เอกสารการบรรยาย
สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่
1

เนื้อหา

รายละเอียด
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2

แหล่งที่มาและงบประมาณในการบริหารจัดการสาธารณภัย
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของแต่ละส่วนราชการ
ส่วนที่สอง คืองบประมาณอื่น ๆ ประกอบด้วย เงินงบกลาง
และ เงินทดรองราชการฯ

3

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้งระบบ
ทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัย โดยระดมสรรพกาลังและ
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีแหล่งเงิน 5 แหล่ง คือ
1. เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เงินงบประมาณปกติของส่วนราชการ
3. เงินทดรองราชการ
4. เงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
5. เงินบริจาค
ซึ่งการใช้จ่าย ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4

พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
มาตรา 20 ให้ อปท.แห่งพื้นที่ มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท.แห่งพื้นที่นั้น
เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อานวยการจังหวัด และผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

-2ที่

เนื้อหา

รายละเอียด
มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในเขตของ อปท.
แห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นของ อปท.แห่งพื้นที่นั้น มีหน้าที่
เข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้
ผู้อานวยการอาเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น และผู้อานวยการ
จังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นมีอานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(6) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว
มาตรา 30 ให้ ผู้ อ านวยการในเขตพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบส ารวจความ
เสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เสี ย หายไว้ เป็ น หลั ก ฐาน พร้ อ มทั้ ง ออกหนั งสื อ รั บ รอง
ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. พ.ศ.2543
ข้อ 3 กิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องอยู่
ในอานาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ อปท.นั้น เช่น การส่งเสริมการทามา
หากินของราษฎร การแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ การสังคม
สงเคราะห์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ การสุสานและฌาปนสถาน เป็นต้น
ข้อ 6 เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีผลบังคับใช้ และผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นว่า ถึงเวลาต้องดาเนินการช่วยเหลือประชาชนตาม
โครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ให้นายก อบจ. นายกเทศมนตรี หรือ ประธานกรรมการบริหาร
อบต. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนตาม
โครงการ โดยให้ คณะกรรมการดังกล่าวควบคุมการปฏิบัติใ ห้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นธรรมและปฏิบัติตามแนวทางการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอยู่ เช่น
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการให้
ความช่ ว ยเห ลื อ ผู้ ป ระสบ ภั ยพิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อ ช่ว ยเหลือ
ประชาชนกรณี เกิ ด สาธารณภั ย โดยการน าเงิน ส ารองจ่ ายซึ่ งได้ ตั้ ง
งบประมาณไว้แล้วในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นลาดับแรก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาศัยอานาจตามข้อ 6 กาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ

-3ที่

5-7

เนื้อหา

รายละเอียด
ตั้งงบประมาณเพื่ อการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนตามอ านาจหน้ าที่ ข อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2543
2.กรณีมีงบประมาณไม่เพียงพอตามข้อ 1 สามารถใช้จ่ายเงินสะสม
ดาเนินการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดการซ้าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและวัสดุ
อุปกรณ์ที่นาไปช่วยเหลือ
4. ให้ ค านึ งถึ ง ประโยชน์ ข องทางราชการ ประชาชน สถานะทาง
การเงินการคลั งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตลอดจนกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลื อประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยได้ทันที ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
โดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ

ระเบียบฯ ข้อ 5 ได้กาหนดคานิยาม “ภัยพิบัติ”
หมายความว่า สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ...
ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือบุคคลหรือสัตว์
ทาให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน
ซึ่งการพิจารณาภัยที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นภัยพิบัติที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง
ดังนี้
1. ภัยที่เกิดขึ้นต้องมีลักษณะเป็นภัยพิบัติ กล่าวคือ
-มีการกระทาหรือต่าง ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือบุคคล
หรือสัตว์ ทาให้เกิดขึ้น ซึ่งทาให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย
แก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของคนในสังคมหรือชุมชน
-ต้องเป็นสาธารณภัย กล่าวคือ ภัยที่เกิดแก่คนหมู่มาก มิใช่เกิดแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยชุมชนที่ประสบภัยพิบัติไม่สามารถป้องกัน
หรือจัดการกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
2. เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน
3. จาเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
4. อยู่ระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย

-4ที่
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เนื้อหา

รายละเอียด
ผู้ประสบภัย หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก
ภัยพิบัติ แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ตัวอย่าง
- “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” ตามระเบียบฯ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง
ภัยหนาว อัคคีภัย (เกิดความเสียหายแก่คนหมู่มาก บ้านเรือนได้รับ
ความเสียหายเป็นจานวนมาก) วาตภัย ไฟป่า ดินโคลนถล่ม เป็นต้น
- “ไม่เข้าข่ายเป็นสาธารณภัย” ตามระเบียบฯ เช่น ไฟไหม้บ้าน 1 หลัง
ฟ้าผ่า งูกัดคนเสียชีวิต เป็นต้น
หลักการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. วงเงินในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่คาดหมายว่า
จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ วงเงิน 10 ล้านบาท
2. วงเงินในการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า วงเงินจังหวัดละ
20 ล้านบาท

-5ที่
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เนื้อหา

รายละเอียด
1. เพื่อการป้องกันหรือยับยั้งการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่สามารถขอขยายวงเงินได้
- ใช้ในกรณี “เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น
ในเวลาอันใกล้ และจาเป็นต้องรีบดาเนินการโดยฉับพลัน” จึงไม่ต้อง
มีการประกาศเขตการให้ช่วยเหลือ
- การใช้จ่ายเงินเป็นอานาจหน้าที่ของ สานักงาน ปภ.จังหวัด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผูม้ ีอานาจอนุมัติจ่าย และอาจมอบหมาย
ให้หน่วยงาน/อาเภอดาเนินการได้
- ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ คน เพื่อทาหน้าที่ประเมินสถานการณ์
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้
พฤติการณ์ปัจจัยบ่งชี้ต่างๆ ว่ามีความจาเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้ง
รวมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ยกเว้น การป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดจากโรคหรือ
การระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด
รายการค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งฯ
ได้แก่ ค่าแรงงาน/จ้างเหมา, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าซ่อมแซม, ค่าจัดหา
พลังงานเชื้อเพลิง, ค่าอาหารจัดเลี้ยง, ค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานฯ ค่าไฟฟ้า

2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในกรณีเกิดภัยพิบัติ
- ในระหว่างรอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
- ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบฯ กาหนด
- มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด
- เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวง
การคลังกาหนด
- เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดารงชีพ และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน
- เป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า มิใช่เพื่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคถาวร/ก่อสร้างใหม่
วงเงินในการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
- จังหวัดละ 20 ล้านบาท ใช้สาหรับทุกภัยพิบัติ
การจัดสรรวงเงิน
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- ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอานาจจัดสรรวงเงินให้แก่อาเภอ
แห่งละไม่เกิน 500,000 บาท
- อาเภอจะสามารถใช้จ่ายวงเงินจัดสรรได้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้วเท่านั้น
- หากวงเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ให้ขอรับการสนับสนุน
เพิ่มเติมจากจังหวัด
การขอขยายวงเงินทดรองราชการ
- จังหวัดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงิน
เพิ่มเติมต่อกระทรวงการคลังผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนี้กรมบัญชีกลาง
ได้ขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดที่ได้ประกาศเขตฯ
ดังกล่าว จานวน 30 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ และการขออนุมัติจ่าย
นอกเหนือหลักเกณฑ์
- การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ จะต้องถือปฏิบัติตาม “ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ” โดยเคร่งครัด หากมีความจาเป็นไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ ให้เสนอเรื่อง “ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ”
- รายการค่าใช้จ่ายและอัตราการจ่ายเงิน จะต้องถือปฏิบัติตาม
“หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินฯ”ที่กระทรวงการคลังกาหนด หากมีความ
จาเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ ให้เสนอเรื่อง “ขออนุมัติปฏิบัติ
นอกเหนือหลักเกณฑ์ฯ”
- อานาจในการอนุมัติให้ “ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ” และ
“ปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์” เป็นของกระทรวงการคลัง
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
- พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นอานาจของ อปภ.
- พื้นที่จังหวัด เป็นอานาจของ ผวจ. ร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.
กรณีหากไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และ ผวจ.
เห็นว่าความเสียหายเป็นภัยพิบัติตามระเบียบฯ ก็ให้มีอานาจประกาศ
เขตฯ ไปก่อนได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.
*** กรณีดังกล่าว แม้ว่าระเบียบจะยกเว้นฯ กรณีไม่สามารถ
ประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ ให้ ผวจ. มีอานาจประกาศไปก่อนได้ก็ตาม
ในแนวทางปฏิบัติขอให้ท่าน ผวจ. ประชุมร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.
เพื่อประกาศเขตฯ
- ให้อาเภอรายงานตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเป็น
รายหมู่บ้าน/ชุมชน หากเกิดภัยพิบัติเป็นวงกว้าง ให้รายงานเพิ่มเติม
เป็นรายพื้นที่ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- เมื่อภัยพิบัติสิ้นสุดลง ให้รายงานจังหวัดทราบทันที เพื่อประกาศ
วันสิ้นสุดภัย
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การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ มีกาหนด 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย
- หากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันภายในกาหนด ให้ยื่นขอ
ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือล่วงหน้าก่อนที่ระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็นและระบุระยะเวลาที่จะขอขยายฯ
- การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ เป็นอานาจ
ของอธิบดี ปภ.
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในพื้นที่จังหวัด มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในท้องที่ใด หาก อปท. มีงบประมาณก็สามารถ
ช่วยเหลือโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของ อปท. เมื่องบประมาณ
ไม่เพียงพอหรือเกินขีดความสามารถก็รายงานให้อาเภอทราบ
2. อาเภอจะรายงานเป็นเหตุด่วนให้ ผวจ. ทราบเพื่อพิจารณาให้พื้นที่
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือฯ โดย ผวจ.ร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.
3. เมื่อ ผวจ. ได้ประกาศเขตแล้ว อาเภอจะประชุม ก.ช.ภ.อ.
เพื่อพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ที่กาหนด
4. หากอาเภอมีความจาเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากกว่าวงเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรจาก ผวจ.ก็จะขอรับการสนับสนุนโดยตรงต่อจังหวัด
5. หากวงเงินทดรองราชการของจังหวัดไม่เพียงพอจังหวัดสามารถ
ขอขยายวงเงินทดรองราชการผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เสนอต่อกระทรวงการคลังตามความจาเป็นและเหมาะสม
6. ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไม่เกิน 3 เดือน
นับแต่วันที่เกิดภัย หากไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันภายในกาหนดให้ยื่น
ขอขยายระยะเวลาฯ ต่อกรมป้องกันฯ
7. การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลังกาหนด 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ดารงชีพ 2) ด้านสังคมสงเคราะห์ 3) ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
4) ด้านการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) 5) ด้านบรรเทาสาธารณภัย
6) ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
8. เมื่อจังหวัดได้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการไปแล้วจะต้องรวบรวม
ใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินส่งให้กรมป้องกันฯ
ภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง
สรุปการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ
เส้นประ = การใช้จ่ายวงเงินเชิงป้องกันฯ 10 ล้านบาท
เส้นทึบ = การใช้จ่ายวงเงินเชิงบรรเทาฯ 20 ล้านบาท
1. กรณีคาดว่าจะเกิดภัย (10 ล้านบาท) หรือกรณีประกาศเขตการ
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ให้ความช่วยเหลือฯ (20 ล้านบาท)
2. เปิดวงเงินทดรองราชการ
3. ดาเนินการป้องกันหรือยับยั้งฯ หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4. รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งเพื่อขออนุมัติเงินฯ
5. ขอเบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
ด้านการดารงชีพ
เช่น ค่าอาหารจัดเลี้ยง ค่าถุงยังชีพ ค่าจัดซื้อหรือจัดหาน้าสาหรับ
บริโภคหรือใช้จ่าย ในที่อยู่อาศัย ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่
อาศัยประจา ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าจัดการศพ เป็นต้น
ด้านสังคมสงเคราะห์
เช่น เงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่นักเรียน
นักศึกษาที่บิดามารดาหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้มีรายได้หลักเลี้ยงดู
ครอบครัวเสียชีวิตจากภัยพิบัติ เป็นต้น
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
เช่น จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ อาหารเสริมโปรตีน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
ค่ายาและเวชภัณฑ์ สาหรับการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค เป็นต้น
ด้านการเกษตร
(ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์) เช่น ค่าพันธุ์พืช ค่าปุ๋ย
พันธุ์สัตว์น้า อาหารสัตว์น้า วัสดุทางการประมง อาหารสัตว์ วัคซีน
และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เป็นต้น
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
เช่น ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ จัดหาภาชนะรองรับน้า
ซ่อมแซมภาชนะรองรับน้า เป็นต้น
ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น

ตัวอย่าง การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
การมอบถุงยังชีพ
- การแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่มีได้ถือสัญชาติไทยสามารถกระทาได้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ
กาหนดนิยามของ “ผู้ประสบภัย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ดังนั้น หากบุคคลใดได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากภัยพิบัติ แม้จะมิใช่ผู้ถือสัญชาติไทย ก็สามารถได้รับความ
ช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้ ทั้งนี้ ถุงยังชีพ 1 ชุดของ ปภ. ได้กาหนดให้มีปริมาณเหมาะสมกับการบริโภคของผู้ประสบ
ภัยพิบัติ จานวน 4 คน ในระยะเวลา 2 วันๆ ละ 3 มื้อ
การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์
- ต้องเป็นสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากภัยพิบัติเท่านั้น

-9- ซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมเท่านั้น หากไม่สามารถซ่อมแซมได้จะต้องดาเนินการก่อสร้างใหม่ได้ต้องใช้งบประมาณอื่นดาเนินการ
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีไม่สามารถซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ได้ เช่น ฝายได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
และไม่สามารถซ่อมแซมได้ขณะนั้นเนื่องจากเกิดอุทกภัย แต่จาเป็นต้องกั้นน้าไม่ให้ทะลักเข้าที่บ้านเรือนประชาชน จังหวัด
อาจทาคันกั้นน้าชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
กรณีที่อยู่อาศัยประจาได้รับความเสียหาย
- ต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจาของผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
- หากมีบ้านมากกว่าหนึ่งหลัง ผู้ประสบภัยจะได้รับความช่วยเหลือเฉพาะหลังที่อยู่อาศัยประจาเท่านั้น ตามความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินจานวนเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท
- กรณีนี้ไม่หมายรวมถึงที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยทุกหลังที่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
- การให้ความช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ปลูกสร้างบ้านเรือนในที่บุกรุก
หรือที่หวงห้าม สามารถให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เป็นคนละส่วนกับการดาเนินการตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติกระทาผิดกฎหมายอื่นๆ
การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
- ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน
หากไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้ว และงบประมาณไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการ
ในอานาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีวงเงินทดรองราชการ จานวน 50 ล้านบาท
- หากเป็นความเสียหายที่เกิดจากภัยอื่นๆ ให้ใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการในอานาจผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน หากไม่เพียงพอให้
ขอขยายวงเงินทดรองราชการต่อกระทรวงการคลังผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือขอรับการสนับสนุนไปยัง
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. หากไม่สามารถขอขยายวงเงิน
ทดรองราชการ/ขอขยายระยะเวลาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้ จึงขออนุมัติเงินงบกลางตามลาดับ
- พืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง หมายถึง เนื้อที่เพาะปลูกที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หรือได้ผลผลิตไม่เกินร้อยละ 10
ของผลผลิตที่เคยได้รับในปีปกติ โดยเสียหายในบริเวณเดียวกันขนาดตั้งแต่ 25 ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแต่
50 ตารางวาขึ้นไป
- อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปลีกย่อยฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว เช่น ช่วยเหลือตามพื้นที่ที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน 30 ไร่, ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท, พืชไร่ ไร่ละ
1,148 บาท หรือ พืชสวนและอื่นๆ ไร่ละ 1,690 บาท เป็นต้น
- เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จะต้องทาการเกษตร ประมง และปศุสัตว์อยู่ในพื้นที่ที่ได้
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกับหน่วยงานที่กากับดูแล ก่อนเกิด
ภัยพิบัติแล้วเท่านั้น
- ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
(1) เกษตรกรผู้ประสบภัยแจ้งความเสียหายตามแบบที่กาหนด
(2) ผู้ใหญ่บ้าน หรือกานัน หรือนายก อบต. หรือนายกเทศมนตรีประจาท้องที่ ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย
(3) คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้าน (ก.ช.ภ.อ. แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ)
ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย
(4) เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอ ประมงอาเภอ ปศุสัตว์อาเภอ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและคานวณ
มูลค่าการช่วยเหลือ แล้วบันทึกข้อมูลพร้อมประมวลผลเป็นรายหมู่บ้าน แล้วนาไปปิดประกาศ ณ ที่ทาการ อบต.
ที่ทาการกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ไม่น้อยกว่า 3 วัน
(5) เกษตรอาเภอ ประมงอาเภอ ปศุสัตว์อาเภอ จัดทารายละเอียดเสนอ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ส่งไปยังจังหวัด
(6) เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด จัดทารายละเอียดเสนอ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ

- 10 (7) ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยระบุในมติให้ชัดเจนว่า จะใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการในอานาจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือขอรับการสนับสนุนจากเงินทดรองราชการในอานาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

