ด่วนทีส่ ดุ
ท กค 0๔0๒.
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กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑0๔ 00

ฟ กันยายน ๒๔๖๔
เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบ ัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๖๓ และขออนุม ัต ิป ฏิบ ัต ิน อกเหนือ หลัก เกณฑ์ว ิธ ีป ฏิบ ัต ิป ลีก ย่อ ยเกี่ย วกับ การ
ให้ค วามช่ว ยเหลือ ด้า นการเกษตรผู้ป ระสบภัย พิบ ัต ิก รณีฉ ุก เฉิน พ.ศ. ๒๔๖๔ กรณีโรคระบาดสัต ว์
ชนิดโรคลัมปี สกิน
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0๒๑๒/๓๒๘๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๔
ตามห น ัง สือ ท ี่อ ้า งถึง แจ้ง ว่า ตามที่ม ีส ถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคระบาดสัต ว์
ชนิด โรคสัม ปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ซึ่ง เป็น โรคอุบ ัต ิใ หม่ท ี่เ กิด ขึ้น ครั้ง แรกในประเทศไทย
เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโค กระบือ และสัต ว์เคี้ย วเอื้อ งต่า ง ๆ และจากรายงานของกรมปศุส ัต ว์ พบว่า
มีก ารระบาดตั้ง แต่ต ้น เดือ นมีน าคม ๒๔๖๔ จบถึง บืจ จุบ ัน รวม ๖๒ จัง หวัด ๗๘๓ อำเภอ มีเกษตรกร
ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบประมาณ ๒๔๑,๓๗๒ ราย โค กระบือ รวม ๑,๔๗๙,๔๔0 ตัว ในจำนวนนี้ม ีป วยตาย
๓๘,๒๙๙ ตัว โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยังไม่มีวัคซีนบืองกันโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin
Disease) มาก่อน จึงทำให้มีก ารระบาดรุน แรงและเป็น วงกว้างไปทั่วประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่
เป็น เกษตรกรรายย่อ ยที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบมีค วามเดือ ดร้อ นเป็น อย่า งมาก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ป ระกาศใช้ห ลัก เกณฑ์ว ิธ ีป ฏิบ ัต ิป ลีก ย่อ ยเกี่ย วกับ การให้ค วามช่ว ยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ป ระสบภัย พิบ ัต ิ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๖๔ มีผลใช้บังคับวันที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ ๑ กัน ยายน ๒๔๖๔ ซึ่งไม่ครอบคลุมเกษตรกร
ที่โค - กระบือตาย เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)
ในการนี้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ม ีก ารตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกรผู้ป ระสบภัยพิบ ัต ิท ี่ม ีค วามจำเป็น
ต้องได้รับความช่วยเหลือกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin
Disease) ในโคกระบือ เป็น จำนวนมาก ตังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ ึง ขออนุม ัต ิย กเว้น การปฏิบ ัต ิ
นอกเหนือ หลัก เกณฑ์ก ารใช้จ่ายเงิน ทดรองราฃการเพื่อ ช่ว ยเหลือ ผู้ป ระสบภัยพิบ ัต ิก รณีฉ ุก เฉิบ พ.ศ. ๒๔๖๓
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ .ศ .๒๔๖๔ กรณ ีก ารแพ ร่ร ะบ าดของโรคระบ าดสัต ว์ช น ิด โรคลัม ป ี สกิน (Lumpy Skin Disease)
โดยให้ค วามช่ว ยเหลือ แก่เกษตรกรทั้ง ที่ข ึ้น ทะเบีย นและไม่ไ ด้ข ึ้น ทะเบีย นกับ หน่ว ยงานที่ก ำกับ ดูแ ลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งที่ยังไม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามจำนวนที,เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือ ดังนี้
ชนิดสัตว์ ...

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

อัตราตัวละไม่เกิน (บาท)

เกณฑ์การช่วยเหลือต่อราย
ไม่เกินรายละ ๔ ตัว

๑๓,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๒๙,๐๐๐
๓๔,๐๐๐
ไม่เกินรายละ ๔ ตัว
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o

๒๔,๐๐๐
๓๒,๐๐๐
๓๙,๐๐๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่เกิดภัยพิบัติกรณีการระบาดของโรคระบาดสัตว์ โรคลัมปีสกินในโคกระบือ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เปีนต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กระทรวงการคลัง พิจ ารณาแล้ว ขอเรีย นว่า เพื่อ ให้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ามารถ
ดำเนินการให้ความฃ่วยเหลือเกษตรผู้ไต้รับผลกระทบกรณีโค - กระบือตาย เฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคระบาดสัต ว์1ชนิด'โรคสัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ไต้อ ย่า งรวดเร็ว และทั่ว ถึง จึง อนุม ัต ิใ ห้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ป ฏิบ ัต ิน อกเหนือ หลัก เกณฑ์ก ารใฃ้จ ่า ยเงิน ทดรองราขการเพื่อ ช่ว ยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๖๓ และหลัก เกณฑ์วิธีป ฏิบ ัต ิป ลีก ย่อ ยเกี่ยวกับ การให้ค วามข่ว ยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้สามารถดำเนิน การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
และกระบือที่ไต้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ขนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy
Skin Disease) ทั้ง ที่ฃ ึ้น ทะเบีย นและไม่ไ ด้ข ึ้น ทะเบีย นกับ หน่ว ยงานที่ก ำกับ ดูแ ลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตามจำนวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือ ดังนี้
๑. โค ไม่เกินรายละ ๔ ตัว
อายุน้อยกว่า ๖ เดือน
อัตราตัวละไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ บาท
อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี
อัตราตัวละไม่เกิน ๒๒,๐๐๐ บาท
อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี
อัตราตัวละไม'เกิน ๒๙,๐๐๐ บาท
อายุมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป
อัตราตัวละไม่เกิน ๓๔,๐๐๐ บาท
๒. กระบือ ไม่เกินรายละ ๔ ตัว
อายุน้อยกว่า ๖ เดือน
อัตราตัวละไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท
อายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี
อัตราตัวละไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท

อายุมากกว่า ๑ ปี ...

๓อายุมากกว่า ๑ ปี ถึง ๒ ปี
อัตราตัวละไม่เกิน ๓๒,๐0๐ บาท
อายุมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป
อัตราตัวละไม่เกิน ๓๙,๐๐0 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นตันไป
ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับ ดูแล และตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการประซาสัมพันธ์เชิญซวนให้เกษตรกร
ที่ยังไม่ได้ขึ้น ทะเบียนมาขึ้น ทะเบียนกับ หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสามารถให้เจ้าหน้าที่
ได้ดูแล ให้คำปรึกษา ตลอดจนให้ความซ่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
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