือส�ำนักงาน

ข้อ ๕ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาของเกษตรกรประมงและแหล่งน�้ำธรรมชาติและชาว
ประมงที่ประสบภัยธรรมชาติที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้
๕.๑ เป็นเกษตรกรประมงทีม่ รี ายชือ่ อยูใ่ นบัญชีทะเบียนผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ของจังหวัด และเป็นชาว
ประมงทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ ซึง่ คณะกรรมการด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือราษฎรทีป่ ระสบ
ภัยธรรมชาติอ�ำเภอ กิ่งอ�ำเภอ และจังหวัด ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.อ.” “ก.ช.ภ.กอ.” และ
“ก.ช.ภ.จ.” ตามล�ำดับ ได้พิจารณารับรองและเสนอข้อรับความช่วยเหลือไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดในกรณีความช่วยเหลือฉุกเฉินเฉพาะหน้าขณะเกิดวิกฤตการณ์ หรือขอรับความช่วย
เหลือมายังกรมประมงในกรณีความช่วยเหลือภายหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์
๕.๒ เป็นแหล่งน�้ำธรรมชาติต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสีย
หายแก่ทรัพยากรสัตว์น�้ำหรือผลผลิตสัตว์น�้ำของแหล่งน�้ำธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมทางน�้ำ
๕.๓ เป็นเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืดหรือเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่ รายย่อย ซึง่ มีพนื้ ที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่งรายย่อย ซึ่งมีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเสียหายไม่เกิน ๕ ไร่
๕.๔ ชาวประมงผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
(๑) เจ้ า ของเรื อ ประมงหรื อ ทายาทของเจ้ า ของเรื อ ประมงซึ่ ง เรื อ ประมงของตนได้ รั บ
ความเสียหายเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ
(๒) ลู ก เรื อ ประมง หรื อ ทายาทของลู ก เรื อ ประมง ในกรณี ที่ ลู ก เรื อ ประมงบาดเจ็ บ
ถึงแก่ความตาย หรือสูญหายไม่สามารถหาตัวพบได้ อันเนือ่ งมาจากประสบภัยธรรมชาติ
(๓) เจ้าของเรือประมงหรือทายาทของเจ้าของเรือประมง ในกรณีทเี่ จ้าของเรือประมงบาดเจ็บ
ถึงแก่ความตาย หรือสูญหายไม่สามารถหาตัวพบได้ อันเนือ่ งมาจากประสบภัยธรรมชาติ
ข้อ ๖ ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรประมง แหล่งน�้ำธรรมชาติและชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ
๖.๑ กรณีเป็นเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืดจะได้รบั การช่วยเหลือเป็นพันธุส์ ตั ว์นำ 
�้ อาหารสัตว์นำ 
�้
วัสดุอุปกรณ์การประมง หรือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น อวน ปูนขาว ยารักษาโรค เป็นต้น โดย
ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด หรือตามแต่กรณีอันควร โดยมีจ�ำนวน
คิดเป็นมูลค่าเท่ากับมูลค่าของจ�ำนวนพันธุ์สัตว์น�้ำที่เหมาะสมในการปล่อยเลี้ยงตามหลัก
วิชาการและอาหารสัตว์น�้ำที่เพียงพอในการเลี้ยงเป็นเวลา ๑ เดือน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินมูลค่า
ความเสียหายจริง
๖.๒ กรณีเป็นเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่ จะได้รบั การช่วยเหลือเป็นพันธุส์ ตั ว์นำ�้ หรืออาหาร
สัตว์น�้ำหรือวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น หลักซีเมนต์ รั้วไม้ไผ่ อวน เป็นต้น โดยให้ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด หรือตามแต่กรณีอันควร โดยมีจ�ำนวนคิดเป็นมูลค่า
เท่ากับมูลค่าของสัตว์น�้ำและอาหารสัตว์น�้ำ  หรือได้รับการช่วยเหลืออย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งสองกรณีโดยมีมูลค่ารวมเท่ากับค่าพันธุ์สัตว์น�้ำที่เหมาะสมในการปล่อยตามหลักวิชาการ
และอาหารที่เพียงพอในการเลี้ยงเป็นเวลา ๑ เดือน ทั้งนี้ มีมูลค่ารวมไม่เกินมูลค่าความ
เสียหายจริง
๖.๓ กรณี แหล่ งน�้ ำ ต่า งๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของราษฎรทั่วไปได้รับความเสี ย หาย
การชดเชยความเสียหายจะกระท�ำโดยการปล่อยสัตว์น�้ำลงในแหล่งน�้ำดังกล่าวภายใต้
การประเมินความเสียหายทางวิชาการของกรมประมง
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๖.๔ กรณีเป็นเจ้าของเรือประมงหรือทายาทของเจ้าของเรือประมงทีเ่ รือประมงของตนได้รบั ความ
เสียหายให้จ่ายเงินช่วยเหลือโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ส�ำหรับเรือประมงทีม่ ขี นาดความยาวตลอดล�ำไม่เกิน ๑๐ เมตร จะได้รบั การช่วยเหลือ ดังนี้
(๑.๑) กรณีเรือประมงได้รบั ความเสียหาย จะได้รบั การช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซมเรือและ
อุปกรณ์เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินล�ำละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๑.๒) กรณีเรือประมงจมและกู้ขึ้นมาซ่อมแซมให้ใช้การได้ จะได้รับการช่วยเหลือเป็น
ค่ากู้เรือเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินล�ำละ ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าซ่อมแซมเรือประมงและ
อุปกรณ์เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินล�ำละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) ส�ำหรับเรือประมงทีม่ ขี นาดความยาวตลอดล�ำเกินกว่า ๑๐ เมตร จะได้รบั เงินช่วยเหลือ ดังนี้
(๒.๑) กรณีเรือประมงได้รับความเสียหาย จะได้รับเงินช่วยเหลือตามความเป็นจริง แต่
ไม่เกินล�ำละ ๗๐,๐๐๐ บาท
(๒.๒) กรณีเรือประมงจมและกูข้ นึ้ มาซ่อมแซมให้ใช้การได้ จะได้รบั การช่วยเหลือเป็นค่า
กู้เรือเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินล�ำละ ๒๕,๐๐๐ บาท ค่าซ่อมแซมเรือประมงและ
อุปกรณ์เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินล�ำละ ๗๐,๐๐๐ บาท
(๒.๓) กรณีเรือประมงสูญหาย หรือเสียหายหมดจนไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้การได้
ดังเดิม จะได้รับเงินช่วยเหลือล�ำละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๕ การจ่ายเงินช่วยเหลือส�ำหรับชาวประมง ให้ช่วยเหลือโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เจ้าของเรือประมงหรือลูกเรือประมงตาย หรือสูญหายหาตัวไม่พบทายาทจะได้รับเงิน
ค่าท�ำศพรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) เจ้าของเรือประมงหรือลูกเรือประมงที่บาดเจ็บ จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษา
พยาบาลและค่าบ�ำรุงขวัญรายละ ๑,๐๐๐ บาท
๖.๖ กรณีเป็นเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ซึง่ ได้รบั ความเสียหายจากโรคระบาดสัตว์นำ 
�้ หลักเกณฑ์
การช่วยเหลือให้เป็นไปเช่นเดียวกันกับข้อ ๕.๑ และ ๕.๓
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือส�ำหรับเรือประมงให้ปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑ ให้เจ้าของเรือประมงหรือทายาทเจ้าของเรือประมง ยื่นค�ำขอต่อประมงจังหวัดในท้องที่
ที่ประสบภัยธรรมชาติหรือในท้องที่ที่เจ้าของเรือประมงมีภูมิล�ำเนา การยื่นขอรับเงินค่ากู้เรือประมงและค่าซ่อมแซมเรือ
ประมง ให้ยื่นค�ำของแยกเป็น ๒ ฉบับ และ
๗.๒ ให้เจ้าของเรือประมงหรือทายาทของเจ้าของเรือประมงที่ได้รับความเสียหายตามข้อ ๖.๔
ยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือพร้อมเอกสาร ดังนี้
(๑) ส�ำเนาทะเบียนเรือไทย
(๒) ส�ำเนาอาชญาบัตรทีย่ งั ไม่หมดอายุในขณะท�ำการประมงและประสบภัยธรรมชาติ ส�ำหรับ
กรณีที่จะต้องมีอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และ
(๓) หนังสือรับรองจากประมงจังหวัดหนึ่งฉบับ และจากสมาคมประมงหรือกลุ่มท�ำการ
ประมง หรือสมาชิกสหกรณ์ประมงที่เจ้าของเรือประมงเป็นสมาชิก หรือจากก�ำนัน
ในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ หรือในท้องที่ที่เจ้าของเรือประมงมีภูมิล�ำเนา หรือ
จากหัวหน้า ส่ ว นราชการในต่ า งประเทศส� ำ หรั บ กรณี ป ระสบภั ย ธรรมชาติ น อก
น่านน�้ำไทยว่าเป็นเรือประมงที่ประสบภัยธรรมชาติหรือสูญหายในขณะท�ำการประมง
จริง อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีอีกหนึ่งฉบับ
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ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือส�ำหรับชาวประมงให้ปฏิบัติ ดังนี้
๘.๑ กรณีชาวประมงถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
(๑) ให้ทายาทยืน่ ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือต่อประมงจังหวัดในท้องทีท่ ปี่ ระสบภัยธรรมชาติ หรือ
ในท้องทีท่ ขี่ าวประมงมีภูมิล�ำเนาอยู่
(๒) ให้ทายาทยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือพร้อมกับเอกสาร ดังนี้
(๒.๑) ส�ำเนาใบมรณบัตร หรือส�ำเนาบันทึกการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ท้องที่หรือพนักงานสอบสวน หรือหนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการใน
ต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ส�ำหรับกรณีประสบภัยธรรมชาตินอกเขตน่าน
น�้ำไทยว่าชาวประมงนั้นถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
(๒.๒) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของชาวประมงผู้ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
(๒.๓) กรณีเป็นทายาทของเจ้าของเรือประมงให้ยนื่ หนังสือรับรองจากก�ำนันในท้องที่
ทีเ่ จ้าของเรือประมงมีภมู ลิ ำ� เนาว่า เป็นเจ้าของเรือประมงทีถ่ งึ แก่ความตายหรือ
สูญหาย
(๒.๔) กรณีเป็นทายาทของลูกเรือประมง ให้ยื่นหนังสือรับรองจากเจ้าของเรือประมง
ว่าลูกเรือประมงทีต่ าย หรือสูญหายเป็นลูกเรือประมงของตน และได้ประสบภัย
ธรรมชาติพร้อมกับเรือของตนจริง
เว้นแต่กรณีปรากฏว่าเจ้าของเรือประมงนัน้ ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้ยนื่ หนังสือรับรองจากก�ำนัน
ในท้องที่ที่ลูกเรือประมงมีภูมิล�ำเนาอยู่ว่าเป็นลูกเรือประมงที่ถึงแก่ความตายหรือสูญหายจากการที่เรือประมงประสบ
ภัยธรรมชาติแทน
๘.๒ กรณีชาวประมงบาดเจ็บ
(๑) ให้ชาวประมงยืน่ ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือต่อประมงจังหวัดในท้องทีท่ เี่ กิดภัยธรรมชาติ หรือ
ในท้องที่ที่ชาวประมงมีภูมิล�ำเนา และ
(๒) ให้ชาวประมงยื่นค�ำขอรับเงินช่วยเหลือพร้อมเอกสาร ดังนี้
(๒.๑) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของชาวประมงผู้บาดเจ็บ
(๒.๒) กรณีเป็นเจ้าของเรือประมง ให้ยนื่ หนังสือรับรองจากประมงจังหวัดและก�ำนันใน
ท้องทีท่ ปี่ ระสบภัยธรรมชาติหรือในท้องทีท่ เี่ จ้าของเรือประมงมีภมู ลิ ำ� เนายืนยัน
ว่าเป็นเจ้าของเรือประมงทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากการทีเ่ รือประมงของตนประสบภัย
ธรรมชาติ
(๒.๓) กรณีเป็นลูกเรือประมง ให้ยนื่ หนังสือรับรองจากเจ้าของเรือประมงว่าเป็นลูกเรือ
ประมงที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่เรือประมงของตนประสบภัยธรรมชาติ
เว้นแต่กรณีปรากฏว่าเจ้าของเรือประมงนัน้ ถึงแก่ความตายหรือสูญหายให้ยนื่ หนังสือรับรองจากก�ำนัน
ในท้องที่ที่ลูกเรือประมงมีภูมิล�ำเนาว่า เป็นลูกเรือประมงที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติแทน
(๒.๔) ใบรับรองแพทย์
(๒.๕) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์นำ�้ หรือชาวประมงทีป่ ระสบภัยธรรมชาติขนึ้ คณะหนึง่ ตามทีอ่ ธิบดีกรมประมงได้แต่งตัง้ ขึน้ หรือวิธกี ารอืน่ ตามทีอ่ ธิบดี
กรมประมงจะมีค�ำสั่ง
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บทที่ 1 กฎหมาย ระเบียบ

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๙ มีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
๑๐.๑ พิจารณาก�ำหนดค่าความช่วยเหลือจากความเสียหายทีเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ประสบ
ภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาดสัตว์น�้ำ
๑๐.๒ พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานการกู้เรือ การซ่อมเรือ ความเสียหายของเรือ รวมถึงการ
พิจารณาตรวจสอบหลักฐานที่แสดงว่า เรือจมหรือสูญหาย ตามหลักฐานการตรวจสอบใน
ระดับจังหวัด
๑๐.๓ ก�ำหนดวงเงินให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของเรือที่ประสบภัยธรรมชาติหรือสูญหาย
๑๐.๔ พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติในกรณี
ต่างๆ เช่น ค่าซ่อมแซมเรือ ค่าท�ำศพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ
ทัง้ หมดจึงจะเป็นองค์ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็น
ประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมากกรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอำ� นาจแต่งตัง้ อนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้คณะกรรมการก�ำหนดองค์ประชุมและวิธีด�ำเนินงานของอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๓ การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ หรือชาวประมงทีป่ ระสบภัยธรรมชาติตาม
ระเบียบน�้ำให้จ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามระเบียบนี้หรือจากอธิบดีกรมประมง
ข้อ ๑๔ การก�ำหนดราคาพันธุส์ ตั ว์นำ 
�้ อาหารสัตว์นำ 
�้ วัสดุอปุ กรณ์การเกษตร การจัดซือ้ จัดจ้างให้เป็น
ไปตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและที่กรมประมงก�ำหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบ
ที่กรมประมงก�ำหนด
ข้อ ๑๖ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้มีอ�ำนาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการประมงเป็นผู้ก�ำกับดูแลและด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑
ลงชื่อ ธ�ำมรงค์ ประกอบบุญ
(นายธ�ำมรงค์ ประกอบบุญ)
อธิบดีกรมประมง
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บทที่ ๒

บทที่ 2 โครงการสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการสาธารณภัย และการบริหารจัดการอุทกภัยของประเทศไทย

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เป็นองค์กรหลักเชิงนโยบายตาม
พระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของ
ประทศ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบโครงสร้างการเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยของ
องค์กรภายใต้พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กับองค์กรบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกภัยแห่งชาติ
ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายน�ำ้ และอุทกภัยแห่งชาติ  (กนอช.) และคณะกรรมการบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกภัย (กบอ.)
ให้มีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ โดย
มี ก ารบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ภายใต้ แ ผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗  
และมี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ดั ง กล่ า วด้ ว ยการเพิ่ ม บทว่ า ด้ ว ย
“การบริหารจัดการน�้ำและอุทกภัย” ไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เห็นชอบบทว่าด้วยการบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกภัยเป็นบทเพิม่ เติมในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ แล้ว

แนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย

การก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์โดยรวมอ�ำนาจสัง่ การ
แบบรวมศูนย์ (Single Command) โดยได้ก�ำหนดผู้รับผิดชอบเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander)
ตามระดับความรุนแรงของสาธารณภัย และมีองค์กรรับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้
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ระดับ
๑

๒

๓

๔

ผู้รับผิดชอบของกระทร
วงเกษตรฯ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
กองอ�ำนวยการป้องกัน - เกษตรอ�ำเภอ ปศุสัตว์
ทั่วไปหรือมีขนาดเล็ก ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ
และบรรเทาสาธารณภัย อ�ำเภอ ประมงอ�ำเภอ
และ/หรือผู้ช่วยผู้อ�ำนวย (อ.บ.ต./เทศบาล/เมือง
การกรุงเทพมหานคร
พัทยา/อ�ำเภอ/ส�ำนักงาน
สามารถควบคุม
เขต
สถานการณ์และระงับภัย
ได้โดยล�ำพัง
สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ�ำนวยการใน
ศูนย์บัญชาการ
- ผอ.ศูนย์ติดตามและ
ระดับ๑ ไม่สามารถ
เหตุการณ์ส่วนหน้า
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ควบคุมสถานการณ์
(กองอ�ำนวยการป้องกัน ด้านการเกษตรจังหวัด
ได้ ผู้อ�ำนวยการจังหวัด และบรรเทาสาธารณภัย - หัวหน้าหน่วยงาน
และ/หรือผู้อ�ำนวยการ จังหวัด หรือกองอ�ำนวย ระดับจังหวัด
กรุงเทพมหานครเข้า
การป้องกันและบรรเทา
ควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยกรุงเทพ
มหานคร)
สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่ ผู้อ�ำนวยการในระดับ๒ กองบัญชาการป้องกัน - ผอ.ศูนย์ติดตามและ
มีผลกระทบรุนแรงกว้าง ไม่สามารถควบคุม
และบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ขวาง หรือสาธารณภัย สถานการณ์ได้ ผู้อ�ำนวย แห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)
ด้านการเกษตร
ที่จ�ำเป็นต้องอาศัยผู้
กลาง และ/หรือ   
กระทรวงฯ
เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์ ผู้บัญชาการป้องกันและ
- หัวหน้าส่วนราชการ
พิเศษ
บรรเทาสาธารณภัย
ในสังกัดกระทรวงฯ
แห่งชาติเข้าควบคุม
สถานการณ์
สาธารณภัยขนาดใหญ่ นายกรัฐมนตรีหรือรอง กองบัญชาการป้องกัน - ปลัดกระทรวงเกษตร
ที่มีผลกระทบร้ายแรง นายกรัฐมนตรีที่นายก และบรรเทาสาธารณภัย และสหกรณ์ หรือ
อย่างยิ่ง
รัฐมนตรีมอบหมาย
แห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)
รัฐมนตรีว่าการ
ควบคุมสถานการณ์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ความรุนแรง

การจัดการ

องค์กรรับผิดชอบ
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องค์กรปฏิบัติในการบริหารจัดการน�้ำและอุทกภัย

๑) คณะกรรมการนโยบายน�้ำและอุทกภัย (กนอช.) มีหน้าที่จัดท�ำแผนปฏิบัติการและด�ำเนินการ
บริหารจัดการน�้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบเพื่อให้หน่วยงานของรัฐน�ำไปปฏิบัติ
๒) คณะกรรมการบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกภัย (กบอ.) มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ ารและด�ำเนินการ
บริหารจัดการน�ำ้ และอุทกภัยตามนโยบายของ กนอช. ก�ำหนดวิธดี ำ� เนินการของหน่วยงานของรัฐ เพือ่ ให้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน�ำ้ และอุทกภัยเป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ การด�ำเนินการอืน่ เพือ่ ประโยชน์
ในการบริหารจัดการน�้ำ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
๓) ส�ำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน�้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) มีหน้าที่ ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สภาพน�้ำในลุ่มน�้ำและเขื่อนหรือที่กักเก็บน�้ำ 
สภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณทีน่ ำ�้ ไหลผ่านแนวทางการเตือนภัย เพือ่ การบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกภัย และการเตรียมการช่วยเหลือ
ประชาชน
๔) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) รับผิดชอบบังคับบัญชา อ�ำนวยการ
วินจิ ฉัย สัง่ การ ควบคุมและประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสาธารณภัยตามความรุนแรงระดับ ๓ และ ระดับ ๔
๕) ศูนย์อ�ำนวยการร่วมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ศอร.ปภ.ช.) รับผิดชอบ
- ภาวะปกติ  ประสานงานและบูรณาการข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
ในส่วนของสรรพก�ำลัง เครือ่ งมืออุปกรณ์ แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
- ภาวะใกล้เกิดภัย  เตรียมการเผชิญเหตุ การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ รวมถึงรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย เพือ่ ตัดสินใจ
ในการรับมือกับสาธารณภัย
- ภาวะเกิดภัย   อ�ำนวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ ในกรณีความรุนแรงของ
สาธารณภัยระดับ ๑ และระดับ ๒ และให้ ศอร.ปภ.ช. รับผิดชอบในการอ�ำนวยการ ประเมิน
สถานการณ์ และสนับสนุน การสัง่ การแก่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(บก.ปภ.ช.) รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์
รายงาน และเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ
นายกรัฐมนตรี เพื่อตัดสินใจยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์ในกรณีความรุนแรงของ
สาธารณภัยระดับ ๓ และระดับ๔
๖) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า รับผิดชอบอ�ำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเป็น
ศูนย์กลางในการระดมสรรพก�ำลังและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการสาธารณภัย อ�ำนวยการ ประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล
๗) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/
อ�ำเภอ/ส�ำนักงานเขต) รับผิดชอบอ�ำนวยการ ควบคุม ปฏิบตั งิ าน และประสานการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการด�ำเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ พร้อมทัง้ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก�ำลังและทรัพยากรเพือ่ บริหาร
จัดการสาธารณภัย อ�ำนวยการประสานการปฏิบตั ริ ะหว่างหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล
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การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ ก� ำ หนดโครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ ด ้ า นการเกษตร
เพื่อท�ำหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ ดังนี้

ระดับนโยบาย

• คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน  
- หัวหน้าส่วนราชการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ
- หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขานุการ  
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร พัฒนาระบบการบริหารจัดการภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตรให้มปี ระสิทธิภาพ  พิจารณาให้ความเห็น
ชอบ และบูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรและการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานคนที่ ๑
- หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานคนที่ ๒
- หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เป็นเลขานุการ  
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย มาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ และน�ำนโยบายมาบริหารจัดการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ด้านการเกษตรให้เกิดความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ แนะน�ำควบคุม เร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสมต่อสถานการณ์
• คณะท�ำงานวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
- ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทกี่ ำ� กับดูแลงานช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ เป็นรองประธาน
- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เป็นเลขานุการ
โดยมีหน้าที่ในการจัดท�ำแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร และพิจารณาทบทวนแผน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรทราบเป็นระยะๆ
• คณะท�ำงานวางแผนและส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง
- อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็น รองประธาน
- ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็น คณะท�ำงาน
- ผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนาการเกษตรพืน้ ทีเ่ ฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการ
โดยมีหน้าที่ในจัดท� ำแผน ก�ำหนดเป้าหมาย วางมาตรการในการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง
ติดตาม ประเมินผล และดูแลให้เป็นไปตามแผน ตลอดจนจัดท�ำสรุปรายงานให้วางแผนและติดตามการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรทราบเป็นระยะๆ จนกว่าจะสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของทุกภาค
66
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• คณะท�ำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ก�ำกับดูแลงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นรอง
ประธาน
- หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดี
กรมวิชาการเกษตร รองเลขาธิการส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รองอธิบดีกรมการข้าว ผูแ้ ทน
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนส�ำนักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช กรม
วิชาการเกษตร เป็นคณะท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการ  
โดยมีหน้าที่ เสนอแนะมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาดต่อคณะอนุกรรมการ
วางแผนและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และประสานงานการแก้ไขปัญหากรณีศัตรูพืช
ระบาด  

ระดับปฏิบัติการ

• ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการผลิต) เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์
- ผู ้ ช ่ ว ยปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลงานช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
เป็นรองผู้อ�ำนวยการศูนย์
- เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการศูนย์
- หัวหน้ากลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ.
เป็นเลขานุการศูนย์
โดยมีหน้าที่ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และผลกระทบด้านการเกษตร แจ้งเตือนภัย
ตลอดจนติดตาม เร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้ผู้บริหารทราบ
• ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์
- หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เป็น กรรมการศูนย์
- หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เป็นเลขานุการศูนย์
โดยมีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านการเกษตร แจ้งเตือนภัย รวมทั้งติดตาม
เร่งรัดการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์  
และรวบรวมข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น การให้ความช่วยเหลือขณะเกิดภัย แล้วรายงานสถานการณ์และผลการให้
ความช่วยเหลือต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ และศูนย์ฯ ส่วนกลางทราบแผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการพิบัติด้าน
การเกษตร
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการพิบัติด้านการเกษตร
คณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
รมว.กษ.
ประธาน
• ก�ำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทาง
• พิจารณาให้ความเห็นชอบ บูรณาการแผนงาน
/โครงการ งบประมาณ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร
• พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร
• อ�ำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรและ
ช่วยเหลือเกษตรกร

คณะอนุกรรมการวางแผน
และติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
ปลัด กษ. ประธาน
• เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทาง
• วางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร และแผนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณากลั่นกรอง บูรณาการ แผนงาน/โครงการ
งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ก�ำกับ ติดตาม เร่งรัดการด�ำเนินงานตามแผน
• พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อก�ำหนดในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย พิบัติด้านการเกษตร

คณะท�ำงานวางแผนเตรียมรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

คณะท�ำงานวางแผนการเพาะปลูก
พืชฤดูแล้ง

คณะท�ำงานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด

• จัดท�ำ/ทบทวน แผนเตรียมรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
• ติดตามรายงานผลการด�ำเนินงาน

• จัดท�ำแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
• ติดตามรายงานประเมินผล

• เสนอแนะมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด
• ประสานการแก้ไขปัญหากรณี
ศัตรูพืชระบาด

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตรจังหวัด

• ประเมินสถานการณ์ / แจ้งเตือนภัย
• เร่งรัดการช่วยเหลือ
• รายงานสรุปข้อมูลความเสียหาย / ผลการช่วยเหลือ

• ประชาสัมพันธ์ / แจ้งเตือนภัยในพื้นที่
• รายงานสถานการณ์ / ข้อมูลความเสียหาย
ผลการช่วยเหลือ
• เร่งรัดการช่วยเหลือระดับจังหวัด

หน่วยงานระดับกรม
กรมชลประทาน
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส�ำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ส�ำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

หน่วยงานระดับจังหวัด
โครงการชลประทาน
ส�ำนักงานประมงจังหวัด
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สถานีพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักวิจัยพืชสวน / พืชไร่
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์วิจัยข้าว / ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจ�ำภาค

คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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บทที่ ๓

แนวทางปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร
ภัยพิบัติด้านการเกษตร ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว และภัยจากการ
ระบาด เช่น โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดพืช โรคระบาดสัตว์น�้ำ การระบาดของศัตรูพืช การระบาดของสัตว์ศัตรูพืช หรือ
ภัยอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบคุ คลหรือสัตว์ทำ� ให้เกิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชวี ติ ร่างกายของประชาชน
หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยด�ำเนิน
การตามหลัก 2P2R คือ ด้านการป้องกัน (Prevention) ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparation) ด้านการเผชิญเหตุ
(Response) และด้านการฟื้นฟู (Recovery) ดังนี้
ด้านการป้องกัน (Prevention) ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง อุทกภัย หรือ ศัตรูพืชระบาด หรือ ภัยด้านเกษตรอื่นๆ ซึ่งอาจแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparation) ประกอบด้วย การคาดการณ์สภาพอากาศ สถานการณ์นำ 
�้
และการจัดท�ำข้อมูลพื้นที่เสี่ยง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน การจัดท�ำแผนการจัดสรรน�้ำและ
การเพาะปลูกพืช การจัดท�ำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัด การจัดท�ำแผนปฏิบัติการฝนหลวง
การส�ำรองปัจจัยการผลิต เสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์ การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
ด้านการเผชิญเหตุ (Response) ประกอบด้วย การติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนและ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบตั กิ ารฝนหลวง การปรับแผนการจัดสรรน�ำ 
้ การจัดชุดเฉพาะกิจลงพืน้ ทีป่ ระสบภัย การสนับสนุน
เครือ่ งจักร อุปกรณ์ การสนับสนุนเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์ การสนับสนุนสารป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื ชีวภัณฑ์หรืออินทรียวัตถุ  
ด้านการฟื้นฟู (Recovery) ประกอบด้วย การส�ำรวจและประมินความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ การฟื้นฟูอาชีพโดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่
สมาชิกสถาบันเกษตรกร การซ่อมแซมฟื้นฟูแหล่งน�้ำและระบบชลประทาน

บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตาม
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และผลกระทบด้านการเกษตร แจ้งเตือนภัย ตลอดจนติดตาม เร่งรัดการช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รายงานสถานการณ์และการให้ความ
ช่วยเหลือให้ผู้บริหารทราบ และร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
๒. ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด   ติดตามสถานการณ์และผลกระทบ
ด้านการเกษตร แจ้งเตือนภัย รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ
ในจังหวัด ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และรวบรวมข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น การให้ความช่วยเหลือ
ขณะเกิดภัย แล้วรายงานสถานการณ์และผลการช่วยเหลือต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ และศูนย์ฯ ส่วนกลางทราบ
และร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าในระดับพื้นที่
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๓. กรมชลประทาน   ด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ำเพื่อการเกษตร ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น�้ำ 
วางแผนจัดสรรน�้ำและการเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับน�้ำต้นทุน วางแผนป้องกันน�้ำท่วม/น�้ำแล้ง ก�ำหนดมาตรการ
ควบคุมการใช้นำ�้ ของกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตามแผนทีก่ ำ� หนด ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้  ใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนจัดเตรียมความพร้อมของรถบรรทุกน�้ำ  เครื่องสูบน�้ำ  และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือพื้นที่
ประสบภัย
๔. กรมประมง จัดท�ำทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำ  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยเกษตรกรให้
ค�ำแนะน�ำด้านวิชาการ วางแผนการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล รวมถึงการป้องกันและก�ำจัดโรคสัตว์นำ 
�้
การติดตามสถานการณ์ รายงานความเสียหาย และให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำ
๕. กรมปศุสัตว์ จัดท�ำทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ค�ำแนะน�ำในการวางแผนการเลี้ยงสัตว์
การอพยพสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การเตรียมเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนในกรณีที่ขาดแคลน ประสานการ
จัดหาแหล่งน�ำ้ ส�ำหรับในฤดูแล้ง ติดตามสถานการณ์ รายงานผลกระทบ ความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์
๖. กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จั ด ท� ำ แผนที่ เ สี่ ย งภั ย เฝ้ า ระวั ง และคาดหมายพื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภั ย
เพื่อแจ้งเตือนเกษตรกร และให้ค�ำแนะน�ำการปลูกพืชในเขตที่ดินที่เหมาะสม รวมถึงได้จัดท�ำแผนงาน/โครงการต่างๆ
เพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตร
๗. กรมวิชาการเกษตร ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ เช่น
อ้อย มันส�ำปะหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์และให้ค�ำแนะน�ำในการดูแล
รักษาพืช วางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้ข้อมูลวิธีการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และจัดเตรียมส�ำรองเมล็ดพันธุ์
๘. กรมส่งเสริมการเกษตร จัดท�ำทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกพืช ติดตามสถานการณ์  เพือ่ ประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร และให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลพืช วางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แนะน�ำการ
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื รวมทัง้ ด�ำเนินการส�ำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยด้านการเกษตร
๙. กรมการข้าว  ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าวเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร  
ประชาสัมพันธ์และให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลรักษา วางแผนการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งจัดเตรียม
ส�ำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและจัดท�ำแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม
๑๐. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท�ำและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การเกษตร
ทรัพย์สินหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การช่วยเหลือด้านหนี้สิน รวมทั้งฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูอาชีพ
ให้เกษตรกรที่ประสบภัย
๑๑. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงประจ�ำภาค เพือ่ ด�ำเนินการปฏิบตั ิ
การฝนหลวงตามแผนปฏิบัติการ หรือตามค�ำร้องขอของเกษตรกร
๑๒. ส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ด�ำเนินการก่อสร้างแหล่งน�ำ 
้ ขุดลอกคูคลอง  ในพืน้ ที่
เขตปฏิรูปที่ดินฯ  รวมถึงสนับสนุนเครื่องสูบน�้ำ รถบรรทุกน�้ำและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตปฏิรูปที่ดินฯ  
๑๓. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะห์สถานการณ์ พยากรณ์แนวโน้มการผลิตและการตลาด
พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ การประเมินมูลค่าความเสียหายด้านเศรษฐกิจการเกษตรจากการเกิดภัยพิบัติ  
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การป้องกันและการเตรียมการ

ด้านพืช
ให้ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ติดตามและเฝ้าระวังสภาวะทางอุตุ-อุทกวิทยา เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพน�้ำท่า สภาพน�้ำในอ่าง
ประเมินสถานการณ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรทราบ
(๒) เตรียมการป้องกันด้านศัตรูพืช โดยให้ค�ำแนะน�ำในการป้องกันและก�ำจัด เช่น พันธุ์ต้านทานและ
อัตราการใช้ที่เหมาะสม อัตราการใช้ปุ๋ย การใช้สารป้องและก�ำจัด การส�ำรวจแปลงอย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในการดูแลรักษาพืชทีป่ ลูกแล้ว ซึง่ จะกระทบกับภัยธรรมชาติ มิให้เกิดความเสียหาย ดังนี้
อุทกภัย
- ท�ำคันดินรอบสวน ให้มีความสูงและความแข็งแรง สามารถป้องกันและต้านทานน�้ำจากภายนอก
ที่อาจท่วมล้นเข้าสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เตรียมเครื่องสูบน�้ำ เพื่อสูบน�้ำออกจากสวนไม้ผลได้ตลอดเวลา
- ท�ำทางระบายน�้ำ เพื่อเตรียมระบายน�้ำออกจากสวนไม้ผลไว้หลายๆทาง เพื่อป้องกันการท่วมขัง
- ตัดแต่งกิ่งค�้ำยันต้นไม้ผล เพื่อป้องกันการโค่นล้ม กรณีที่ต้นไม้ผลอยู่ใกล้ทางน�้ำไหล ซึ่งดินอาจถูก
กัดเซาะ
ภัยแล้ง
- ตัดแต่งกิ่งที่ไม่จ�ำเป็น กิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออกก่อนเข้าฤดูแล้ง เพื่อท�ำให้ทรงพุ่มไม้ผลโปร่ง
ลดการคายน�้ำ
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก แล้วคลุมโคนต้นไม้ผลในบริเวณทางพุ่มด้วยหญ้าแห้งหรือเศษ
ใบไม้หนาประมาณ ๑๐ ถึง ๑๕ ซม.เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินบริเวณทรงพุ่มให้อยู่ได้นาน
- จัดท�ำระบบน�้ำในสวนไม้ผล หรือเตรียมจัดหาน�้ำส�ำรองไว้ให้เพียง เพื่อใช้ฤดูแล้ง เช่น ขุดบ่อ
- ใช้น�้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้น�้ำไม้ผลในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของไม้ผล
จะช่วยให้ไม้ผลเจริญเติบโตผ่านแล้งไปด้วยดี ผลผลิตไม่ร่วงและผลสามารถพัฒนาคุณภาพได้
- กรณีไม่มีระบบน�้ำหรือน�้ำส�ำรอง หากสังเกตเห็นต้นไม้ผลใบเหี่ยวเฉา ควรหาซื้อน�้ำมารดทันที
อย่างน้อย ๗-๑๐ วันต่อครั้ง
อัคคีภัย
ควรก�ำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไม้ผลให้เตียนทันทีหลังจากสิ้นฤดูฝน เก็บเศษหญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง
และใบไม้แห้งออกจากแปลงปลูก เอาไปคุลมดินรอบโคน ต้นใต้บริเวณทรงพุ่มไม้ผล ท�ำแนวกันไฟรองพื้นที่สวน
โดยตัดถนนรอบแปลงกว้าง ๕-๖ เมตร และเตรียมน�้ำ ทราบ และอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อม รวมทั้งฝึกซ้อมคนงานประจ�ำ
สวนในการดับไฟ
วาตภัย
- ปลูกต้นไม้บังลม(Wind Break) เพื่อลดความรุนแรงของลมก่อนที่จะถึงสวนไม้ผล
- ตัดแต่งกิ่งที่แน่นทึบ กิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออก เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ไม้ต้านทานลม ส่วนต้นไม้ผล
ที่มีอายุมาก และมีล�ำต้นสูงๆ อาจตัดทอนส่วนยอดให้ต�่ำลง เพื่อป้องกันการโค่นล้ม
- ใช้เชือกโยงกิ่ง โยงต้น เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหัก รวมทั้งพยุงและรับน�้ำหนักผลบนกิ่ง ไม่ให้ร่วงหล่น
หรือฉีกหักง่ายด้วย
- ใช้ไม้ค�้ำกิ่ง ค�้ำต้น เพื่อช่วยพยุงต้นไม้ไม่ให้โค่นได้ง่าย
- ทยอยเก็บไม้ผลที่แก่ออกไปบ่มหรือจ�ำหน่ายก่อน เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะได้รับ และ
ผลไม้บางชนิดที่อ่อน ไม่สมบูรณ์ รูปทรงไม่ปกติ หรือมีขนาดเล็ก อาจเก็บไปจ�ำหน่ายก่อนได้
เพื่อลดน�้ำหนักบนกิ่งและต้นให้ลดลง
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ศัตรูพืช
- จัดท�ำแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช เพื่อใช้ในการเตือนการระบาดและการควบคุมศัตรูพืช
- ถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมดิน จนถึงการจัดการหลังเก็บเกี่ยว
- น�ำข้อมูลแต่ละสัปดาห์มาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด เขต
และกรมฯ
- น�ำข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจมาจัดท�ำรายงานชนิดศัตรูพืช
กรมวิชาการเกษตร ด�ำเนินการดังนี้
๑. ส�ำรวจศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ เช่น อ้อย มันส�ำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึง
สภาพนิเวศน์ ส่งรายงานไปยังส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
๒. วิเคราะห์ข้อมูล แหล่งของศัตรูพืช การเคลื่อนย้าย ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรลงส�ำรวจแปลงของ
ตนเองในพื้นที่เสี่ยงภัย ถ้าพบปริมาณของโรคและศัตรูพืชมาก และไม่พบศัตรูธรรมชาติ รวมทั้งแนะน�ำวิธีการป้องกัน
ก�ำจัดที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืชแก่เกษตรกรและสื่อมวลชน
๔. เก็บตัวอย่างศัตรูพืชในแหล่งระบาดและจ�ำแนกชนิดของศัตรูพืช
๕. ประสานงานกับหน่วยงาน ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช
กรมการข้าว วางแผนการเฝ้าระวังศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ รวมทั้งส�ำรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวและจัดท�ำ
แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้รองรับกับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น การจัดระบบการปลูกข้าว
ด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) จัดเตรียมบุคลากร ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบ ในส่วนกลาง ส�ำนักงานปศุสตั ว์เขต ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
ทัว่ ประเทศ เพือ่ ประชาสัมพันธ์แนะน�ำเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ให้ปฏิบตั ติ ามค�ำเตือนทางราชการและเตรียมป้องกัน ด�ำเนิน
การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ก�ำหนดบุคลากร ชี้แจงอบรมมอบหมายหน้าที่ตามภารกิจ รวมถึงการจ�ำลองสถานการณ์เพื่อ
ทดสอบความพร้อมรวมถึงระบบสื่อสารของหน่วยงาน
(๒) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และยานพาหนะส�ำหรับด�ำเนินงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถด�ำเนินการได้ทนั ทีเมือ่ เกิดภัย โดยก�ำหนดให้มบี ญ
ั ชีควบคุม สถานทีจ่ ดั เก็บ ผูร้ บั ผิดชอบ
ให้ชัดเจนในการปฏิบัติงานในพื้นที่
(๓) การจัดท�ำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ข้อมูลประชากรสัตว์ แปลงหญ้า พื้นที่
เสีย่ งภัย ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการเลีย้ งสัตว์ วางแผนการอพยพสัตว์ เตรียมแหล่งเก็บกักน�ำ้ ส�ำรองเพือ่ การเลีย้ งสัตว์และ
การจัดเตรียมเสบียงสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์/สถานีวิจัยอาหารสัตว์ทั่วประเทศ โดยมีศูนย์วิจัยและ
บ�ำรุงพันธุ์สัตว์ สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์ ด่านกักกันสัตว์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจ�ำเขต และหน่วยงาน
ที่สังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ ที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดภัยพิบัติเข้าร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นเบื้องต้นก่อน
(๔) การเฝ้าระวังการเกิดโรค การเฝ้าระวังเชิงรุก (active surveillance) การเฝ้าระวังทาง ซีรั่มวิทยา
การตรวจเยี่ยมฟาร์ม (visiting) การเฝ้าระวังเชิงรับ (passive surveillance) การตรวจสอบรายงานภาวะโรค
การรับทราบการแจ้งข่าว การเกิดโรค
ด้านประมง  กรมประมงและส�ำนักงานประมงจังหวัดด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำได้ทราบถึงช่วงระยะเวลา หรือภาวะภัย
ที่จะมาถึง เพื่อสามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกัน แก้ไขหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด
โดยด�ำเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น แจ้งผ่านทางผู้น�ำชุมชน ออกข่าวกระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงสื่อต่างๆ
และให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
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(๒) การให้ค�ำแนะน�ำทางวิชาการ ดังนี้
อุทกภัย
- ควบคุมการใช้น�้ำและรักษาปริมาณน�้ำในที่เลี้ยงสัตว์น�้ำให้มีปริมาณพอเหมาะหรือมีปริมาณ
๒ ใน ๓ ส่วนของน�้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ
- จัดท�ำร่องระบายน�้ำ  และขุดลอกตะกอนดินที่จะท�ำให้ร่องระบายน�้ำตื้นเขินออกไปเพื่อให้น�้ำ
ไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก
- จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการด�ำเนินการช่วยเหลือสัตว์น�้ำในบ่อกรณี
ปริมาณน�้ำจากภายนอกไหลเข้าบ่ออย่างกะทันหัน
- เตรี ย มทยอยจั บ สั ต ว์ น�้ ำ ที่ ไ ด้ ข นาดขึ้ น มาจ� ำ หน่ า ยหรื อ บริ โ ภคเพื่ อ ลดปริ ม าณสั ต ว์ น�้ ำ ในบ่ อ
ให้เหลือน้อยลง
- ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมาณน�้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่านๆ มา
- จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน�้ำ  เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยาปฏิชีวนะสารเคมี
ไว้ให้พร้อม
- จัดเตรียมปูนขาวไว้ส�ำหรับพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน�้ำในบ่อประมาณ ๕๐-๖๐
กิโลกรัมต่อไร่
- วางแผนการเลี้ยงสัตว์น�้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับได้ก่อนฤดู
น�้ำหลาก
ภัยแล้ง
- ควบคุมการใช้น�้ำและรักษาปริมาณน�้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ป้องกัน
การรั่วซึม หรือจัดท�ำร่มเงาให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ
- จัดเตรียมหาแหล่งน�้ำส�ำรองไว้ใช้เพิ่มเติม
- จับสัตว์น�้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจ�ำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น�้ำภายในบ่อ
- ลดปริมาณอาหารสัตว์น�้ำลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหารสดเพื่อป้องกันน�้ำเน่าเสีย
- ควรปล่อยสัตว์น�้ำลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติ และควรปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำที่มี
ขนาดใหญ่ เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง
- ควรงดเว้นการขนถ่ายสัตว์น�้ำ  ถ้าจ�ำเป็นต้องระมัดระวังให้มากเนื่องจากจะมีผลกระทบกับ
การกินอาหารและการเจริญเติบโตของสัตว์น�้ำโดยตรง
- ต้องเพิ่มความสนใจ สังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น�้ำที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติ
จะได้แก้ไขและให้การรักษาได้ทันท่วงที
- ควรมีการวางแผนการเลี้ยง หรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วงดังกล่าว โดยท�ำการตากบ่อและตกแต่ง
บ่อเลี้ยงในช่วงดังกล่าวแทน เพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น�้ำในรอบต่อไป
(๓) การเตรียมความพร้อมบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
- จัดเจ้าหน้าที่ประมงไว้ประจ�ำศูนย์ฯ/ส�ำนักงานประมงจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการแก่เกษตรกร
- ติดตามสถานการณ์การเก็บกักน�้ำในอ่างเก็บน�้ำต่างๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของน�้ำ
- จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น�้ำชนิดต่าง ๆ ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าตามความสามารถและศักยภาพของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
- จัดเตรียมเครื่องสูบน�้ำ  เรือตรวจการประมง อวน กระชัง และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ช่วยเหลือ
เกษตรกรได้ทันทีที่ได้รับการร้องขอ เพื่อขนย้ายหรือจับสัตว์น�้ำออกจ�ำหน่าย
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(๔) การติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น�้ำ  โดยให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ติดตาม เฝ้าระวังโรคสัตว์นำ�้ และป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์นำ 
�้ พร้อมทัง้ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ และวัสดุอปุ กรณ์
ต่างๆ ให้พร้อม
ด้านพื้นที่เสี่ยงภัย
กรมพัฒนาที่ดิน ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) จัดท�ำแผนเตรียมรับสถานการณ์ ตามช่วงฤดูกาล ที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการปลูกพืช
โดยใช้ข้อมูลด้านดิน ปริมาณฝน ประกอบการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์
(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การคาดการณ์สถานการณ์ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
ให้เกษตรกรทราบ
(๓) แนะน�ำและส่งเสริมให้เกษตรกรทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการปลูกพืชในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดภัย โดยส่งเสริมและแนะน�ำให้ปลูกพืชเหมาะสมกับช่วงฤดูกาลและมีผลกระทบน้อยที่สุด
สถานีพัฒนาที่ดิน ด�ำเนินการดังนี้
(๑) ให้คอยรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมการรับมือ
(๒) เปิดดูแผนที่และรายชื่อหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยที่รับผิดชอบบน website กรมฯ (ระบบเตือนภัย)
แล้ว เข้าไปตรวจสอบตามรายชื่อหมู่บ้านดังกล่าว พร้อมแจ้งเตือนประชาชน
(๓) เมือ่ เกิดฝนตกหนักให้เข้าไปยังหมูบ่ า้ นทีม่ ปี ญ
ั หาเพือ่ ส�ำรวจและจัดท�ำรายงานผ่าน website (ระบบ
เตือนภัย) ต่อไป
(๔) ก่อนเกิดเหตุให้เจ้าหน้าทีอ่ อกตรวจสอบพืน้ เสีย่ งภัยและแจ้งเตือนประชาชนในหมูบ่ า้ นเสีย่ งภัยให้
ระวังตัว
ด้านชลประทาน กรมชลประทาน ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) จัดท�ำแผนการจัดสรรน�้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนและฤดูแล้ง
(๒) จัดท�ำแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาวะปกติ แบ่งเป็น
		
แผนงานก่อนน�้ำมา
- แผนงานที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย
การติดตามสภาพภูมิอากาศ สภาพน�้ำฝน สภาพน�้ำในอ่างฯ สภาพพายุจร การบริหารจัดการ
น�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ 
้ การใช้ระบบโทรมาตรในการบริหารจัดการ การเฝ้าระวังพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยน�ำ้ ท่วม
และการประสานรายงานข้อมูล
- แผนงานที่เป็นสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วยแผนงานขุดลอกและก�ำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน  
งานซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาอาคารชลประทาน  และการเตรียมความพร้อมของเครือ่ งจักรเครือ่ งมือ  
วัสดุและอุปกรณ์ ในส่วนกลางและภูมิภาค
		
แผนงานระหว่างน�้ำมา  โดยเสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทานในบริเวณต่างๆ ที่พบว่ายัง
ไม่มีศักยภาพเพียงพอกับขนาดของสถานการณ์น�้ำหลากที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น การเสริมกระสอบทราย การก่อสร้าง
คันดินเล็ก  การก่อสร้างท�ำนบชั่วคราวปิดช่องทางน�้ำที่ยังไม่มีอาคารบังคับน�้ำ  การขุดลอกและการก�ำจัดวัชพืชเพิ่มเติม  
การส่งน�้ำเข้าระบบชลประทานในพื้นที่การเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทาน เพื่อลดปริมาณยอดน�้ำสูงสุด
เป็นต้น  
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แผนงานหลังน�้ำมา
(๓) การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในภาวะวิกฤต
๑. อธิ บ ายถึ ง สภาพทั่ ว ไปของพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด น�้ ำ ท่ ว ม (แยกเป็ น จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ของแต่ละส�ำนักงาน)
๒. ล�ำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดน�้ำท่วม (ในรูปแบบของผังกระบวนการปฏิบัติงาน
Work Flow) พร้อมแสดงจุดติดตามและเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณ์น�้ำ
๓. ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
การปฏิบัติการฝนหลวง  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑)   จัดท�ำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจ�ำปีงบประมาณ ประกอบด้วย แผนป้องกันภัยแล้ง เดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน แผนบรรเทาหมอกควันไฟป่า เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน แผนบรรเทาพายุฤดูร้อน เดือนมีนาคมเมษายน แผนเพิ่มปริมาณน�้ำฝน เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน แผนบรรเทาฝนทิ้งช่วง เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม แผนเติม
น�้ำต้นทุนให้เขื่อนฯ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เฝ้าระวังฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
(๒) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจ�ำภาค จ�ำนวน ๕ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงภาคกลาง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฝนหลวง
ภาคตะวันออก และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีหน่วยปฏิบัติการและฐานเติมสารฝนหลวง
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
การเตือนภัยและการประชาสัมพันธ์
(๑) ให้ศนู ย์ตดิ ตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบในการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�ำและจัดส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัย
ให้แก่ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด  ทาง E-mail เพื่อพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรได้ทราบถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  ผลกระทบ และค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์
(๒) ให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยที่ได้รับจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางสือ่ ประชาสัมพันธ์ทอ้ งถิน่ ทีเ่ กษตรกรสามารถเข้าถึงได้งา่ ย เช่น วิทยุทอ้ งถิน่
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หอกระจายข่าวประจ�ำหมู่บ้าน ทั้งนี้ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด
สามารถพิจารณาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
จังหวัดได้
การเผชิญเหตุ
๑. การติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย และการรายงาน
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส�ำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าระวัง ติดตามสภาวะทางอุตุ-อุทกวิทยา เช่น สภาพ
ภูมิอากาศ  สภาพน�้ำฝน  สภาพน�้ำท่า  สภาพน�้ำในอ่าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือน
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ เพือ่ เตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือเกษตรกร รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
และแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทราบผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงเว็บไซด์ http://www.moac.go.th และ
ให้บริการข้อมูลสายด่วน ๑๑๗๐
กรมชลประทาน โดยศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น�้ำ  ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์น�้ำใน
อ่างเก็บน�้ำ สภาพน�้ำท่า และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปทราบผ่านทาง
สื่อต่างๆ รวมถึงทางเว็บไซด์ http://water.rid.go.th/wmsc/ และให้บริการสายด่วน ๑๔๖๐

คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
������ 2 edit-nok.indd 75

75
12/22/2556 00:23

บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร

กรมพัฒนาทีด่ นิ โดยกลุม่ ป้องกันภัยธรรมชาติและความเสีย่ งทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการ
ใช้ที่ดิน คาดการณ์หรือประเมินสถานการณ์ เพื่อแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน�้ำป่าไหลหลาก น�้ำท่วมฉับพลัน
แล้งซ�้ำซาก ให้หน่วยงานต่างฯ ทราบเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่ทราบทางเว็บไซด์ http://irw๑๐๑.ldd.go.th/lib/
ศูนย์ตดิ ตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตรจังหวัด  โดยส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังสถานการณ์   และประเมินสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
พืน้ ที  ่ เพือ่ ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรทราบผ่านทางสือ่ ประชาสัมพันธ์ในพืน้ ที่
ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย  เช่น หอกระจายข่าวประจ�ำหมู่บ้าน  วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และทางผู้น�ำ
ชุมชน  เครือข่ายเกษตรกรอาสา  เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ�ำต�ำบล เป็นต้น และให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนี้
(๑) รายงานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดประจ�ำเดือน
(๒) รายงานผลการแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย  
ตามแบบรายงานที่ ๑
(๓) รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ ตามแบบรายงานที่ ๒
ทั้งนี้  ให้เสนอรายงานดังกล่าวข้างต้นภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป และศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปเสนอผู้บริหารทราบต่อไป
๒. การประเมิน ผลกระทบจากภัยพิบัติ
๒.๑ ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน
๑) ให้เจ้าหน้าที่ สพด. Print แบบฟอร์ม จาก website โปรแกรมระบบเตือนภัยแบบส�ำรวจ
ข้อมูลเร่งด่วนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วน�ำแบบฟอร์มไปกรอกข้อมูลภาคสนาม
๒) สพด. ทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากการเกิดภัยพิบตั ิ ด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูล
เบื้องต้นในพื้นที่ ถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุ และกรอกแบบฟอร์ม ตามข้อ ๑.
๓) น�ำข้อมูลจากข้อ ๒ มากรอกลงบน websit (โปรแกรมระบบเตือนภัย) ส่วนรูปภาพ (ถ้ามี)
ให้ scan ใส่ไว้กับข้อมูลตามที่โปรแกรมก�ำหนด
๔) ส่ง E-Mail รายงานความเสียหายถึงอธิบดี รองอธิบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขตและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและพิจารณา
๒.๒ ศูนย์ตดิ ตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตรจังหวัด รายงานสถานการณ์ภยั ธรรมชาติ
เบื้องต้นทันทีหรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเตรียมการช่วยเหลือเบื้องต้น
๒.๓ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัด ส�ำนักงานประมงจังหวัด รายงานสถานการณ์
และผลกระทบส่งให้กรมต้นสังกัด และส�ำเนาส่งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด
๒.๔ หากพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายให้ด�ำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในระยะเวลา ๓ เดือน
นับตั้งแต่วันที่เกิดภัย
๒.๕ ศูนย์ตดิ ตามฯ จังหวัด ติดตามและรายงานสถานการณ์ภยั ผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อ
และศูนย์ติดตาม ฯ กระทรวงทราบ
๒.๗ ศูนย์ติดตามฯ กระทรวง ติดตาม ประมวลข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรายงาน
สถานการณ์ภยั พิบตั ิ และผลการช่วยเหลือต่อผูบ้ ริหารของกระทรวงฯ เพือ่ ก�ำหนดมาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนด�ำเนินการเร่งรัด ติดตาม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
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๓. การให้ความช่วยเหลือ (เบื้องต้น)
๓.๑ กรมชลประทาน ด�ำเนินการ
		
กรณีอุทกภัย
(๑) ปรับแผนการบริหารจัดการน�้ำ เพื่อการลดผลกระทบปัญหาน�้ำท่วม
(๒) สนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งเครื่องสูบน�้ำ  รถบรรทุกน�้ำและเครื่องผลัก
ดันน�้ำ เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย
(๓) เสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทาน โดยการเสริมความสูง และเพิ่มความแข็งแรง
ของระบบป้องกันน�้ำท่วม รวมทั้งการปิดช่องทางน�้ำ  หรือเปิดช่องทางน�้ำให้ ระบายน�้ำได้มากขึ้น รวมทั้งเร่งซ่อมแซม
อาคารชลประทานทีช่ ำ� รุดเป็นการชัว่ คราวให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงการก่อสร้างท�ำนบปิดกัน้ น�ำ้ เค็มรุกล�ำ้ เข้ามาในพืน้ ที่
การเกษตร
		
กรณีภัยแล้ง
(๑) ปรับแผนการจัดสรรน�้ำ รวมถึงจัดรอบเวรการใช้น�้ำ เพื่อการลดผลกระทบปัญหาน�้ำแล้ง
(๒) สนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งเครื่องสูบน�้ำ  รถบรรทุกน�้ำ  เข้าช่วยเหลือ
พื้นที่ประสบภัย
๓.๒ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารฝนหลวงตามแผนปฏิบตั ติ ามสถานการณ์
ต่างๆ หรือความต้องการของเกษตรกร
๓.๓ ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัด ให้คำ� แนะน�ำดูแลสุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์ปว่ ย สนับสนุนเสบียงสัตว์
		
ศัตรูพืชระบาด และโรคระบาดพืช
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ด�ำเนินการดังนี้
(๑) ควบคุมการระบาด  ให้หน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็วร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าประเมิน
สถานการณ์พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างใกล้ชิดและน�ำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและเลือกวิธีการควบคุมศัตรูพืชที่เหมาะ
สมเพื่อควบคุมไม่ให้มีการขยายพื้นที่การระบาดต่อไป
(๒) เฝ้าระวังพื้นที่ที่ยังไม่ระบาด   ให้มีการส�ำรวจสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชอย่าง
สม�ำ่ เสมอ  และแจ้งเตือนการระบาดให้แก่เกษตรกร โดยประชาสัมพันธ์ผา่ นทางหอกระจายข่าวของหมูบ่ า้ น เมือ่ เกิดการ
ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง
(๓) การช่วยเหลือ ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขอสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพชื
เช่น สารชีวภัณฑ์และสารเคมี พร้อมให้ค�ำแนะน�ำเพื่อหยุดยั้งการระบาดให้อยู่ในวงจ�ำกัด
		
โรคระบาดสัตว์
		
ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตรจังหวัด โดยส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
ด�ำเนินงานขณะเกิดโรคหรือสงสัยว่าเกิดโรค ดังนี้
(๑) การสอบสวนโรค โดยใช้แบบสอบสวนโรคเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล หากสงสัยว่า
เป็นโรคระบาดให้เก็บตัวอย่างตามหลักวิชาการส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์
แพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบ แล้วรายงานโรคเบื้องต้นทันที หรือกรณีที่สงสัยว่าเป็นโรคระบาดร้ายแรงซึ่งตามหลักวิชาการ
แล้วไม่ควรเปิดผ่าซาก ห้ามเปิดผ่าซากแล้วด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(๒) การด�ำเนินการควบคุมโรคเต็มรูปแบบ โดยการประกาศเขตโรคระบาด มีการบังคับใช้
กฎหมาย และระดมก�ำลังหน่วยงานควบคุมโรคเฉพาะกิจ ด�ำเนินการควบคุมโรคเต็มรูปแบบ
(๓) ประสานขอก�ำลังสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(๔) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ควบคุมโรคระบาด เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ตลอดทั้งให้ความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคระบาด
(๕) หากเกิดความเสียหายให้เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพือ่ ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
เพื่อด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
โรคระบาดสัตว์น�้ำ ด�ำเนินการ
๑) ส�ำนักงานประมงอ�ำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแจ้งให้ส�ำนักงานประมงจังหวัดทราบและ
ร่วมกันด�ำเนินการตรวจสอบวินิจฉัยหาสาเหตุการเกิดโรคสัตว์น�้ำ หากไม่สามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้ให้แจ้งศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน�ำ้ จืด/สถาบันวิจยั การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่ ในพืน้ ทีต่ รวจสอบวินจิ ฉัยหาสาเหตุ หากยังไม่สามารถ
ตรวจสอบหาสาเหตุได้ให้ดำ� เนินการส่งตัวอย่างให้หน่วยงานทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ สถาบันวิจยั สุขภาพ
สัตว์น�้ำจืด หรือส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งของกรมประมง
๒) ส�ำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ�
ชุมชน ฯลฯ ประเมินสถานการณ์ ตลอดจนการควบคุมโรคสัตว์น�้ำ  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ค�ำแนะน�ำทางวิชาการให้
เกษตรกรทราบ เพื่อหาแนวทางการป้องกันรักษาและลดความสูญเสียของสัตว์น�้ำ
๓) หากเกิดความเสียหายให้เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพือ่ ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เพื่อด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรต่อไป
การฟื้นฟู
เมือ่ สถานการณ์กลับคืนสูส่ ภาวะปกติแล้วได้กำ� หนดการด�ำเนินงาน แบ่งเป็นการช่วยเหลือเพือ่ บรรเทา
ความเดือดร้อนเป็นเงิน และการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูอาชีพหรือพื้นที่ ดังนี้
๑. การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นเงิน
ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัย
พิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  กรณีเรือประมงช่วยเหลือตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ ยกเว้น กรณีการช่วยเหลือโรคระบาดสัตว์ อาจใช้
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๒) พิจารณาประกอบด้วย
		
๑.๑ การใช้เงินทดรองราชการ
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการให้ทันภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย
ระดับอ�ำเภอ นายอ�ำเภอ มีอำ� นาจอนุมตั จิ า่ ยเงินทดรองราชการตามทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัด
แต่ละจังหวัดมอบหมาย
ระดับจังหวัด   ผูว้ า่ ราชการจังหวัด มีอำ� นาจอนุมตั จิ า่ ยเงินทดรองราชการ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท
ทุกภัย
ทัง้ นี้ ยกเว้น กรณีการป้องกันหรือยับยัง้ การแพร่ระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๙
ระดับกระทรวง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ�ำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ
วงเงิน ๕๐ ล้านบาท ทุกภัย
กรณี ก ารช่ ว ยเหลื อ เรื อ ประมงที่ ไ ม่ เข้ า หลั ก เกณฑ์ ใ นข้ อ ๗ ของระเบี ย บกรมประมง
ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อ ๕ ในข้อ ๕.๑ ด้านการด�ำรงชีพ ข้อ ๕.๑.๑๑
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๑.๒ การขอใช้งบกลาง
จังหวัดจะต้องด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับ
การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นหลัก ส�ำหรับกรณีการช่วยเหลือ
โรคระบาดสัตว์ หรือโรคสัตว์นำ 
�้ อาจใช้พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๒)
หรือหลักวิชาการเฉพาะ พิจารณาประกอบด้วย และกรณีเรือประมงให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ กรมประมง
ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑
(เฉพาะกรณีเรือประมงที่มีเอกสารหลักฐานตามระเบียบกรมประมงฯ ในข้อ ๗) โดยจังหวัดจะต้องจัดส่งเอกสาร
หลักฐานในการขอใช้เงินงบกลาง โดยต้องชีแ้ จงเหตุผลประกอบการพิจารณาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดว้ ย
แต่ต้องไม่ล่าช้าเกินกว่า ๖ เดือนนับแต่วันที่เกิดภัย หากเกินระยะเวลาที่ก�ำหนดให้หน่วยงานตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ ยกเว้น กรณีภัยแล้งหรือภัยฝนทิ้งช่วง
๒. การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
หากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำ� เป็นต้องช่วยเหลือด้านโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน
ด้านการผลิตการเกษตร และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบท�ำการตรวจสอบและจัดท�ำรายงานเสนอผ่าน
ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และด�ำเนินการขอใช้เงินทดรองราชการหรืองบกลาง ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
๒.๑ กรมพัฒนาที่ดิน ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือกรณีดินถล่ม
ซึง่ จะพิจารณาให้การช่วยเหลือ โดยส�ำรวจและประเมินพืน้ ทีก่ ารเกษตรทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย พร้อมทัง้ ฟืน้ ฟูพนื้ ทีท่ ำ� การ
เกษตรที่เกิดดินถล่ม และพื้นที่การเกษตรที่ถูกตะกอนดิน เศษซากวัสดุ ไม้ โคลนดินทับถม ดังนี้
(๑) กรณีพื้นที่เกษตรที่เกิดดินถล่ม
จัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำในพื้นที่เกิดดินถล่ม เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดดินถล่มใน
อนาคตและสามารถน�ำพื้นที่นั้นมาใช้ประกอบเกษตรกรรมได้อีก
(๒) กรณีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบจากตะกอนดิน เศษซากวัสดุ ไม้ โคลนดิน ทับถม
พื้นที่นาข้าว ปรับเกลี่ยสภาพพื้นที่ที่มีเศษซากวัสดุ ก้อนหิน ตะกอนดินและวัสดุอื่นๆ
ออกจากพื้นที่เพาะปลูก ปรับรูปแปลงนาพื้นที่นาข้าวในพื้นที่ราบลุ่มที่ถูกตะกอนดินทับถม ปรับปรุงฟื้นฟูดินในพื้นที่
เพาะปลูกโดยใช้จุลินทรีย์ และพืชปุ๋ยสด
พื้นที่พืชไร่ ปรับสภาพพืน้ ทีท่ มี่ เี ศษซากวัสดุ ก้อนหิน ตะกอนดินและวัสดุอนื่ ๆ ออกจาก
พื้นที่เพาะปลูก  ปรับปรุงฟื้นฟูดินในพื้นที่เพาะปลูกโดยใช้จุลินทรีย์ และพืชปุ๋ยสด
พื้นที่ไม้ผล ไม้ยนื ต้น  ปรับสภาพพืน้ ทีท่ มี่ เี ศษซากวัสดุ ก้อนหิน ตะกอนดินและวัสดุอนื่ ๆ
ออกจากพื้นที่เพาะปลูก ขุดลอกตะกอนดิน ท�ำทางระบายน�้ำพื้นที่สวนผลไม้ที่ถูกตะกอนดินทับถม ปรับปรุงฟื้นฟูดิน
ในพื้นที่เพาะปลูกโดยใช้จุลินทรีย์ และพืชปุ๋ยสด
๒.๒ กรมชลประทาน
(๑) เร่งส�ำรวจพืน้ ทีก่ ารเกษตรในเขตชลประทานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและเกิดความเสียหายเพือ่ หา
แนวทางให้การช่วยเหลือ
(๒) เร่งส�ำรวจความเสียหายของอาคารชลประทานและระบบชลประทาน เพื่อซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้โดยเร็ว
ในกรณีทเี่ งินทดรองราชการของจังหวัดมีไม่เพียงพอหรือไม่สามารถอนุมตั ใิ ห้ได้ ให้จงั หวัดแจ้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบขอใช้เงินงบประมาณปกติของหน่วยงาน   แต่ถ้างบประมาณปกติของหน่วยงานมีไม่เพียงพอหรือไม่มี
ให้หน่วยงานขออนุมัติใช้งบกลางผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
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บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร

แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
ส่วนภูมิภาค ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรี
วงเงินเกิน

100
ล้านบาท

นายกรัฐมนตรี
วงเงินไม่เกิน

100
ล้านบาท

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงบประมาณ
วงเงินไม่เกิน

รมว.กษ.ให้ความเห็นชอบในการเสนอของบกลาง
กรณีเลยระยะเวลาฉุกเฉิน
(ภายใน 3 เดือน
นับแต่วันที่เกิดภัย)

5 กรมเสนอกระทรวง

10

นับแต่วันที่ได้รับ

กสก./กปม./กปศ. ตรวจสอบเอกสาร

วัน แจ้งจากกรม

4 กรมเสนอกระทรวง

10

นับแต่วันที่ผ่านการ
ก.ช.ภ.จ.

วัน พิจารณา

สนง.เกษตร/ประมง / ปศุสัตว์ / จังหวัด
เสนอกรมต้นสังกัด

เกษตรจังหวัด / ประมง / ปศุสัตว์จังหวัด จัดท�ำ
รายละเอี
ยด น�ำเสนอ ก.ช.ภ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
นับแต่วันที่ผ่านการ
วัน พิจารณา ก.ช.ภ.อ.
ให้ใช้เงินทดรองราชการฯในอ�ำนาจผู้ว่าฯหรือเสนอให้ขอรับ
การสนับสนุนจากส่วนกลาง

3 ก.ช.ภ.จ. พิจารณา

10

2 ก.ช.ภ.จ. พิจารณา

40

นับแต่วัน

วัน ที่เกิดภัย

1 การส�ำรวจความเสียหาย
นับแต่
วัน วันที่เกิดภัย

30

ระดับส่วนกลาง
6 เสนอปลัดพิจารณากระทรวง

10

นับแต่วันที่ได้รับ

วัน แจ้งจากกรม

กรณีไม่เกินระยะเวลาฉุกเฉิน ปลัดฯ
มีอ�ำนาจอนุมัติเงินทดรองฯ
ภายใน วงเงิน 50 ล้านบาท

ระดับพื้นที่

ผู้ว่าฯ มีอำ� นาจอนุมัติเงิน
ทดรองฯ ภายในวงเงิน
20 ล้านบาท

เกษตรอ�ำเภอ ประมงอ�ำเภอ ปศุสัตว์อ�ำเภอ จัดท�ำ
รายละเอียดน�ำเสนอ ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.กอ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองฯ ตามที่ได้รับจัดสรร
จากผู้ว่าฯหรือเสนอให้ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด
หรือส่วนกลาง

นายอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอ
ผูเ้ ป็นหัวหน้ากิง่ อ�ำเภออนุมตั ิ
จ่ายเงินทดรองฯ
ได้ตามจ�ำนวนที่ผวจ.
จัดสรรให้

1. เกษตรกรผู้ประสบภัยแจ้งความเสียหาย (ตามแบบ กษ 01)
2. ผู้ใหญ่บ้าน/ก�ำนัน/นายกอบต./นายกเทศมนตรี
ประจ�ำท้องที่ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย
3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้าน
ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย แล้วแต่กรณี
4. เจ้าหน้าที่สำ� นักงานเกษตรอ�ำเภอ ประมงอ�ำเภอ ปศุสัตว์
อ�ำเภอตรวจสอบและค�ำนวณมูลค่าการช่วยเหลือ
5. บันทึกข้อมูล กษ 01 ลงโปรแกรม และประมวลเป็นแบบ
กษ 02 รายหมู่บ้าน น�ำไปปิดประกาศไม่น้อยกว่า 3 วัน

ก.ช.ภ.จ. : คณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจังหวัด
ก.ช.ภ.อ./กอ. : คณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผู้
ประสบภัยพิบัติ
อ�ำเภอ / กิ่งอ�ำเภอ
กษ ๐๑ : แบบยื่ น ความจ� ำ นง
ขอรับการช่วยเหลือ
กษ ๐๒ : แบบประมวลรวบรวม
ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ล ะ
การช่วยเหลือฯ(ระดับ
หมูบ่ า้ น/ต�ำบล/อ�ำเภอ)
กษ ๐๓ : แ บ บ ค� ำ ข อ จั ด ส ร ร
งบประมาณฯ
กษ ๐๔ : เอกสารหนังสือส�ำคัญ
รับเงิน

ประกาศเขตฯ ภัย

80

10
ล้านบาท
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ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับภัยพิบัติ
๑.๑ ภัยที่เกิดขึ้นต้องมีลักษณะเป็นภัยพิบัติ กล่าวคือ
๑) มีการกระท�ำหรือเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือมีบุคคล หรือสัตว์ ท�ำให้เกิดขึ้น
ซึ่งท�ำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน
๒) ต้องเป็นสาธารณภัย กล่าวคือ เป็นภัยทีเ่ กิดแก่คนหมูม่ าก มิใช่เกิดแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ และ
เป็นภัย   ที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ด้วยตนเอง
๑.๒ เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน
๑.๓ จ�ำเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
๑.๔ อยู่ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย
กรณีที่จะถือว่าเป็นภัยพิบัติตามนัยระเบียบฯ นั้น ได้ก�ำหนดไว้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ครอบคลุม
สถานการณ์หรือเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ และหากกรณีเป็นไปตามองค์ประกอบ
ดังกล่าวครบถ้วน ส่วนราชการย่อมสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม แต่หากความ
เดือดร้อนเสียหายดังกล่าวมิได้เป็นภัยพิบัติอันเป็นสาธารณภัย ตลอดจนมิได้มีองค์ประกอบอื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว ย่อมไม่
เข้าข่ายที่จะเบิกจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบฯ ได้ หากส่วนราชการมีนโยบายหรือจ�ำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ  
ก็อาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกฎหมาย หรือระเบียบอื่นที่ว่าด้วยการนั้น ตามแต่กรณี  
นอกจากนี้ ในการพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้นบางกรณีว่าเข้าข่ายเป็น “ภัยพิบัติ” ที่จะ
สามารถให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้หรือไม่ นั้น ต้อ งน�ำข้อมูลทางวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาว่าเข้า
องค์ประกอบตามค�ำนิยามโดยครบถ้วนหรือไม่ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสาธารณภัยที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของประชาชน และเกิดขึน้ อย่างฉับพลัน จ�ำเป็นต้องรีบแก้ไขเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะ
หน้าแก่ประชาชน ก็สามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
๒. เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการหรืองบกลาง
การขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในอ�ำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ิ
ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อน จึงจะช่วยเหลือได้
(ระเบียบข้อ ๒๑) ดังนั้น จะช่วยเหลือก่อนมีประกาศเขตฯ ไม่ได้เด็ดขาด
๒.๒ ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาประกาศภัย (หากมีความจ�ำเป็นต้องขยายระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือ   ต้องแนบส�ำเนาหนังสือที่แสดงว่า ได้รับการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย)
๒.๓ ต้องผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ�ำเภอ
(ก.ช.ภ.อ)  หรือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ งิ่ อ�ำเภอ (ก.ช.ภ.กอ.) แล้วแต่กรณี และคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ เช่น กรุงเทพมหานครต้องผ่านการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติระดับเขต (ก.ช.ภ.อ (เขต)   และคณะ
กรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติระดับกรุงเทพมหานคร (ก.ช.ภ.จ. กรุงเทพมหานคร)
๒.๔ ด้านพืช ให้ช่วยเหลือพื้นที่ท�ำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง ให้หมายถึง
เนื้อที่เพาะปลูกที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หรือได้ผลผลิตไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของผลผลิตที่เคยได้รับในปีปกติ
โดยเสียหายในบริเวณเดียวกันขนาดตั้งแต่ ๒๕ ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแต่ ๕๐ ตารางวาขึ้นไป
และให้ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเสียหายในภาคผนวกประกอบด้วย
๓. เอกสารหลักฐานการขอรับการสนับสนุน
๓.๑ การขอรับการสนับสนุนด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ (กรณีตายหรือเสียหายสิ้นเชิง)
๓.๑.๑ หนังสือขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีไ่ ม่มวี งเงินทดรองราชการ
๓.๑.๒ สรุปรายละเอียดการขอรับความช่วยเหลือ
(๑) แบบประมวลรวบรวมความเสี ยหายและช่วยเหลื อเกษตรกรผู้ ประสบภั ย .....                     
(แบบ กษ ๐๓ ) ต้องผ่านการลงนามรับรองจากคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.
กรณีกรุงเทพมหานคร ต้องผ่านการลงนามรับรองจาก ก.ช.ภ.จ. กรุงเทพมหานคร
(๒) แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ......                 
(แบบสรุประดับอ�ำเภอหรือระดับเขต จาก กษ ๐๒ ) ต้องผ่านการลงนามรับรองจาก
ก.ช.ภ.อ.
กรณีกรุงเทพมหานคร ต้องผ่านการลงนามรับรองจาก ก.ช.ภ.อ. (เขต)
(๓) แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ......        
(แบบสรุประดับต�ำบล หรือระดับแขวง จาก กษ ๐๒) ต้องผ่านการลงนามรับรองจาก
เกษตรอ�ำเภอหรือประมงอ�ำเภอ หรือปศุสัตว์อ�ำเภอ แล้วแต่กรณี
กรณี ก รุ ง เทพมหานคร ต้ อ งผ่ า นการลงนามรั บ รองเกษตรกรุ ง เทพมหานครหรื อ ประมง
กรุงเทพมหานครหรือปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
๓.๑.๓ ส� ำ เนาประกาศกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย หรื อ ส� ำ เนาประกาศจั ง หวั ด
เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่..... (แล้วแต่กรณี)
ในกรณีผวู้ า่ ราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาประกาศการก�ำหนดเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ให้ส่งรายงานประชุม ก.ช.ภ.จ. ดังกล่าวด้วย
๓.๑.๔ ส�ำเนาหนังสือที่แสดงว่า ได้รับการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ......
(กรณีมีการขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ)
๓.๑.๕ ส�ำเนาบันทึกรายงานการประชุม ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. แล้วแต่กรณี และ ก.ช.ภ.จ.
กรณีกรุงเทพมหานคร ให้มีส�ำเนารายงานประชุม ก.ภ.ช.อ. (เขต)  และ ก.ช.ภ.จ. กรุงเทพมหานคร
ในรายงานการประชุม ต้องมีการระบุว่า การพิจารณาการให้ขอความช่วยเหลือ
ในแต่ละด้าน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเฉพาะประเภทและชนิด ที่มีข้อจ�ำกัดในการให้ความช่วยเหลือ
ในมติ ก.ช.ภ.จ. หรือ ก.ช..ภ.จ กรุงเทพมหานคร ต้องมีการระบุว่า ขอรับการสนับสนุน
หรือขอรับความช่วยเหลือเงินทดรองราชการ ในอ�ำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือขอรับการสนับสนุน
จากส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือจากส่วนกลาง (กรณีใดกรณี
หนึ่งหรือ ให้หมายความในท�ำนองเดียวกัน)

82

คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

������ 2 edit-nok.indd 82

12/22/2556 00:23

โอนเงินเข้าบัญชี

๓.๑.๖ ส� ำ เนาสมุ ด คู ่ ฝ ากของธนาคารชื่ อ บั ญ ชี เ งิ น นอกงบประมาณที่ ต ้ อ งการให้ สป.กษ.

จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ จัดส่งเอกสารหลักฐานตาม
ข้อ ๓.๑.๑ – ข้อ ๓.๑.๖ ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง และส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลางพิจารณาและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน และจัดท�ำหนังสือขอรับการสนับสนุนพร้อมสรุปใบปะหน้าการขอรับการช่วยเหลือ แล้วจัดส่งเอกสาร
หลักฐานดังกล่าว (รับรองส�ำเนาทุกชุด) ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)
ทั้งนี้ กรณีการขอรับการสนับสนุนภัยที่เกิดจากโรค หรือการระบาดของสัตว์หรือพืช
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๙ ส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลางต้องตรวจสอบและแจ้งยืนยันโดยระบุว่า “ได้ตรวจสอบแผน
งานและโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.........ประกอบด้วย   (ชื่อ) แผนงาน.......... (ชื่อ)
กิจกรรม ............(ชื่อ) โครงการ.........หรืออื่น ๆ ที่ระบุที่มาของงบประมาณปกติที่เคยได้รับในการด�ำเนินการดังกล่าว
แล้ว ไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานหรือเจียดจ่ายจากงบประมาณ ปี พ.ศ. .........ได้”  
๓.๒ การขอรับการสนับสนุนด้านการเกษตรอื่น
๓.๒.๑. กรณีการเหมาจ่ายค่าปรับเกลี่ยพื้นที่ด้านการเกษตร
จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ จัดส่งเอกสารหลักฐานตาม
ข้อ ๓.๑.๑ - ข้อ ๓.๑.๖ ไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลัก
ฐาน และจัดท�ำหนังสือขอรับการสนับสนุนพร้อมสรุปใบปะหน้าการขอรับการช่วยเหลือแล้วจัดส่งเอกสารหลักฐานดัง
กล่าว (รับรองส�ำเนาทุกชุด) ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)
๓.๒.๒ กรณีซอ่ มแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทานให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉุกเฉิน
โดยให้ดำ� เนินการได้เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการส่งและระบายน�ำ 
้ (โดยส่วนราชการในสังกัดกรมชลประทานด�ำเนินการ)
จังหวัด (โดยส่วนราชการในสังกัดกรมชลประทานในพื้นที่) จัดส่งเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ ๓.๑.๑ ข้อ ๓.๑.๓  ข้อ ๓.๑.๔ (ถ้ามี)  และข้อ ๓.๑.๕ – ข้อ ๓.๑.๖ รวมทั้งสรุปรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม
และงบประมาณที่จะด�ำเนินการ ไปยังกรมชลประทาน และกรมชลประทานพิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และจัดท�ำหนังสือขอรับการสนับสนุนพร้อมสรุปใบปะหน้าการขอรับการช่วยเหลือ แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว
(รับรองส�ำเนาทุกชุด) ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ การด�ำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้กรุงเทพมหานครเสนอเรื่องผ่านกรมชลประทาน ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓.๓ การขอรับการสนับสนุนด้านพืช และด้านการเกษตรอื่น (กรณีจ้างเหมา)
๓.๓.๑ ให้มเี อกสารหลักฐานตามข้อ ๓.๑.๑  ข้อ ๓.๑.๓  ข้อ ๓.๑.๔ (ถ้ามี) ข้อ ๓.๑.๕ – ข้อ ๓.๑.๖
๓.๒.๒ บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการขอรับการช่วยเหลือ
จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ จัดส่งเอกสารหลักฐานตาม
ข้อ ๓.๒.๑ – ๓.๒.๒  ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง และส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลางพิจารณาตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน และจัดท�ำหนังสือขอรับการสนับสนุน พร้อมสรุปใบปะหน้าการขอรับการช่วยเหลือ แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าว (รับรองส�ำเนาทุกชุด) ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓.๔ การขอรับการสนับสนุนภัยทีเ่ กิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืช ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๙ (กรณียับยั้ง)
๓.๔.๑ ให้มีเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓.๑.๑  ข้อ ๓.๑.๓  ข้อ ๓.๑.๔ (ถ้ามี) ข้อ ๓.๑.๕ – ข้อ ๓.๑.๖
๓.๔.๒ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า ได้จัดท�ำโครงการป้องกันหรือยับยั้งตามภารกิจของหน่วยงาน
แล้ว ไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งได้ และงบประมาณไม่เพียงพอ
๓.๔.๓ บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการขอรับการช่วยเหลือ
๓.๔.๔ ส�ำเนาบันทึกรายงานการประชุม ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. แล้วแต่กรณี และก.ช.ภ.จ.
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กรณีกรุงเทพมหานคร ให้มสี ำ� เนาบันทึกรายงานการประชุม ก.ช.ภ.อ.(เขต) และ ก.ช.ภ.จ.
กรุงเทพมหานคร การขอรับการสนับสนุนภัยที่เกิดจากโรค หรือการระบาดของสัตว์หรือพืช ตามระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๙  ในรายงานการประชุม
ต้องระบุว่า ได้มีการตรวจสอบพื้นที่การระบาดหรือพื้นที่เสียหาย โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานวิชาการเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดหรือเขตพื้นที่หรือส่วนกลางแล้วแต่กรณี ร่วมตรวจสอบพื้นที่แล้ว และมติ ก.ช.ภ.จ. ต้องระบุว่า
ขอรับการสนับสนุน หรือขอรับความช่วยเหลือเงินทดรองราชการในอ�ำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือขอรับ
การสนับสนุนจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือจากส่วนกลาง
(กรณีใดกรณีหนึ่งหรือให้หมายความในท�ำนองเดียวกัน)
๓.๔.๔ หนังสือตรวจสอบและรับรอง จากหน่วยงานวิชาการเฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
หรือ เขตพื้นที่หรือส่วนกลาง แล้วแต่กรณี จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ จัดส่งเอกสาร
หลักฐานตาม ข้อ ๓.๔.๑ – ๓.๔.๔ ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง และส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลางพิจารณาและ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดท�ำหนังสือขอรับการสนับสนุน พร้อมสรุปใบปะหน้าการขอรับการช่วยเหลือ แล้วจัด
ส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว (รับรองส�ำเนาทุกชุด) ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทัง้ นี้ กรณีการขอรับ
การสนับสนุนภัยทีเ่ กิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๙  ส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลางต้องแจ้งยืนยันโดยระบุ
ว่า “ได้ตรวจสอบแผนงานหรือโครงการทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.........ประกอบด้วย (ชือ่ ) แผนงาน.............
(ชื่อ) กิจกรรม ..............(ชื่อ) โครงการ.........หรืออื่น ๆ ที่ระบุที่มาของงบประมาณปกติที่เคยได้รับในการด�ำเนินการดัง
กล่าวแล้ว ไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานหรือเจียดจ่ายจากงบประมาณ ปี พ.ศ. .........ได้”
๔. การด�ำเนินการในส่วนกลาง
๔.๑ จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ เสนอเรื่องขอรับการสนับสนุน
เงินทดรองราชการในอ�ำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง เพื่อพิจารณาและ
ตรวจสอบก่อนน�ำเสนอส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔.๒ ส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลางพิจารณา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเป็นไปตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
และหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ปิ ลีกย่อยเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และเสนอเรื่องขอรับการสนับสนุน
เงินทดรองราชการ ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเอกสารหลักฐานใบส�ำคัญครบถ้วนตามข้อ ๓
(แล้วแต่กรณีที่ขอรับการสนับสนุน) แนบมาด้วย
๔.๓ ส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ ง และเสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาในการขออนุมัติต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่านกองคลัง สป.กษ.
๔.๔. กองคลัง สป.กษ. ด�ำเนินการดังนี้
๔.๔.๑ กรณีเป็นการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการส�ำหรับภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ ใหม่ดำ� เนินการ
ดังนี้
(๑) เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการ
(๒) เสนอลงนามในหนังสือถึงกรมบัญชีกลางและแบบแจ้งการบันทึกประมาณการ
เบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ GFMIS
เพือ่ แจ้งให้กรมบัญชีกลางสร้างวงเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
กรณีฉุกเฉินในระบบ GFMIS ซึ่งกรมบัญชีกลางจะก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเบิก
จ่ายของภัยดังกล่าวไว้ด้วย (ระยะเวลา ๙๐ วันนับแต่วันเกิดภัย)
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๔.๔.๒ กรณีเป็นการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการส�ำหรับภัยพิบตั เิ ดียวกันกับทีเ่ คยมีหนังสือ
แจ้งกรมบัญชีกลางเปิดภัยไว้แล้วครัง้ หนึง่ และยังไม่ครบระยะเวลาทีก่ รมบัญชีกลางได้กำ� หนดไว้ในข้อ ๔.๔.๑ กองคลังจะ
เสนอขออนุมตั เิ บิกจ่ายจากเงินทดรองราชการต่อไป
๔.๔.๓ กรณีเป็นการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการส�ำหรับภัยพิบตั เิ ดียวกันกับทีเ่ คยมีหนังสือ
แจ้งกรมบัญชีกลางเปิดภัยไว้แล้ว แต่ระยะเวลาการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ทีก่ รมบัญชีกลางก�ำหนดได้สนิ้ สุดลงแล้ว (ทัง้ นี้
ไม่รวมกรณีทคี่ รบก�ำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ ซึง่ จะต้องขอขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือไปยังกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยก่อน) กองคลัง สป.กษ. จะต้องด�ำเนินการ  ดังนี้
(๑) เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการ
(๒) เสนอลงนามในหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายเวลาวางฎีกาเบิกเงินในระบบ
GFMIS อีกครั้งหนึ่ง
๔.๕ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิ ารณาอนุมตั หิ รืออนุมตั แิ ละลงนามหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง
ตามข้อ ๔.๔
๔.๖ เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบ และสร้างวงเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS แล้ว กองคลัง
สป.กษ. จะด�ำเนินการวางฎีกาเบิกเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS
๔.๗ เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติฎีกา และโอนเงินให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว
จะด�ำเนินการจ่ายเงินให้จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ ที่ขอรับการสนับสนุน โดยเขียนเช็ค
สัง่ จ่ายเข้าบัญชีธนาคาร ตามทีจ่ งั หวัดหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีไ่ ม่มวี งเงินทดรองราชการ ขอรับการสนับสนุนเงินทดรอง
ราชการแจ้งไว้ ตามข้อ ๓.๑.๖
๔.๘ จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ ด�ำเนินการช่วยเหลือให้แก่เกษตรกร
๕. หลักฐานการขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการ
๕.๑ การขออนุมตั ชิ ดใช้คนื เงินทดรองราชการด้านพืช ประมง และปศุสตั ว์ (กรณีตายหรือเสียหายสิน้ เชิง)
๕.๑.๑ หนังสือการขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มี
วงเงินทดรองราชการ พร้อมสรุปยอดรวมจ�ำนวนเกษตรกร พื้นที่ และวงเงิน ตามที่จ่ายจริงของแต่ละต�ำบล อ�ำเภอ และ
ภาพรวมจังหวัด
๕.๑.๒ เอกสารรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ
๑) แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย .....                     
(แบบ กษ ๐๓ ) ต้องผ่านการลงนามรับรองจากคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.
กรณีกรุงเทพมหานคร ต้องผ่านการลงนามรับรองจาก ก.ช.ภ.จ. กรุงเทพมหานคร
๒) แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ......                 
(แบบสรุประดับอ�ำเภอหรือระดับเขต จาก กษ ๐๒ ) ต้องผ่านการลงนามรับรอง
จาก ก.ช.ภ.อ.
กรณีกรุงเทพมหานคร ต้องผ่านการลงนามรับรองจาก ก.ช.ภ.อ. (เขต)
๓) แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ......        
(แบบสรุประดับต�ำบล หรือระดับแขวง จาก กษ ๐๒) ต้องผ่านการลงนามรับรอง
จากเกษตรอ�ำเภอหรือประมงอ�ำเภอ หรือปศุสัตว์อ�ำเภอ แล้วแต่กรณี
กรณีกรุงเทพมหานคร ต้องผ่านการลงนามรับรองเกษตรกรุงเทพมหานครหรือประมง
กรุงเทพมหานครหรือปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
๔) แบบประมวลการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน ด้าน.......
ระดับหมู่บ้าน (กษ ๐๒ แบบรายชื่อเกษตรกร) ให้เจ้าหน้าที่ในงานภารกิจและเจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูลลงนามรับรอง
๕) เอกสารหนังสือส�ำคัญรับเงิน (กษ ๐๔) ที่มีรายชื่อผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน
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๕.๑.๓ ส�ำเนาประกาศกรมป้องกันฯ หรือส�ำเนาประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ (แล้วแต่กรณี)
ทั้งนี้ กรณีจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ ได้เสนอขอรับ
การสนับสนุนเงินทดรองราชการมาก่อน และสถานการณ์ภัยพิบัตินั้นยังไม่สิ้นสุด ซึ่งในการชดใช้คืนเงินทดรองราชการ
ต้องแนบส�ำเนาประกาศกรมป้องกันฯหรือส�ำเนาประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศปิดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ในพื้นที่ (แล้วแต่กรณี)
๕.๑.๔ ส�ำเนาหนังสือที่แสดงว่า ได้รับการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(กรณีมีการขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ)
๕.๑.๕ ให้จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดราชการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุม ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ชภ.อ(เขต) (แล้วแต่กรณี) และก.ช.ภ.จ. และ ก.ชภ.จ กรุงเทพมหานคร
(แล้วแต่กรณี) ให้เป็นฉบับปัจจุบัน ถ้ารายงานประชุมดังกล่าวมิใช่ฉบับปัจจุบัน ให้จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ จัดส่งรายงานการประชุมฉบับที่เป็นปัจจุบันไปยังหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลางอีกครั้ง
ทั้งนี้ ถ้ารายงานประชุมดังกล่าวเป็นฉบับปัจจุบันแล้วไม่ต้องส่ง
๕.๑.๖ ส�ำเนาหลักฐานการส่งเงินคืน (กรณีมีเงินเหลือส่งคืน) ซึ่งจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ ได้โอนเงินเข้าธนาคารบัญชีเงินนอกงบประมาณของ สป.กษ.
๕.๑.๗ ส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีมีเงินเหลือส่งคืน) ซึ่งมีอยู่แล้วที่ กองคลัง สป.กษ.
๕.๑.๘ ส�ำเนาฎีกาเงินนอกงบประมาณ (มีอยู่แล้ว ที่กองคลัง สป.กษ.)
๕.๑.๙ ส�ำเนาบันทึกการอนุมัติเงินทดรองราชการ (มีอยู่แล้ว ที่กองคลัง สป.กษ.)
จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕.๑.๑ ข้อ ๕.๑.๒ (๔)  ข้อ ๕.๑.๒
(๕) ถ้ามี ข้อ ๕.๑.๓ (เฉพาะประกาศปิดภัย กรณีภัยไม่สิ้นสุด) ข้อ ๕.๑.๕ (ถ้ามี) ข้อ ๕.๑.๖ (ถ้ามี) ไปยังส่วนราชการต้น
สังกัดส่วนกลาง และส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลางพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   และจัดท�ำหนังสือขออนุมัติ
ชดใช้คืนเงินทดรองราชการ พร้อมสรุปใบปะหน้ารายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ แล้วส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ
๕.๑.๑ ข้อ ๕.๑.๒ (๔)  ข้อ ๕.๑.๓ (เฉพาะประกาศปิดภัย กรณีภัยไม่สิ้นสุด) ข้อ ๕.๑.๕ (ถ้ามี) ข้อ ๕.๑.๖ (ถ้ามี) รับรอง
ส�ำเนาทุกชุด ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานตามข้อ ๕.๑.๒ (๕) แบบ กษ ๐๔ หนังสือส�ำคัญรับเงินและเอกสาร
หลักฐานอืน่ ๆ (แล้วแต่กรณี) เมือ่ ส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลางตรวจสอบ และสรุปใบปะหน้ารายละเอียดการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว ให้เก็บเอกสารไว้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง เพื่อส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ
ส�ำนักงบประมาณหรือส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
๕.๒ การขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการด้านเกษตรอื่น
๕.๒.๑ กรณีการเหมาจ่ายค่าปรับเกลี่ยพื้นที่ด้านการเกษตร
(๑) ให้มีเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕.๑.๑ ข้อ ๕.๑.๒ (๔) ข้อ ๕.๑.๒ (๕) ถ้ามี ข้อ ๕.๑.๓
(เฉพาะประกาศปิดภัย กรณีภัยไม่สิ้นสุด) ข้อ ๕.๑.๕ (ถ้ามี) ข้อ ๕.๑.๖ (ถ้ามี)
(๒) ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินค่าปรับเกลี่ยพื้นที่การเกษตร
(๓) เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ (ใบส�ำคัญรับเงิน)
จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีเงินทดรองราชการ จัดส่งเอกสารหลักฐานตาม ข้อ ๕.๒.๑
(๑) - ข้อ ๕.๒.๑ (๓) ไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และจัดท�ำหนังสือขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการ พร้อมสรุปใบปะหน้ารายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ แล้วจัด
ส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว (รับรองส�ำเนาทุกชุด) ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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๕.๒.๒ กรณีซอ่ มแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทานให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉุกเฉิน
โดยให้ดำ� เนินการได้เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการส่งและระบายน�ำ 
้ (โดยส่วนราชการในสังกัดกรมชลประทานด�ำเนินการ)  
(๑) หนังสือการขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่
ไม่มีวงเงินทดรองราชการ
(๒) ให้มีเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕.๑.๓ (เฉพาะประกาศปิดภัย กรณีภัยไม่สิ้นสุด)
ข้อ ๕.๑.๕ (ถ้ามี) ข้อ ๕.๑.๖ (ถ้ามี)
(๓) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับแผนงาน และรายละเอียดโครงการและงบประมาณ
(๔) บัญชีสรุปผลการด�ำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน
ส�ำหรับการคิดอัตราราคางาน (UNIT COST) แต่ละรายให้ด�ำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส�ำนักงบประมาณ
หรือกระทรวงการคลังที่ใช้เป็นมาตรฐานในการคิดค่างาน
จังหวัด (โดยส่วนราชการในสังกัดกรมชลประทานในพื้นที่) จัดส่งเอกสารหลักฐาน ตาม
ข้อ ๕.๒.๒(๑) - ข้อ ๕.๒.๒(๔) ไปยังกรมชลประทาน และกรมชลประทานพิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ
จัดท�ำหนังสือขออนุมตั ชิ ดใช้เงินทดรองราชการ พร้อมสรุปใบปะหน้ารายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ แล้วจัดส่งเอกสาร
หลักฐานดังกล่าว (รับรองส�ำเนาทุกชุด) ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕.๓ ขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการด้านพืช และด้านการเกษตรอื่น (กรณีจ้างเหมา)
๕.๓.๑ หนังสือการขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มี
วงเงินทดรองราชการ
๕.๓.๒ ให้มีเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕.๑.๓ (เฉพาะประกาศปิดภัย กรณีภัยไม่สิ้นสุด) ข้อ ๕.๑.๕
(ถ้ามี) ข้อ ๕.๑.๖ (ถ้ามี)
๕.๓.๓ บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการการให้ความช่วยเหลือ
๕.๓.๔ ส�ำเนาเอกสารหลักฐานการด�ำเนินการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ จัดส่งเอกสารหลักฐานตาม
ข้อ ๕.๓.๑ - ข้อ ๕.๓.๔ ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง และส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลางพิจารณาและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน และจัดท�ำหนังสือขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการพร้อมสรุปใบปะหน้ารายละเอียดการให้ความ
ช่วยเหลือ แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว (รับรองส�ำเนาทุกชุด) ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕.๔ ขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืช
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๙ (กรณียับยั้ง)
๕.๔.๑ หนังสือการขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มี
วงเงินทดรองราชการ
๕.๔.๒ ให้มีเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕.๑.๓ (เฉพาะประกาศปิดภัย กรณีภัยไม่สิ้นสุด) ข้อ ๕.๑.๕
(ถ้ามี) ข้อ ๕.๑.๖ (ถ้ามี)
๕.๔.๓ บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการการให้ความการช่วยเหลือ
๕.๔.๔ ส�ำเนาเอกสารหลักฐานการด�ำเนินการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร

๕.๔.๕ หนังสือตรวจสอบและรับรอง จากหน่วยงานด้านวิชาการเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
จังหวัดหรือเขตพื้นที่หรือส่วนกลาง แล้วแต่กรณี
จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ จัดส่งเอกสารหลักฐานตาม
ข้อ ๕.๔.๑ - ข้อ ๕.๔.๕ ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง และส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลางพิจารณาและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน และจัดท�ำหนังสือขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการ พร้อมสรุปใบปะหน้ารายละเอียดการให้ความ
ช่วยเหลือ แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว (รับรองส�ำเนาทุกชุด) ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖. ขั้นตอนการขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการ
๖.๑ เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ ด�ำเนินการแจกจ่ายเงินทดรอง
ราชการ ให้แก่เกษตรกรแล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐานใบส�ำคัญ ที่ก�ำหนดไว้ใน ข้อ ๕ (การช่วยเหลือแล้วแต่กรณี)
เสนอส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบส�ำคัญดังกล่าว
๖.๒ เมื่อส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลางตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบส�ำคัญเสร็จแล้ว ให้ส่งเอกสาร
หลักฐานใบส�ำคัญตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ ๕ (การช่วยเหลือแล้วแต่กรณี) เสนอขออนุมตั ชิ ดใช้คนื เงินทดรองราชการ พร้อม
ยืนยันการตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบส�ำคัญถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วย
เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  ในบันทึก ไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทัง้ นี้ กรณีชดใช้คนื เงินทดรองราชการ จังหวัดหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีไ่ ม่มวี งเงินทดรองราชการ และ
ส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง ต้องปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๑
๖.๓ กองคลัง สป.กษ. รับเรื่อง และด�ำเนินการ ดังนี้
๖.๓.๑ กรณีมเี งินเหลือส่งคืน จังหวัดหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีไ่ ม่มวี งเงินทดรองราชการ ได้โอน
เงินเข้าธนาคารชื่อบัญชีเงินนอกงบประมาณ สป.กษ. กลุ่มการเงินรับ และออกใบเสร็จรับเงินให้จังหวัดหรือหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินไว้กับต้นเรื่อง
๖.๓.๒ กลุม่ บัญชี ด�ำเนินการบันทึกรายการคืนวงเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS และส�ำเนา
เรื่องส่งให้ฝ่ายการเงินเพื่อด�ำเนินการน�ำส่งเงินเข้าคลัง ตัวจริงส่งคืนส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เพื่อด�ำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๖.๔ ส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. ตรวจสอบความถูกต้อง และน�ำส่งกองคลัง สป.กษ.
เพื่อด�ำเนินการขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการ และส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (กรณีมีเงินเหลือส่งคืน) ให้แก่จังหวัด
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการที่โอนเงินเข้าธนาคารบัญชีเงินนอกงบประมาณของ สป.กษ.
๖.๕ กองคลัง สป.กษ. ด�ำเนินการขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อขออนุมัติเงินงบกลาง ส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจ�ำเป็น ส�ำหรับชดใช้คืนเงินทดรองราชการไปยังส�ำนัก
งบประมาณ
๖.๖ เมื่อส�ำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจ�ำงวดส�ำหรับชดใช้คืนเงินทดรองราชการ กองคลัง สป.กษ.
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด�ำเนินการน�ำงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงบประมาณชดใช้คืนเงินทดรองราชการ  
ในระบบ GFMIS
๗. การจัดท�ำและส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ให้จงั หวัดและกองคลัง สป.กษ. จัดท�ำและส่งรายงานการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการตามแบบทีก่ รมบัญชี
กลางก�ำหนด
ส�ำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๖
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แนวทางและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือของ
กรุงเทพมหานคร

๑. เมื่อเกิดภัยในพื้นที่การเกษตรของกรุงเทพมหานคร
๑.๑ ส�ำนักงานเกษตรเขต รายงาน คชภ.๑ แจ้งส�ำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานครและส�ำนักงานเขตทราบ
๑.๒ ส�ำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร รายงาน คชภ.๑ ระดับจังหวัดให้ส�ำนักพัฒนาสังคมเพื่อเสนอ
ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือไม่
๑.๓ เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย ติดต่อแจ้งความ ณ สถานีต�ำรวจท้องที่และยื่นแบบ กษ ๐๑
แก่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ
๒. ส�ำนักพัฒนาสังคม น�ำสรุปข้อมูลแบบ คชภ.๑ ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) รวมเขตที่ได้รับความเสียหาย
รายงานปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือว่าจะใช้งบของกรุงเทพมหานคร หรือ
จะใช้เงินทดรองราชการหรืองบกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.๑ ถ้าใช้งบของกรุงเทพมหานคร ส�ำนักพัฒนาสังคมแจ้งส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
๒.๑.๑ ส�ำนักงานเขตร่วมกับส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ที่มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
จัดท�ำแบบ กษ ๐๑
๒.๑.๒ ฝ่ายปกครองของเขตที่เกษตรกรได้รับความเสียหายสอบปากค�ำ แบบ ปค.๑๔
๒.๑.๓ ส�ำนักงานเขตจัดท�ำหนังสือรับรองความเสียหายให้แก่เกษตรกร
๒.๑.๔ เกษตรกรติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือจากส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
๒.๒ ถ้าใช้เงินทดรองราชการ หรืองบกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ส�ำนักงานเกษตร
กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร และส่วนประมงกรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๒.๑ ส�ำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร แจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพือ่ ขอประกาศ
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากนั้น เมื่อได้ใบประกาศเขตฯ แล้ว ส�ำนักงานเกษตร
กรุงเทพมหานคร เปิดระบบการใช้งาน Online ที่ http://disaster.or.go.th แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น
ส�ำนักงานเขต ส�ำนักพัฒนาสังคม ส�ำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร
๒.๒.๒ ส�ำนักงานเขตที่มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ จัดท�ำแบบ กษ ๐๑ และตรวจสอบ
ความเสียหาย
๒.๒.๓ ส�ำนักงานเกษตรเขต คัดแยก แบบ กษ ๐๑ ตามประเภทความเสียหายส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พิจารณาประเมินความเสียหายและค�ำนวณจ�ำนวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือ
๒.๒.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเสียหาย ค�ำนวณจ�ำนวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือ บันทึก
ข้อมูล กษ ๐๑ และจัดท�ำแบบ กษ ๐๒ ที่ http://disaster.or.go.th ส่งให้ส�ำนักงานเขต ติดประกาศ หรือ จัดท�ำเวที
ประชาคม
๒.๒.๕ ส�ำนักงานเขต ติดประกาศในพื้นที่เป็นเวลาอย่างน้อย ๓ วัน
๒.๒.๖ ส�ำนักงานเขตจัดเตรียมเอกสารและจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ระดับเขต (ก.ช.ภ.อ.เขต)
๒.๒.๗ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท�ำแบบ กษ ๐๓ เพื่อน�ำเข้า
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ริ ะดับกรุงเทพมหานคร (ก.ช.ภ.จ.กรุงเทพมหานคร)
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๒.๒.๘ ส�ำนักพัฒนาสังคม เตรียมเอกสาร และจัดประชุม ก.ช.ภ.จ.กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
๒.๒.๙ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุน พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารไปยังกรมต้นสังกัด (เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และ
กรมประมง) และกรมต้นสังกัดพิจารณาด�ำเนินการขอรับการสนับสนุนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.๒.๑๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
๑) กรณีขอรับการสนับสนุนภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติเงินทดรองราชการในอ�ำนาจปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และแจ้งกรมบัญชีกลาง เพื่อขอเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ เมื่อกรมบัญชี
กลางอนุมัติฎีกาและโอนเงินให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว
จะด�ำเนินการ โอนเงินผ่านธนาคารที่หน่วยงาน (ส�ำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร และส่วนประมงกรุงเทพมหานคร) ได้แจ้งเลขที่
บัญชีไว้ เพื่อน�ำไปแจกจ่ายโดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
๒) กรณีขอรับการสนับสนุนเกินระยะเวลา ๓ เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะน�ำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบในการ
ขอใช้งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นก่อน น�ำเสนอ
ส�ำนักงบประมาณ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี   พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่
กรณี และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ส�ำนักงบประมาณจะแจ้งโอนเงินไปยังธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส�ำนักงานใหญ่ และธ.ก.ส.ส�ำนักงาน
ใหญ่จะด�ำเนินการโอนเงิน ไปยัง ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่ เพื่อน�ำไปแจกจ่ายโดย
โอนเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
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ที่ มท ๐๖๑๗/๘๙๗๐
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอู่ทองนอก กทม.๑๐๓๐๐

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติอ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ
แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน
เรียน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ้างถึง
หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๑๑๒/๒๒๖๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ว๘๙๖๙
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความอนุเคราะห์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งขอ
ความร่วมมือให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. พิจารณาแต่งตัง้ คณะอนุกรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับ
หมู่บ้านเพื่อส�ารวจความเสียหายด้านเกษตร นั้น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาตาม
ความเหมาะสมต่อไปแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๐๓๕๐๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๕๙๓
“๑ ทศวรรษ ปภ.จากการป้องกันภัยเชิงรุก...สู่การจัดการภัยพิบัติที่ยั่งยืน”
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ที่ มท ๐๖๑๗/ว๘๙๖๙
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอู่ทองนอก กทม.๑๐๓๐๐

เรื่อง

ขอความร่วมมือแจ้งให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน
เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่าได้มีการจัดให้มีการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ให้เกิดความรวดเร็ว รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้มากขึ้น และที่ประชุมมีมติ
เห็นควรให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ (ก.ช.ภ.อ. / ก.ช.ภ.กอ.) แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในพื้นที่ก่อนน� าเสนอให้
ก.ช.ภ.อ. / ก.ช.ภ.กอ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ จึงขอความอนุเคราะห์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งขอความร่วมมือ
ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับ
หมู่บ้าน เพื่อส�ารวจความเสียหายด้านการเกษตรต่อไปนี้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
และบรรเทาสาธารณภัยยพิพิจจารณาแล้
ารณาแล้ววเห็เห็นนว่าว่าการแต่
การแต่
้งคณะอนุ
กรรมการความช่วยเหลือ
งตังง้ ตัคณะอนุ
กรรมการให้
ให้
วามช่วยยเหลื
บัติดังกล่ก.ช.ภ.อ.
าว เป็นหรือ�าอนาจของ
หรืตอามข้
ก.ช.ภ.กอ.
วแต่กรณี
ตามข้อ ๑๒ (๖)ง
ผูป้ คระสบภั
พิบตั ดิ องั ผูกล่้ประสบภั
าว เป็นอ�ยำพินาจของ
ก.ช.ภ.กอ.ก.ช.ภ.อ.
แล้วแต่กรณี
อ ๑๒ (๖)แล้
ของระเบี
ยบกระทรวงการคลั
าด้วยเงิอผูน้ปทดราชการเพื
ยพิบตั กิ รณีจึฉงกุ ขอความร่
เฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
จึงขอความ
ว่ของระเบี
าด้วยเงิยนบกระทรวงการคลั
ทดราชการเพื่อช่งวว่ยเหลื
ระสบภัยพิบอ่ ัตช่ิกวยเหลื
รณีฉุกอผูเฉิป้ นระสบภั
พ.ศ.๒๕๕๖
วมมือจากจั
งหวัด
ร่วมมื
งหวัดพิแจ้
งให้ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาตามความเหมาะสมต่
อไปนี้
แจ้
งให้อจากจั
ก.ช.ภ.อ.
จารณาตามความเหมาะสมต่
อไปนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๐๓๕๐๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๕๙๓
“๑ ทศวรรษ ปภ.จากการป้องกันภัยเชิงรุก...สู่การจัดการภัยพิบัติที่ยั่งยืน”
คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร

ที่ กษ ๐๒๑๒/๒๒๖๕
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชด�าเนินนอก กทม.๑๐๒๐๐

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภับพิบตั อิ า� เภอ/กิง่ อ�าเภอ แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน
เรียน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จ�านวน ๑ ชุด
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มกี ารประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาแนวทางการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ดิ า้ นการเกษตร เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้มากยิง่ ขึน้ และ
เห็นควรให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ (ก.ช.ภ.อ/กอ.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในพื้นที่ก่อนน�าเสนอให้ ก.ช.ภ.อ./กอ.
พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ (๖) “แต่งตัง้ ให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั เิ พือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ิ
งานและให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ติ ามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มอบหมาย แล้วแต่กรณี” ดังนัน้ จึงขอความ
อนุเคราะห์ทา่ นแจ้งขอความร่วมมือให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. พิจารณาด�าเนินการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน เพื่อส�ารวจความเสียหายด้านการเกษตรต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส�านักงานแผนงานและโครงการพิเศษ
โทร.๐๒-๒๘๑-๙๔๐
“๑ ทศวรรษ ปภ.จากการป้องกันภัยเชิงรุก...สู่การจัดการภัยพิบัติที่ยั่งยืน”
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ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ก.๘๘
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

เรื่อง
เรียน

การประกาศพื้นที่ประสบภับพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด กรณีศัตรูพืชระบาด (หอยเชอรรี่)
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ด้วยในการประชุมคณะกรรมมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเมื่อวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๕๐๒ อาคารรัฐสภา ๓ ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการประกาศ
พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด กรณีศัตรูพืชระบาด (หอยเชอรรี่)
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการด�าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติโดยถูกต้อง โดยเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๕
ก�าหนดค�านิยาม “ภัยพิบัติ” ความหมายว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยที่เกิดจากโรค... ตลอดจน
ภัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือบุคคลหรือสัตว์ท�าให้เกิดขึ้น ซึ่งภัยดังกล่าวก่อให้เกิดอันตราย แก่ชีวิตร่างกาย
ของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ประชาชนหรือรัฐ ซึง่ กรณีทจี่ ะก่อให้เกิดภัยพิบตั ติ ามนัยระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ นัน้ ได้กา� หนดไว้อย่างกว้างขวาง เพือ่ ให้ครอบคลุมสถานการณ์หรือเหตุตา่ งๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ นอกเหนือ
จากเหตุต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ซึ่งท�าให้เกิดอันตรายหรือท�าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน และหากภัย
ทีเ่ กิดขึน้ มีลกั ษณะรุนแรงและมีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อสาธารณะ คือ เป็นสาธารณภัยแล้ว ก็ยอ่ มเข้าข่ายเป็น
ภัยพิบัติทั้งสิ้น ส�าหรับกรณีศัตรูพืชระบาด (หอยเชอรรี่) แม้ว่า “หอยเชอรรี่” จะท�าให้เกิดความเสียหายต่อต้นข้าว แต่
ไม่ใช้ศตั รูพชื ทีป่ อ้ งกันไม่ได้จนถึงขนาดเป็นภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน กรณีดงั กล่าวจึงไม่เข้าเกณฑ์ทจี่ ะใช้เงินทดรองราชการได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กรมบัญชีกลาง
ส�านักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย
โทร.๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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ที่ พท๐๐๒๑/๕๖๓
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ถนนราเมศวร์ พท ๙๓๐๐๐

แจ้งศัตรูพืชระบาด (หนูนา) และขอหารือแนวทางปฏิบัติเพื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณี
เรื่อง
ฉุกเฉินจังหวัด ฉุกเฉินจังหวัด
เรียนอธิบดีกรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�าเนาหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๑๑/ว ๒๙๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕
๒. ส�าเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว๘๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ด้วยจังหวัดพัทลุง ได้รับแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย จากอ�าเภอควนขนุน แจ้งระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ได้เกิดแจ้งศัตรูพืชระบาด (หนู) ท�าให้พื้นที่ไร่นาสวนผสมของเกษตรกร
ถูกหนูกัดกินและได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง พื้นที่ได้รับความเสียหายได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๘,๙ ต�าบลขนุน
หมูท่ ี่ ๑,๒,๕,๖,๘ ต�าบลขะมวง หมูท่ ี่ ๑,๒,๗ ต�าบลดอนทราย หมูท่ ี่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑ ต�าบลโตนดด้วน หมูท่ ี่ ๑,๒,๕
ต�าบลนาขยาด หมู่ที่ ๑,๒,๘ ต�าบลพนมวังก์ หมู่ที่ ๕,๖ ต�าบลพนางตุง หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๓
ต�าบลปันแต หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ ต�าบลมะกอกเหนือ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ ต�าบลแหลมโตนด
และหมูท่ ี่ ๒,๕,๖ ต�าบลแพรกหา อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รวม ๖๕ หมูบ่ า้ น ๑๑ ต�าบล ราษฎรได้รบั ความเดือดร้อน
๕,๗๗๙ คน ๑,๙๐๘ ครัวเรือน นาข้าวได้รับความเสียหาย ๑๖,๒๔๓ไร่
จังหวัดพัทลุง ขอเรียนว่าได้พิจารณาตรวจสอบแนวทางการด�าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่าเมื่อเทียบ
เคียงกับกรณีจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด กรณี “หอยเชอรรี่” ระบาดตามที่กระทรวงการคลังได้แจ้งซักซ้อม
ความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวว่า แม้ “หอยเชอรรี่” จะท�าให้เกิดความเสียหายต่อต้นข้าว
แต่ไม่ใช่ศัตรูพืชที่ป้องกันไม่ได้จนถึงขนาดเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีดังกล่าวจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะใช้เงินทดรอง
ราชการได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) พร้อมมอบหมายให้อ�าเภอควนขนุนได้รายงานผลการด�าเนินการ
ตามแนวทางตรวจสอบและรายงานพืน้ ทีร่ ะบาดของศัตรูพชื ก่อนแจ้งประกาศภัย (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
๑) ซึ่ง อ�าเภอฯ ยังไม่ได้รายงานผลให้ทราบในขณะนี้ก็ตาม จังหวัดพัทลุง จึงขอหารือปฏิบัติฯ ดังกล่าว ดังนี้
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๑. กรณี “หนูนา” ซึ่งเป็นศัตรูพืชระบาด จะเข้าหลักเกณฑ์ที่จะใช้เงินทดรองราชการในอ�านาจผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้หรือไม่ ?
๒. หากมีการตรวจสอบ และรายงานพืน้ ทีต่ ามแนวทางทีก่ รมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งถึงระดับทีค่ วร
พิจารณาประกาศภัยพิบัติแล้ว จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการฯ และหลักเกณฑ์ ที่ก�าหนดไว้ได้หรือไม่ ? อย่างไร ?
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นการใดโปรดแจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู ทองสกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

“๑ ทศวรรษ ปภ.จากการป้องกันภัยเชิงรุก...สู่การจัดการภัยพิบัติที่ยั่งยืน”
คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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ที่ ทก ๐๔๐๖/๙๘๓

กรมอุตุนิยมวิทยา
๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท บางนา กทม.๑๐๒๖๐
๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง
เรียน
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย

หารือค�าและความหมายในทางอุตุนิยมวิทยา
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ นท ๐๖๑๗/๕๙๓๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ความหมายของภัยแล้ง ฝนแล้ง และฝนทิ้งช่วง จ�านวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความประสงค์ขอทราบความหมาย
ของภัยแล้ง ฝนแล้ง และฝนทิ้งช่วง เพื่อพิจารณาประกอบข้อหารือเกี่ยวกับค�าและความหมายในทางอุตุนิยมวิทยา
จากจังหวัดต่างๆ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ส�านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ขอจัดส่งนิยามและความหมายของภัยแล้ง ฝนแล้ง
และฝนทิ้งช่วงมาเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค)
ผู้อ�านวยการศูนย์ภูมิอากาศ
ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ส�านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ภูมิภาค
โทร.๐-๒๓๙๙-๑๔๒๓
โทรสาร. ๐-๒๓๘๓-๘๘๒๗
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นิยามและความหมายของภัยแล้ง ฝนแล้ง และฝนทิ้งช่วง
ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน�้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระ
ทบต่อชุมชน ส�าหรับภัยแล้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
ภัยแล้งในประเทศไทยจะเกิดใน ๒ ช่วง ได้แก่
๑. ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบน
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นล�าดับ จนกระทั่งเข้าสู่
ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นประจ�าทุกปี
๒. ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถนุ ายนถึงต้นเดือนกรกฎคมจะมีฝนทิง้ ช่วงเกิดขึน้ ภัยแล้งลักษณะนีจ้ ะเกิดขึน้
เฉพาะท้องถิ่นหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทุกประเทศ
ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งตามปกติควรจะต้องมีฝน (ภาวะปริมาณฝนตก
น้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล) โดยขึ้นกับสถานะที่ฤดูกาล ณ ที่นั้นๆ ด้วย
ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่เกินวันละ ๑ มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน ๑๕ วัน ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาส
เกิดฝนทิ้งช่วงสูง คือปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม
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ที่ มท ๐๖๑๗/๕๙๓๓

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กทม.๑๐๓๐๐
๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง
เรียน

หารือค�าและความหมายในทางอุตุนิยมวิทยา
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รบั ข้อหารือเกีย่ วกับค�าและความหมายในทางอุตนุ ยิ มวิทยา
จากจังหวัดต่างๆ ดังนี้
๑. ความหมายของค�าว่า “ภัยแล้ง” และช่วงในระยะเวลาที่เกิดภัยดังกล่าว
๒. ความหมายของค�าว่า “ภาวะฝนแล้ง” และช่วงเวลาที่เกิดภาวะดังกล่าว
๓. ความหมายของค�าว่า “ภาวะฝนทิ้งช่วง” และช่วงเวลาที่เกิดจากภาวะดังกล่าว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาและเห็นว่า กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่มีความรู้
และความเชี่ยวชาญในประเด็นหารือข้างต้น จึงใคร่ขอความขออนุเคราะห์พิจารณาข้อหารือดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลประการใด กรุณาแจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๐๓๕๐๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๕๙๓
“๑ ทศวรรษ ปภ.จากการป้องกันภัยเชิงรุก...สู่การจัดการภัยพิบัติที่ยั่งยืน”
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ที่ มท ๐๖๑๗/๗๒๐๖

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง
เรียน
อ้างถึง

ขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน (ภัยแล้ง) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ์
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๖๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
หนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศให้พื้นที่ ๑๘ อ�าเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยสถานการณ์ภยั แล้งในปีนเี้ กิดขึน้ เร็วและมีระยะเวลายาวนานกว่า
ทุกปี ท�าให้สถานการณ์น�้าในอ่างเก็บน�้าล�าปาว มีปริมาณน�้าน้อยจนเข้าสู่สภาวะวิกฤติ โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�า
ปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศงดส่งน�้าในช่วงฤดูแล้งเช่นเดียวกับทุกปี พร้อมทั้งแจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าเพื่อ
งดการเพาะปลูกพืช เพาะเลี้ยงกุ้ง ปลาทุกชนิด ในเขตพื้นที่ชลประทานดังกล่าว ส่งผลให้กุ้งก้ามกราม ปลานิลน็อคตาย
เป็นจ�านวนมาก จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอหารือ ดังนี้
๑. กรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม แต่เป็นเรือ่ งทีม่ ไิ ด้เกิดขึน้ โดยปัจจุบนั
ทันด่วนและอยูใ่ นข่ายทีส่ ามารถป้องกันได้ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ทจี่ ะใช้เงินทดรองราชการในอ�านาจผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้
ความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่
๒. หากกรณีดังกล่าวสามารถช่วยเหลือได้ จังหวัดขอสนับสนุนเงินงบกลางจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้หรือไม่
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเห็นว่า ระเบียบฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความ
จ�าเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กุ้งก้ามกรามและปลาตายเป็นผลโดยตรงจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ที่เกิดขึ้น และความเสียหายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด จังหวัดก็สามารถใช้จ่าย
เงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผูป้ ระสบภัยพิบตั ไิ ด้ตามความจ�าเป็นและเหมาะ
สม แต่จังหวัดจะต้องค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของระเบียบฯ ด้วย และหากจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีนี้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระเบียบฯ ก็ให้พิจารณาขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป ความเห็นของกรมป้องกันฯ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
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กรมบัญชีกลาง พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า โดยที่สถานการณ์ภัยแล้ง ของจังหวัดกาฬสินธุ์เกิดขึ้นเป็น
ประจ�าทุกปี และโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศงดส่งน�้าในช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้ง
แจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าเพื่องดการเพาะปลูกพืช เพาะเลี้ยงกุ้ง ปลาทุกชนิดในเขตพื้นที่ชลประทานดังกล่าวแล้ว
กรณีตามข้อหารือดังกล่าวจึงอยู่ในข่ายที่สามารถป้องกันหรือคาดหมายถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ หากเกษตรกรไม่
ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น แม้ว่าการที่กุ้งก้ามกราม และปลานิลน็อคตาย จะเป็นผลสืบเนื่อง
มาจากสถานการณ์ภยั แล้ง แต่เนือ่ งจากมิได้เป็นกรณีทเี่ กิดขึน้ โดยปัจจุบนั ทันด่วนและอยูใ่ นข่ายทีส่ ามารถป้องกันได้ จึง
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะด�าเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด ความเห็นของจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกต้อง
แล้ว แต่อย่างไรก็ดี หากส่วนราชการมีนโยบายหรือจ�าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเยียวยา อาจพิจารณาให้ความช่วย
เหลือตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นตามแต่กรณี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ส�านักกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๖
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ที่ มท ๐๖๑๗/๒๕๕๗

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐
๘ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง
ขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
เรียน
ปลัดกระทรวงการคลัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ด่วนที่สุด ที่ กส ๐๐๒๑/๒๘๐๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ว่า จังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่
๑๘ อ�าเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยสถานการณ์ภัยแล้ง
ในปีนี้เกิดขึ้นเร็วและมีระยะเวลายาวนานกว่าทุกปี ท�าให้สถานการณ์น�้าในอ่างเก็บน�้าล�าปาว มีปริมาณน�้าน้อยจนเข้าสู่
สภาวะวิกฤติ โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศงดส่งน�้าในช่วงฤดูแล้ง เช่นเดียวกับทุก
ปี พร้อมทัง้ แจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าเพือ่ งดการเพาะปลูกพืช เพาะเลีย้ งกุง้ ปลาทุกชนิด ในเขตพืน้ ทีช่ ลประทานดัง
กล่าว ส่งผลให้กุ้งก้ามกราม ปลานิลน็อคตายเป็นจ�านวนมาก ส�านักงานประมง จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เสนอเรื่องขอรับการ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ จังหวัดกาฬสินธุพ์ จิ ารณาแล้วเห็นว่ากรณีดงั กล่าว เข้า
ข่ายเป็นภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินตามระเบียบฯ แต่เป็นเรือ่ งทีม่ ไิ ด้เกิดขึน้ โดยปัจจุบนั ทันด่วนและอยูใ่ นข่ายทีส่ ามารถป้องกัน
ได้ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะใช้เงินทดรองราชการฯ ในอ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน
รอบคอบและรัดกุม จังหวัดจึงขอหารือในประเด็น ดังนี้
๑.๑ กรณีดงั กล่าว เข้าข่ายเป็นภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
แต่เป็นเรือ่ งทีม่ ไิ ด้เกิดขึน้ โดยปัจจุบนั ทันด่วนและอยูใ่ นข่ายทีส่ ามารถป้องกันได้ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ทจี่ ะใช้เงินทดรองรา
ชการฯ ในอ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่
๑.๒ หากกรณีดังกล่าวสามารถให้การช่วยเหลือได้ จังหวัดขอสนับสนุนงบประมาณงบกลาง จาก
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้หรือไม่
รายละเอียดปรากฏ ตามส�าเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาแล้วเห็นว่า
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วางหลักเกณฑ์ในการด�าเนินการช่วยเหลือโดยเร่ง
ด่วนตามความจ�าเป็นและเหมาะสมเมือ่ เกิดภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินขึน้ ในท้องทีห่ นึง่ ท้องทีใ่ ด โดยมุง่ หมายทีจ่ ะบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนั้น หากข้อเท็จจริง ปรากฏว่า กุ้งก้ามกรามและปลาตายเป็นผลโดยตรง
จากภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน (ภัยแล้ง) ทีเ่ กิดขึน้ และความเสียหายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทีก่ ระทรวงการคลังก�าหนด จังหวัด
ก็สามารถใช้จา่ ยเงินทดรองราชการฯ เพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผูป้ ระสบภัยพิบตั ไิ ด้ตามความ
จ�าเป็นและเหมาะสม แต่จังหวัดจะต้องค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของระเบียบฯ ด้วย
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๒. หากจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การใช้จา่ ยเงินทดรองราชการฯ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแต่ในกรณี
นี้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก็ให้พิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป แต่เนือ่ งจากข้อหารือของจังหวัดกาฬสินธุเ์ ป็นการหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จึงขอหารือว่า ความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
ด้วย เพื่อจักได้แจ้งให้จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ที่ กค ๐๔๐๖๗/๐๑๕๑๒

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๑๔ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง

ขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์น�้าชายฝั่งของเกษตรกรประมงตายเป็นจ�านวนมาก
และเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
เรียน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้างถึง
หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/๑๓๓๕๒
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่า จังหวัดสมุทรสงครามได้เกิด
ปรากฏการณ์น�้าทะเลเปลี่ยนสี (ขี้ปลาวาฬ) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ท�าให้ปริมาณออกซิเจน ในน�้าทะเล
ลดต�่าลงโดยฉับพลัน เป็นเหตุให้สัตว์น�้าชายฝั่งของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตายเป็นจ�านวนมาก และเป็นวงกว้าง
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่า จะเกิดเมื่อใด จังหวัดสมุทรสงคราม
จึงขอหารือว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และสามารถให้ความช่วยเหลือโดยใช้จ่ายจากเงิน
ทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ได้หรือไม่ ประการใด ซึง่ กรมป้องกันฯ พิจารณาเห็นว่า ข้อหารือดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริง
แตกต่างจากที่กรมบัญชีกลางได้เคยตอบไว้ ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นบรรทัดฐานในทางปฏิบัติของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง จึงขอส่งข้อหารือของจังหวัดสมุทรสงครามมาเพื่อพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมบัญชีกลาง พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือด
ร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ใด และข้อ ๕ ก�าหนดค�านิยาม
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย...ภัยที่เกิดจากโรค...ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่า
จะเกิดจากธรรมชาติ หรือบุคคลหรือสัตว์ทา� ให้เกิดขึน้ ซึง่ ภัยดังกล่วก่อให้เกิดอันตรายแก่รา่ งกายของประชาชน หรือก่อ
ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ของประชาชนหรือรัฐ ซึ่งกรณีที่จะถือว่า เป็นภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
นั้น ได้ก�าหนดไว้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ครอบคลุมสถานการณ์หรือเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากเหตุต่างๆ
ตามที่ระบุไว้ ซึ่งท�าให้เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน และหากภัยที่เกิดขึ้นมีลักษณะ
ที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ คือ เป็นสาธารณภัยแล้วก็ย่อมเข้าข่ายเป็น
ภัยพิบัติทั้งสิ้น ดังนั้น ในการพิจารณาว่า ปรากฏการณ์น�้าทะเลเปลี่ยนสี (ขี้ปลาวาฬ) ท�าให้ปริมาณออกซิเจนในน�้าทะเล
ลดต�่าลงโดยฉับพลัน เป็นเหตุให้สัตว์น�้าชายฝั่งของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตายเป็นจ�านวนมากและเป็นวงกว้าง
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จะสามารถให้ความช่วยเหลือโดยใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้หรือไม่ จึงต้องน�า
ข้อมูลทางวิชาการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มาประกอบการพิจารณาว่า เข้าองค์ประกอบตามค�านิยามโดยครบถ้วนหรือ
ไม่ หากปรากฏข้อเท็จจริง ว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็นสาธารณภัยทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของประชาชน และ
เกิดขึน้ อย่างฉับพลัน จ�าเป็นต้องรีบแก้ไขเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ประชาชน จังหวัดก็สามารถพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมตามสมควร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ส�านักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐
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ที่ มท ๐๖๑๗/๑๓๓๕๒

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง

หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์น�้าชายฝั่งของเกษตรกรประมงตายเป็นจ�านวนมาก
และเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
เรียน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อ้างถึง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๔๗๘๕๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ด่วนที่สุด ที่ สส ๐๐๓๔/๑๖๔๒๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีเกิดเหตุการณ์หอยแมลง
ภูท่ เี่ กษตรกรเลีย้ งไว้บริเวณชายฝัง่ ของทะเลจังหวัดตายในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีสาเหตุจากเกิดน�า้ เสียดันมาจาก
อ่าวแม่กลอง ท�าให้ความเค็มของน�้าทะเลและปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน�้าต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นเกือบทุกปี จังหวัดได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าทราบแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดภัยแล้ว
ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งว่า สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเกือบทุกปี แม้จะส่งผลให้หอยแมลงภู่ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ตายแต่ก็
ไม่ใช่ภัยพิบัติตามในระเบียบกระทรวงการคลังฯ ประกอบกับจังหวัดได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ทอี่ าจส่งผลกระทบด้านการประมงให้เกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นา�้ ทราบเป็นระยะ ดังนัน้ ในกรณีดงั กล่าว
จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะใช้เงินทดรองราชการได้ นั้น
กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ได้ รั บ ข้ อ หารื อ กั บ จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามอี ก ว่ า เมื่ อ วั น ที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากปรากฎการณ์น�้าทะเลเปลี่ยนสี (ขี้ปลาวาฬ) ท�าให้ปริมาณ
ออกซิเจนในน�้าทะเลต�่าลงโดยฉับพลัน เป็นเหตุให้สัตว์น�้าชายฝั่งทะเลของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตายเป็นจ�านวน
มากเป็นวงกว้างในพื้นที่ต�าบลคลองโคน บางแก้ว บางจะเกร็ง แหลมใหญ่ บ้านปรก นางตะเคียน ท้ายหาด และต�าบล
แม่กลอง อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม ต�าบลยี่สาร และต�าบลแพรกหนามแดง อ�าเภออัมพวา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
อย่างฉับพลันโดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดเมื่อใด จังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว จะเห็นว่ามีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ได้
รับความเดือดร้อน จึงขอหารือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และสามารถให้ความช่วยเหลือโดย
ใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้หรือไม่ประการใด รายละเอียดปรากฏตามส�าเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อม
นี้ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเห็นว่า ข้อหารือของจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้ปรากฎข้อเท็จจริง
แตกต่างไปจากข้อหารือซึ่งกรมบัญชีกลางได้เคยตอบไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และเป็น
บรรทัดฐานในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอส่งข้อหารือของจังหวัดสมุทรสงครามดังกล่าวมาเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลประการใด กรุณาแจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
โดยด่วน เพื่อจักได้แจ้งให้จังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
โทร.๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙ โทรสาร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๑๘๙
“๑ ทศวรรษ ปภ.จากการป้องกันภัยเชิงรุก...สู่การจัดการภัยพิบัติที่ยั่งยืน”
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ที่ มท ๐๖๑๗/๗๒๐๖

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอู่ทองนอก กทม.๑๐๓๐๐
๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง
เรียน
อ้างถึง

ขอหารือกรณีเรือประมงได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๒/๖๒๘๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดระยองแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๒,๑๓ และ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่อ�าเภอ
เมืองระยอง อ�าเภอแกลง และอ�าเภอบ้านฉาง ท�าให้เรือประมงได้รับความเสียหาย จ�านวน ๒๖ ล�า มูลค่าความเสียหาย
เบื้องต้นประมาณ ๖๗๕,๐๐๐ บาท ซึ่งประมงจังหวัดได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของชาวประมงดังกล่าวแล้วพบว่า
เรือประมงที่ประสบภัยพิบัติไม่ได้ขอจดทะเบียบเรือไทย และไม่มีอาชญาบัตรในขณะท�าการประมงตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ.๒๕๙๐ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.๒๕๔๑ ได้ จึงขอหารือว่า จังหวัด
จะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยกรณีเรือประมงได้รับความเสียหายดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ทดราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕.๑.๑๑ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือ
เงินทุนส�าหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริงครอบครัว
ละไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท ได้หรือไม่ นั้น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กรณีเรือประมงได้รับความเสียหาย
จากวาตภัย หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผูป้ ระสบภัยพิบตั มิ อี าชีพประมงเป็นอาชีพหลักในการเลีย้ งครอบครัว และเรือประมง
ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ จังหวัดก็สามารถให้การช่วยเหลือเจ้าของเรือประมงที่เสียหายเป็นค่าเครื่องมือ
ประกอบอาชีพและหรือเงินทุนประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๙๓
๑ ทศวรรษ ปภ.จากการป้องกันภัยเชิงรุก...สู่การจัดการภัยพิบัติที่ยั่งยืน”
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ที่ รย ๐๐๒๑/๖๒๘๓

ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐
๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง
ขอหารือการให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประสบวาตภัย
เรียน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือสมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กระยอง ที่ ๓๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
จ�านวน ๑ ชุด
ด้วยได้เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวาตภัย ในวันที่ ๑๒,๑๓ และ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ในเขตพื้นที่
อ�าเภอเมืองระยอง อ�าเภอแกลง และอ�าเภอบ้านฉาง จ�านวน ๖ ต�าบล ๙ หมู่บ้าน ท�าให้เรือประมงได้รับความเสียหาย
จากกรณีวาตภัยดังกล่าว จ�านวน ๒๖ ล�า มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ ๖๗๕,๐๐๐ บาท ซึ่งประมงจังหวัดได้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของชาวประมงดังกล่าวแล้วพบว่า เรือประมงที่ประสบภัยพิบัติไม่ได้ขอจดทะเบียบเรือไทย
และไม่มีอาชญาบัตรในขณะท�าการประมงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๙๐ จึงท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าหรือชาวประมงที่
ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.๒๕๔๑ ได้
จังหวัดระยองขอหารือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. จังหวัดระยอง สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยท�าให้เรือประมงได้รับความเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๕๖ ได้หรือไม่ อย่างไร
๒. หากสามารช่วยเหลือตามข้อ ๑. จังหวัดระยองสามารถให้ความช่วยเหลือโดยใช้หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕.๑.๑๑ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ
และหรือเงินทุนส�าหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริง
ครอบครัวละไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท ได้หรือไม่อย่างไร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากได้ผลประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิชิต ชาตไพสิฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๒๙
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ที่ มท ๐๖๑๗/๕๙๕๐

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กทม.๑๐๓๐๐
๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง
เรียน

ขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ตามที่แจ้งว่า ได้รับรายงานจากอ�าเภอละงู ว่าเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ได้เกิดฝนตกหนักและ
น�้าป่าไหลหลากกัดเซาะหน้าดิน โคลน และสิ่งปฏิกูลไหลลงคลองละงู ท�าให้ปลานิลและปลากะพงในกระชังของราษฎร
ในพื้นที่หมู่ที่ ๖,๑๕ และ ๑๗ ต�าบลละงู ตายเป็นจ�านวนมาก ราษฎรเดือดร้อน ๖๘ ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท จังหวัดสันนิษฐานว่าสาเหตุการตายของปลาเกิดจากการน็อคน�้าจึงขอหารือว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่าย
เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ หรือไม่ อย่างไร นั้น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเรียนว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบ
ภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ใด และข้อ ๕ ก�าหนดค�านิยาม “ภัยพิบัติ” ความหมายว่า สาธารณภัย
อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยที่เกิดจากโรค... ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือบุคคลหรือสัตว์
ท�าให้เกิดขึ้น ซึ่งภัยดังกล่าวก่อให้เกิดอันตราย แก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ประชาชนหรือรัฐ ซึ่งกรณีที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังฯ นั้นได้ก�าหนดไว้อย่างกว้างขวาง
เพื่อให้ครอบคลุมสถานการณ์หรือเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากเหตุต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ซึ่งท�าให้เกิดอันตราย
หรือท�าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน และหากภัยที่เกิดขึ้นมีลักษณะรุนแรงและมีผลกระทบหรือ
เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ คือ เป็นสาธารณภัยแล้ว ก็ย่อมเข้าข่ายเป็นภัยพิบัติทั้งสิ้น ดังนั้น ในการพิจารณาว่า
ในกรณีปลาตายในกระชังของเกษตรกรดังกล่าว ถือเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่สามารถให้ความช่วยเหลือโดยใช้จ่ายเงิน
จากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้หรือไม่ จังหวัดจะต้องน�าข้อมูลทางวิชาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาประกอบพิจารณาว่า เข้าองค์ประกอบตามค�านิยามของ “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” โดยครบถ้วนหรือไม่หาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและเกิดขึ้น
อย่างเฉียบพลัน จ�าเป็นต้องรีบแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ประชาชน จังหวัดก็สามารถพิจารณาให้
ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมตามสมควร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๙๓
๑ ทศวรรษ ปภ.จากการป้องกันภัยเชิงรุก...สู่การจัดการภัยพิบัติที่ยั่งยืน”
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ที่ สต ๐๐๒๑/๓๓๓๑

ศาลากลางจังหวัดสตูล
ถนนสตูลธานี สต.๙๑๐๐๐
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง

ขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ฝนตกหนัก น�้าป่าไหลหลาก) ปลาในกระชังตายจ�านวนมาก
เรียน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้างถึง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๕๖
๒. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนารายงานเหตุด่วนสาธารณภัยอ�าเภอละงู ที่ สต ๐๒๑๘/๓๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๑ ชุด
ด้วยจังหวัดสตูลได้รับรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยอ�าเภอละงูว่าว่าเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
ได้เกิดฝนตกหนักและน�้าป่าไหลหลากกัดเซาะหน้าดิน โคลน และสิ่งปฏิกูลไหลลงคลองละงู ท�าให้ปลานิลและปลากะพง
ในกระชังของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ ๖,๑๕ และ ๑๗ ต�าบลละงู อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล ตายเป็นจ�านวนมาก ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนจ�านวน ๖๘ ราย มูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑)
จังหวัดสตูล ได้ตรวจสอบปริมาณน�า้ ฝนทีต่ กในช่วงวันที่ ๑๗ และ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ มีฝนตกในพืน้ ที่
ดังกล่าวมีปริมาณน�้าฝนสูงสุดเฉลี่ย ๗๙.๐๐ มิลลิลิตร (เอกสารแนบ ๒) ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดจากหย่อมความกดอากาศ
ต�่าก�าลังปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ประกอบด้วย ลมตะวันออกพัดน�ากลุ่มฝนเข้าสู่ภาคใต้ ท�าให้ฝน
ตกหนักถึงมากบางพื้นที่ อาจเกิดนืท่วมฉับพลันและน�้าป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดได้มีวิทยุแจ้งเตือนไปยังอ�าเภอทุกอ�าเภอ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว (เอกสารแนบ ๓) โดยลักษณะการตายของปลาน่าจะเกิดจากการน็อคน�า้ ดังนัน้ เพือ่ ความ
ชัดเจนและรัดกุม จังหวัดจึงขอหารือว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และสามารถให้ความช่วยเหลือตามหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ หรือไม่ อย่างไร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลประการใดโปรดแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๑๒๑
โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๒๒๙๖
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ที่ กค๐๔๐๖.๓/๓๖๑๕๔

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง
เรียน
อ้างถึง

ขอหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/๙๔๒๙
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เกิดวาตภัย
จากหย่อมความกดอากาศต�่าบริเวณทะเลจีนใต้ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ท�าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในบ่อเลี้ยงกุ้งได้
รับความเสียหายจ�านวน ๑๕ ราย เนื่องจากกระแสลมพัดอวนและเชือกกันนกที่คลุมบ่อเลี้ยงกุ้งไปดึงรั้งมอเตอร์เครื่อง
เติมอากาศแบบกังหันตีน�้าตกลงในบ่อ แกนเหล็กหักงอท�าให้เครื่องตีอากาศแบบกังหันตีน�้าหยุดท�างาน ไฟฟ้าดับ เป็น
เหตุให้กุ้งขาวที่เลี้ยงไว้ในบ่อตายหมดเนื่องจากขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน เกษตรกรต้องขายกุ้งก่อนก�าหนด จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์จงึ ขอหารือว่าจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ ดังกล่าวเป็นเครือ่ งมือประกอบอาชีพและหรือเงิน
ทุนส�าหรับผู้ประสบภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕.๑.๑๑ และช่วยเหลือเป็นพันธุ์สัตว์น�้า วัสดุทางการประมง สารเคมีและยารักษาโรคที่จ�าเป็นตามหลัก
เกณฑ์ฯ ข้อ ๕.๔.๒ ได้หรือไม่ ประการใด/ซึ่งกรมป้องกันฯ พิจารณาเห็นว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการด�าเนินการช่วยเหลือ
โดยเร่งด่วนตามความจ�าเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่ง โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือด
ร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติแต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ใด ดังนั้น หากเครื่องเติมอากาศแบบ
กังหันตีน�้าเป็นอุปกรณ์ทจี่ �าเป็นในการประกอบอาชีพเลีย้ งกุง้ เกษตรกร และได้รบั ความเสียหายจากภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน
จังหวัดก็สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ ทีป่ ระสบภัยเป็นค่าเครือ่ งมือประกอบอาชีพได้ตามหลักเกณฑ์ ข้อ
๕.๑.๑๑ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท�าให้กุ้งของเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ในบ่อตาย จังหวัดก็สามารถ
สนับสนุนพันธุส์ ตั ว์นา�้ ตามหลักเกณฑ์ฯข้อ ๕.๔.๒ ได้อกี ส่วนหนึง่ และเนือ่ งจากกรณีดงั กล่าวยังไม่มแี นวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
จึงขอส่งข้อหารือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาเพื่อพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถูกต้องแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ส�านักงานกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐
โทรสาร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐
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ที่ มท ๐๖๑๗/๑๓๗๑๙

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง
เหตุภัยพิบัติ

ขอหารือแนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำาที่ประสบภัยธรรมชาติ จาก
จากเหตุภัยพิบัติ
วาตภัย
เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ้างถึง
หนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข ๐๐๒๑/๙๒๑๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖๓/๓๖๑๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งว่า ได้เกิดวาตภัย จากหย่อมความกดอากาศต�่าบริเวณทะเลจีนใต้
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ท�าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในบ่อเลี้ยงกุ้งได้รับความเสียหาย จ�านวน ๑๕ ราย เนื่องจาก
กระแสลมพัดอวนและเชือกกันนกที่คลุมบ่อเลี้ยงกุ้งไปดึงรั้งมอเตอร์เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน�้าตกลงในบ่อ แกน
เหล็กหักงอ ท�าให้เครือ่ งเติมอากาศแบบกังหันตีนา�้ หยุดท�างาน ไฟฟ้าดับ เป็นเหตุให้กงุ้ ขาวทีเ่ ลีย้ งไว้ในบ่อขาดออกซิเจน
เป็นเวลานานตายหมดทั้งบ่อ เกษตรกรต้องขายกุ้งก่อนก�าหนด จังหวัดจึงขอหารือว่า จะสามารถให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งดังกล่าวเป็นค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและหรือเงินทุนส�าหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักใน
การหาเลีย้ งครอบครัวของผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕.๑.๑๖ และช่วยเหลือเป็นพันธุ์สัตว์น�้า อาหารสัตว์น�้า วัสดุทางการประมง สารเคมีและ
ยารักษาโรคที่จ�าเป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนดตามความจ�าเป็น
และเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๕.๔.๒ ได้หรือไม่นั้น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ติ ามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้ส่วนราชการด�าเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่
หนึง่ ท้องทีใ่ ด โดยมุง่ หมายทีจ่ ะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินขึน้ ในท้องทีห่ นึง่ ท้อง
ทีใ่ ด โดยมุง่ หมายทีจ่ ะบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าของผูป้ ระสบภัยพิบตั แิ ต่มไิ ด้มงุ่ หมายทีจ่ ะชดใช้ความเสียหาย
ให้แก่ผู้ใด ดังนั้น หากเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน�้าเป็นอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร
และได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดก็สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ประสบภัย
เป็นค่าเครื่องมือประกอบอาชีพได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ข้อ ๕.๑.๑๑ และหากปรากฏข้อเท็จ
จริงว่าภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท�าให้กุ้งของเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ในบ่อตาย จังหวัดก็สามารถสนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้า ตามหลัก
เกณฑ์ฯ ข้อ ๕.๔.๒ ได้อีกส่วนหนึ่ง แต่เนื่องจากกรณีนี้ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงได้เสนอข้อหารือของจังหวัด
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พร้อมความเห็น ไปยังกระทรวงการคลัง ผู้รักษาการตามระเบียบฯ เพื่อพิจารณา และบัดนี้ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังว่า ความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าวถูกต้องแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙
โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๒๒๑๕
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ที่ มท ๐๖๑๗/๙๔๒๙

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง
หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
เรียน
ปลัดกระทรวงการคลัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข ๐๐๒๑/๙๒๑๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่า ได้เกิดวาตภัยจากหย่อมความกดอากาศต�่าบริเวณทะเลจีนใต้
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ท�าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในบ่อเลี้ยงกุ้งได้รับความเสียหาย จ�านวน ๑๕ ราย เนื่องจาก
กระแสลมพัดอวนและเชือกกันนกที่คลุมบ่อเลี้ยงกุ้งไปดึงรั้งมอเตอร์เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน�้าตกลงในบ่อ
แกนเหล็กหักงอ ท�าให้เครือ่ งเติมอากาศแบบกังหันตีนา�้ หยุดท�างาน ไฟฟ้าดับ เป็นเหตุกงุ้ ขาวทีเ่ ลีย้ งไว้ในบ่อขาดออกซิเจน
เป็นเวลานานตายหมดทั้งบ่อ เกษตรกรต้องขายกุ้งก่อนก�าหนด จังหวัดจึงขอหารือว่า จะสามารถให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งดังกล่าวเป็นค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและหรือเงินทุนส�าหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลัก
ในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕.๑.๑๑ และช่วยเหลือเป็นพันธุ์สัตว์น�้า อาหารสัตว์น�้า วัสดุทางการประมง
สารเคมีและยารักษาโรคที่จ�าเป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนด
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๕.๔.๒ ได้หรือไม่ รายละเอียดปรากฏตามส�าเนาหนังสือที่ส่งมา
พร้อมนี้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ส่วนราชการด�าเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้อง
ที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ของผู้ประสบภัยพิบัติแต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้
ความเสียหายให้แก่ผู้ใด ดังนั้น หากเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน�้าเป็นอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพเลี้ยง
กุ้งของเกษตรกร และได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดก็สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยง
กุ้งที่ประสบภัยเป็นค่าเครื่องมือประกอบอาชีพได้ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ฯ ข้อ ๕.๑.๑๑ และหาก
ปรากฏข้อเท็จจริง ว่าภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท�าให้กุ้งของเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ในบ่อตาย จังหวัดก็สามารถสนับสนุนพันธุ์สัตว์
น�้าตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๕.๔.๒ ได้อีกส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีนี้ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอส่ง
ข้อหารือของจังหวัด พร้อมความเห็นดังกล่าวมาเพื่อโปรดพิจารณา
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จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
เพื่อจักได้แจ้งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๙๓
๑ ทศวรรษ ปภ.จากการป้องกันภัยเชิงรุก...สู่การจัดการภัยพิบัติที่ยั่งยืน”
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ที่ ปข ๐๐๒๑/๙๒๑๕

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนสละชีพ อ�าเภอเมือง ปข ๗๗๐๐๐
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรืเรื่อ่องง
เหตุภัยพิบัติ

ขอหารืออแนวทางปฏิ
แนวทางปฏิบบัตัติกิการให้
ารให้คความช่
วามช่ววยเหลื
ยเหลืออเกษตรกรผู
เกษตรกรผู้เ้เพาะเลี
พาะเลี้ย้ยงสั
งสัตตว์ว์นน�้ำ�้าทีที่ป่ประสบภั
ระสบภัยยธรรมชาติ
ธรรมชาติจาก
ขอหารื
จากเหตุภัยพิบัติ
วาตภัย
เรียน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้างถึง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๕๖
๒. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
๓. หลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ปิ ลีกย่อยเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�าเนาหนังสือส�านักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข ๐๐๐๗/๕๓๘
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
จ�านวน ๑ ฉบับ
๒. ส�าเนาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย
ในพื้นที่อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จ�านวน ๑ ฉบับ
ด้วยจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ได้เกิดสถานการณ์ภยั พิบตั ิ วาตภัย จาก “หย่อมความกดอากาศต�า่ บริเวณ
ทะเลจีนใต้” เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร และชาวประมงได้รับความเสียหายจ�านวน
มาก ซึ่งมีเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติดังกล่าวคือ บ่อเลี้ยงกุ้งได้รับความเสียหายจาก
อวน และเชือกกันนกทีค่ ลุมบ่อกุง้ ถูกลมพัด ดึงรัง้ มอเตอร์เครือ่ งตีนา�้ ตกลงในบ่อ แกนเหล็กหักงอ เครือ่ งตีนา�้ หยุดท�างาน
ไฟฟ้าดับ ท�าให้ก้งุ ขาวทีเ่ ลี้ยงไว้ในบ่อขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน ท�าให้ก้งุ ตายทัง้ บ่อ เกษตรกรจึงจ�าเป็นต้องขายกุง้ ก่อน
ก�าหนด ท�าให้เกิดความเสียหาย รวมจ�านวน ๑๕ ราย และทางองค์การบริหารส่วนต�าบลอ่าวน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดภัย
ได้ขอหารือว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๔๓ โดยพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ปิ ลีกย่อยเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีเกษตรกรที่มี ที่อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลอ่าวน้อย แต่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งตั้งอยู่ใน
เขตต�าบลอ่าวน้อย จะขอให้พจิ ารณาให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วย
เหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และตามหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕.๑.๑๑ ได้หรือไม่ อย่างไร
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอหารือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า จากเหตุภัยพิบัติ วาตภัย
ท�าให้บ่อเลี้ยงกุ้งได้รับความเสียหายจากอวน และเชือกกันนกที่คลุมบ่อกุ้งถูกลมพัด ดึงรั้งมอเตอร์ เครื่องตีน�้าตกลงใน
บ่อ แกนเหล็กหักงอ เครือ่ งตีนา�้ หยุดท�างาน ไฟฟ้าดับ ท�าให้กงุ้ ขาวทีเ่ ลีย้ งไว้ในบ่อขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน จนในทีส่ ดุ
กุ้งตายยกบ่อ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องจับกุ้งก่อนก�าหนด ท�าให้เกิดความเสียหาย รวมจ�านวน ๑๕ ราย สามารถช่วย
เหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
ตามหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕.๑.๑๑ ค่าเครื่อง
มือประกอบอาชีพ หรือเงินทุน ส�าหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ
เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท และข้อ ๕.๔.๒ ด้านประมง ให้ด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่
สัตว์น�้าตายหรือเสียหาย โดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้า อาหารสัตว์ วัสดุทางการประมง สารเคมีและยารักษาโรคที่จ�าเป็น
ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนด ตามความจ�าเป็น และเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ปิ ลีกย่อยเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อ ๕.๒ ด้านประมง ได้หรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
โทร./โทรสาร. ๐๓๒-๖๐๔๕๗๑
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ที่ ปข ๐๐๒๑/๙๒๑๕

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒

เรื่อง
เรียน
อ้างถึง

ขอหารือกรณีปลาตายเนื่องจากน�้าเสีย
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๖๑๗/๑๔๖๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒
ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า จังหวัดปราจีนบุรีขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีจังหวัดได้
เปิดประตูระบายน�้าคลองสารภีในพื้นที่อ�าเภอเมืองและอ�าเภอบ้านสร้าง เพื่อระบายน�้าออกจากนาข้าวของราษฎร
แต่เนื่องจากน�้าที่ระบายออกลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี เกิดเน่าเสีย ท�าให้ปลาของราษฎรที่เลี้ยงไว้ในกระชังตามแม่น�้า
ปราจีนบุรตี าย กรณีทปี่ ลาตายดังกล่าวจะถือเป็นภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินทีส่ ามารถให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวง
การคลังฯ ได้หรือไม่ และหากเป็นภัยพิบตั จิ ะก�าหนดเป็นภัยพิบตั ติอะไร ซึง่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณา
เห็นว่า การที่จังหวัดจ�าเป็นต้องเปิดประตูระบายน�้าเพื่อให้ชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ตามฤดูกาลเป็นภารกิจตาม
อ�านาจหน้าทีข่ องทางราชการ ทีน่ า�้ ซึง่ ระบายออกจากนาข้าวลงสูแ่ ม่นา�้ ปราจีนบุรี มีภาวะเน่าเสียส่งผลกระทบท�าให้ปลา
ทีร่ าษฎรเลีย้ งไว้ในกระชังในแม่นา�้ ปราจีนบุรตี ายเป็นบริเวณกว้างมีลกั ษณะเป็นเหตุภยั พิบตั ิ แต่เนือ่ งจากเหตุภยั พิบตั ดิ งั
กล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งจังหวัดและราษฎรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี ต่างก็ทราบ
ก�าหนดการเปิดประตูระบายน�้าล่วงหน้าและคาดหมายได้ถึงผลกระทบจากน�้าเสียที่ระบายลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี เหตุภัย
พิบตั ดิ งั กล่าวจึงไม่มลี กั ษณะเป็นภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ ด้วยเหตุ
นีจ้ งั หวัดปราจีนบุรจี งึ ไม่สามารถประกาศภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน เพือ่ ให้การช่วยเหลือราษฎรตามระเบียบได้ จึงขอหารือว่า
ความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจังหวัดปราจีนบุรี จ�าเป็นต้องเปิด
ประตูระบายน�า้ เพือ่ ระบายน�า้ ออกจากนาข้าว ให้ชาวนาสามารถเก็บเกีย่ วข้าวได้ตามฤดูกาลเป็นภารกิจตามอ�านาจหน้าที่
ของทางราชการ การที่น�้าซึง่ ระบายออกจากนาข้าวลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี มีภาวะเน่าเสียส่งผลกระทบท�าให้ปลาที่ราษฎร
เลีย้ งไว้ในกระชังในแม่นา�้ ปราจีนบุรี ตายเป็นบริเวณกว้าง แต่กรณีดงั กล่าวเป็นเรือ่ งทีม่ ไิ ด้เกิดขึน้ โดยปัจจุบนั ทันด่วนและ
อยู่ในข่ายที่สามารถป้องกันได้ จึงมิใช่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่จะด�าเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการ
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คลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ความ
เห็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงถูกต้องแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ส�านักงานกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐
โทรสาร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐
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ที่ มท ๐๖๑๗/๑๔๖๕

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐
๓ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง
เรียน
อ้างถึง

ขอหารือกรณีปลาตายเนื่องจากน�้าเสีย
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๓๔/๑๓๘๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒
ด้วยจังหวัดปราจีนบุรขี อหารือแนวทางปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีจังหวัดมีความจ�าเป็นต้องเปิดประตู
ระบายน�้าคลองสารภี ในพื้นที่อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี และอ�าเภอบ้านสร้าง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุก
ปี เพือ่ ระบายน�้าออกจากนาข้าว ให้ชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ตามฤดูกาล แต่เนือ่ งจากน�้าทีเ่ ก็บกักไว้เป็นเวลานาน
เกิดการเน่าเสีย เมื่อระบายน�้าลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี ก็จะท�าให้ปลาที่ราษฎรเลี้ยงไว้ในกระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี ตายเป็น
บริเวณกว้าง จังหวัดได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวตามหลักวิชาการแล้ว และแจ้งเตือนราษฎรผู้
เลี้ยงปลาในกระชังให้ทราบล่วงหน้าก่อนการระบายน�้าทุกครั้ง แต่ยังมีความสูญเสียเกิดขึ้นจึงขอหารือดังนี้
๑. การเกิดเหตุปลาทีร่ าษฎรเลีย้ งไว้ในกระชังในแม่นา�้ ปราจีนบุรตี าย เพราะน�า้ เสียทีจ่ งั หวัดได้ทา� การ
ระบายจากประตูระบายน�า้ คลองสารภีดงั กล่าว ข้างต้น ถือเป็นภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
๒. หากเป็นภัยพิบัติที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ตามระเบียบฯ ในข้อ ๑ การประกาศภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน จะก�าหนดให้เป็นภัยพิบัติอะไรรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาแล้วเห็นว่า การทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรจี า� เป็นต้องเปิดประตู
ระบายน�า้ เพือ่ ระบายน�า้ ออกจากนาข้าว ให้ชาวนาสามารถเก็บเกีย่ วข้าวได้ตามฤดูกาลเป็นภารกิจตามอ�านาจหน้าทีข่ อง
ทางราชการ การที่น�้าซึ่งระบายออกจากนาข้าวลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี มีภาวะเน่าเสียส่งผลกระทบท�าให้ปลาที่ราษฎร
เลี้ยงไว้ใน กระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี ตายเป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะเป็นเหตุภัยพิบัติ แต่เนื่องจากเหตุภัยพิบัติดัง
กล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีและราษฎรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี
ต่างก็ทราบก�าหนดการเปิดประตูระบายน�้าคลองสารภีล่วงหน้า และคาดหมายได้ถึงผลกระทบจากน�้าเสียที่ระบายลง
สู่แม่น�้าปราจีนบุรี เหตุภัยพิบัติดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการฯ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดปราจีนบุรีจึงควรมีการวางแผนด�าเนินการแก้ไขปัญหา
โดยใช้จ่ายจากงบประมาณปกติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการปรับปรุงสภาพแหล่งน�้าและสภาพน�้ามิ
ให้เกิดการเน่าเสีย และการชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จังหวัดปราจีนบุรีจึงไม่สามารถประกาศภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรตามระเบียบที่อ้างถึงได้ จึงขอหารือว่าความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
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จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
ด้วย เพื่อจักได้แจ้งให้จังหวัดปราจีนบุรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีสมบัติ พรประสิทธิ์)
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓ มี.ค.๒๕๕๒
ส�านักงานกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐
โทรสาร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐
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ที่ ปจ ๐๐๓๔/๑๓๘๖

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ.๒๕๒๓๐
๒๙ มกราคม ๒๕๕๒

เรื่อง
เรียน

ขอหารือกรณีปลาตายเนื่องจากน�้าเสีย
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้วยในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ทุกปี จังหวัดปราจีนบุรี มีความจ�าเป็นต้องเปิดประตูระบาย
น�้าคลองสารภี ในพื้นที่อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี และอ�าเภอบ้านสร้างลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อระบายน�้าที่เก็บกักไว้
ช่วยเหลือเกษตรกรทีเ่ พาะปลูกข้าวให้ทา� การเก็บเกีย่ วข้าวได้ ซึง่ การเปิดประตูระบายน�า้ คลองสารภี เพือ่ ระบายน�า้ ออก
จากนาข้าวลงสูแ่ ม่นา�้ ปราจีนบุรี ท�าให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรทีเ่ ลีย้ งปลากระชังในแม่นา�้ ปราจีนบุรี เนือ่ งจากน�า้ ทีเ่ ก็บ
กักไว้เป็นเวลานานเกิดภาวะน�้าเสียพอระบายน�้าลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี อาจท�าให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี
ของเกษตรกรตายเป็นบริเวณกว้างได้ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ ดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น
๑.๑ ปรับปรุงประตูระบายน�า้ จากแบบโค้งเปลีย่ นเป็นประตู ๒ บาน เลือ่ นขึน้ และลงเพือ่ ป้องกัน
ตะกอนที่จะไหลไปกับน�้า
๑.๒ รณรงค์จัดท�าน�้าหมักชีวภาพ EM ส�าหรับเทลงในแม่น�้าเพื่อให้น�้ามีคุณภาพดีขึ้น
๑.๓ การเพิ่มค่าออกซิเจนในน�้าโดยใช้เครื่องสูบน�้า สูบน�้าแล้วพ่นไปในอากาศ
๑.๔ การจัดเรือตรวจการณ์ และเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ตรวจสอบและจับกุมผูก้ ระท�าความผิดกฎหมายประมง
๑.๕ วางระบบบริหารจัดการ การเปิด-ปิดประตูระบายน�้า
๑.๖ แต่งตัง้ คณะท�างานก�ากับดูแลการปล่อยน�า้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสูแ่ ม่นา�้ ล�าคลอง
๑.๗ ประสานกรมควบคุมมลพิษให้จัดเจ้าหน้าที่มาประจ� าในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม
เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาน�้าเสีย
๑.๘ ขอความร่วมมือจากราษฎรให้งดใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชในช่วงท�านาปรัง ให้มาใช้สาร
อินทรีย์แทน
๑.๙ ลดการเลี้ยงปลาในกระชัง ควบคุมการก่อสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า และอนุมัติให้เลี้ยงปลาใน
กระชังได้ตามที่จังหวัดก�าหนด ขอให้เกษตรกรลดการเลี้ยงปลาในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม
๒. การแก้ไขปัญหาระยะยาว
๒.๑ จัดระบบชลประทานและปรับเปลีย่ นพันธุข์ า้ วทีม่ ใี บน้อย เพือ่ ลดการเน่าเสียหรือหมักหมม
๒.๒ ขอสนับสนุนน�้าจากอ่างเก็บน�้าขุนด่านปราการชล เพื่อช่วยเจือจางความสกปรกของน�้าใน
คลองสารภี
๒.๓ อบรมกลุ่มผู้ใช้น�้าให้มีความรู้และความร่วมมือตรวจสอบคุณภาพน�้า
๒.๔ สร้างระบบนิเวศน์ให้แม่น�้า จัดหาพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงแม่น�้า
๒.๕ สร้างจิตส�านึกให้ประชาชนเข้าใจการปฏิบตั งิ านของทางราชการให้นกึ ถึงประโยชน์ของส่วน
รวมมากกว่าส่วนตัว
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๒.๖ ตั้งคณะท�างานตรวจสอบน�้าทิ้งจากชุมชนให้มีการบ�าบัดก่อนทิ้งลงแม่น�้าหากจังหวัดได้
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มทีแ่ ล้ว แต่ยงั ไม่สามารถป้องกันภาวะน�า้ เสีย และท�าให้ปลาทีเ่ ลีย้ งในกระชังของเกษตรกร
ตายได้
จังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาเห็นว่า ซึง่ กรณีดงั กล่าวไม่เข้าประเภทภัยพิบตั ทิ กี่ �าหนดไว้ จึงถือเป็นภัยพิบตั ิ
อื่นๆ ตามความหมายของภัยพิบัติแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ พ.ศ.๒๕๔๖ แต่เพื่อความ
ชัดเจน ถูกต้อง เป็นไปตามการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ จังหวัดจึงขอหารือในประเด็น ดังนี้
๑. สาเหตุน�้าเสียท�าให้ปลาในกระชังที่เลี้ยงในแม่น�้าของเกษตรกรตายเป็นบริเวณกว้าง ถือเป็นภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ หรือไม่
๒. หากกรณีดังกล่าวสามารถให้การช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ จังหวัดจะประกาศเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งจังหวัดทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
โทร.๐-๓๗๔๕-๔๔๑๖
โทรสาร ๐-๓๗๔๕-๔๔๒๐
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ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๙๕๐

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๔๐๐
๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง
เรียน
อ้างถึง

หารือการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/๑๓๗๕๑
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
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รับอนุมัติจากกระทรวงการคลั
ก่อดนอุบลราชธานีจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งอยู่นอกเหนือ
หลักเกณฑ์และวิธดี๒.ำ� เนินการที
การให้
ยเหลือผูป้ จระสบภั
พิบตั ปกิ รณี
เฉิน พ.ศ.๒๕๕๑
ด้รบั ซึอนุ
ากกระทรวง
จ่ งั คหวัวามช่
ดอุบวลราชธานี
ดั ซือ้ อุปยกรณ์
อ้ งกัฉนกุ และเครื
อ่ งพ่นยาฆ่โดยไม่
าเชือ้ ไโรค
ง่ อยูมตน่ั จิ อกเหนื
อหลัก
การคลั
เป็ธนีดการด�
เนินการที
่ไม่วสยเหลื
อดคล้ออผูงกั
บระเบียยพิบกระทรวงการคลั
งฯ จึงไม่สามารถใช้
เกณฑ์แงละวิ
�าเนินำการให้
ความช่
้ประสบภั
บัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑
โดยไม่ได้จร่าับยเงิ
อนุนมทดรองราชการ
ัติจากกระทรวง
ตามระเบี
ดังกล่าาเนิวนและถื
ความรัอบงกัผิบดระเบี
ชอบของจั
งหวัดที่จะต้องพิงฯจารณาจั
หางบประมาณอื
่นชดใช้เงินทดรอง
การคลัง ยเป็บฯ
นการด�
การทีอ่ไเป็
ม่สนอดคล้
ยบกระทรวงการคลั
จึงไม่สดามารถใช้
จ่ายเงินทดรองราชการตา
ราชการที
่ายไปแล้
ว ซึ่งอกรมป้
องกันบฯ ผิได้
แจ้งให้จังหวั
ราบแล้ดวหางบประมาณอื
ถึง ๒ ครั้ง แต่จัง่นหวั
ดอุบเงิลราชธานี
มระเบียบฯ่ได้ใดัช้งจกล่
าว และถื
เป็นความรั
ดชอบของจั
งหวัดอุดบทีลราชธานี
่จะต้องพิจทารณาจั
ชดใช้
นทดรอง
ยัราชการที
งคงชี้แจงเหตุ
่มเติวมซึและขอทบทวนความเห็
กล่ดาอุว บพร้
อมทั้งขอให้
กรมป้
ฯ ้งด�ำแต่เนิจนังการขออนุ
มัติเงิน
่ได้ใช้จผ่าลเพิ
ยไปแล้
่งกรมป้องกันฯ ได้แจ้งให้นดัจังงหวั
ลราชธานี
ทราบแล้
วถึอง งกั๒นครั
หวัดอุบลราชธานี
งบประมาณชดใช้
เงิน่มทดรองราชการให้
แก่จังหวัด นดังดันัง้นกล่เพื
ข้อ้งยุขอให้
ติในเรืก่อรมป้
งดังอกล่งกัานว ฯจึงด�ขอหารื
อว่า ความเห็
ยังคงชี้แจงเหตุผลเพิ
เติมและขอทบทวนความเห็
าว่อให้
พร้ไอด้มทั
าเนินการขออนุ
มัติเนงินกรม
งบ
ป้องกันฯ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
ประมาณชดใช้เงินทดรองราชการให้แก่จังหวัด ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องดังกล่าว จึงขอหารือว่า ความเห็นกรมป้อ
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กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถูกต้องแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
กรมบัญชีกลาง
ส�านักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย
โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐
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ที่ มท ๐๖๑๗/๑๓๗๕๑

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอู่ทองนอก กทม.๑๐๓๐๐
๒๖ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง
หารือการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เรียน
ปลัดกระทรวงการคลัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
กรณีโรคระบาดในสุกร (PRRS) จังหวัดอุบลราชธานี
๒. ส�าเนาหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/๖๒๙๔
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๓. ส�าเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๓๔/๓๒๙๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๔. ส�าเนาหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท ๐๖๑๗/๗๖๔๓
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
๕. ส�าเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๓๔/๓๖๔๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้สง่ หลักฐานการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบสภัยพิบตั ิ
กรณีฉุกเฉิน (โรคระบาด PRRS ในสุกร) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อขออนุมัติเงินงบประมาณชดใช้เงิน
ทดรองราชการของจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติสั่งจ่ายไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบสภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยพิบตั ใิ นเขตจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวแล้ว พบว่า จังหวัดใช้จา่ ย
เงินทดรองราชการบางส่วนจัดซือ้ ชุดอุปกรณ์ปอ้ งกันโรคและเครือ่ งพ่นยาฆ่าเชือ้ โรค ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวง
การคลังก�าหนดจึงส่งเอกสารการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการคืนจังหวัดอุบลราชธานีตอ่ มา จังหวัดอุบลราชธานีชแี้ จงเหตุผล
ความจ�าเป็นเพิ่มเติมที่ต้องจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคส�าหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
และขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาขออนุมัติเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการให้แก่จังหวัด
ซึง่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเหตุผลความจ�าเป็นของจังหวัดแล้วเห็นว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบสภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้ส่วนราชการใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสภัยพิบัติ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และอัตราการช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังก�าหนด ดังนั้น การที่จังหวัดจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรค และเครื่องพ่นยาฆ่า
เชื้อโรคซึ่งมิได้ก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ จึง
เป็นการด�าเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ และไม่สามารถใช้จา่ ยเงินทดรองราชการได้ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจึงแจ้งให้จงั หวัดอุบลราชธานีทราบและพิจารณาจัดหางบประมาณอืน่ ชดใช้เงินทดรองราชการ ที่
ได้ใช้จา่ ยไปแล้วให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว ปรากฏว่า จังหวัดอุบลราชธานียงั คงขอทบทวนความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยชีแ้ จงเหตุผลความจ�าเป็นเร่งด่วนทีต่ อ้ งจัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันโรคและเครือ่ งพ่นยาฆ่าเชือ้ โรคในการยับยัง้
ก�าจัด ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคระบาด PRRS ในสุกร อย่างเด็ดขาด ในเวลาจ�ากัดและรวดเร็วให้พร้อมเพรียงกัน
ทุกพื้นที่ และขอให้กรมป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยเสนอความเห็นของจังหวัดน�าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นชอบและส่ง
ให้ส�านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการให้แก่จังหวัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๑ – ๕
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาแล้วเห็นว่า
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบสภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน
พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สว่ นราชการใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าของผู้ประสบสภัยพิบัติโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการช่วยเหลือที่กระทรวงการ
คลังก�าหนด และหากส่วนราชการมีความจ�าเป็นต้องจ่ายเงินทดรองราชการ นอกเหนือหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดจะต้องได้
รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน
๒. การที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคและเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งอยู่นอกเหนือ
หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังเป็นการด�าเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ จึงไม่สามารถใช้จา่ ยจากเงินทดรอง
ราชการตามระเบียบฯ ดังกล่าวได้ และถือเป็นความรับผิดชอบของจังหวัดที่จะต้องพิจารณาจัดหางบประมาณอื่นชดใช้
เงินทดรองราชการที่ได้ใช้จ่ายไปแล้ว
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบแล้วถึง ๒ ครั้ง แต่
จังหวัดอุบลราชธานียงั คงชีแ้ จงเหตุผลเพิม่ เติมและข้อทบทวนความเห็นดังกล่าว พร้อมทัง้ ขอให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยด�าเนินการขออนุมัติเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการให้แก่จังหวัด ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องดัง
กล่าว จึงใคร่ขอหารือว่า ความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างต้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนตรวจสอบเงินช่วยเหลือ
โทร. / โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๒๒๑๕
“ด�ารงธรรมน�าไทยใสสะอาด”
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ข้อมูลประกอบ
การพิจารณาความเสียหาย
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเสียหาย
ด้านพืช
		 ข้าว
๑. ผลกระทบจากอุทกภัย
		
ปัญหาน�้ำท่วมในนาข้าว
พันธุข์ า้ วทีส่ ามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพทีม่ นี ำ�้ ท่วมขัง ประกอบด้วยพันธุข์ า้ ว ๒ ชนิด ตามลักษณะ
ของระดับน�้ำที่ท่วมขังในนาข้าว  คือ
(๑) พันธุ์ข้าวทนน�้ำลึก เป็นพันธุ์ข้าวที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระดับ ๕๐-๑๐๐ เซนติเมตร
ได้แก่  พันธุ์  กข ๑๙  หันตรา ๖๐  ปราจีนบุรี ๒
(๒) พันธุ์ข้าวขึ้นน�้ำ  เป็นพันธุ์ข้าวที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระดับ สูงกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร
ได้แก่  พันธุ์  พรายงามปราจีนบุรี  เล็บมือนาง ๑๑๑  ปิ่นแก้ว ๕๖
		
ผลกระทบต่อการปลูกข้าวในสภาพน�้ำท่วมขัง
ปัญหาการเกิดน�ำ้ ท่วมขังในนาข้าวนัน้   จะมีผลเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับต้นข้าว  ก็ขนึ้ อยูก่ บั ระดับน�ำ้
ทีท่ ว่ มต้นข้าว  ลักษณะของน�ำ้ ทีท่ ว่ มขัง  และระยะเวลาทีน่ ำ�้ ขังอยูใ่ นนา  จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวดังนี้

1
2
3

4
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ระดับน�้ำท่วมต้นข้าว
ลักษณะของน�้ำ
น�้ำท่วมไม่มิดต้นข้าวมี
น�้ำใส หรือ น�้ำขุ่น
ส่วนของต้นข้าวโผล่ผิวน�้ำ 
มากกว่า ๓๐ ซม.
น�้ำท่วมไม่มิดต้นข้าว
น�้ำขุ่นและลักษณะน�้ำนิ่ง
มีสว่ นของต้นข้าวโผล่ผวิ น�ำ 
้ จะมีผลกับต้นข้าว
น้อยกว่า ๓๐ ซม.
มากกว่า
น�้ำท่วมมิดต้นข้าว
น�้ำขุ่นและลักษณะน�้ำนิ่ง
จะมีผลกับต้นข้าว
มากกว่า
น�้ำท่วมมิดต้นข้าว

ระยะเวลาน�้ำท่วม
ผลกระทบต่อข้าว
ต้นข้าวอยูไ่ ด้ในสภาพน�ำ้ ขัง ต้นข้าวยังสามารถเจริญ
เติบโตได้ตามปกติ
น�้ำขังแช่อยู่ ไม่ควรเกิน
๒-๓ สัปดาห์

ถ้าระยะเวลานาน ตันข้าว
จะชะงักการเจริญเติบโต

๓-๕ วัน

ต้นข้าว จะเริ่มมีสีเหลือง
เมื่อน�้ำท่วมเกิน ๓ วัน แต่
ถ้าน�้ำลดลงในวันที่ ๕ ต้น
ข้าวสามารถฟื้นตัวได้โดย
ใส่ปุ๋ยยูเรีย
ต้นข้าวจะตาย
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

น�้ำขุ่นและลักษณะน�้ำนิ่ง มากกว่า ๕ วัน
จะมีผลกับต้นข้าว
มากกว่า
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๒. ภัยแล้ง
ส่วนใหญ่เกิดขึ้น ๒ ช่วงในรอบปี คือในช่วงกลางฤดูฝน เนื่องจากฝนทิ้งช่วงประมาณระหว่างเดือน
ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และเกิดขึ้นในช่วงต่อระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อน ประมาณปลายเดือนตุลาคม
ถึงเดือนเมษายน ผลกระทบจากความแห้งแล้งต่อการเจริญเติบโตของข้าว ในระยะกล้าท�ำให้ชะงักการเจริญเติบโต
ใบเหี่ยวเฉา จนถึงแห้งตาย ถ้าเกิดขึ้นในระยะแตกกอจนถึงระยะก�ำเนิดช่อดอกจะท�ำให้ข้าวมีเมล็ดลีบมาก จนถึงต้นข้าว
แห้งตายได้
๓. ผลกระทบจากภัยหนาว
ส่วนใหญ่เกิดขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเย็นหรืออุณหภูมิต�่ำ  เรียกว่าข้าวกระทบหนาว ซึ่งถ้าเกิด
ขึ้นในระยะกล้าจะท�ำให้ต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโต แคระแกรน ใบเหลือง จนถึงต้นกล้าแห้งตายได้ ถ้าเกิดขึ้นในระยะ
ก�ำลังแตกกอและก�ำเนิดช่อดอก จะท�ำให้ต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโต ใบเหลือง ออกดอกล่าช้า รวงโผล่ไม่พ้นกาบใบธง
และถ้าเกิดในระยะออกดอกหรือระยะผสมเกสรจะท�ำให้เกสรตัวผู้ไม่สมบูรณ์ ผสมเกสรไม่ติดและมีเมล็ดลีบมาก
การช่วยเหลือกรณีภัยหนาว ให้พิจารณาจาก
(๑) ระยะกล้า ต้นกล้าในนาทั้งหมดแห้งตาย มาสามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้
(๒) หลังจากข้าวออกรวงแล้ว พบว่า มีเมล็ดลีบต่อรวงมากเกินกว่า ๕๐ % ขึ้นไป
๔. ผลกระทบจากอากาศร้อนจัด
ถ้าเกิดขึ้นในระยะข้าวก�ำลังตั้งท้องและระยะออกดอก จะท�ำให้เมล็ดลีบมากบริเวณปลายรวงหรือ
รวงลีบทั้งรวง ลักษณะเหมือนข้าวหัวงอก แต่ไม่เกิดอาการกับข้าวทุกรวงในกอ จึงท�ำให้เสียหายแก่ผลผลิตไม่มาก
ไม่จ�ำเป็นต้องจ่ายชดเชย
๕. ผลกระทบจากแมลงศัตรูข้าว
หนอนกระทู้กล้า
หนอนกระทู้กล้า การระบาดของหนอนกระทู้กล้าพบระบาดรุนแรงภายหลังน�้ำท่วม เกิดเฉพาะบางพื้นที่ และบางปี
ไม่แน่นอน เมื่อมีการระบาดมักรุนแรง เนื่องจากตัวหนอนเข้าท�ำลายเป็นจ�ำนวนมากคล้ายกองทัพ ท�ำลายต้นกล้าข้าว
อย่างรวดเร็วภายใน ๑-๒ วัน หนอนจะกัดกินใบข้าวทัง้ ใบ เหลือไว้แต่กา้ นใบ
ไม่สามารถคาดการณ์การระบาดได้ลว่ งหน้า
ลักษณะการท�ำลาย
ใบข้าวถูกกัดท�ำลายเหลือแต่ก้านใบเกือบทั้งแปลง และพบตัวหนอนจ�ำนวนมากคล้าย
กองทัพในนาขณะท�ำลาย
ความรุนแรง
เนื้อที่นาถูกท�ำลายมากกว่า ๘๐%
ระยะเวลาการท�ำลาย ภายใน ๑-๒ วัน
หลักเกณฑ์การชดเชย ผลผลิตเสียหายเกือบ ๑๐๐% เนื่องจากต้นข้าวใบถูกท�ำลายจนไม่สามารถสร้างอาหารได้
ระยะกล้าอาจต้องปักด�ำหรือหว่านใหม่
เพลี้ยไฟ
พบระบาดในระยะกล้า โดยเฉพาะสภาพที่อากาศแห้งแล้ง และฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องกัน นาข้าวขาดน�้ำ  ระบาดรุนแรง
ท�ำให้ข้าวแห้งตายทั้งแปลงได้ โดยเฉพาะนาข้าวที่อาศัยน�้ำฝน
ลักษณะการท�ำลาย
ใบข้าวแสดงอาการเหี่ยวและแห้งเกือบทั้งใบ
ความรุนแรง
เนื้อที่ระบาดมากกว่า ๘๐% เฉพาะนาข้าวที่อาศัยน�้ำฝนเท่านั้น
ระยะเวลาการท�ำลาย ภายใน ๑๕-๒๐ วันหลังหว่านข้าวหรือตกกล้า
หลักเกณฑ์การชดเชย ท�ำให้ต้นข้าวแห้งและเน่าในนา อาจต้องหว่านข้าวหรือตกกล้าใหม่
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หนอนกระทู้คอรวง
กัดกินระแง้หรือคอรวงข้าวในระยะข้าวออกรวง ท�ำให้รวงขาดห้อย การระบาดจะรุนแรงในสภาพทีฝ่ นตกหนักผิดปรกติ
จนกระทัง่ น�ำ้ ท่วม และหลังน�ำ้ ลดจะเกิดหนอนกระทูค้ อรวงระบาด มักพบระบาดหลายๆ พืน้ ทีห่ รือหลายจังหวัดพร้อมๆกัน
ไม่สามารถคาดการณ์การระบาดได้ล่วงหน้า
ลักษณะการท�ำลาย
รวงข้าวถูกกัดท�ำลายจนขาด
ความรุนแรง
พบระบาดรุนแรงภายหลังน�้ำท่วมในสภาพที่มีฝนตกหนักผิดปรกติ
จนเกิดน�้ำท่วม
ระยะเวลาการท�ำลาย รวงข้าวถูกท�ำลายมากกว่า ๘๐% ของเนื้อที่ปลูก
หลักเกณฑ์การชดเชย ผลผลิตข้าวเลียหายมากกว่า ๘๐%
ด้วงด�ำ ตัวเต็มวัย
พบระบาดรุนแรงในนาหว่านข้าวแห้ง ช่วงข้าวอายุ ๑๕-๔๕ วัน หลังข้าวงอก เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตทุ่งกุลาร้องไห้ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี
โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม สภาพนาข้าวทีข่ าดน�ำ้ เนือ่ งจากฝนทิง้ ช่วงนานหลังหว่านข้าว โดยตัวเต็มวัย
จะมุดเป็นรอยระดับรากข้าวท�ำให้ต้นกล้าข้าวล้ม ใบข้าวจะเหลืองและแห้งตายเนื่องจากรากลอย ส�ำหรับข้าวอายุ
ประมาณ ๑๕-๒๕ วันหลังงอก ส่วนข้าวที่ตั้งตัวได้แล้วด้วงด�ำจะกัดกินส่วนสีขาวเหนือรากที่อยู่ใต้ดิน
ไม่สามารถคาดการณ์การระบาดได้ล่วงหน้า
ลักษณะการท�ำลาย
ตัวเต็มวัยจะมุดท�ำให้ต้นกล้าข้าวล้ม ใบข้าวจะเหลืองและแห้งตาย
ความรุนแรง
ต้นข้าวแห้งตายมากกว่า ๗๐% ของเนื้อที่ปลูก เฉพาะนาข้าวที่ปลูกโดยวิธีหว่านข้าวแห้ง
และปลูกตามฤดูปลูกปกติเท่านั้น
ระยะเวลาการท�ำลาย เฉพาะระยะกล้าภายใน ๑-๒ สัปดาห์หลังฝนทิ้งช่วงนาน ในฤดูปลูกปกติ
หลักเกณฑ์การชดเชย ระยะต้นกล้าอาจต้องหว่านข้าวใหม่
แมลงบั่ว
พบระบาดรุนแรงในเขตนาน�้ำฝนแถบจังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงราย และตาก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ได้แก่ หนองคาย เลย และอุบลราชธานี ท�ำลายข้าวโดยกัดกินส่วนหน่ออ่อนภายในต้นข้าวท�ำให้ต้นข้าว
ไม่เจริญเติบโตเป็นใบ แต่จะเป็นหลอดคล้ายธูปแทนใบ และไม่สามารถสร้างเป็นรวงข้าวได้
ไม่สามารถคาดการณ์การระบาดได้ล่วงหน้า
ลักษณะการท�ำลาย
ตัวหนอนท�ำลายยอดอ่อนของต้นข้าวท�ำให้ใบข้าวเปลี่ยนเป็นหลอดไม่สร้างรวงข้าว
ความรุนแรง
การระบาดรุนแรงท�ำให้ต้นข้าวเป็นหลอดมากกว่า ๗๐% ของเนื้อที่ปลูก
ระยะเวลาการท�ำลาย ข้าวหลังหว่านหรือปักด�ำ ๑๕-๒๐ วัน
หลักเกณฑ์การชดเชย ระยะข้าวหลังหว่านหรือปักด�ำ  ๑๕-๒๐ วัน อาจต้องปลูกใหม่ เฉพาะนาข้าวในเขต
ภาคเหนือตอนบน และภาคอีสานตอนบน
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เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยท�ำลายข้าวโดยการดูดกินน�ำ้ เลีย้ งจากบริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน�ำ 
้ ท�ำให้ตน้ ข้าวมีอาการ
ใบเหลืองแห้ง ลักษณะคล้ายถูกน�้ำร้อนลวก แห้งตายเป็นหย่อมๆเรียก “อาการไหม้” โดยทั่วไปพบอาการไหม้ในระยะ
ข้าวแตกกอถึงระยะออกรวง และเป็นพาหะน�ำเชื้อไวรัสโรคใบหงิก มาสู่ต้นข้าวท�ำให้ต้นข้าวมีอาการแคระแกร็น
ต้นเตี้ย ใบสีเขียว แคบและสั้น ใบแก่ช้ากว่าปรกติ ปลายใบบิด เป็นเกลียว และ ขอบใบแหว่งวิ่น
ลักษณะการท�ำลาย
ตั ว อ่ อ นและตั ว เต็ ม วั ย ท� ำ ลายข้ า วโดยการดู ด กิ น น�้ ำ เลี้ ย งจากบริ เวณโคนต้ น ข้ า ว
ระดับเหนือผิวน�้ำ ท�ำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองและแห้งตายกระจายทั่วแปลง
ความรุนแรง
สภาพที่ประชากรแมลงหนาแน่นมากสังเกตจากมีเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาลบินมาเล่นไฟฟ้า
ตามบ้านจ�ำนวนไม่สามารถนับได้และต้นข้าวในนา แสดงอาการไหม้ในระยะข้าวออกรวง
มากกว่า ๗๐%
ระยะเวลาการท�ำลาย สภาพที่มีการระบาดรุนแรงจนไม่สามารถความคุมประชากรได้เป็นพื้นที่กว้างมากและ
ครอบคลุมจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
หลักเกณฑ์การชดเชย ผลผลิตข้าวเสียหายมากกว่า ๗๐% ในข้าวพันธุ์ต้านทานและเสียหายเกือบ ๑๐๐%
ในข้าวพันธุ์อ่อนแอ
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เกณฑ์การพิจารณาความเสียหายของพืชเนื่องจากภัยธรรมชาติ
กรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๕๑
ชนิดภัย
ธรรมชาติ
๑. น�้ำท่วม

ชนิดพืช
ไม้ผล / ไม้ยืนต้น ประเภท
ทนน�้ำท่วม
ประเภทไม่
ทนน�้ำท่วม

พืชไร่

ประเภททนน�้ำ
ท่วม
ประเภทไม่ทนน�้ำ
ท่วม

พืชผัก / ไม้ดอก ประเภท
/ ไม้ประดับ
ทนน�้ำท่วม
ประเภท
ไม่ทนน�้ำท่วม

หมายเหตุ
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ระดับความ
รุนแรง

ระยะเวลา
ลักษณะ
ที่เกิดความ ความเสี
ยหาย
เสียหาย

มาก

มากกว่า ๓๐ วัน

ปานกลาง

ไม่เกิน ๓๐ วัน

น้อย

ไม่เกิน ๑๕ วัน

มาก

มากกว่า ๑๕ วัน

ปานกลาง

ไม่เกิน ๑๕ วัน

น้อย

ไม่เกิน ๕ วัน

มาก

มากกว่า ๒๐ วัน

ปานกลาง

ไม่เกิน ๒๐ วัน

น้อย

ไม่เกิน ๑๐ วัน

มาก

มากกว่า ๕ วัน

น้อย

ไม่เกิน ๕ วัน

มาก

มากกว่า ๑๐ วัน

น้อย

ไม่เกิน ๕ วัน

มาก

มากกว่า ๕ วัน

น้อย

๒ วัน

น�้ำท่วมยอด
และใบ
ใบและยอดอยู่
เหนือระดับน�้ำ
น�้ำท่วมเฉพาะ
โคนต้น
น�้ำท่วมยอด
และใบ
ใบและยอดอยู่
เหนือระดับน�้ำ
น�้ำท่วมเฉพาะ
โคนต้น
น�้ำท่วมยอดและ
ใบ
ใบและยอดอยู่
เหนือระดับน�้ำ
น�้ำท่วมเฉพาะ
โคนต้น
น�้ำท่วมยอด
และใบ
น�้ำท่วมเฉพาะ
โคนต้น
น�้ำท่วมยอด
และใบ
น�้ำท่วมเฉพาะ
โคนต้น
น�้ำท่วมยอด
และใบ
น�้ำท่วมเฉพาะ
โคนต้น

ระยะเวลา
ฟื้นฟู
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๖๐ วัน
๓๐ – ๔๕ วัน
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๖๐ วัน
๑๕ วัน
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๓๐ วัน
๑๕ วัน
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๑๕ วัน
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๑๐ วัน
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๕ วัน

๑. ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากโรคและแมลง ความเสียหายต้องรายงาน
เป็น % ของการเข้าท�ำลายโดยเปรียบเทียบขนาด ๑ ไร่ = ๑๐๐ %
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ชนิดภัย
ธรรมชาติ

ชนิดพืช

๒. ภัยแล้ง
ไม้ผล / ไม้ยืนต้น ประเภททนแล้ง
(รวมถึงความชื้น
จากน�้ำค้าง)
ประเภทไม่ทน
แล้ง

พืชไร่

พืชผัก / ไม้ดอก
/ ไม้ประดับ

หมายเหตุ

ระดับความ
รุนแรง
มาก

ระยะเวลา
ลักษณะ
ที่เกิดความ ความเสี
ยหาย
เสียหาย
๖๐ วันขึ้นไป

ปานกลาง

ไม่เกิน ๖๐ วัน

น้อย

ไม่เกิน ๔๕ วัน

มาก

๓๐ วันขึ้นไป

ปานกลาง

ไม่เกิน ๓๐ วัน

น้อย

ไม่เกิน ๑๐ วัน

มาก

มากกว่า ๖๐ วัน

ปานกลาง

ไม่เกิน ๖๐ วัน

น้อย

ไม่เกิน ๑๐ วัน

มาก

๓๐ วันขึ้นไป

ปานกลาง

ไม่เกิน ๑๕ วัน

น้อย

ไม่เกิน ๑๐ วัน

ขาดน�้ำติดต่อกัน
และใบกับยอด
แห้ง
ขาดน�้ำใบและ
ยอดแห้ง ๕๐ %
ขาดน�้ำใบและ
ยอดเริ่มแห้ง
ขาดน�้ำใบและ
ยอดแห้ง
ขาดน�้ำใบและ
ยอดแห้ง ๕๐ %
ขาดน�้ำใบและ
ยอดเริ่มแห้ง
ขาดน�้ำติดต่อกัน
และใบกับยอด
แห้ง
ขาดน�้ำใบและ
ยอดแห้ง ๕๐ %
ขาดน�้ำใบและ
ยอดเริ่มแห้ง
ขาดน�้ำติดต่อกัน
และใบกับยอด
แห้ง
ขาดน�้ำใบและ
ยอดแห้ง ๕๐ %
ขาดน�้ำใบและ
ยอดเริ่มแห้ง

ระยะเวลา
ฟื้นฟู
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๖๐ วัน
๓๐ – ๔๕ วัน
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๔๕ วัน
๑๕ วัน
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๑๕ วัน
๑๐ วัน
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๑๕ วัน
๗ วัน

๑. ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากโรคและแมลง ความเสียหายต้องรายงาน
เป็น % ของการเข้าท�ำลายโดยเปรียบเทียบขนาด ๑ ไร่ = ๑๐๐ %

คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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ชนิดภัย
ธรรมชาติ

ชนิดพืช

๓. โรคและ
ไม้ผล / ไม้ยืนต้น
แมลงศัตรูพืช

ระดับความ
รุนแรง
มาก

ปานกลาง
น้อย
พืชไร่

มาก
ปานกลาง
น้อย

พืชผัก / ไม้ดอก
/ ไม้ประดับ

มาก
ปานกลาง
น้อย

๔. ดินและโคน
ถล่ม

ไม้ผล / ไม้ยืนต้น

มาก
ปานกลาง
น้อย

หมายเหตุ

136

พืชไร่

มาก

พืชผัก / ไม้ดอก
/ ไม้ประดับ

มาก

ระยะเวลา
ลักษณะ
ที่เกิดความ ความเสี
ยหาย
เสียหาย
๗๑ % ขึ้นไป ล�ำต้นและ
ใบถูกท�ำลาย
๒๖ – ๗๐ % ล�ำต้นและ
ใบถูกท�ำลาย
ไม่เกิน ๒๕ % ล�ำต้นและ
ใบถูกท�ำลาย
๕๑ % ขึ้นไป

ล�ำต้นและ
ใบถูกท�ำลาย
๒๖ – ๕๐ %
ล�ำต้นและ
ใบถูกท�ำลาย
ไม่เกิน ๒๕ %
ล�ำต้นและ
ใบถูกท�ำลาย
๒๕ % ขึ้นไป
ล�ำต้นและ
ใบถูกท�ำลาย
๖ – ๒๕ %
ล�ำต้นและ
ใบถูกท�ำลาย
5%
ล�ำต้นและ
ใบถูกท�ำลาย
๑๐ วันขึ้นไป
ต้นไม้ล้มและ
รากลอยเหนือดิน
๕ – ๑๐ วัน ต้นไม้เอนเอียง
ระดับ ๔๕ องศา
ไม่เกิน ๕ วัน ใบและยอดฉีก
ขาดและกิ่งหัก
บางส่วน
100%
ดินและโคน
หล่นทับถม
100%
ดินและโคน
หล่นทับถม

ระยะเวลา
ฟื้นฟู
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๓๐ วัน
๑๕ วัน
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๑๕ วัน
๕ วัน
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๒๐ วัน
๕ วัน
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
๑๕ วัน
๑๐ วัน
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้
ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้

๑. ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากโรคและแมลง ความเสียหายต้องรายงาน
เป็น % ของการเข้าท�ำลายโดยเปรียบเทียบขนาด ๑ ไร่ = ๑๐๐ %
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แบบ กษ ๐๑
แบบ กษ ๐๒
แบบ กษ ๐๓

ด้านพืช
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แบบยื่นความจ�ำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช

กษ ๐๑

รับแจ้งตามอ�ำเภอที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และ ต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย

๑. ข้อมูลการเกิดภัย
ชนิดภัย [  ] ฝนทิ้งช่วง [  ] ภัยแล้ง [  ] อุทกภัย [  ] วาตภัย [  ] พายุลูกเห็บ [  ] อัคคีภัย [  ] ศัตรูพืชระบาด [  ] อื่นๆ
ชื่อภัย
ช่วงการเกิดภัย ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
๒. ข้อมูลเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ผู้ใช้สิทธ์แทน
๒.๑ ชื่อ
ชื่อ
๒.๒ เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน
เลขบัตร
๒.๓ ที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน  
๒.๔ ที่อยู่ปัจจุบัน
๒.๕ เลขที่บัญชีเงินฝากธกส.
สาขา
๓. ข้อมูลความเสียหาย
รายการ
๑. สถานที่ที่ตั้งแปลง
๒. เขตการใช้น�้ำชลประทาน

แปลงที่

แปลงที่

แปลงที่

แปลงที่

แปลงที่

แปลงที่

ชื่อพืช
หมู่ที่
ต�ำบล

ชื่อพืช
หมู่ที่
ต�ำบล

ชื่อพืช
หมู่ที่
ต�ำบล

ชื่อพืช
หมู่ที่
ต�ำบล

ชื่อพืช
หมู่ที่
ต�ำบล

ชื่อพืช
หมู่ที่
ต�ำบล

[  ] ในเขต  [  ] นอกเขต

[  ] ในเขต  [  ] นอกเขต

[  ] ในเขต  [  ] นอกเขต

[  ] ในเขต  [  ] นอกเขต

[  ] ในเขต  [  ] นอกเขต

[  ] ในเขต  [  ] นอกเขต

[  ] ของตนเอง   [  ] เช่า

[  ] ของตนเอง   [  ] เช่า

[  ] ของตนเอง   [  ] เช่า

[  ] ของตนเอง   [  ] เช่า

[  ] ของตนเอง   [  ] เช่า

[  ] ของตนเอง   [  ] เช่า

๓. การถือครองการเกษตร
๓.๑ พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
- ประเภทเอกสารสิทธิ์
- เลขที่เอกสารสิทธิ์
- ระวาง
- พื้นตามเอกสารสิทธิ์
๓.๒ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
๔. พื้นที่ปลูก
๕. พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
๖. ยืนยันการขอรับความช่วย
เหลือ
๗. รับรองข้อมูลความเสียหาย
(ผู้รับรองข้อมูลความเสียหาย
ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน
นายก อบต.
และนายกเทศมนตรี)

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

ไร่

งาน

ตร.ว.

   พื้นที่ขอรับความช่วยเหลือรวม

ไร่

งาน

ตารางวา  (ไม่เกิน ๓๐ ไร่)

ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ของกระทรวงการคลัง รายละไม่เกิน ๓๐ ไร่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ
ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
)

ต�ำแหน่ง

(

ลงชื่อ
)

ต�ำแหน่ง

ท่านได้แจ้งความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติครั้งนี้ที่อ�ำเภออื่นหรือไม่
[   ] ไม่แจ้ง [   ] แจ้ง      อ�ำเภอที่แจ้ง
พื้นที่ขอรับความช่วยเหลือรวม

ลงชื่อ

(

)

ลงชื่อ

(

ต�ำแหน่ง

)

ต�ำแหน่ง

ไร่

ลงชื่อ

(

)

ต�ำแหน่ง

งาน

(

)

ต�ำแหน่ง

ตร.วา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน และทราบดีว่าการให้ข้อมูลเป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา ๑๓๗ แห่งประมวลกฏหมายอาญา
ลงชื่อ

เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย

138

เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกแบบ กษ ๐๑

)

(
วันที่

ลงชื่อ

เดือน

พ.ศ.

)

(
วันที่

เดือน

พ.ศ.

คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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เลขบัตรประชาชน

รวมเกษตรกร

รายชื่อเกษตรกร

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ลงชื่อ
(
)
ต�าแหน่ง
ด้านพืช

ล�าดับที่
ข้าว

ความเสียหาย (ไร่)
พืชไร่
พืชสวนและอื่นๆ

แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ช่วงการเกิดภัยตั้งแต่วันที่
ถึง
หมู่
ต�าบล
อ�าเภอ
จังหวัด

รวม

พิมพ์เมื่อวันที่
วงเงินช่วยเหลือ (บาท)

กษ ๐๒ ระดับหมู่

140
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ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

รวมเกษตรกรไม่ซ�้า

รวม

รวมหมู่ที่ 10

รวมหมู่ที่ 9

รวมหมู่ที่ 7

รวมหมู่ที่ 5

รวมหมู่ที่ 4

รวมหมู่ที่ 3

รวมหมู่ที่ 2

รวมหมู่ที่ 1

หมู่ที่

ด้านพืช

ไร่

ราย

ไร่

พืชไร่
ราย

ไร่

ราย

พืชสวนและอื่นๆ
ไร่

รวม
ราย

พิมพ์เมื่อวันที่

)

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
**หมายเหตุ เกษตรกร 1 คนมีแปลงได้หลายแปลงและได้หลายประเภท (ที่ตั้งสามารถอยู่ได้หลายต�าบล)

ข้าว

ความเสียหาย

แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ช่วงการเกิดภัยตั้งแต่วันที่
ถึง
ต�าบล
อ�าเภอ
จังหวัด

วงเงินช่วยเหลือ
(บาท)

กษ ๐๒ ระดับต�าบล

คู่มือการบริหารจัดการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
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ไร่

ข้าว
ราย

ไร่

พืชไร่
ราย

(

(

(

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ลงชื่อ

)

)

)

(

(

(

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ลงชื่อ

)

)

)

ค�ารับรองการให้ความช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.อ. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. ครั้งที่

รวมเกษตรกรไม่ซ�้า

รวม

ต�าบล

ความเสียหาย

(

(

(

/

ไร่

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ลงชื่อ

เมื่อวันที่

ราย

พืชสวนและอื่นๆ

แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ช่วงการเกิดภัยตั้งแต่วันที่
ถึง
อ�าเภอ
จังหวัด

)

)

)

เดือน

ไร่

รวม

(

(

(

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ลงชื่อ

พ.ศ.

ราย

พิมพ์เมื่อวันที่
วงเงินช่วยเหลือ
(บาท)

)

)

)

กษ ๐๒ ระดับอ�าเภอ
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ไร่

ข้าว
ราย

ไร่

พืชไร่
ราย

(

(

(

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ลงชื่อ

)

)

)

(

(

(

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ลงชื่อ

)

)

)

ค�ารับรองการให้ความช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.จ. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่

รวมเกษตรกรไม่ซ�้า

รวม

อ�าเภอ

ความเสียหาย

(

(

(

/

ไร่

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ลงชื่อ

เมื่อวันที่

ราย

พืชสวนและอื่นๆ

แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ช่วงการเกิดภัยตั้งแต่วันที่
ถึง
จังหวัด

)

)

)

เดือน

ไร่

รวม

(

(

(

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ต�าแหน่ง
ลงชื่อ

ลงชื่อ

พ.ศ.

ราย

พิมพ์เมื่อวันที่
วงเงินช่วยเหลือ
(บาท)

แบบ กษ ๐๓

)

)

)

แบบ กษ ๐๑
แบบ กษ ๐๒
แบบ กษ ๐๓

ด้านประมง
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กษ ๐๑

แบบยื่นความจ�ำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านการประมง
๑. ข้อมูลการเกิดภัย
ชนิดภัย ฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง อากาศแปรปรวน ภัยหนาว โรคระบาดสัตว์
ชื่อภัย
ช่วงการเกิดภัย  ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
๒. ข้อมูลเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย
นามสกุล
   ๒.๑  ชื่อ นาย นาง นางสาว
๒.๒ รหัสทะเบียนเกษตรกร
๒.๓ เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชาชน ๒.๔ ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่
หมู่ที่
ต�ำบล
อ�ำเภอ
๒.๕ ที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน บ้านเลขที่
หมู่ที่
ต�ำบล
อ�ำเภอ
๒.๖ เลขที่บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
สาขา
๓. ข้อมูลความเสียหาย
เกษตรกรกรอกข้อมูล
รายการ

พ.ศ.

จังหวัด
จังหวัด

เจ้าหน้าที่ประเมิน

หน่วย ความเสียหาย

๑. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล
หรือหอยทะเล
๒. ปลาหรือสัตว์น�้ำอื่นนอกจากข้อ ๑
ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือ
ร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)
๓. สัตว์น�้ำตามข้อ ๑ และข้อ ๒
ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือ
ที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน
รวม

ภัยอื่น ๆ (ระบุ)

อัตราการช่วยเหลือ
ตามระเบียบ

วงเงินช่วยเหลือ (บาท)

ไร่
ไร่
ตรม.

ลงชื่อผู้ประเมิน
(

)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลความเสียหายข้างต้นเป็นความจริงและรับรองข้อมูลที่ปรากฏ หากข้อความดังกล่าวเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอม
ให้ด�ำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(

)
เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย
รับรองข้อมูลความเสียหาย
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(
ต�ำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน นายก อบต.
หมายเหตุ : กรุงเทพมหานคร ผู้รับรอง  สก. หรือ สข.

)
นายกเทศมนตรี
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รวมหมู่

3

2

1

ล�าดับที่

รายชื่อเกษตรกร

เลขบัตรประจ�าตัว
ประชาชน

๑. กุ้งก้ามกราม
กุ้งทะเลปูทะเล
หรือหอยทะเล
(ไร่)

(

(บาท)

วงเงินช่วยเหลือ

การช่วยเหลือเป็นเงิน

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

ด้านประมง

)

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

๒. ปลาหรือสัตว์น�้าอื่นนอกจากข้อ ๑
๓. สัตว์น�้าตามข้อ ๑ และข้อ ๒
ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยง
(คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)
ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(ไร่)
(ตรม.)

ความเสียหาย

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
หมู่ที่
ต�าบล
อ�าเภอ
จังหวัด

กษ ๐๒ ระดับหมู่บ้าน
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ต

รวมหมู่ที่ ๓

รวมหมู่ที่ ๒

รวมหมู่ที่ ๑

หมู่ที่ / ต�าบล

๑. กุ้งก้ามกราม
กุ้งทะเลปูทะเล
หรือหอยทะเล
(ไร่)

๒. ปลาหรือสัตว์น�้าอื่นนอกจากข้อ ๑
๓. สัตว์น�้าตามข้อ ๑ และข้อ ๒
ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยง
(คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)
ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(ไร่)
(ตรม.)

ความเสียหาย

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ต�าบล
อ�าเภอ
จังหวัด

(

(บาท)

(ราย)

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

ด้านประมง

)

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

วงเงินช่วยเหลือ

เกษตรกร

การช่วยเหลือเป็นเงิน

กษ ๐๒ ระดับต�าบล
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อ

ต

ต

ต

(

(

๑. กุ้งก้ามกราม
กุ้งทะเลปูทะเล
หรือหอยทะเล
(ไร่)

ต�าแหน่ง

)

(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(
ต�าแหน่ง

)

ลงชื่อ

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

)

)

(

(

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

เมื่อวันที่

)

)

เดือน

๒. ปลาหรือสัตว์น�้าอื่นนอกจากข้อ ๑
๓. สัตว์น�้าตามข้อ ๑ และข้อ ๒
ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยง
(คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)
ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(ไร่)
(ตรม.)

ค�ารับรองการให้ความช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.อ. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. ครั้งที่

ต�าบล / อ�าเภอ

ความเสียหาย

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
อ�าเภอ
จังหวัด

(

(

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

(บาท)

(ราย)

พ.ศ.

วงเงินช่วยเหลือ

เกษตรกร

การช่วยเหลือเป็นเงิน

)

)

กษ ๐๒ ระดับอ�าเภอ
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จ

อ

อ

อ

(

(

(

ต�าแหน่ง

(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

)

ต�าแหน่ง

(

ต�าแหน่ง

)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(
ต�าแหน่ง

)

ลงชื่อ

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

๑. กุ้งก้ามกราม
กุ้งทะเลปูทะเล
หรือหอยทะเล
(ไร่)

)

)

)

(

(

(

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

เมื่อวันที่

)

)

)

เดือน

๒. ปลาหรือสัตว์น�้าอื่นนอกจากข้อ ๑
๓. สัตว์น�้าตามข้อ ๑ และข้อ ๒
ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยง
(คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)
ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(ไร่)
(ตรม.)

ค�ารับรองการให้ความช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.จ. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่

อ�าเภอ / จังหวัด

ความเสียหาย

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
จังหวัด

(

(

(

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

ต�าแหน่ง

ลงชื่อ

(บาท)

(ราย)

พ.ศ.

วงเงินช่วยเหลือ

เกษตรกร

การช่วยเหลือเป็นเงิน

แบบ ษก ๐๓

)

)

)

ต�าแหน่ง

แบบ กษ ๐๑
แบบ กษ ๐๒
แบบ กษ ๐๓

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ด้านปศุสัตว์
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แบบยื่นความจ�ำนง
กษ ๐๑-ด้านปศุสัตว์

แบบยื่นความจ�ำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัย
ปี
ช่วงเวลาที่เกิดภัยวันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
นามสกุล  
เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย  ชื่อ  
หมู่ที่
ต�ำบล
อ�ำเภอ
จังหวัด
ที่อยู่  
บัตรประจ�ำตัวประชาชน
รหัสทะเบียนเกษตรกร

(  ) (  ) (  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  )

เลขที่บัญชี ธ.ก.ส. (  ) (  ) (  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  )
รายการ

ด้านปศุสัตว์
โค
อายุน้อยกว่า 6 เดือน
อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี
อายุมากกว่า 1ปี ถึง 2 ปี
อายุมากกว่า  2 ปีขึ้นไป
กระบือ
อายุน้อยกว่า 6 เดือน
อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี
อายุมากกว่า 1ปี ถึง 2 ปี
อายุมากกว่า  2 ปีขึ้นไป
สุกร
อายุ 1 วัน ถึง 30 วัน
อายุมากกว่า 30 วัน
แพะ
อายุ 1 วัน ถึง 30 วัน
อายุมากกว่า 30 วัน ขึ้นไป
แกะ
อายุ 1 วัน ถึง 30 วัน
อายุมากกว่า 30 วัน ขึ้นไป
ไก่พื้นเมือง
อายุ 1 วัน ถึง  21 วัน
อายุมากกว่า  21 วันขึ้นไป
ไก่ไข่
อายุ 1 วัน ถึง  21 วัน
อายุมากกว่า  21 วันขึ้นไป
ไก่เนื้อ
อายุ 1 วัน ถึง  21 วัน
อายุมากกว่า  21 วันขึ้นไป
เป็ดไข่
อายุ 1 วัน ถึง  21 วัน
อายุมากกว่า  21 วันขึ้นไป
เบ็ดเหนื่อย
อายุ 1 วัน ถึง  21 วัน
อายุมากกว่า  21 วันขึ้นไป
นกกระจอกเทศ
ห่าน
นกกระทา
อายุ 1 วัน ถึง  21 วัน
อายุมากกว่า  21 วันขึ้นไป
แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
รวมวงเงินช่วยเหลือ

เกษตรกรกรอกข้อมูล
หน่วย

ความเสียหาย

(  ) (  ) (  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  ) (  )(  )
เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหาย
อัตราการช่วยเหลือตามระเบียบ
วงเงินช่วยเหลือ (บาท)

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

ตัว
ตัว
ไร่
ลงชื่อ
(

)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลความเสียหายข้างต้นเป็นความจริงและรับรองข้อมูลที่ปรากฎ  หากข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ด�ำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ
หมายเหตุ : ท่านได้แจ้งหรือจะแจ้งความเสียหาย
(นาย / นาง / นางสาว
)
นอกจากการแจ้งข้างต้นนี้ไว้ที่ใดบ้าง
เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย
ระบุ ๑.
๒.
รับรองข้อมูลความเสียหาย
       ๓.
ลงชื่อ
(นาย / นาง / นางสาว
)
ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ก�ำนัน  หรือ นายก อบต. หรือนายกเทศมนตรี
หมายเหตุ : กรุงเทพมหานคร ผู้รับรอง สก. หรือ สข.
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ที่

< 6 ด. 6 ด.1 ปี

กระบือ
1-2 ปี > 2 ปี < 6 ด. 6 ด.- 1-2 ปี > 2 ปี
1 ปี
1-30
วัน

สุกร
>30
วัน

1-30
วัน

แพะ

รวมหมู่ที่

ช่วยเหลือไม่เกิน (ตัว)

2

2

10

10

300

40

60

1,000

15

35

1,000

15

40

1,000

15

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ลงชื่อ
(
)
ต�าแหน่ง
หมายเหตุ : ผู้รับรอง คือ เจ้าหน้าที่ด้านปศุสัตว์ผู้รับผิดชอบ ระดับอ�าเภอ

10

20

40

1,000

15
10

2,000
300

50

5

1,000

10

จ�านวนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ (ตัว)
แกะ
ไก่พื้นเมือง
ไก่ไข่
ไก่เนื้อ
เป็ดไข่
เป็ดเนื้อ
นกกระ ห่าน นกกระทา
>30 1-30 >30 1-21 >21 1-21 >21 1-21 >21 1-21 >21 1-21 >21 จอก
1-21 >21
วัน
วัน
วัน
วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน เทศ
วัน วัน

ราคา/หน่วย (บาท) 3,600 7,800 10,500 15,800 3,600 7,800 10,500 15,800 1,200 2,500 1,000 2,000 1,000 2,000

รายชื่อเกาตรกร

โค

หมู่ที่

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ต�าบล
อ�าเภอ
จังหวัด

20

ไร่

40

110

เมล็ด
พันธุ์

2.50

ท่อน
พันธุ์
5,000

แปลงหญ้า
เลี้ยงสัตว์

วงเงิน
ช่วยเหลือ
(บาท)

กษ ๐๒ ระดับหมู่บ้าน
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

< 6 ด. 6 ด.1 ปี

กระบือ
1-2 ปี > 2 ปี < 6 ด. 6 ด.- 1-2 ปี > 2 ปี
1 ปี
1-30
วัน

สุกร
>30
วัน

1-30
วัน

แพะ

ต�าบล

40

15

60

15

35

15

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ลงชื่อ
(
)
ต�าแหน่ง
หมายเหตุ : ผู้รับรอง คือ เจ้าหน้าที่ด้านปศุสัตว์ผู้รับผิดชอบ ระดับอ�าเภอ

20

40

15

40

2,000

50

5

10

จ�านวนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ (ตัว)
แกะ
ไก่พื้นเมือง
ไก่ไข่
ไก่เนื้อ
เป็ดไข่
เป็ดเนื้อ
นกกระ ห่าน นกกระทา
>30 1-30 >30 1-21 >21 1-21 >21 1-21 >21 1-21 >21 1-21 >21 จอก
1-21 >21
วัน
วัน
วัน
วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน เทศ
วัน วัน

ราคา/หน่วย (บาท) 3,600 7,800 10,500 15,800 3,600 7,800 10,500 15,800 1,200 2,500 1,000 2,000 1,000 2,000

หมู่ที่ / ต�าบล

1 รวมหมู่

ที่

โค

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ต�าบล
อ�าเภอ
จังหวัด
ไร่

110

เมล็ด
พันธุ์

แปลงหญ้า
เลี้ยงสัตว์

2.50

ท่อน
พันธุ์

วงเงิน
ช่วยเหลือ
(บาท)

กษ ๐๒ ระดับต�าบล
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1-30
วัน

สุกร
>30
วัน

รวมอ�าเภอ

)

)

)

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ค�ารับรองการให้ความช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.อ. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. ครั้งที่

10

9

8

7

6

5

4

3

2

< 6 ด. 6 ด.1 ปี

กระบือ
1-2 ปี > 2 ปี < 6 ด. 6 ด.- 1-2 ปี > 2 ปี
1 ปี
1-30
วัน

แพะ

)

)

)

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

เมื่อวันที่

40

เดือน

20

)

)

)

15

60

15

15

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

พ.ศ.

35

40

15

40

)

)

)

2,000

50

ไร่

110

เมล็ด
พันธุ์

แปลงหญ้า
เลี้ยงสัตว์

พิมพ์เมื่อวันที่

10

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

5

จ�านวนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ (ตัว)
แกะ
ไก่พื้นเมือง
ไก่ไข่
ไก่เนื้อ
เป็ดไข่
เป็ดเนื้อ
นกกระ ห่าน นกกระทา
>30 1-30 >30 1-21 >21 1-21 >21 1-21 >21 1-21 >21 1-21 >21 จอก
1-21 >21
วัน
วัน
วัน
วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน เทศ
วัน วัน

ราคา/หน่วย (บาท) 3,600 7,800 10,500 15,800 3,600 7,800 10,500 15,800 1,200 2,500 1,000 2,000 1,000 2,000

ต�าบล

1 รวมต�าบล

ที่

โค

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
อ�าเภอ
จังหวัด

2.50

ท่อน
พันธุ์

)

)

)

วงเงิน
ช่วยเหลือ
(บาท)

กษ ๐๒ ระดับอ�าเภอ
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1-30
วัน

สุกร
>30
วัน

จังหวัด

)

)

)

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ค�ารับรองการให้ความช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.จ. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่

10

9

8

7

6

5

4

3

2

< 6 ด. 6 ด.1 ปี

กระบือ
1-2 ปี > 2 ปี < 6 ด. 6 ด.- 1-2 ปี > 2 ปี
1 ปี
1-30
วัน

แพะ

)

)

)

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

เมื่อวันที่

40

เดือน

20

)

)

)

15

60

15

15

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

พ.ศ.

35

40

15

40

)

)

)

2,000

50

10

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

ลงชื่อ
(
ต�าแหน่ง

5

จ�านวนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ (ตัว)
แกะ
ไก่พื้นเมือง
ไก่ไข่
ไก่เนื้อ
เป็ดไข่
เป็ดเนื้อ
นกกระ ห่าน นกกระทา
>30 1-30 >30 1-21 >21 1-21 >21 1-21 >21 1-21 >21 1-21 >21 จอก
1-21 >21
วัน
วัน
วัน
วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน เทศ
วัน วัน

ราคา/หน่วย (บาท) 3,600 7,800 10,500 15,800 3,600 7,800 10,500 15,800 1,200 2,500 1,000 2,000 1,000 2,000

อ�าเภอ

1 รวมอ�าเภอ

ที่

โค

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ช่วงเวลาที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
ไร่

110

เมล็ด
พันธุ์

แปลงหญ้า
เลี้ยงสัตว์

2.50

ท่อน
พันธุ์

)

)

)

วงเงิน
ช่วยเหลือ
(บาท)

แบบ ษก ๐๓

