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ฟ  กันยายน ๒๔๖๔
เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๖๓ และขออนุมัติปฏิบัต ินอกเหนือหลักเกณฑ์วิธ ีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการ 
ให ้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ิน พ.ศ. ๒๔๖๔ กรณีโรคระบาดสัตว์ 
ชนิดโรคลัมปี สกิน

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 0๒๑๒/๓๒๘๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๔

ต าม ห น ังส ือ ท ี่อ ้างถ ึงแ จ ้งว ่า  ตามท ี่ม ีสถานการณ ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดส ัตว ์ 
ชน ิดโรคสัมป ี สกิน (Lumpy Skin Disease) ซ ึ่ง เป ็น โรคอ ุบ ัต ิให ม ่ท ี่เก ิดข ึ้น คร ั้งแรกใน ป ระเท ศไท ย 
เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโค กระบือ และสัตว์เคี้ยวเอื้องต่าง  ๆ และจากรายงานของกรมปศุสัตว์ พบว่า 
ม ีการระบาดต ั้งแต ่ต ้น เด ือนม ีนาคม ๒๔๖๔ จบถึงบ ืจจุบ ันรวม ๖๒ จังหวัด ๗๘๓ อำเภอ ม ีเกษตรกร 
ที่ได้ร ับผลกระทบประมาณ ๒๔๑,๓๗๒ ราย โค กระบือ รวม ๑,๔๗๙,๔๔0  ตัว ในจำนวนนี้ม ีปวยตาย 
๓๘,๒๙๙ ตัว โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยังไม่มีวัคซีนบืองกันโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin 
Disease) มาก่อน จึงทำให้มีการระบาดรุนแรงและเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป ็นเกษตรกรรายย่อยที่ได ้ร ับผลกระทบมีความเด ือดร้อนเป ็นอย่างมาก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัต ิปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๖๔ มีผลใช้บังคับวันที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๔ ซึ่งไม่ครอบคลุมเกษตรกร 
ท่ีโค - กระบือตาย เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) 
ในการนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติที่มีความจำเป็น 
ต้องได้รับความช่วยเหลือกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin 
Disease) ในโคกระบือเป็นจำนวนมาก ตังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขออนุมัต ิยกเว้นการปฏิบ ัติ 
นอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราฃการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิบ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ .ศ .๒๔๖๔ ก รณ ีก ารแ พ ร ่ระบ าด ข อ งโรค ระบ าด ส ัต ว ์ช น ิด โรค ล ัม ป ี สกิน (Lumpy Skin Disease) 
โดยให ้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรทั้งท ี่ข ึ้นทะเบ ียนและไม่ได้ข ึ้นทะเบ ียนกับหน่วยงานที่กำก ับดูแลของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งที่ยังไม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ตามจำนวนที,เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือ ดังนี้

ชนิดสัตว์ ...



ชนิดสัตว์ อัตราตัวละไม่เกิน (บาท) เกณฑ์การช่วยเหลือต่อราย
๑ โค ไม่เกินรายละ ๔ ตัว

- อายุน้อยกว่า ๖ เดือน ๑๓,๐๐๐
- อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี ๒๒,๐๐๐
- อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี ๒๙,๐๐๐
- อายุมากกว่า ๒ ปีข้ึนไป ๓๔,๐๐๐

๒ กระบือ ไม่เกินรายละ ๔ ตัว
- อายุน้อยกว่า ๖ เดือน ( ร ) ^ , o o o

- อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี ๒๔,๐๐๐
- อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี ๓๒,๐๐๐
- อายุมากกว่า ๒ ปีข้ึนไป ๓๙,๐๐๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่เกิดภัยพิบัติกรณีการระบาดของโรคระบาดสัตว์ โรคลัมปีสกินในโคกระบือ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เปีนต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กระทรวงการคลังพ ิจารณาแล้ว ขอเร ียนว่า เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถ 
ดำเนินการให้ความฃ่วยเหลือเกษตรผู้ไต้รับผลกระทบกรณีโค - กระบือตาย เฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคระบาดสัตว์1ชนิด'โรคสัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ไต ้อย ่างรวดเร ็วและท ั่วถ ึง จึงอนุมัติให้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ปฏ ิบ ัต ินอกเหน ือหลักเกณ ฑ ์การใฃ ้จ ่ายเง ินทดรองราขการเพ ื่อช ่วยเหล ือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๖๓ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความข่วยเหลือ 
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค 
และกระบือที่ไต้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ขนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy 
Skin Disease) ท ั้งท ี่ฃ ึ้นทะเบ ียนและไม ่ได ้ข ึ้นทะเบ ียนก ับหน ่วยงานท ี่กำก ับด ูแลของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ตามจำนวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือ ดังนี้ 

๑. โค ไม่เกินรายละ ๔ ตัว
อายุน้อยกว่า ๖ เดือน 
อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี 
อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี 
อายุมากกว่า ๒ ปีข้ึนไป 

๒. กระบือ ไม่เกินรายละ ๔ ตัว

อัตราตัวละไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ บาท 
อัตราตัวละไม่เกิน ๒๒,๐๐๐ บาท 
อัตราตัวละไม'เกิน ๒๙,๐๐๐ บาท 
อัตราตัวละไม่เกิน ๓๔,๐๐๐ บาท

อายุน้อยกว่า ๖ เดือน อัตราตัวละไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท
อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี อัตราตัวละไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท

อายุมากกว่า ๑ ปี ...



๓ -

อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี อัตราตัวละไม่เกิน ๓๒,๐0๐ บาท
อายุมากกว่า ๒ ปีข้ึนไป อัตราตัวละไม่เกิน ๓๙,๐๐0 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นตันไป
ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไป 

อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมกับเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ รวมถึงการประซาสัมพันธ์เชิญซวนให้เกษตรกร 
ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสามารถให้เจ้าหน้าที่ 
ได้ดูแล ให้คำปรึกษา ตลอดจนให้ความซ่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
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โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๔๐


