
เอกสารการบรรยาย 

ส านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ที ่ เนื้อหา รายละเอียด 
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การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 แหล่งที่มาและงบประมาณในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนแรก จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแต่ละส่วนราชการ  
ส่วนที่สอง คืองบประมาณอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เงินงบกลาง  
และ เงินทดรองราชการฯ 
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 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
   เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้งระบบ 
ทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัย โดยระดมสรรพก าลังและ
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 
   การช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีแหล่งเงิน 5 แหล่ง คือ 
1. เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เงินงบประมาณปกติของส่วนราชการ 
3. เงินทดรองราชการ 
4. เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
5. เงินบริจาค 
   ซึ่งการใช้จ่าย ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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 พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
มาตรา 20 ให้ อปท.แห่งพ้ืนที่ มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท.แห่งพ้ืนที่นั้น 
เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการจังหวัด และผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในเขตของ อปท. 
แห่งพ้ืนที่ใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นของ อปท.แห่งพ้ืนที่นั้น มีหน้าที่
เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้
ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้น และผู้อ านวยการ
จังหวัดทราบทันที 
     ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (6) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
มาตรา 30 ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบส ารวจความ
เสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและ
ทรัพย์สินที่ เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง                 
ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. พ.ศ.2543 
ข้อ 3 กิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องอยู่
ในอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อปท.นั้น เช่น การส่งเสริมการท ามา
หากินของราษฎร การแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ การสังคม
สงเคราะห์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ   การสุสานและฌาปนสถาน เป็นต้น 
ข้อ 6 เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีผลบังคับใช้ และผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นว่า ถึงเวลาต้องด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตาม
โครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ ให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) ให้นายก อบจ. นายกเทศมนตรี หรือ ประธานกรรมการบริหาร 
อบต. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตาม
โครงการ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นธรรมและปฏิบัติตามแนวทางการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอยู่ เช่น  
 
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความช่ วย เหลื อผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ตามระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย โดยการน าเงินส ารองจ่ายซึ่งได้ตั้ง
งบประมาณไว้แล้วในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นล าดับแรก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งอาศัยอ านาจตามข้อ 6 ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
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ตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2543  
2.กรณีมีงบประมาณไม่เพียงพอตามข้อ 1 สามารถใช้จ่ายเงินสะสม
ด าเนินการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมิให้เกิดการซ้ าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีน าไปช่วยเหลือ  
4. ให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน สถานะทาง
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยได้ทันที ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
โดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 
 
 
 
 
 

5-7  
 

 

ระเบียบฯ ข้อ 5 ได้ก าหนดค านิยาม “ภัยพิบัติ” 
หมายความว่า สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ...
ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือบุคคลหรือสัตว์              
ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน  
ซึ่งการพิจารณาภัยที่เกิดข้ึนถือว่าเป็นภัยพิบัติท่ีสามารถให้ความ
ช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง 
ดังนี้ 
1. ภัยที่เกิดขึ้นต้องมีลักษณะเป็นภัยพิบัติ กล่าวคือ 
    -มีการกระท าหรือต่าง ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือบุคคล  
หรือสัตว์ ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งท าให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย 
แก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของคนในสังคมหรือชุมชน 
    -ต้องเป็นสาธารณภัย กล่าวคือ ภัยที่เกิดแก่คนหมู่มาก มิใช่เกิดแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยชุมชนที่ประสบภัยพิบัติไม่สามารถป้องกัน 
หรือจัดการกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง 
2. เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน 
3. จ าเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน 
4. อยู่ระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย 
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ผู้ประสบภัย หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก
ภัยพิบัติ แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่าง 
- “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” ตามระเบียบฯ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง  
ภัยหนาว อัคคีภัย (เกิดความเสียหายแก่คนหมู่มาก บ้านเรือนได้รับ
ความเสียหายเป็นจ านวนมาก) วาตภัย ไฟป่า ดินโคลนถล่ม เป็นต้น 
- “ไม่เข้าข่ายเป็นสาธารณภัย” ตามระเบียบฯ เช่น ไฟไหม้บ้าน 1 หลัง  
ฟ้าผ่า งูกัดคนเสียชีวิต  เป็นต้น 

8 
 
 
 
 
 
 
 

 หลักการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. วงเงินในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่คาดหมายว่า
จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ วงเงิน 10 ล้านบาท 
2. วงเงินในการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า วงเงินจังหวัดละ 
20 ล้านบาท  



- 5 - 
 

ที ่ เนื้อหา รายละเอียด 
9-
10 
 
 
 
 
 
 
 

 1. เพื่อการป้องกันหรือยับย้ังการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    - มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่สามารถขอขยายวงเงินได้  
    - ใช้ในกรณี “เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น
ในเวลาอันใกล้ และจ าเป็นต้องรีบด าเนินการโดยฉับพลัน” จึงไม่ต้อง 
มีการประกาศเขตการให้ช่วยเหลือ 
    - การใช้จ่ายเงินเป็นอ านาจหน้าที่ของ ส านักงาน ปภ.จังหวัด  
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผูม้ีอ านาจอนุมัติจ่าย และอาจมอบหมาย
ให้หน่วยงาน/อ าเภอด าเนินการได้  
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า ๕ คน เพื่อท าหน้าที่ประเมินสถานการณ์  
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ 
พฤติการณ์ปัจจัยบ่งชี้ต่างๆ ว่ามีความจ าเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้ง 
รวมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ 
    - เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ยกเว้น การป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดจากโรคหรือ
การระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด 
รายการค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งฯ 
ได้แก่ ค่าแรงงาน/จ้างเหมา, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าซ่อมแซม, ค่าจัดหา
พลังงานเชื้อเพลิง, ค่าอาหารจัดเลี้ยง, ค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงานฯ ค่าไฟฟ้า  
 

11  2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในกรณีเกิดภัยพิบัติ 
    - ในระหว่างรอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ 
    - ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบฯ ก าหนด 
    - มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด 
    - เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวง 
การคลังก าหนด 
    - เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพ และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  
    - เป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า มิใช่เพ่ือสร้างสิ่งสาธารณูปโภคถาวร/ก่อสร้างใหม่ 

12  วงเงินในการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  
- จังหวัดละ 20 ล้านบาท ใช้ส าหรับทุกภัยพิบัติ 
การจัดสรรวงเงิน 



- 6 - 
 

ที ่ เนื้อหา รายละเอียด 
    - ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอ านาจจัดสรรวงเงินให้แก่อ าเภอ  
แห่งละไม่เกิน 500,000 บาท 
    - อ าเภอจะสามารถใช้จ่ายวงเงินจัดสรรได้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้วเท่านั้น 
    - หากวงเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ให้ขอรับการสนับสนุน
เพ่ิมเติมจากจังหวัด 
การขอขยายวงเงินทดรองราชการ 
    - จังหวัดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงิน
เพ่ิมเติมต่อกระทรวงการคลังผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนี้กรมบัญชีกลาง
ได้ขยายวงเงินทดรองราชการเพ่ิมเติมให้แก่จังหวัดที่ได้ประกาศเขตฯ 
ดังกล่าว จ านวน 30 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ และการขออนุมัติจ่าย
นอกเหนือหลักเกณฑ์ 
    - การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ จะต้องถือปฏิบัติตาม “ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ” โดยเคร่งครัด หากมีความจ าเป็นไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ ให้เสนอเรื่อง “ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ” 
    - รายการค่าใช้จ่ายและอัตราการจ่ายเงิน จะต้องถือปฏิบัติตาม 
“หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินฯ”ที่กระทรวงการคลังก าหนด หากมีความ
จ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ ให้เสนอเรื่อง “ขออนุมัติปฏิบัติ
นอกเหนือหลักเกณฑ์ฯ” 
    - อ านาจในการอนุมัติให้ “ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ” และ 
“ปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์” เป็นของกระทรวงการคลัง 

13-
14 

 

การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
    - พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นอ านาจของ อปภ.  
    - พ้ืนที่จังหวัด เป็นอ านาจของ ผวจ. ร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.  
      กรณีหากไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และ ผวจ. 
เห็นว่าความเสียหายเป็นภัยพิบัติตามระเบียบฯ ก็ให้มีอ านาจประกาศ
เขตฯ ไปก่อนได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.  
 
      *** กรณีดังกล่าว แม้ว่าระเบียบจะยกเว้นฯ กรณีไม่สามารถ
ประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ ให้ ผวจ. มีอ านาจประกาศไปก่อนได้ก็ตาม  
ในแนวทางปฏิบัติขอให้ท่าน ผวจ. ประชุมร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.                 
เพ่ือประกาศเขตฯ     
    - ให้อ าเภอรายงานตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเป็น 
รายหมู่บ้าน/ชุมชน หากเกิดภัยพิบัติเป็นวงกว้าง ให้รายงานเพ่ิมเติม
เป็นรายพ้ืนที่ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
    - เมื่อภัยพิบัติสิ้นสุดลง ให้รายงานจังหวัดทราบทันที เพ่ือประกาศ
วันสิ้นสุดภัย 
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การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
     -  ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ มีก าหนด 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย 
    - หากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันภายในก าหนด ให้ยื่นขอ
ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือล่วงหน้าก่อนที่ระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นและระบุระยะเวลาที่จะขอขยายฯ  
    - การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ เป็นอ านาจ
ของอธิบดี ปภ. 

15-
16 

 

 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ในพ้ืนที่จังหวัด มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1. เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในท้องที่ใด หาก อปท. มีงบประมาณก็สามารถ
ช่วยเหลือโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของ อปท. เมื่องบประมาณ 
ไม่เพียงพอหรือเกินขีดความสามารถก็รายงานให้อ าเภอทราบ 
2. อ าเภอจะรายงานเป็นเหตุด่วนให้ ผวจ. ทราบเพื่อพิจารณาให้พื้นที่
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือฯ โดย ผวจ.ร่วมกับ  ก.ช.ภ.จ. 
3. เมื่อ ผวจ. ได้ประกาศเขตแล้ว อ าเภอจะประชุม ก.ช.ภ.อ.  
เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ที่ก าหนด 
4. หากอ าเภอมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากกว่าวงเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรจาก ผวจ.ก็จะขอรับการสนับสนุนโดยตรงต่อจังหวัด 
5. หากวงเงินทดรองราชการของจังหวัดไม่เพียงพอจังหวัดสามารถ 
ขอขยายวงเงินทดรองราชการผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เสนอต่อกระทรวงการคลังตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
6. ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไม่เกิน 3 เดือน
นับแต่วันที่เกิดภัย หากไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันภายในก าหนดให้ยื่น
ขอขยายระยะเวลาฯ ต่อกรมป้องกันฯ 
7. การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลังก าหนด 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ด ารงชีพ 2) ด้านสังคมสงเคราะห์ 3) ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  
4) ด้านการเกษตร (พืช ประมง  ปศุสัตว์) 5) ด้านบรรเทาสาธารณภัย  
6) ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
8. เมื่อจังหวัดได้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการไปแล้วจะต้องรวบรวม
ใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินส่งให้กรมป้องกันฯ 
ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง 

17  สรุปการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ 
เส้นประ = การใช้จ่ายวงเงินเชิงป้องกันฯ 10 ล้านบาท 
เส้นทึบ = การใช้จ่ายวงเงินเชิงบรรเทาฯ 20 ล้านบาท  
1. กรณีคาดว่าจะเกิดภัย (10 ล้านบาท)  หรือกรณีประกาศเขตการ 
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ให้ความช่วยเหลือฯ (20 ล้านบาท) 
2. เปิดวงเงินทดรองราชการ 
3. ด าเนินการป้องกันหรือยับยั้งฯ หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
4. รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งเพ่ือขออนุมัติเงินฯ 
5. ขอเบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการ 

18 

 

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
ด้านการด ารงชีพ 
     เช่น ค่าอาหารจัดเลี้ยง ค่าถุงยังชีพ ค่าจัดซื้อหรือจัดหาน้ าส าหรับ
บริโภคหรือใช้จ่าย  ในที่อยู่อาศัย ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่
อาศัยประจ า ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าจัดการศพ เป็นต้น 
ด้านสังคมสงเคราะห์ 
     เช่น เงินสงเคราะห์เพ่ือบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่นักเรียน 
นักศึกษาท่ีบิดามารดาหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้มีรายได้หลักเลี้ยงดู
ครอบครัวเสียชีวิตจากภัยพิบัติ เป็นต้น 
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
     เช่น จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ อาหารเสริมโปรตีน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 
ค่ายาและเวชภัณฑ์ ส าหรับการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรค เป็นต้น 
ด้านการเกษตร 
     (ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์) เช่น ค่าพันธุ์พืช  ค่าปุ๋ย             
พันธุ์สัตว์น้ า อาหารสัตว์น้ า วัสดุทางการประมง อาหารสัตว์ วัคซีน
และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เป็นต้น 
ด้านบรรเทาสาธารณภัย 
     เช่น ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ จัดหาภาชนะรองรับน้ า 
ซ่อมแซมภาชนะรองรับน้ า เป็นต้น 
ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
     เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น 

 

ตัวอย่าง การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
การมอบถุงยังชีพ 
- การแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติท่ีมีได้ถือสัญชาติไทยสามารถกระท าได้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ก าหนดนิยามของ “ผู้ประสบภัย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
ดังนั้น หากบุคคลใดได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากภัยพิบัติ แม้จะมิใช่ผู้ถือสัญชาติไทย ก็สามารถได้รับความ
ช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้ ทั้งนี้ ถุงยังชีพ 1 ชุดของ ปภ. ได้ก าหนดให้มีปริมาณเหมาะสมกับการบริโภคของผู้ประสบ 
ภัยพิบัติ จ านวน 4 คน ในระยะเวลา 2 วันๆ ละ 3 มื้อ 
การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ 
- ต้องเป็นสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากภัยพิบัติเท่านั้น  
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- ซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมเท่านั้น หากไม่สามารถซ่อมแซมได้จะต้องด าเนินการก่อสร้างใหม่ได้ต้องใช้งบประมาณอ่ืนด าเนินการ  
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีไม่สามารถซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ได้ เช่น ฝายได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  
และไม่สามารถซ่อมแซมได้ขณะนั้นเนื่องจากเกิดอุทกภัย แต่จ าเป็นต้องก้ันน้ าไม่ให้ทะลักเข้าที่บ้านเรือนประชาชน จังหวัด 
อาจท าคันก้ันน้ าชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  
กรณีที่อยู่อาศัยประจ าได้รับความเสียหาย 
- ต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจ าของผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ  
- หากมีบ้านมากกว่าหนึ่งหลัง ผู้ประสบภัยจะได้รับความช่วยเหลือเฉพาะหลังที่อยู่อาศัยประจ าเท่านั้น ตามความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินจ านวนเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท  
- กรณีนี้ไม่หมายรวมถึงที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยทุกหลังที่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด 
- การให้ความช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ปลูกสร้างบ้านเรือนในที่บุกรุก  
หรือที่หวงห้าม สามารถให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เป็นคนละส่วนกับการด าเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสบภัยพิบัติกระท าผิดกฎหมายอื่นๆ 
การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร 
- ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน 
หากไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้ว และงบประมาณไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการ 
ในอ านาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีวงเงินทดรองราชการ จ านวน 50 ลา้นบาท  
 
- หากเป็นความเสียหายที่เกิดจากภัยอ่ืนๆ ให้ใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการในอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน หากไม่เพียงพอให้
ขอขยายวงเงินทดรองราชการต่อกระทรวงการคลังผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือขอรับการสนับสนุนไปยัง
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. หากไม่สามารถขอขยายวงเงิน 
ทดรองราชการ/ขอขยายระยะเวลาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้ จึงขออนุมัติเงินงบกลางตามล าดับ 
- พืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง หมายถึง เนื้อที่เพาะปลูกที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หรือได้ผลผลิตไม่เกินร้อยละ 10  
ของผลผลิตที่เคยได้รับในปีปกติ โดยเสียหายในบริเวณเดียวกันขนาดตั้งแต่ 25 ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแต่ 
50 ตารางวาขึ้นไป  
- อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปลีกย่อยฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว เช่น ช่วยเหลือตามพ้ืนที่ที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน 30 ไร่, ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท, พืชไร่ ไร่ละ 
1,148 บาท หรือ พืชสวนและอ่ืนๆ ไร่ละ 1,690 บาท เป็นต้น 
- เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จะต้องท าการเกษตร ประมง และปศุสัตว์อยู่ในพ้ืนที่ที่ได้
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล ก่อนเกิด 
ภัยพิบัติแล้วเท่านั้น 
- ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร 
  (1) เกษตรกรผู้ประสบภัยแจ้งความเสียหายตามแบบที่ก าหนด 
  (2) ผู้ใหญ่บ้าน หรือก านัน หรือนายก อบต. หรือนายกเทศมนตรีประจ าท้องที่ ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย 
  (3) คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้าน (ก.ช.ภ.อ. แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ)   
       ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย 
  (4) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ ประมงอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและค านวณ 
       มูลค่าการช่วยเหลือ แลว้บันทึกข้อมูลพร้อมประมวลผลเป็นรายหมู่บ้าน แล้วน าไปปิดประกาศ ณ ที่ท าการ อบต.  
       ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
  (5) เกษตรอ าเภอ ประมงอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ จัดท ารายละเอียดเสนอ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
       ส่งไปยังจังหวัด 
  (6) เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด จัดท ารายละเอียดเสนอ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ 
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  (7) ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยระบุในมติให้ชัดเจนว่า จะใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการในอ านาจ 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือขอรับการสนับสนุนจากเงินทดรองราชการในอ านาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 


