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ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขคร้ังที ่ หน้าที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้
- - จัดทําครั้งแรก 1 ตุลาคม 2555 

01 1-10 ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 
และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 

1 เมษายน 2556 

02 1-8 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2556 

1 ตุลาคม 2556 

03 4 แต่งต้ังคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จังหวัดและอําเภอ   

29 มกราคม 2558 

 4 การจัดสรรวงเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้แก่อําเภอ 

9 มกราคม 2558 

 6 สําเนาประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศเขตให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่ 

1 เมษายน 2556 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ 

2. ขอบเขต 
 ครอบคลุมถึง ระเบียบวิธีปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ 
 
3. ผู้รับผิดชอบ 
 3.1 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 
 3.2 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

4. คําจํากัดความ 
4.1 ภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์     :  ภัยธรรมชาติ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว  
          โรคระบาดสัตว์  
4.2 เกษตรกร  :  เกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ก่อนการเกิดภัย 
4.3 ก.ช.ภ.อ.  :  คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ 
4.4 ก.ช.ภ.จ.  :  คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 

 4.5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   :  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติงานด้านการ 
           ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
   4.6 เอกสารอ่ืน ๆ       :  แบบย่ืนความจํานง  กษ 01 (รายครัวเรือน) 

      แบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือ (กษ 02 ระดับหมู่บ้าน) 
      แบบคําขอจัดสรรงบประมาณ (กษ  02 ระดับหมู่บ้าน) 
      แบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือ (กษ 02 ระดับตําบล) 
      แบบคําขอจัดสรรงบประมาณ (กษ  02 ระดับตําบล) 
      แบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือ (กษ 03 ระดับอําเภอ) 
      แบบคําขอจัดสรรงบประมาณ (กษ  03 ระดับอําเภอ) 
      เอกสารหนังสือสําคัญรบัเงิน (กษ 04) 
  

 4.7 ซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูล :  โปรแกรม บันทึกข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติ  
 

5. ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 
 5.1 กฎระเบียบ กฎหมาย 

5.1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
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        กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
 5.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 
5.1.3 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัย 
        พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 
5.1.4 คําสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 272/2558 แต่งต้ังคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
        ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดและอําเภอ 
5.1.5 คําสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 64/2558 การจัดสรรวงเงินทดรองราชการในอํานาจของผู้ว่า- 
        ราชการจังหวัดให้แก่อําเภอ  
5.1.6 คําสั่งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกที่ 1/2558 แต่งต้ังผู้แทนสาํนักงานปศุสัตว์ 
       จังหวัดพิษณุโลก 
 5.1.7 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 2)  
        พ.ศ. 2542  
 5.1.8 ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ 
        ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และการกําหนดประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็ก   
        และเฉพาะหน้า 
5.1.9 ข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546   
5.1.10 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550   

 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 6.1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ ระดับอําเภอ 
6.1.1 เกษตรกรแจ้งความเสียหาย ตามแบบย่ืนความจํานงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01)

พร้อมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อําเภอ 
6.1.2 ผู้ใหญ่บ้าน หรือกํานัน หรือนายก อ.บ.ต. หรือนายกเทศมนตรีประจําท้องที่ พิจารณา

ตรวจสอบข้อเท็จจริง และลงช่ือรับรองแบบ กษ 01  
6.1.3 เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ตรวจสอบเกษตรกรว่าได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับ

กรมปศุสัตว์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดในการให้ความช่วยเหลือหรือไม่ พร้อมประเมิน
ความเสียหายตามแบบ กษ 01 ตามหลักเกณฑ์และอัตราให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
และลงนามรับรองการประเมินความเสียหาย โดยปิดประกาศให้เกษตรกรทราบไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่มีการ
คัดค้านความเสียหายและมูลค่าการให้ความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ จัดทําเอกสาร กษ 02 

6.1.4 ปศุสัตว์อําเภอ รวบรวมนําเสนอ ก.ช.ภ.อ. พิจารณา 
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(1)  ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการไปยัง
จังหวัด 

 6.2 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ ระดับจังหวัด  
6.2.1 ปศุสัตว์จังหวัด จัดทําแบบคําขอจัดสรรงบประมาณ กษ 03 เสนอคณะกรรมการ 

ก.ช.ภ.จ. จัดทําสรุปบัญชีรายละเอียดโครงการขอรับการช่วยเหลือ เสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.  
6.2.2 คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณา 

(1) ให้ความช่วยเหลือโดยเงินทดรองราชการของจังหวัด 
(2) เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการ  
     - ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว  
     - ดําเนินการช่วยเหลือให้แก่เกษตรกร  
 (3) หากวงเงินทดรองราชการของจังหวัดไม่เพียงพอ คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนมายังกรมปศุสัตว์  
     - กรมปศุสัตว์ เสนอเร่ืองขอรับการสนับสนุนเงินทดรองฯ ไปยังสํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการ จากกรมบัญชีกลาง เมื่อได้รับ
การอนุมัติแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอําเภอ ตามที่อยู่ของ
เกษตรกรผู้ประสบภัย 

     - ดําเนินการช่วยเหลือให้แก่เกษตรกร แจ้งหนังสือสําคัญรับเงิน กษ 04 ถึง
เกษตรกร 
 6.3 เอกสารหลักฐานการขอรับการสนับสนุน 

6.3.1 หนังสือขอรับการสนับสนุนของส่วนราชการ 
6.3.2 บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการขอรับความช่วยเหลือ 
 (1) แบบคําขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบกษ 03) 

(2) แบบคําขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (แบบ 
     สรุประดับอําเภอ จาก กษ 02) 
(3) แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ  
     สรุประดับตําบล จาก กษ 02)  
(4) แบบคําขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (แบบ 
     สรุประดับหมู่บ้าน จาก กษ 01) 
(5) แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ  
     สรุประดับหมู่บ้าน จาก กษ 01)  
(6) แบบย่ืนความจํานงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01) 
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6.3.3 สําเนาประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินในพ้ืนที่ 

6.3.4 สําเนาหนังสือได้รับการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กรณีมีการ
ขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ) 

6.3.5 สําเนาบันทึกรายงานการประชุม ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ.  
6.3.6 ตารางสรุปค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด (ช่วงภัยน้ัน) 

พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 
 6.4 การขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการ 

6.4.1 หนังสือการขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการจากส่วนราชการ และสําเนาหนังสือ
การขออนุมัติชดใช้คืนเงินทดรองราชการจังหวัด/หน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ 

6.4.2 สําเนาประกาศกรมป้องกันฯ/จังหวัด เรื่องประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
พ้ืนที่  

6.4.3 สําเนาประกาศปิดภัยพิบัติ กรมป้องกันฯ/จังหวัด เรื่องประกาศปิดสถานการณ์ภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่ 

6.4.4 สําเนาหนังสือได้รับการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กรณีมีการ
ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ) 

6.4.5 สําเนารายงานการประชุม ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ. 
6.4.6 บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการขอรับความช่วยเหลือ 
 (1) แบบคําขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบกษ 03) ต้อง 
            ผ่านการเซ็นช่ือการรับรองของคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ,ก.ช.ภ.จ. 

(2) แบบคําขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (แบบ 
     สรุประดับอําเภอ จาก กษ 02) 
(3) แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ  
     สรุประดับตําบล จาก กษ 02)  
(4) แบบคําขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (แบบ 
     สรุประดับหมู่บ้าน จาก กษ 01) 
(5) แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ  
     สรุประดับหมู่บ้าน จาก กษ 01)  

6.4.7 เอกสารหนังสือสําคัญรับเงิน กษ 04 ที่มีลายช่ือผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน 
6.4.8 สรุปรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ 
6.5.3 สําเนาบันทึกการอนุมัติเงินทดรองราชการ  
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7. เอกสารที่เก่ียวข้อง  
 7.1 แบบฟอร์ม 
  7.1.1 แบบย่ืนความจํานงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01) 

 7.1.2 แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ  
สรุประดับหมู่บ้าน แบบ กษ 02)  

7.1.3 แบบคําขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (แบบ 
สรุประดับหมู่บ้าน แบบ กษ 02) 

7.1.4 แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ 
สรุประดับตําบล แบบ กษ 02) 

7.1.5 แบบคําขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (แบบ 
สรุประดับตําบล กษ 02) 

7.1.6 แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ 
สรุประดับอําเภอ กษ 02) 

7.1.7 แบบคําขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (แบบ 
สรุประดับอําเภอ กษ 02) 

7.1.8 แบบคําขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (แบบ 
สรุประดับอําเภอ กษ 03) 

7.1.9 แบบคําขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (แบบ 
สรุประดับอําเภอ กษ 03) 

7.1.4 เอกสารหนังสือสําคัญรับเงิน (แบบ กษ 04) 
 

8. ซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้อง 
 8.1 ซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูล :  โปรแกรมบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
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8. ภาคผนวก 
 8.1 ผังกระบวนงาน Flow Chart เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ 
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 8.2 ผังกระบวนงาน Flow Chart เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ 
 
 


