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สารบัญ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉนิ พ.ศ. 2562 
 
ผังกระบวนการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว580 ลง 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว516 ลง 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.7/ว6768 ลง 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.4/ว28881 ลง 3 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
 
หนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.4/ว27664 ลง 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว214 ลง 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว2145 ลง 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
     

 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๔  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด  พ .ศ .   ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๙ )  แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ .ศ .   ๒๔๙๖   
ซึ่ งแ ก้ ไข เพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญญัติ เทศบาล   (ฉบับที่   ๔ )   พ .ศ .   ๒๕๐๕   มาตรา   ๗๗   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  
ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การช่วยเหลือประชาชน”  หมายความว่า  การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้ รับ 

ความเดือดร้อน  หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดํารงชีพ  โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน  
หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น  ตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   
และองค์การบริหารส่วนตําบล 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

“บุคลากร”  หมายความว่า  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือประชาชนท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

“สาธารณภัย”  หมายความว่า  สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
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“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  หมายความว่า  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  และให้หมายรวมถึงการช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ไร้ที่พึ่ง  ด้วย 

“โรคติดต่อ”  หมายความว่า  โรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
“โรคติดต่ออนัตราย”  หมายความว่า  โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรคติดต่อ 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  และโรคระบาด 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ยา”  หมายความว่า  ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความวินิจฉัย

ปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
หลักการช่วยเหลือประชาชน 

 
 

ข้อ ๕ การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้  จะต้องดําเนินการในขอบเขตอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง  และความจําเป็น
เหมาะสม 

ข้อ ๖ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ของตน  และต้อง
ดําเนินการช่วยเหลือโดยฉับพลันทันที  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถให้ความช่วยเหลือได้
ภายในขอบอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สําหรับการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  หรือการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อต้องเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน  

ข้อ ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เกิดสาธารณภัยตามข้อ  ๖  ประสานงานกับ 
ส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  เอกชน  และองค์กรการกุศล 
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้การช่วยเหลือ   

ในกรณีการช่วยเหลือตามวรรคหน่ึงไม่เพียงพอ  หรือมีความจําเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เพิ่มเติมให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา  ทั้งนี้  ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบนี้ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจําเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์  
การช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย  ก่อนให้การช่วยเหลือ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 

 

ข้อ ๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  คณะหนึ่ง  
เรียกว่า  “คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

(๑) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วย 
 (ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
  หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ได้รับมอบหมาย  
  จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (ข) ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ 
 (ค) ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ 
  จากผู้ว่าราชการจังหวัดจํานวนไม่เกิน  ๒  คน   
 (ง) ผู้แทนประชาคม  ที่นายกองค์การ เป็นกรรมการ 
  บริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจํานวนไม่เกิน  ๓  คน 
 (จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและ 
  ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    จํานวนไม่เกิน  ๒  คน 
(๒) กรณีเทศบาล  ประกอบด้วย 
 (ก) นายกเทศมนตรี  หรือรองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
    ที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี 
 (ข) ข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ 
  ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย   
 (ค) ผู้แทนส่วนราชการ  ที่ได้รับมอบหมายจากนายอําเภอ เป็นกรรมการ 
    จํานวนไม่เกิน  ๒  คน   
 (ง) ผู้แทนประชาคม  ที่นายกเทศมนตรคัีดเลือก   เป็นกรรมการ 
  จํานวนไม่เกิน  ๓  คน 
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 (จ) ปลัดเทศบาล     เป็นกรรมการ 
       และเลขานุการ 
 (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานของเทศบาล  ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการ 
  จากนายกเทศมนตรี  จํานวนไม่เกิน  ๒  คน    และผู้ช่วยเลขานุการ 
(๓) กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล  ประกอบด้วย 
 (ก) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล    เป็นประธานกรรมการ 
  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   
  จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
 (ข) ข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวดั    เป็นกรรมการ 
    ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย   
 (ค) ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากนายอําเภอ    เป็นกรรมการ 
    จํานวนไม่เกิน  ๒  คน   
   (ง) ผู้แทนประชาคม  ที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคัดเลือก   เป็นกรรมการ 
   จํานวนไม่เกิน  ๓  คน 
   (จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    เป็นกรรมการ 
          และเลขานุการ 
   (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบล    เป็นกรรมการ 
   ที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย    และผู้ช่วยเลขานุการ

    จํานวนไม่เกิน  ๒  คน  
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่  

ดังนี้ 
(๑) ให้นํารายชื่อของประชาชนท่ีได้ รับความเดือดร้อนที่สํารวจโดยหน่วยงานของรัฐ   

และรายชื่อประชาชนท่ีย่ืนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ  ๑๒   
มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ 

(๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม  (๑)  ที่จะได้รับความช่วยเหลือ  ณ  สํานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และที่ทําการหมู่บ้าน  ชุมชนให้ทราบ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน   

(๓) รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ต่อไป 

(๔) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม 
(๕) การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ  ๗  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม   
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ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม
ลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

หมวด  ๓ 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย 

 
 

ข้อ ๑๑ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย  หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน  มีลักษณะ  
เป็นการช่วยเหลือที่จําเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการดํารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน  หรือ 
เป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม  อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที  ภายใต้ขอบอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

กรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ 
ความเสียหาย  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า  การซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่า   
และการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่า  ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อนการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้คํานึงถึงสถานะทางการคลัง 

หมวด  ๔ 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 

ข้อ ๑๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  นอกจากกรณี  
การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์ 
จะขอรับความช่วยเหลือ  ย่ืนลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ  9   

หมวด  ๕ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

ข้อ ๑๓ เม่ือเกิดโรคติดต่อ  โรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  
หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นดําเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน  การควบคุม  การแพร่  และการระงับการระบาด
ของโรคนั้น  หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์  องค์ความรู้เก่ียวกับ
โรคติดต่อ  การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน 
การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
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ข้อ ๑๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยได้ว่าเกิดโรคตามข้อ  ๑๓  
ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการป้องกัน  การควบคุม  การแพร่  และการระงับการระบาดของโรค  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดําเนินการหรือสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว   

กรณีมีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว  แต่ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างครอบคลุม  
หรือไม่สามารถระงับการระบาดของโรคติดต่อได้  จะส่งผลทําให้เกิดการแพร่ระบาด  ที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการ  การป้องกัน 
และควบคุมโรคได้   

ข้อ ๑๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ  ดังนี้   

(๑) ยา  เวชภัณฑ์  และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  เช่น  ถุงมือยางหรือหนัง   
ผ้าปิดปากหรือปิดจมูก  รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า  (รองเท้าบู๊ต)  หรือเสื้อกันฝน  

(๒) เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง 
ความจําเป็น  เหมาะสม  และประหยัด 

หมวด  ๖ 
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ   

 
 

ข้อ ๑๖ การช่วยเหลือประชาชน  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  ที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง  โดยอนุโลม 

(๒) การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์  โดยอนุโลม   

(๓) การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข  โดยอนุโลม 

หมวด  ๗ 
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน 

 
 

ข้อ ๑๗ การช่วยเหลือประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําโครงการแสดง
สาระสําคัญของกิจกรรมที่ต้องดําเนินการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ 
หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามประเภท 
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ของรายจ่าย  ทั้งนี้  ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายด้วย 

ข้อ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน  จําเป็นเร่งด่วน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่าย
จากงบกลาง  ประเภทเงินสํารองจ่าย  ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
โดยโครงการ  ไม่จําเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๙ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เป็นสถานที่กลาง  
เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน  การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  สําหรับวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็น 
ในการบริหารงานของสถานท่ีกลางดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เป็นที่ตั้ง
ของสถานที่กลางดําเนินการแทนก็ได้   

ข้อ ๒๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือตาม 
ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  ไประยะหนึ่งแล้วและคาดการณ์ได้ว่า  หากจะใช้งบประมาณเพื่อให้ 
ความช่วยเหลือต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการคลังในการบริหารหรือการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้
ความช่วยเหลือต่อไป 

ข้อ ๒๑ เม่ือสิ้นสุดการดําเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินการให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  
โดยให้ติดประกาศ  ณ  สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และที่ทําการหมู่บ้านและชุมชน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๒ กรณีที่ อง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดได้ช่ วยเหลือประชาชนตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทย  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี  
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๓ สําหรับการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย  หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องก่อนวันที่
ระเบียบนี้  ใช้บังคับและยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์นั้นจนกว่า 
จะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๔  (๙)  แห่งพระราชบญัญตัิองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม   
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  ในข้อ  ๓  

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  หมายความว่า  การส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคล 
ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม  หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคล 
ให้มีความรู้   สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ ในทะเบียน 
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ตามมติคณะรัฐมนตรี   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า  “เกษตรกร”  และค าว่า  “เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย”  ระหว่าง  
บทนิยามค าว่า  “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  กับบทนิยามค าว่า  “โรคติดต่อ”  ในข้อ  ๓   
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“เกษตรกร”  หมายความว่า  ผู้ประกอบอาชีพ  ปลูกพืช  เลี้ยงปศุสัตว์  เลี้ยงสัตว์น้ า   
และท านาเกลือ  ท่ีมีรายชื่อเป็นเกษตรกรรายย่อย  และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  หรือสมาชิกในครัวเรือน
ของผู้ที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร  หรือเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์   
ของกรมปศุสัตว์  หรือทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของกรมประมง 

“เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย”  หมายความว่า  เกษตรกรผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน   
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ  มีชีวิตอย่างยากล าบาก  ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะมีการประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิหรือไม่กต็าม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น  โดยฉับพลันทันที  เพ่ือการด ารงชีพ  หรือบรรเทา  
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  หรือระงับสาธารณภัย  หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน  หรือป้องกัน
ภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน  ได้ตามความจ าเป็น  ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยไม่ต้อง
เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน  เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  หรือการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์  
การช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย  ก่อนให้การช่วยเหลือ” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๗ กรณีมีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิด   
สาธารณภัย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  ดังนี้ 

  (๑) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ในพ้ืนที่เกิดภัย  ให้รายงานอ าเภอ  หรือจังหวัด  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาน าเงินทดรองราชการ
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  (๒) กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ในพ้ืนที่เกิดภัย  ในการช่วยเหลือประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ  ทั้งนี้  ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน  (ค)  ของ  (๒)  ของข้อ  ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ค)  ผู้แทนส่วนราชการ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ในกรณีคณะกรรมการ
ของเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง  และนายอ าเภอ  ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลต าบล  จ านวน  
ไม่เกิน  ๒  คน” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน  (ก)  ของ  (๓)  ของข้อ  ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



“(ก)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้รับ
มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) ให้น ารายชื่อของประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐ   
และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ  ๑๒  
และสถานที่กลาง  ตามข้อ  ๑๙  มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ 

(๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม  (๑)  ที่จะได้รับความช่วยเหลือ  ณ  ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่กลาง  และที่ท าการหมู่บ้าน  ชุมชนให้ทราบ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  นอกจาก
กรณีการช่วยเหลือดา้นสาธารณภัยฉุกเฉิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์
จะขอรับความช่วยเหลือ  ยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ  ๙ 

ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ  ในการช่วยเหลือประชาชน  ให้อยู่ในดุลพินิจ  
ของคณะกรรมการตามระเบียบนี้ที่จะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ทั้งนี้  
ไม่เกินอัตราตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด”   

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  หมวด  ๔/๑  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายไดน้อ้ย  
และข้อ  ๑๒/๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“หมวด  ๔/๑ 
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มรีายได้นอ้ย 

 
 

ข้อ ๑๒/๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย   
ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ  ในเรื่องดังต่อไปนี้” 

(ก) จัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
(ข) การสนับสนุนอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ า 
(ค) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร   
(ง) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  และประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ  
ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเสนอคณะกรรมการตามข้อ  9  
พิจารณา”   

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน   

“(๒)  การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   
หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยอนุโลม” 

ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมความดังต่อไปนี้เป็น  (๔)  ของข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“(๔)  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยอนุโลม” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ 
ตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๒/๑  และข้อ  ๑๓  ไประยะหนึ่งแล้วและคาดการณ์ได้ว่า  หากจะใช้
งบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการคลังในการบริหารหรือ  
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อ  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป” 

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๑ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน  ให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
โดยให้ติดประกาศ  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่กลาง  และที่ท าการหมู่บ้าน  
และชุมชน” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณฉีุกเฉนิ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเพ่ือให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการในการ 
ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีจ าเป็นเร่ งด่วน 
ที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๖๒”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

กรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  

กรณีฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพ่ือใชจ้่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้   
“ภัยพิบัติ”  หมายความว่า  สาธารณภัยอันได้แก่  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแล้ง   

ภาวะฝนแล้ง  ฝนทิ้งช่วง  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยอันเกิดจากไฟป่า  ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาด 
ของแมลง  หรือศัตรูพืชทุกชนิด  ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์  อากาศหนาวจัดผิดปกติ  
ภัยสงคราม  และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย  กองก าลังจากนอกประเทศ  ตลอดจน
ภัยอื่น ๆ  ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  
ร่างกายของประชาชน  หรือท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 

“ฉุกเฉิน”  หมายความว่า  เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น 
ในเวลาอันใกล้และจ าเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน 

้หนา   ๓๖
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“ผู้ประสบภัยพิบัติ”  หมายความว่า  ผู้ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน  แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

“การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร”  ให้หมายความรวมถึง  การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย 

“การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย”  หมายความว่า  การให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น  เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถช่วยตนเองได้   
เช่น  การให้ความช่วยเหลือเด็ก  ผู้สูงอายุ  หรือคนพิการซึง่หวัหน้าครอบครัวเสียชีวติ  พิการหรือบาดเจบ็
จากภัยพิบัติ  การขนย้ายครอบครัว  และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ  
ตลอดจนการให้ค าปรึกษาแนะน าและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  อันเป็นการจ าเป็น
เพื่อให้การด ารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

“การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข”  หมายความว่า  การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านกายและจิต  ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน
และควบคุมโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการสาธารณสุขที่จ าเป็น  เพ่ือให้การด ารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติ
โดยเร็ว 

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้ก าหนดไว้  หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด
ตามระเบียบนี้ให้ส่วนราชการขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๑ 
เงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ดังนี้ 

(๑) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส านักนายกรฐัมนตรี ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงกลาโหม   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๓) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคม 
 และความมั่นคงของมนุษย ์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๔) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงมหาดไทย ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

้หนา   ๓๗
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(๖) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๗) กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๘) ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  แหง่ละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ในการนี้  ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ านาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม  (๒)  แก่หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามความจ าเป็นและเหมาะสม  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจจัดสรร  
เงินทดรองราชการตาม  (๘)  แก่อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอตามความจ าเป็นและเหมาะสม  ซึ่งแต่ละแห่ง 
ต้องมีวงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจ าเป็น  จะจัดสรรเพ่ิมเติมให้อีกก็ได้   
และให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย 

กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจอนุมัติให้ส่วนราชการอื่น
มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ตามความเหมาะสมจ าเป็น   
และกรณีที่วงเงินทดรองราชการไม่พอ  ให้ส่วนราชการดังกล่าวหรือส่วนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถ  
ขอขยายวงเงินทดรองราชการเพ่ิมโดยตรงต่อกระทรวงการคลังได้  แล้วให้รายงานการอนุมัติดังกล่าว  
ให้นายกรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๙ การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามข้อ  ๘  ให้เป็นอ านาจของ 
ผู้ด ารงต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้   

(๑) นายกรัฐมนตรี  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๑)   
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๒) 
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๓) 
(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๔)   
(๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๕) 
(๖) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๖) 
(๗) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๗) 
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัด  ส าหรับกรณีตามข้อ  ๘  (๘)  เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ

ของอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให้  ให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ 
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  แล้วแต่กรณี 

ผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่ง  อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นข้าราชการ
ในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในจังหวัดใดและมีความจ าเป็น 
ต้องเตรียมเงินสดไว้เพ่ือใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการ  ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนั้นมีอ านาจเบิกเงินทดรองราชการตามข้อ  ๘  (๘)  ไว้เพื่อส ารองจ่ายได้ตามความเหมาะสมจ าเปน็  
และเมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงให้น าเงินที่เหลือส่งคืนคลัง 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการตามข้อ  ๘  ยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อน  ดังต่อไปนี้   

(๑) เมื่อส่วนราชการตามข้อ  ๘  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว 

(๒) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

(๓) มีการประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอ าเภอ 
หรือกิ่งอ าเภอคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ”  เรียกโดยย่อว่า  
“ก.ช.ภ.อ.”  หรือ  “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอ าเภอ”  เรียกโดยย่อว่า  
“ก.ช.ภ.กอ.”  แล้วแต่กรณี  ประกอบด้วยนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ   
เป็นประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกินสี่คน  
ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่ งคน  ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอนั้นหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  และปลัดอ าเภอหัวหน้า  
ฝ่ายความมั่นคง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๑๒ ให้  ก.ช.ภ.อ.  หรือ  ก.ช.ภ.กอ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ  แล้วแต่กรณี  

และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  ของผู้ประสบภัยพิบัติโดยจัดท าบัญชีเป็นประเภทไว้ 
(๒) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด   

(๓) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(๔) ประสานงานและร่วมด าเนนิการชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ  ก.ช.ภ.อ.  หรือ  ก.ช.ภ.กอ.  อื่น

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอ าเภอหรือหลายกิ่งอ าเภอ   
(๕) รายงานผลการส ารวจตาม  (๑)  และการแก้ไขความเดอืดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด าเนินการไปแลว้

ให้  ก.ช.ภ.จ.  ทราบหรือเพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป   
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่  ก.ช.ภ.อ  หรือ  ก.ช.ภ.กอ.  มอบหมาย  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๓ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด
คณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”  เรียกโดยย่อว่า  
“ก.ช.ภ.จ.”  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคน  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
หนึ่งคน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หนึ่งคน  ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งกบัภัยพิบัติกรณีฉกุเฉนิ
ไม่เกินสี่คน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  หรือประธานหอการค้าจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน  
เป็นกรรมการ  และหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๑๔ ให้  ก.ช.ภ.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่าง ๆ  ตามที่  

ก.ช.ภ.อ.  หรือ  ก.ช.ภ.กอ.  ได้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่  
ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

(๒) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด   
(๓) ระดมสรรพก าลัง  ควบคุม  เร่งรัด  และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ในการ 

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง  
และไม่ซ้ าซ้อน 

(๔) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรฐัที่ไมม่ีวงเงนิทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิ  แต่จ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ  ก.ช.ภ.จ. 

(๕) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ก าลังคน  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้
ยานพาหนะ  และอื่น ๆ  ที่จ าเป็นจากส่วนกลาง  ในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกว่า
ความสามารถของจังหวัด 

(๖) ประสานงานและร่วมด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ  ก.ช.ภ.จ.  อื่น  ในกรณี 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด 

(๗) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ เกิดขึ้นในจังหวัด  การแก้ไข 
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  และโครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจากส่วนกลาง  ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป 

(๘) พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินร่วมกับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ  ๑๑  หรือข้อ  ๑๓  ต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้   
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

หมวด  ๓ 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ

 
 

ข้อ ๑๖ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางหลักเกณฑ์
ส าหรับส่วนราชการในการด าเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิด  
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด  โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  
ของผู้ประสบภัยพิบัติ  แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด 

ข้อ ๑๗ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการ  
เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้ 

ข้อ ๑๘ เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้และจ าเป็นต้อง
รีบด าเนินการโดยฉับพลัน  ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้อาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน 
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
กรณีฉุกเฉิน  ภายในวงเงินไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๑) ในกรณีกรุงเทพมหานคร  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 

(๒) ในกรณีจังหวัดอื่น  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 

ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้  
ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้ด าเนินการตามข้อ  ๒๐ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ไม่ใช้บังคับกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
ที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด  ทั้งนี้  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการ
ตามข้อ  ๑๙ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๙ การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจากภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน  เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้ว
และงบประมาณไม่เพียงพอ  อาจใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามข้อ  ๘  (๔)  ได้ 

ข้อ ๒๐ เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร  ให้เป็นอ านาจของอธบิดกีรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น  ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ  ก.ช.ภ.จ. 
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องก าหนดพ้ืนที่และระยะเวลา

ของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดอื่น ๆ   
หากไม่สามารถประชุม  ก.ช.ภ.จ.  ได้ทันท่วงที  และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ก็ให้มีอ านาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก  ก.ช.ภ.จ. 

ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีการประกาศตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหมวดนี้ 

ข้อ ๒๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทุกด้าน   
เว้นแต่การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย  การให้ความช่วยเหลือ  
ด้านการเกษตรหรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ให้เป็นอ านาจหน้าที่  
ของส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๓)  (๔)  และ  (๖)  แล้วแต่กรณี 

(๒) กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ  หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
ให้ขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เว้นแต่การให้ความช่ว ยเหลือ 
ด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย  การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร  หรือการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๓)  (๔)  และ  (๖)
แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนเงินทดรองราชการ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแก่ส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  โดยไม่ต้อง
ให้ส่วนราชการดังกล่าวขอรับการสนับสนุนก่อนได้   

(๔) กรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอ
หรือถูกสั่งการ  หน่วยงานดังกล่าวสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง 

ข้อ ๒๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดอื่น  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ให้อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ  แล้วแต่กรณี  ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ  ก.ช.ภ.อ.  

หรือ  ก.ช.ภ.กอ.  แล้วแต่กรณี  ภายในวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรให้  และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือด าเนิ นการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติมากกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร  ให้อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรง  
จากจังหวัด  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดังกล่าวหรือด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ  ก.ช.ภ.จ 

ในกรณีที่ไม่สามารถประชุม  ก.ช.ภ.อ.  ก.ช.ภ.กอ.  หรือ  ก.ช.ภ.จ.  แล้วแต่กรณี  ได้ทันท่วงที  
ถ้านายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิง่อ าเภอหรือผู้วา่ราชการจังหวดั  แล้วแต่กรณี  เห็นวา่
ความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบนี้  ก็ให้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว 

(๒) ในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ  หรือถูกสั่ งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
ให้ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด 

(๓) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  และกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหรือกระทรวงกลาโหม  แล้วแต่กรณี  ได้รับการร้องขอหรือถูกสั่งการ  ให้หน่วยงานดังกล่าว
สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง  และรายงานให้  ก.ช.ภ.อ.  ก.ช.ภ.กอ.  หรือ  ก.ช.ภ.จ.  
ทราบต่อไป  เว้นแต่ในกรณีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  
ยานพาหนะและสิ่งอื่น ๆ  เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องร้องขอ 

(๔) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หรือกระทรวงสาธารณสุข  มีอ านาจ 
โอนเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดเพ่ือใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติได้ตามภารกิจของส่วนราชการเจ้าของเงิน  โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้ 

้หนา   ๔๓
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(๕) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจโอนเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดโดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้ 

การโอนเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่ จังหวัด 
ให้ด าเนินการตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๒๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหมทั้งในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอื่น  ให้ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงกลาโหม  หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ที่ได้รับมอบหมาย  ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม  
กรุงเทพมหานคร  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงสาธารณสุข  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ
เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่กระทรวงกลาโหมก าหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๒๕ การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  ให้ท า 
เป็นหนังสือ  ซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(๒) วัน  เดือน  ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  และวัน  เดือน  ปีที่เกิดความเสียหาย 
(๓) สถานที่เกิดเหตุ  (ให้ระบุชื่อถนน  หมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ) 
(๔) จ านวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ 
(๕) ความเสียหายโดยประมาณ  เช่น  จ านวนบ้านเรือนที่เสียหาย  ทรัพย์สินที่เสียหาย  

รวมทั้งมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ  จ านวนผู้บาดเจ็บ  ผู้เสียชีวิต  เป็นต้น 
(๖) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
(๗) ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ 
กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสือได้  ให้ขอรับการสนับสนุน

การให้ความช่วยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใด ๆ  หรือโดยวิธีอื่นใดและให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลัง
โดยด่วนที่สุด 

การขอรับการสนับสนุนระหว่างส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ส่วนราชการ 
ท าสัญญายืมเงินตามระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๒๖ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ส่วนราชการ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วยกันกับเอกชนและองค์กรการกุศล 
ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
การจ่ายและการชดใช้เงนิทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่าย  
เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หากมีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังก่อน 

ข้อ ๒๘ เมื่อผู้มีอ านาจตามข้อ  ๙  อนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว  ให้ส่วนราชการตามข้อ  ๘  เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ 
เพื่อจ่ายไปพลางก่อนตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๙ ในการจ่ายเงินรายใด  ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้ 
ลงลายมือชื่อไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ  ให้ผู้รับเงินท าใบส าคัญ 
รับเงินตามระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๓๐ กรณีส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ได้จ่ายเงิน 
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว  ให้ด าเนินการขอรับโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ  ดังนี้ 

(๑) รวบรวมใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพ่ือส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน
สามสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง  เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจ่ายเงินแล้วให้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าว  เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เบิกเงิน
งบประมาณรายจ่ายโดยวิธีเบิกหักผลักส่งเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการให้แก่ส่วนราชการโดยเร็ว 

(๒) เมื่อได้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว  ให้จัดท า
รายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบส าคัญต้นฉบับไว้ที่ส่วนราชการนั้น
เพื่อให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

ข้อ ๓๑ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับโอน  
เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากส่วนราชการตามข้อ  ๘  ให้ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐดังกล่าวส่งใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส่วนราชการ
เจ้าของเงินภายในสี่สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงิน  และให้ส่วนราชการเจ้าของเงินด าเนินการ  
ตามวิธีการในข้อ  ๓๐  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการด าเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้ 
เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในเจ็ดสิบห้าวันท าการ   

กรณีกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ให้แก่หน่วยงานในสังกัด  หรือกรณีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะขอรับโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ  ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือส านักงาน
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส านักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงกลาโหม  หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แล้วแต่กรณี  ภายใน 
สี่สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงิน  และให้ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงกลาโหมหรือกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ด าเนินการตามวิธีการในข้อ  ๓๐  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการด าเนินการขอ 
รับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในเจ็ดสิบห้าวันท าการ  
โดยเมื่อส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
มายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว  ให้ส าเนาหนังสือแจ้งส านักงานคลังจั งหวัดทราบด้วย  
เพื่อให้ส านักงานคลังจังหวัดตรวจสอบ 

ทั้งนี้  ให้ส านักงานคลังจังหวัดตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของส านักงานป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเดือนสิ งหาคมและกันยายน  และได้ 
จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว  แต่ไม่สามารถขอรับโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได้ทัน  ให้น าไปขอรับโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายชดใช้ในปีงบประมาณถัดไป  โดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน
เกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ข้อ ๓๓ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินในเรื่องใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติ  
ตามระเบียบของทางราชการ 

หมวด  ๕ 
การจดัหาและการควบคุมพสัดุ 

 
 

ข้อ ๓๔ การจัดหาพัสดุ  การตรวจรับพัสดุ  และการบริหารพัสดุ  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

หมวด  ๖ 
การตรวจสอบติดตามการใชจ้่ายเงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๓๕ การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของส่วนราชการตามข้อ  ๘   
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้ผู้มีอ านาจ 
ตามข้อ  ๙  มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น ๆ  ด าเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวทราบ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 
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(๒) กรณีส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๘)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของจังหวัดด าเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ  แล้วรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวทราบ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 

ให้ส านักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด 

ข้อ ๓๖ ให้ส่วนราชการและจังหวัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ตามข้อ  ๓5  ไปยังกรมบัญชีกลาง  ตามแบบและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด  ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว 

ข้อ ๓๗ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง  
ประกอบด้วย  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส านักงบประมาณ  ผู้แทนส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นกรรมการ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้กรมบัญชีกลางเป็นศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง  
มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ   เกี่ยวกับปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นธรรม  หรือไม่เป็นไปตามระเบียบนี้  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร  และเมื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแล้ว  ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม 
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังทราบด้วย 

(๒) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย 
เงินทดรองราชการกระทรวงการคลังมอบหมาย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๙ การด าเนินการและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินส าหรับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ  เว้นแต่การด าเนินการขั้นตอนใดที่ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๔๐ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราในการจ่าย  
เงินทดรองราชการตามระเบียบนี้  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด  เพี่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔๑ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดแบบและเงื่อนไขของรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่าย 
เงินทดรองราชการตามระเบียบนี้  ให้ใช้แบบและเงื่อนไขของรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการก าหนดแบบและเงื่อนไขของรายงาน  
ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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cil "' Cit .., ~ " 

fl11lJ"~LBV~~1lJVl'U.:!aBm.:i~.:i 'U'U 

L ~B.:!':il1 ni'J B.:!A n1u nfl1t1.:ici1u;1 B.:!~'UU1.:! LL vi.:i 1~vl1Lfl1.:in11~~~.:i~utltl DU~ n11~11J 
1 'LI m1'1i1 v L VI~ e:itl1~'1J 1'll'U'lJB.:ie:i.:i Fi mtl m11t1.:i'11u;1 e:i.:i ~'LI 1~v1url1LJl a zj,:i Lfl 1.:i m1v1.:i nci11i11 ~ ~tl1~a.:i Fi , 
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VIU1~'1Jei..:iei..:iAmtJnA1ei..:i~1uVfei..:ifiu V'l.~. lvctbo 

(tv) lJvitJ1::m~11C.1zjeitJ1::'1J1'1Jt.1m~ (m) ~~::1vi'rum1~'li1mV1~ei ru ?i1'11n..:i1t.1ei..:irim 

tJnmei..:i~1uVfei..:ifit.1 bb~::~vhm1V1l.Ju1t.1 '1J~'1Jt.11~V111u bllt.1b1m1l.JueiC.1n11 met i't.1 
" ' 

(rn) 11m1t.1i:mm1-W~11ru11~ei..:iAmtJnA1ei..:i~1t.1Vfei..:ifit.1b~ei~1b'Ll'Um11'11~rl1m~V!U'1~~ei1tJ 
(Ci'.) mu~~m1u5u~vtu1ffi ~b iJu 1 tJm~i'l'l~tJ1::?1..:iAbb~:: b llt.10"~ 
(ct) u5u~V1u1~~t.1 'l m~~n1V1t.1vi111u1::buC.1um::·m1..:i~V11viLVJC.1 11~1C.1ri11-li~1C.1 

b ~ei'li1 CJ b vt~eitJ1::'1J1'1J'Ul'l1~B1'U1~V!U1~'1JB..:JB..:JA mtJ nmei..:i~1t.1Vf ei..:ifiu V'l. ~- lvctbo 

m. iv 1 ~ei..:iA mtJnmei..:i~1uVf ei..:ifiu~ vi~..:i "l°l'U~ "li'rn b 'Vl~e:Jtl':i::'!.11"!1'1.J"l.IB ·rn.:i l'l n':itlnA':ieJ'l 
" 

'11uVf e:i.:ifiu " b ~miJu~1C.1~1nTm~::tJ5~ m11 ~nuAru::m1~m1'li1mV1~eitJ1::'1J1'1Ju 1viC.1ffim..:i?1~1..:i ~..:id 

m. \v .m 'U1CJ nB..:JA ndU nfl'iB..:J~TUVlB..:Jfi'U b U'U crB1'U1 CJ n11~'UV'li1m Vl~BU1::'1J1'1J'U'lJ8..:J 
" " 

ei..:iAn1tJnmei..:i~1uVfei..:ifit.1 iJrl1t.11~vtu1~ 11..:ibbi;.J'U mufl~ n1nuvibb~m1tJnu~.:i1t.1'1Jei..:i~t.1v'li1mV1~B 
, \J 6.J '\.I 

tJ1::'1J1'1Jt.1'lJB..:JB..:JAn'itJnA'iv..:i~1t.1Vf ei..:i~u 
m.lv .lv tJ~viei..:irimtJnmei..:i~1t.1Vfei..:ifit.1 bll'U i1V1u1~uv'li1mV1~vtJ'i::'1J1'1J'U'llv..:iei..:iAm 

" 
tJnfl'i8..:J~1'UVlB..:Jfi'U lJV1U1~'li1C.1crB1'U1CJn1'i~'UVVI bb~ mu Fl~ n1nUn1'iUDU~..:J1'U'lJB..:J~'UV "1 1 ~b U'U 1 tJ 

\J \J \J , d..J \J 

l'l1m::bDC.1un~V1mCJ bb~::u fou1C.1 

lVICJ 1 ~~uv'li1 m Vl~BU'i::'1J1'1J'U'lJB..:JB..:JAmtJnmei..:i~1'UVlB..:Jfi'U lJB1'U1~VIU1~ ~..:id 
" 

( m) ru ~ Vl'll BU..:J1'U5'i n 11'1JB..:J Fl ru:: nd'i~ n1'i'li1 CJ b VI~ BU 'i::'1J1'1J'U'lJ B·:Jel..:J An 'iU n FldB..:J 
• 

~1'UVl8..:J~'U 



m 

(l!:>) ~VI 1,Xij n11'1111 ':il LL'1::: '1 \lVl::: LU CJ 'U-r'\JL~ e:J\l'U B fl11lJ'li1 CJ L Vl~ 'i:l'U e:inh::: 'll1'll'U 

b~e:i 1-ff L ll'LI<LJ'm.m 1 'Wm1'W':i111ru11 '!Xm1lJ'li1m vt~ e:i ~V1mlJc . .mm1vi'1Lii'Wm1 LL'1:::th:::rn'Uvt'l.i1CJ\l1'U~ L~m-Um 
" 

( rn) ~VI 1,Xij'lie:J\lVl 1\l-r'\J L ~B \l'U f) fl11lJ'li1 CJ L Vl~ B'U B\l th:::'ll1'll'U ~Vf '11 nvt'11 CJ 

L'li'U LV11Pi'v-rvi?11CJvi1'U ?f1CJl'l1\l ~e:ie:ie:i'LI1m1 (L'li'U LINE , Facebook "1'1"1) 1:::'\J'\JLVlfl1'Wfav?111?1'ULVlP1 

(L'li'U E-mail, Website/Webboard , Application 'UB\le:J\lAm'llnme:i-:i~1'UYlB\l~'U "1'1"1) Lll'Ut;l'U ~-:id 
1 '1XtJ1:::'ll1'll'U?f1lJ11mL~\loLJf)lJ'1sLJ11?f11LL'1:::'Ue:Jfl11lJ'li1CJLVl~f)1~ f)~1\l?f:::~nrnL'1:::11VIL ~1 

" 
(Lt'.) ~vi 1 '!Xij~1CJtJBu~ ni11 'Wt'{'U~ (vtt11 mfl~e:i'U~L ~1) 'Ue:i-:ie:i-:il'i'mtlnfl1e:i-:i~1'U 

Yl'i)\l~'U~?f1lJ1)fl 1 '!Xni1'li1CJLvt~e:itl1:::'ll1'll'U1~~m11\lVlLL'1:::)1VIL ~1 ~-:id 1 'iX'W':il1)fiJ1ti\1lJfl11lJL vtm:::?flJ 

LL'1 :::u1uVJ'UB\l LL(;)"'::: e:i-:i A m'll n me:i-:i ~1'UYl e:i-:i ~'LI 
(cf) 11'\J 1111-U Bll'1'Ue:i-:itl1 :::'ll1'll'U~'U e:i-ru m 1mh CJ L vt~ e:i L?f 'UB (;) e:i fl ru::: m 1lJ ni1 

" 
'li1 m vt~ e:itl1:::'ll1'll'U'UB\l e:i-:il'i' mtl nme:i-:i ~1'UYl e:i-:i~'U 

(b) ~vim mm ni1v\'1 L ii'Wm1'li1 m vt~e:itJ1:::'ll1'll'Util1lJ~flru:::m1lJm1'li1 m vt~ e:i 

tJ1:::'ll1'll'U'UB\le:J\lAn1'llnfl1e:i-:i~1'UYi'e:i-:i~'UlJB'\JvtlJ1CJ 
(ITT!) 11 CJ\l1'U ~"' n11'1111 ':il bL'1::: ~ '1 n11'li1 CJ L vt~ e:itl 1:::'ll1'll'U'UB\le:J \l A n1tl n fl1 e:i-:i 

~1'UYi'e:i-:i~'U 1'IX~m1tJBu~m1~1lJ1 'LI m1'li1 CJ L vt~e:itl1:::'ll1'll'U'Ue:i-:ie:i-:il'i'mtln me:i-:i~1'UYi'e:i-:i~'U (?f fl1'U~ n'11-:i) 

VJ11u l'l'1e:iVl"OJ'Utl1:::'lJ1~lJw'Utfl '!XtJ1:::'lJ1'll'UVJ11u 1viCJ.X1n'U 

(~) tJBu~-:i1'U~'Ul'l11J~flru::: n11lJ n11'li1 CJ L vt~ e:itl1:::'ll1'll'U'Ue:i-:ie:i-:il'i'n1tl nfl 1e:i-:i 
' 

~1'UYlf)\l ~'UlJ f)'\JVllJ1 CJ 

<9>.l!:> .rn 1 'iX'LI1CJne:i-:il'i'mtJ nme:i-:i~1'UYlB\l~'U 'W':i111ru111e:iuvt1J1CJ'Ufl'11 m'Ue:i-:ie:i-:il'i'mtl nme:i-:i 
' 

~1'UYlf)\l~'U L U'UL ~1vti11~tl1::: ..j1111'U v'li1 m Vl~ e:itJ1:::'lJ1'll'U'U'i)\lf)\lA m'll nme:i\l~1'UYl'i:l\l ~'U vi'-:id 
" 

<9>) ~1CJtl1'U1CJn111'1XbL(;)-:i~-:i -U111'llni1/Yli1n-:i1'U~'1'UYlB\l~'U..j1'U1'U (9) fl'U 

L U'U~1vti11~1 CJ LL'1 :::lJe:i'\JvtlJ1CJ-U111'llm1/Yli1 m1'U ~1'UYlB\l ~'LI vt~e:i'Y-li1 n-:i1'U~1-:i L U'U L ~1vti1TITT 'U~1 CJ 

ijvtiJ1~-ru ~Vl'lle:J'\J\l1'U51m1'Ue:i\lflru::: m111 m1'li1 CJ L vt~ e:itJ1:::'ll1'll'U'Uv\lv\lAm 
' 

tlnme:i\l~1'UYl'i:l\l~'U tl1:::'ll1~1JW'UBL~ CJ1 nu'liv\lV11\l m1~vi(;) e:i lBn1':i~Vl(;)mL'1::: LL ~\l L~B\l'U'i:lfl11lJ'li1 CJ L vt~ e:i 

LL'1::: ~"' n1':ivl1 L U'U\l1'U'UB\lPl'UV'li1 CJ L vt~ e:itl ':i :::'ll1'll'U'UB\l e:i-:i r1 n1tl n fl':i e:i-:i~1'UYI e:i-:i ~'LI ':i1ll fi-:i'll ':i:::'ll1~ llW'UB 
" 

L~e:i-:i~'U 1 ~L~m-Ue:i-:i 1'!XtJ-:i:::'ll1'll'U1'Ut'{'U~Vl':i1u1V1CJ.X1n'U 

l!:>) ~1CJ-r'\JL~B\l 1'iXLL{;)\l~\l oLJ1':i1'lln1':i/Yli!n\l1'U~1'UYle:J\l~'U '"51'U1'U <9l fl'U 

L U'LI~1vti11~1 CJ LL'1:::lJv'UvtlJ1 CJoU1':i1'llm':i/Yli1 n-:i1'U~1'UYI e:i-:i~'U vt~v'Y-li1n-:i1'U~1-:i L lJ'U L ~ 1vti1TITT 'U~1 CJ 

ijvtiJ1~-ru L~B\l'Uf) fl11lJ'li1 CJ L Vl~ v'Uv\l'll ':i:::'ll1'll'U '11-:i1':il i:l qJV11LL'1 :::m1lJ t;l 'i)\l n1) 

'U B \ltJ ':i :::'ll1'll'U1'Ut'{'U~Vl~B1 oUoLJ f)lJ '1~ijvtt11CJ\l1 'U-r ;i'11':i1':il1-J LL~ 1 ~VI 1,Xij n1 ':i '1\l Vl::: LU CJ 'U-r'\J L~ e:J\l'U B 
" "' 

fl111J'li1m Vl~f) \;)f)'\JUqJVl1oUBinfl11J (mru~l'lf)'\J 1~) 1Lm1:::vi LLCJnL~B\lLL'1:::~\lL~v\l 1 'IX~1CJtJBU'~ n1':i 1 'LI 

t'{'U~ m1':i1?1e:iu-U e:i L-{i':il-;;i1 -:i L de:i-:it;l'U ~ -:i(;) m~e:i-:i 1 '!Xvtt11CJ\l1'UmCJ1 'LI e:i-:il'i' m'll nme:i-:i~1'LIYi'v-:i~'Uvt~e:ivt'Li1CJ-:i1'U 
[l 1 CJ'U f) n~ L~ CJ1oU f)\l'Vl~f)~'U v'lliju~ n 1':i~11J1 'U n1-:i'li1 CJ L Vl~ e:itl ':i:::'ll1 'll'U'Ue:J\l 'i)\l A n':i'll n fl) 'i)\l~1'UYl 'i)\l ~'U 
( ?{ fl 1 'U ~ n '11 \l ) ~VI vi 1 ?{ ~ ~ LL"' ::: Vl ::: Lu CJ 'U L ~ f) \l 'U f) fl 11lJ'li1 CJ L Vl ~ f) LL"' ::: ) 1 CJ \l 1 'U ~ "' n 1 ) vi' 1 L ii 'U n 1 ) 1 'IX 

Pl'UV'll i1u~m':i~1lJ 1 'Wm1'li1CJ L vt~e:itl':i:::'ll1'll'U'UB\lB\lAmtlnme:i-:i~1'UYi'e:i-:i ~'LI (?f fl1'U~nm-:i) Vl':i1'\JVlnL~v'U 
" d.J ' 



ci'. 

m) ~1CJ~~W11l.Jll'1:::th:::fl1'lNTU 1 ~ll~\l~\I oLJ1'i1'lln1';i/'YfUn\11'U~1'UVl8\l~'U ~1'U1'U 
(.9) fl'LI l U'U~1'Vli11~1 CJ ll'1:::1l8'\J'VlmCJ-ii'1'i1'llm'i/"W'l1rn1tJ~1'LIVf 8\l~'LI 'Vl~8'W'l1rn1tJ~1\l L U'LIL~1'Vli1TITT 'LI~1CJ 

l1'Vli11~~ ~mlJ '1..h:::fl1m1'U ll'1:::tb::: LlJ'U l~8\l l ~8~ ~ri1~'\Jfl111J~1flt1J d\I ~1'U 
tl'i::: fl1'LI LL ~\l'Vlt11CJ\l1tJ.n1CJ1'LI8\1 A n'itl nfl'i 8\1~1'LIVl8 \I ~'LI~ l~ CJ1oLJ 8\1 VI 'i1'1 fl8'\JoLJ8 b Vi'l '1 ~\I bl'1 :::~ '11'iru1 

'V11 ll 'U1Vl1\l llm '!J tJ 'i:::fl1'U\11'U tl'\J'Vlth CJ\11'U.fl1 CJ'U8n lb'1::: ~'UVUDU~ n1';i~11J 1 'LI n1'i-li1 CJ l 'V1~8U';i:::'!J1'll'U'lJ eJ\I 

eJ\I r1 mtl n fl 'i8 \1~1'LIVl eJ\l~'U (fl cn'U~ n'11\I) Llfl1\l'Vl1 lb'1 :::tl 'i::: fl1'LI bfl ~ 8-U 1CJm'ivi1\I1'U~1w1'LI 'i :::'Vl11\I 

'VIU1CJ\11'U.n1fl-r\5 .n1fl L8n'll'LI .n1fltl'i:::'ll1'll'U l ~\1-r~~~ mmm m'iil1 L 'Ll'Lim'i-U1 m 'Vl~8tl'i:::'ll1'll'Um1J~ .... 
fl ru::: m'ill m 'i-ti1CJl'VI~8tl'i:::'ll1'll'LI1J8'\J'Vlll1CJ lb'1::: lb ~\li:.1'1 m'ii\1 b U'U m'i 1 ~trfa\1Vl'i1'\J 

\J 

ct) ~1CJtli)u~nT~1'LI'i{'LI~ ('Vlti1mfl~8'LI~Lb) 1~LLl'i\l~\I -ii'1'i1'llm'i/'Wun\11'U 

~1'LIVl8\l~'U ~1'LI1'LI (.9) fl'U bU'U~1'Vli11~1CJ bb'1:::1J8'\J'Vlll1CJoLJ1'i1'lln1'i/'WUn\11tJ~1'LIVf8\l~'U 'V1~8'WUn\11'LI~1\I 
LU'LIL~1'Vli11ffi 'LI~1CJ ~\Id 1 'Lim'i~(;l~\j ~1CJtl5~m'i 1 'LI'i{'LI~ ('Vlt11mfl~8'LI~l ~1) 1 ~~'11'iru1m1lu~uVl 
LL'1::: m11J L 'Vlm:::fl1J'll8\I Lb~'1 ~8\1 A' mtl nm8\1~1'LIVl8\I ~'LI 

l1'Vli11~Vl)1'1fl8'\JoLJ8 L Yl'1'1~\I L ,18\ltK'U~~1 CJ-ru L~8\ltb:::fl1'UlJ1 l(;l CJ n1';i'1\l l tltJBu~ 
1 'LI'i{'U ~ 1 ~fl111J-ti1CJl'VI~8L~8\1~1 fl t1J L ~\I ~1'Ui1' 'LI Vl~1Jl-ru LL ~\I LL'1 :::tJ 'i:::fl1'U\11'U tl'\J'VIU1CJ\l1'U~ l ~ CJ1oLJ8 \I 

~11JU Bu~ ~\Id 1 ~~'11'inJ1~(;1~\I81fl1fl~fl)'VIU1 CJUD u~ n1';i~ 8tJ l(;l CJ~'11';inJ1U';i:::fl1'Ufl111J~11Ji18 
'11n'VIU1CJ\11'U1 'U'i{'U~ L-ti'U rl1U'U m 'VlruU1'U flru:::m';i1Jn1'i'Vll.JU1'U/'ll1J'll'U trtl1'll1J'll'U 8?11J . 8U'W'i. i'1 i 

\J u \J , " " 

~\Id 8\1 A mtl n me:i\1~1'LIVl eJ\I ~'LI m'1~'11'iru1~1'U1'LIL~1'Vli11~tl 'i:::~1~1 CJ ~1\1 'l 
LL'1:::~'11'iru1~(;11m'lfl{1\IL ~lJL~lJ 1JlV111J'U~'\JVl LL'1:::m11JL 'Vlm:::fl1J'lJ8\ILLl'i'1:::mr1mtJnfl'i8\1~1'UVl8\l~'U 

i;i1 'LI~ 1£1 15n1'i'i'U b~B ..:i '!J B fl111J"!i1CJ b 'Vl~B'!J B ..:itl 'i::"U1 "!l'U n1'iL ~fi1tl~n~1 bb'1:: 

m11 ~u ~m1-tiei lJ6i'ti11a11"llti..:i b~1'VIU1~'1..h::~1 fl'Wv-<l1c.1 b 'VI~ m.h::"!l1"!1'U"llti..:iei ..:i R' n1tln A1ei..:ii;i1'UVf ei..:i ~'W 
\J \J 

m . (.9) mrutr'lJ8fl111J-ti1m'Vl~8lJ1Jl1CJVl'ULB\11~l~1'Vli.J1~il1LU'Un1'i ~\Id 
\J 

( (.9)) fl 8'\J C111JoLJ Bll 6i '11 n tr { B-rntl 1 m eJ n oLJ eJlJ'1'1..:i1 mL '\J'\J ~ eJ {lJ 1~ljfl11::: ~1 fl ru 
" \I \J u 

'WBfllJA'J';i L-ti'U zjB ~B~ 'VllJ1Vl'1'lJ l Vl';i~'Wi'1/-dv\IVl1\ln1';i~(;l~B'lJB\ltrfa\lzj\lfl1lJ1'iflVl)1'1flB'Ulii'1Vl'U 1Jl 
\J \J 

(~) ';i:::'\J L~el..:ieJ'Ul U'UL 'VIVI 1 ~'lJB fl111J-ti1 m 'Vl~B 'W{BlJoLJ BL Yl'1'1~..:i'Vl~B'Wf1~ n1';i ru , , ., 
Vl11Jfl1Jfl1';j 'Vl~Bfl111JL~'U fl111J(;)B\ln1';i oLJBlfl'UBll 'U:::~1..:i j LL'1::: 1 ~'1\1"11CJiJBzjB'lJB..:i~{B\I 

(m) ()1 L U'Un1'i'lJBfl111J-li1 m 'Vl~B LbVl'Utr~tJ tK B\I Lb 'LIU 1 u1JB'\JB1'LI1'1Jl1 CJ/'V11 ntr{a\I 
\J \J 

hJ~'UCJB1J'1..:izjB lJ1 ~-ru L~v\IJ'U l l~'11'inJ1 LL'1::: LL ~\11 ~tr{B\IVl'i1'U'W{BlJU'UVim 'VIVI~.:! nri11111 'Ubl uuf11{a.:i 
\J , 

(ct) utJVi n.U B1J'1'1.:J1 tJVl::: Lu CJ'U b~ B.:J'll a fl111J-d1 m 'VI~ B~ f'l'LIV-ii1 CJ L 'VI~ atJ 'i:::'ll1'll'U 
\J \J 

'lJv.:ia.:iA'mtJnma.:i~1tJVf B\l~'LI n1'VltJ(;l 11 

(ct) Lb~.:i~1'U'i1'lln1'i~L~CJ1-ii'8.:iil1 L U'LI n1'i'W{B1J~..:i 1 ~'i1 CJ.:J1'Ui:.J'1 n11il1 L U'U.:J1'LI 

1~Vl'numCJ1'LI @ct 1'Livi1m'i 

(b) mrub U'Ul~B..:i'lJBfl111J-ii1 m 'VI~ e:i~ b~CJ1oLJB.:Jtl'U~1'U';i1'lln1';i~'U 'VIU1CJ\11'U~'U 
'Vl~mn'Ufl111Jfl1lJ1';jfl'lJB.:JB.:JAmtl nmB.:J~1'UVleJ.:J~'U 1 ~~ .:i b~eN'lJBfl111J-ti1m'Vl~eJ1 tlti'.:i~'UVUDU~ n11~11J 
1 'Lim'i-d1m 'VI~ 8tl'i:::'ll1'll'U'lJB.:imr1mtJnma\1~1tJVf a..:i~'U (?!m'LI~ nm.:i) L ~B~'11'iru1'Vl1 LL tJ1V11..:iil1 L U'LI m1 

~ e:i 1 tJ 



er 

m.~ mru-r'\JL~8\l'IJ8f111l.J~1mVl~8Vl1\l 1 th~rutl L Vl)~'l"l-v1 '\1!~81~'\J'\JL Vlfl L 'U fa~'111'1'UL VlPl 

1 ~L ~1V1u1~i.J1~~1111'Utl~1 v L V1~8tl1~'1.l1'1.l'U'IJ8\l8\lAmiJ nm8'IG11'UYl8\l~'U vi1L fruni1 vi''ld 
" 

(C9l) m1'1'18'1.J1m~.LJ'8l.J'1~1r1ru~~1Lll'U L~'U zj8 ~mJ LL'1~V1mm'1'1JLV11~'l"l-v1/ 
" " " 

~8\JV11\l~~Wl8~~Vl~81~ L~8\l'IJ8Fl11l.J~1 m Vl~8 Uq)Vll~LnVl~'U LL'1~Fl11l.Jvl8\ln111 'Un11LLm 'IJ L U'Uvl'U 

Vlln 1lJ'11l.J1W 1~.Um.i'1~ b YlLJ\l'l"l81~U1~'11'U~1VU5'\J~n1)1 'U~'U~(?l)1'1'18'\JoLJm Yl'1'11\JL ~l.Jb~l.J 
(~) iJ''LIVin.LJ'8l.l'1'1\l 1 'ULL '\J'\JY'l81mL'1~Vl~ L uv'U~Pl'Utl~1 v L V1~8tl1~'1.l1'1.l'U'IJ8\l8\lAm 

" " 
iJ nm8\lG11'UYltl'l~'U n1Vl'UVI 11 

(m) LL ~\l G11'U11'1.ln11~ L~ LJ1oLJ 8\lv\° 1 L \i'U n1 )'\"l ~8l.J~\l 1~11 LJ\l1'UC..J'1 ni1v\°1 b \i'U\ll'U 

1~Vl11'\JJl1V1'U Cilct ·fovhni1 

(Ci'.) mruL U'UL~8\l'IJ8Fl11l.J~1mVI~8~L~LJ1oLJ8\ltl'IJ'11'U)1'1Jn1)~'U VIU1 LJ\ll'U~'U 
Vl~8 Ln'Um1l.l'1 1mw'IJ8.:J 8\lAmi.Jnm8\lG11'UYl8\l ~'U 1 ~'1'1 L~8.:J'IJ8m1l.l~1v L Vl~81 i.Jv\l~'UtltJBiJ~ ni1~1l.J 1 'U 
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