
 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

___________________________ 
 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เ พ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังจึงก าหนดหลักเกณฑ์                   
และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไว้ดังต่อไปนี้ 

1. หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556” 

2. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 
3. ให้ ยกเลิ กหลัก เกณฑ์และวิ ธี ด า เนินการให้ความช่ วย เหลือผู้ ประสบภัย พิบั ติ                   

กรณฉีุกเฉิน พ.ศ. 2551 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 บรรดาหลักเกณฑ์ และค าสั่งอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน 

4. ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ             
กรณีฉุกเฉิน ตามความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ               
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

5. การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติ        
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราดังต่อไปนี้ 
 5.1 ด้านการด ารงชีพ ให้ด าเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยค านึงถึง
สภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
  5.1.1 ค่าอาหารจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 30 บาท ต่อคน  
  5.1.2 ค่าถุงยังชีพชุดละไม่เกิน 550 บาท ต่อครอบครัว 
  5.1.3 ค่าจัดซื้อหรือจัดหาน้ าส าหรับบริโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัย เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจ าเป็นจนกว่าเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติจะเข้าสู่ภาวะปกติ 
  5.1.4 ค่าจัดหาสิ่งของในการด ารงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย
ทั้งหลัง เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท 
  5.1.5 ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ า ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติ             
เป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 33,000 บาท  
  5.1.6 ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์     
ที่ได้รับความเสียหาย เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท  
  5.1.7 กรณีท่ีผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่น และบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติ
ทั้ งหลั งหรือเสียหายบางส่ วนจนอยู่อาศัยไม่ ได้  ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ ประสบภัยพิบัติ                  
เท่าท่ีจ่ายจริง ในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 1,700 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน 
           5.1.8 ค่าดัดแปลง ... 
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  5.1.8 ค่าดัดแปลงสถานที่ส าหรับเป็นที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละ    
ไม่เกิน 2,200 บาท หรือค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติกหรือวัสดุอ่ืน ๆ ส าหรับกันแดดกันฝน เท่าที่จ่ายจริง 
ครอบครัวละไม่เกิน 900 บาท 
   5.1.9 ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว  
  (1 )  ค่ า ไฟ ฟูา ให้ เป็ น ไปตามที่ ก าร ไฟฟูานครหลวงหรื อการ ไฟฟูา               
ส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บ ส าหรับกรณีที่ท้องที่นั้ นไม่มีไฟฟูา ให้จัดอุปกรณ์แสงสว่างอ่ืน ๆ ทดแทนได้               
เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
  (2) จัดหาน้ าบริ โภคและใช้สอยจากหน่วยงานที่จังหวัดและอ าเภอ                  
มีอยู่ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง หน่วยดับเพลิงเทศบาล เป็นต้น หรือจัดซื้ออุปกรณ์
บรรจุน้ าตามความจ าเป็นของจ านวนผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการจัดซื้อเพ่ือบริโภคใช้สอย เท่าที่จ่ายจริง        
ตามความจ าเป็น 
  (3) จัดสร้างหรือจัดหาห้องน้ า ห้องส้วม 1 ที่ต่อ 10 คน เท่าที่จ่ายจริง  
เฉลี่ยที่ละไม่เกิน 1,500 บาท 
  (4) จัดสร้างที่รองรับ ท าลาย หรือก าจัดขยะมูลฝอย เท่าที่จ่ายจริง          
ตามความจ าเป็น 
 5.1.10 ค่าเครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกิน 1,000 บาท  
 5.1.11 ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนส าหรับผู้ประสบภัยพิบัติ            
ที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 11,000 บาท 
 5.1.12  ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
   (1) กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป             
ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจ านวน 3,000 บาท 
   (2) กรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้  
ให้ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจ านวน 10,000 บาท  
   (3) กรณภีัยพิบัติที่เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือรุนแรงเป็นที่สะเทือนขวัญ
ของประชาชนทั่วไป ให้จ่ายเงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวในสถานพยาบาล       
รายละไม่เกิน 2,000 บาท 
 5.1.13  ค่าจัดการศพผู้ เสียชีวิต รายละไม่เกิน 25,000 บาท และในกรณี                     
ผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ให้พิจารณาช่วยเหลือ            
เงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 25,000 บาท 
 5.1.14 กรณีอากาศหนาวมีอุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลา
อากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริง     
คนละไม่เกิน 240 บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท 
 

 5.2 ด้านสังคม ... 
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 5.2 ด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้ 
  5.2.1 ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่นักเรียน 
นักศึกษา ที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้มีรายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวเสียชีวิตจากภัยพิบัติ        
คนละ 500 บาท  
  5.2.2 จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ        
แก่ผู้ประสบภัยเพ่ือให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเท่าที่จ่ายจริง ดังนี้ 
   (1) ค่าใช้จ่ ายส าหรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพเท่าที่ จ่ ายจริ ง  คนละ            
ไม่เกิน 2,000 บาท 
   (2) ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร วันละไม่เกิน 500 บาท ไม่เกิน 10 วัน 
   (3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ปฏิบัติการฝึกอบรม เท่าที่จ่ายจริง      
ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
   (4) ค่า อุปกรณ์ ในการลงทุนประกอบอาชีพที่ ได้รับการฝึ กอบรม               
เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 4,000 บาท 
 5.3 ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้ 
 5.3.1 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ ส าหรับแจกจ่ายประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคน้ า อาหารที่ปลอดภัย ดังนี้ 
  (1) ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ ส าหรับไปท าความสะอาดบ่อน้ าตื้นของประชาชน 
บ่อน้ าละไม่เกิน 30 บาท 
  (2) น้ าดื่มแก่ครอบครัวที่ขาดแคลนน้ าสะอาดบริโภค ครอบครัวละ            
ไม่เกิน 200 บาท 
  (3) ค่ าอาหารเสริ มโปรตีน และอาหารที่ มี ประโยชน์ ต่ อร่ างกาย                     
แก่ประชาชนผู้ประสบภัย เพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ครอบครัวละไม่เกิน 500 บาท 
 5.3.2 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับไปปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมปูองกันโรค ได้แก่ 
   (1) ค่าวัสดุ  เคมีภัณฑ์  ส าหรับท าความสะอาดบ่อน้ าสาธารณะ             
ติดตั้งประปาสนาม ท าลายแหล่งแพร่เชื้อโรค เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
  (2) ค่าสารเคมีและวัสดุในกิจกรรมการล้างตลาด ได้แก่ ผงปูนคลอรีน   
65 % และถุงด าใส่ขยะ เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
  (3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับทดสอบเชื้ออุจจาระร่วง          
อย่างแรง น้ า อาหาร และเครื่องดื่ม จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน 100 บาท 
  (4) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพ่ือน าส่งอุจจาระ 
จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน 15 บาท และเพ่ือน าส่งตัวอย่างน้ า จ่ายได้ไม่เกินตัวอย่างละ 25 บาท ส าหรับตรวจหา        
เชื้อก่อโรคอุจจาระ 
 
 

(5) ค่าวัสดุ ... 
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  (5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับการทดสอบอาหารจ่ายได้
ตัวอย่างละไม่เกิน 30 บาท 
  (6) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส             
จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน 50 บาท 
  (7) ค่ายาและเวชภัณฑ์ ส าหรับการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาด   
ของโรคจ่ายได้ไม่เกินคนละ 60 บาท 
 5.3.3 จัดหาวัสดุในการเก็บตัวอย่างอากาศ 

(1)  ค่ าวัสดุส าหรับ เครื่ อง เก็บตัวอย่ างฝุุ นละออง ขนาดเล็กกว่ า                 
10 ไมครอน ประกอบด้วย แปรงถ่าน 1 คู่ ปากกา เครื่องบันทึกอัตราการไหล แผ่นกราฟวงกลมบันทึก     
อัตราการไหล กระดาษกรองใยแก้ว และค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างละไม่เกิน 4,000 บาท 

(2)  ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างและน้ ายาวิเคราะห์ตะกั่ว ตัวอย่างละไม่เกิน 500 บาท 
(3) ค่าวัสดุ เก็บตัวอย่ าง น้ ายา และสารเคมี  ในการเก็บตัวอย่าง                

และวิเคราะห์แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตัวอย่างละไม่เกิน 300 บาท 
(4)  ค่ าวัสดุ เก็บตัวอย่ าง  น้ ายา และสารเคมี ในการเก็บตัวอย่ าง              

และวิเคราะห์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ ตัวอย่างละไม่เกิน 300 บาท 
 5.4 ด้านการเกษตร ให้ด าเนินการช่วยเหลือเป็นตัวเงินในล าดับแรกแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
ที่ข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น
โดยเบิกจ่ายได ้ดังนี้  
  5.4.1 ด้านพืช 
   5.4.1.1 ให้ด า เนินการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ พืชตาย          
หรือเสียหายเป็นค่าพันธุ์พืชและค่าปุ๋ย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก าหนด ตามจ านวนพื้นที่ท าการเกษตรจริงที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 ไร่   
   5.4.1.2 กรณีพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกได้ถูกหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้ง
ซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
กรณีดังกล่าวได้ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดลอก ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้ง
ซากวัสดุที่ทับถมพ้ืนที่แปลงเกษตรกรรม เพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกพืชอายุสั้นได้ในขนาดพ้ืนที่         
ไม่เกิน 5 ไร่ 
   5.4.1.3 กรณีราษฎรมีความจ าเป็นต้องขนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิต                  
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขนย้ายปั จจัยการผลิตและผลผลิต             
ในอัตราร้อยละ 50 ของปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ด าเนินการขนย้าย 
   5.4.1.4 กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ให้จัดหาสารปูองกันก าจัด
ศัตรูพืช หรืออินทรีย์วัตถุ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณท์ุกชนิดในการก าจัดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชทุกชนิด 
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  5.4.2  ด้านประมง   
   ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สัตว์น้ าตายหรือเสียหาย โดยสนับสนุน
พันธุ์สัตว์น้ า อาหารสัตว์น้ า วัสดุทางการประมง สารเคมีและยารักษาโรคที่จ าเป็นได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงือ่นไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
  5.4.3 ด้านปศุสัตว์   
   5.4.3.1 ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เป็นการจัดหาพืช 
อาหารสัตว์  วัคซีนและเวชภัณฑ์ รักษาสัตว์  เ พ่ือปูองกันและก าจัดโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพสัตว์ เลี้ ยง               
และจัดหาอาหารส าเร็จรูปตามราคาท้องตลาด หรือตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
   5.4.3.2 ให้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สัตว์ตาย หรือสูญหาย 
หรือแปลงหญ้าอาหารสัตว์เสียหายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก าหนด    
  5.4.4 ด้านการเกษตรอื่น   
   5.4.4.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับเกลี่ยพ้ืนที่ การไถพรวน ยกร่อง                
การก่อสร้างคันดิน เพ่ือการเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรที่เป็นการบรรเทาปัญหา               
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ 
   5.4.4.2 ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทาน ให้สามารถ               
ใช้งานได้ในช่วงฉุกเฉิน โดยให้ด าเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการระบายน้ า 
   5.4.4.3 ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟและเรือบรรทุก
ของเอกชน เพ่ือใช้ในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย และที่น าไปสนับสนุนหรือขนส่งพืชหญ้าอาหารสัตว์         
หรืออาหารสัตว์ ให้เบิกจ่ายดังนี้ 
        (1) ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จ่าย        
เป็นรายวันตามราคาท้องถิ่น 
        (2) ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง                     
ตามความจ าเป็น 
 5.5  ด้ านบรร เทาสาธารณภัย  ให้ ด า เ นิ นการช่ ว ย เหลื อผู้ ป ระสบภั ย พิบั ติ                    
โดยเบิกจ่ายได ้ดังนี้ 
  5.5.1 จัดหาภาชนะรองรับน้ า เช่น โอ่งซีเมนต์ ถังเหล็กอาบสังกะสี ถังเก็บน้ า
ค.ส.ล. ถังปูนฉาบเสริมลวด หรือถังเก็บน้ าประเภทอ่ืน ๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
  5.5.2 ซ่อมแซมภาชนะรองรับน้ าที่ช ารุดเสียหาย เพ่ือให้สามารถใช้เก็บน้ าไว้อุปโภคบริโภค 
  5.5.3 ซ่อมแซมสิ่ งสาธารณประโยชน์ที่ ได้ รับความเสียหายจากภัยพิบัติ               
ซึ่งมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นเพ่ือให้กลับคืน              
สู่สภาพเดิม โดยการซ่อมแซมนั้นต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการในบริเวณนั้นอยู่แล้ว 
   ส าหรับการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นกรณีที่งบประมาณเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ซึ่งตั้งไว้ในปีนั้น              
ได้ใช้จ่ายหมดแล้ว และหากไม่ซ่อมแซมจะบังเกิดความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์ หรือสร้าง            
ความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยส่วนรวม ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสือยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วย 
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   สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการซ่อมแซม เกิน 45 วัน            
ให้ใช้งบประมาณปกติด าเนินการ 
   ส าหรับสะพานหรือถนน หรือถนนที่มีท่อระบายน้ าที่ได้รับความเสียหาย                   
จนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ให้ก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราว หรือเท่าที่จ าเป็น เร่งด่วน     
เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
   กรณีในเขตชุมชนที่เกิดภัยพิบัติเป็นระยะเวลานาน ท าให้ราษฎรได้รับ              
ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ให้จัดท าสะพานไม้ทางเดินชั่วคราวได้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน           
ตามความจ าเป็น 
  5.5.4 จ้างเหมาก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า อันได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์         
ที่กีดขวางทางน้ า หรือกิ่งไม้ ต้นไม้ เศษสวะ กอไผ่ ฯลฯ ที่อุดช่องทางน้ าเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า              
ท าให้สิ่งสาธารณประโยชน์ต้านทานน้ าไม่ไหว เกิดความช ารุดเสียหาย หรือเกิดความเสียหายต่อชีวิต              
และทรัพย์สิน  
 5.6 ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เบิกค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  5.6.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งยานพาหนะของทางราชการหรือเอกชน              
ที่น ามาช่วยเหลือโดยสมัครใจและไม่คิดมูลค่า ซึ่งช ารุดเสียหายในระหว่างปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย       
ตามความจ าเป็นให้อยู่ในสภาพเดิม เฉพาะกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบภัย
ส าเร็จลุล่วงไปได ้
  5.6.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมทั้งค่ากระแสไฟฟูา ส าหรับยานพาหนะ 
เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้ าหรือผลักดันน้ าของทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน         
ที่น ามาใช้ปฏิบัติงานช่วยเหลือโดยความสมัครใจโดยไม่คิดมูลค่าและค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัด             
และการให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองเป็นส าคัญ 
  5.6.3 กรณีที่เครื่องสูบน้ าหรือเครื่องผลักดันน้ าหรือยานพาหนะของทางราชการ
และเอกชนที่น ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมีไม่เพียงพอและไม่สามารถขอความร่วมมือจากภาคเอกชนได้    
ให้เช่าหรือจ้างเหมาเครื่องสูบน้ าหรือเครื่องผลักดันน้ าหรือยานพาหนะเพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ         
ได้เท่าท่ีจ าเป็นเร่งด่วนโดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายวันตามราคาท้องถิ่น 
 5.6.4  ค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทั้งค่าจ้างเหมาแรงงาน      
จัดหีบห่อให้ใช้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการก่อน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ให้จ้างบุคคลภายนอกได้        
ตามจ านวนที่เห็นควร ตามอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
 5.6.5 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัย ให้เบิกจ่ายได้ในกรณีที่
งบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตั้งไว้เพ่ือการนี้ และให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้ 
  (1) เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องสูบน้ าหรือเครื่องผลักดันน้ าให้เบิกจ่ายได้     
1 คน ต่อ 1 จุด ที่ตั้งเครื่องสูบน้ าหรือเครื่องผลักดันน้ า 
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  (2) เจ้าหน้าที่คนขับรถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ า วัสดุ และครุภัณฑ์ 1 คน 
ต่อรถยนต์ 1 คัน 
  (3) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงาน ไม่เกิน 10 คน ต่อหน่วยต่อครั้ง 
  (4) หน่วยสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เคลื ่อนที่  ออกปฏิบัติงาน             
ไม่เกิน 3 คน ต่อหน่วยต่อครั้ง 
  (5) หน่วยปฏิบัติงานด้านควบคุมปูองกันโรค ออกปฏิบัติงาน ครั้งละ     
ไม่เกิน 3 คน 
  (6) ค่าตอบแทนส าหรับบุคคลภายนอกให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
 5.6.6 ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ    
วันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 30 บาทต่อคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ 
ต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทางราชการอีก 
 5.6.7 ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง และติดต่อสื่อสาร เท่าท่ีจ่ายจริง 
 5.6.8 ค่าวัสดุส านักงานซึ่งเกี่ยวเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค่าวัสดุ    
ในการจัดหีบห่อ ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น      
ให้เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
 5.7 กรณีมีความจ าเป็น หากรายการใดมิได้ก าหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้มีอ านาจอนุมัติให้การช่วยเหลือพิจารณาให้จ่ ายเป็นเงินก็ได้ โดยค านึงถึงสภาพและเหตุการณ์            
ตามความเหมาะสม 
 5.8  ในกรณีที่ เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย                         
เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมิใช่อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง 
ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปุา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช อากาศ
หนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้ายกองก าลังจากนอกประ เทศ         
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้     
     5.8.1 ระดับอ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือจังหวัดให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. น าเสนอ 
ก.ช.ภ.จ. และให้ ก.ช.ภ.จ. น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ.          
ให้การช่วยเหลือในด้านการเกษตร ด้านการด ารงชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข      
ด้านบรรเทาสาธารณภัย และด้านอ่ืน ๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยัดเป็นส าคัญ 
  5.8.2 กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณา           
ให้การช่วยเหลืออันเป็นงานในหน้าที่ของตนได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็น  และประหยัด 
เป็นส าคัญ 
 6. การให้ความช่วยเหลือข้างต้น ให้มีการประสานงานกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือทั่วถึง          
ไม่ซ้ าซ้อนกัน และการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายจ่ายโดยอนุโลม 
 

7. ... 
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  7. ให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานให้การช่ วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน               
ไปให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและส านักงานคลังจังหวัดทราบทุก ๆ  15 วัน จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
   ให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบติดตาม               
ผลการปฏิบัติงานของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย 
 8. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงสาธารณสุข และกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือตามข้อ 5 ได้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการนี้ 
 9. ก ร ณี ที่ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ น อ ก เ ห นื อ จ า ก ห ลั ก เ ก ณ ฑ์                            
และวิธีด าเนินการนี้ ให้ขออนุมัติต่อกระทรวงการคลัง 
 10. ให้ส่วนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ แจ้งข้อมูลและรายละเอียด
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามแบบและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
 

  ประกาศ ณ วันที่  
  
 

     
 
 
 


