
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

น กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการใช้จ ่ายเง ินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ิน 
สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุฃ อธิบดีกรมปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย และผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๔/ว ๒๔๗ ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน 
สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง 
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหมวด ๖ การตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย 
เงินทดรองราชการข้อ ๓๕ กำหนดให้การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการชองส่วนราชการ 
ตามข้อ ๘ ให ้ผ ู้ม ีอำนาจตามข้อ ๙ มอบหมายให ้ผ ู้ตรวจสอบภายใบชองส่วนราชการนั้น  ๆ และจังหวัด 
ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวทราบ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ และข้อ ๓๖ กำหนดให้ส่วนราชการและจังหวัด 
ส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามข้อ ๓๕ ไปยังกรมบัญชีกลาง ตามแบบและเง่ือนไข 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ 
มีความครบถ้วนถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้กำหนดแนวทาง 
การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
เม ื่อตรวจสอบแล้วเสร็จให ้ส ่งรายงานผลการตรวจสอบให ้กรมบ ัญช ีกลางภายในระยะเวลาท ี่กำหนดไว้ 
ในระเบียบกระทรวงการคลังฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ การตรวจสอบการใช ้จ ่ายเง ินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ิน 
ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อนวันที่แนวทางการตรวจสอบฯ นี้ถือปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบ 
และรายงานเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ

< = ร £ ะ เจังเรยน...



- ๒-

จ ึงเร ียนมาเพ ื่อโปรดทราบ และแจ ้งให ้เจ ้าหน ้าท ี่ท ี่เก ี่ยวข ้องทราบและถ ือปฏ ิบ ัต ิต ่อไป
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางการตรวจสอบฯ ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง vwvw.cgd.go.th หัวข้อ 
เรื่องที่น่าสนใจ > ตรวจสอบภายใน > ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ > หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบ 
การใช ้จ ่ายเง ินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเห ล ือผ ู้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุก เฉ ิน  สำหรับผ ู้ตรวจสอบภายใน 
หรือ QR Code ด้านล่างนี้

กรมบัญชีกลาง
กองตรวจสอบภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๔๔
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : iastd@cgd.go.th

ขอแสดงความนิบถอ

(นายจำเริญ โพธิยอด)
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

แนวทางการตรวจสอบฯ

mailto:iastd@cgd.go.th


^ จงท'V^

แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

กระทรวงการคลัง 
กรมบัญชีกลาง



สารบัญ

หน้า
ส่วนท่ี ๑ ความทั่วไป

๑.๑ หลักการและเหตุผล ๑
๑ .๒ วัตถุประสงค์ ๑

ส่วนที่ ๒ แนวทางการตรวจสอบ
๒.๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน ๒

การรวบรวมและศึกษาข้อมูล ๒
การประเมินความเสี่ยง ๒
การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ £
แนวทางการปฏิบัติงาน £

๒.๒ การเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ๑๖

ส่วนท่ี ๓ รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณอุกเฉน (9)6̂1

ภาคผนวก
- สาระสำคัญเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉินพ.ศ.๒£๖๒
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒£๖๓
- ประกาศกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่าย 

เงินทดรองราชการ ในเซิงบีองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒£๖๓
- ประกาศกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขต 

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒£๖๓



ส่วนท่ี ๑ 
ความทั่วไป

๑.๑  หลักการและเหตุผล
กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการในการให้ความช่วยเหลือ 
หรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิเป ็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงิน 
จากงบประมาณได้ โดยข้อ ๓๕ กำหนดให้ผ ู้ม ีอำนาจตามข้อ ๙ ชองระเบ ียบๆ และผู้ว ่าราชการจ ังหวัด 
มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่มีวงเงินตามระเบียบๆ และผู้ตรวจสอบภายในชองจังหวัด 
ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวทราบ 
และข้อ ๓๖ กำหนดให้ส่วนราชการและจังหวัดจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามข้อ ๓๕ 
ไปยังกรมบัญชีกลาง ตามแบบและเงื่อนไฃที่กระทรวงการคลังกำหนด

การให ้ความช ่วยเห ล ือผ ู้ป ระสบ ภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุก เฉ ิน ตามระเบ ียบ ๆ น ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์ 
เพื่อวางหลักเกณฑ์สำหรับส่วนราชการในการดำเนินการช่วยเหลือโดย เร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม 
เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 
ของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะซดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด

กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดแบบและเง่ือนไชการรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
เพ ื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ิน และกรอบแนวทางการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ใช ้ใน ก าร ป ฏ ิบ ัต ิงาน ต รว จ ส อ บ แ ล ะ ก ารร าย งาน ผ ล ก าร ต ร ว จ ส อ บ ก าร ใช ้จ ่าย เง ิน ท ด ร อ งราช ก าร  
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผ ู้ตรวจสอบภายในสามารถนำกรอบแนวทางการตรวจสอบไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
ก ับการใช ้จ ่ายเง ินทดรองราชการฯ ในแต ่ละภ ัยพ ิบ ัต ิ โดยคำน ึงถ ึงความเส ี่ยงด ้านการเง ิน  ความเส ี่ยง 
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาบ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในชองส่วนราชการและจังหวัดที่มีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบ ัต ิกรณีฉ ุกเฉิน มีกรอบในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองฯ ตามระเบ ียบ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๘ 

๒. เพื่อให้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุก)
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และลดความเสี่ยงจากการทุจริต



ส่วนท่ี ๒
แนวทางการตรวจสอบ

๒.๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราขการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นหน้าท่ี 

ของผู้ตรวจสอบภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ ื่อให ้ม ั่นใจว่าหน ่วยงานของรัฐได ้ใช ้จ ่ายเง ินทดรองราชการด ังกล ่าวเป ็นไปอย่างถ ูกต ้อง 
ตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ต ้อ งป ฏ ิบ ัต ิตาม ม าตรฐาน การต รวจส อ บ ภ ายใน ตาม ห ล ัก เก ณ ฑ ์ก ระท รวงก ารค ล ังว ่าด ้วยม าตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบ ัต ิการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานชองรัฐ พ .ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยผู้ตรวจสอบภายในควรวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีข้ันตอนสำคัญ ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 

๑. การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 
๒. การประเมินความเสี่ยง
๓. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ 
๔. แนวทางการปฏิบัติงาน 
๑. การรวบรวมและศึกษาข้อมูล

เพื่อให้สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและรัดกุม ผู้ตรวจสอบภายในควร 
รวบรวม และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวช้องกับกระบวนการใช้จ่าย 
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถศึกษาได้จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ดังนี้

(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
เร่ือง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

(๔) ประกาศกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ 
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

(๕) ประกาศกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ในเชิงบีองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

(๖) หลักเกณฑ์ ประกาศ หนังสือสั่งการ หนังสือซ้อมความเช้าใจหรือการสั่งการที่เกี่ยวช้อง 
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานต่าง  ๆ รวมท้ังเอกสารส่ิงพิมพ์อ่ืน  ๆ (เช่น หนังสือพิมพ์ รายงานการประชุม เป็นต้น) 
ทั้งนี้ ควรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นแฟ้มข้อมูลหลักหรือแฟ้มถาวรเพื่อใช้เป็นเกณฑ์หรือข้อมูลอ้างอิง 
ในการตรวจสอบต่อไป

๒. การประเมินความเสี่ยง
ผู้ตรวจสอบภายในควรประเมินความเสี่ยงของกระบวนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยพิจารณาความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
และผ ู้ตรวจสอบภายในต ้องนำผลการประเม ินความเส ี่ยงด ังกล ่าวมาใช ้ในการวางแผนการตรวจสอบ 
เพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ ชอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบที่เ)

การประเม ินความเสี่ยงในกระบวนการใช้จ ่ายเง ินทดรองราชการ 
ควรดำเนินการดังต่อไปนี้
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(๑) พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของภัย ประกอบด้วย การดำเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
ประเภทของภัย ระยะเวลาการเก ิดภ ัย ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ 
การจัดสรรเงินให้ก ับหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เก ี่ยวข้อง ล ักษณะการใช ้จ ่ายเง ินในเข ิงปองกัน 
หรือยับยั้งภัยพิบัติ หรือในลักษณะเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น เอกสารการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
รายงานการประขุม คณะกรรมการ ทะเบียนคุมวงเงินทดรองราชการฯ ทะเบียนรายจ่ายเงินทดรองราชการฯ 
หนังสือขอรับการสนับสนุน เนินต้น

(๒) การพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย 
เง ินช ่วยเห ล ือผ ู้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุก เฉ ิน  ซ ึ่งส าม ารถป ระเม ิน ความ เส ี่ยงด ้าน การเง ิน  ความเส ี่ยง 
ด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ในกระบวนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ 
ได้แก่ ขั้นตอนการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และการรายงานการใช้จ่ายเงิน ซึ่งการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวมีปึจจัย 
ที่ควรนำมาพิจารณา เช่น วงเงินที่ใช้จ่าย ขนาดหรือจำนวนพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ลักษณะการให้ความช่วยเหลือ 
(เช่น เงินสด เคร่ืองอุป!/1ค บริโภค ยาและเวชภัณฑ์) ประสิทธิภาพชองระบบการควบคุมภายใน และข้อร้องเรียน เนินต้น 
เพ่ือให้การกำหนดประเด็นการตรวจสอบครอบคลุมความเส่ียงท่ีสำคัญท้ังหมด

ตัวอย่าง การระบุประเด็นความเสี่ยงในขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉินท่ีผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำไปพิจารณาประกอบการประเมินความเส่ียงชองหน่วยงานมีดังน้ี

ขั้นตอน/กระบวนการ ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยง
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ๑. ประกาศโดยไม่ผานการพิจารณาอนุมัติของผู้มีอำนาจ 

๒. ชาดรายงานผลการสำรวจความเสียหายและความต้องการ 
รับความช่วยเหลือประกอบการพิจารณาประกาศ 
๓. รายละเอียดในประกาศไม่เนินไปตามกฎ ระเบียบ 
๔. มีมติท่ีประขุม โดยมีกรรมการประขุมไม,ถึงก่ึงหน่ึงของจำนวน 
กรรมการท้ังหมด

การขอตงวงเงิน การขอขยายวงเงิน การเบิกเงิน 
ทดรองราชการ

๑. บันทึกการขอตั้งวงเงินในระบบฐานข้อมูลเงินทดรอง 
ราช ก ารเพ ื่อ ช ่วย เห ล ือ ผ ู้ป ระส บ ภ ัยพ ิบ ัต ิก รณ ีฉ ุก เฉ ิน  
(Disaster m an ag em en t system  : DIMS) ไม่ถูกต้อง เช่น 
ระบ ุจำนวนวงเง ินช่วยเหลือไม ่เน ินไปตามมติท ี่ประข ุม 
ก.ช.ภ.จ. บันทึกตั้งวงเงินโดยไม่มีหลักฐานการอนุมัติชอง 
ผู้มีอำนาจ
๒. ใบแนบการขอตั้งวงเงินลงนามโดยผู้ไม่มีอำนาจ 
๓. บันทึกขอเบิกเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS เกินกว่า 
วงเงินท่ีได้รับอนุมัติ
๔. ขอชยายวงเงินโดยไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ได้ผ่านการอนุมัติ 
โดยผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง
๔. ไม่ได้บันทึกหรือบันทึกการเบิก/การรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ในทะเบียนคุมวงเงินฯ เช่น ไม ่ได ้บ ันท ึกรายก^^ค ี^  
จำนวนเงินรับไม่ถกต้องตรงกับจำนวนเงินพเ
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ขั้นตอน/กระบวนการ ตัวอย่างประเด็นความเสียง
การจัดสรรเงินทดรองราชการ จัดสรรเงินโดยไม่ถูกต้อง เซ่น ไม่ไต้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ 

ไม่เป ีนไปตามความจำเป็นเหมาะสม จัดสรรเกินวงเงินที่ 
กำหนดโดยไม่แจ้งกระทรวงการคลังทราบ

การขอรับการสนับสนฺนให้ความช่วยเหลือฯ ๑. การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือไม่ไต้จัดทำ 
เป็นหนังสือ
๒. หนังสือขอรับการสนับสบุนมีรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน 
เซ่น ระบุสถานท่ีเกิดเหตุไม่ถูกต้อง ไม่ระบุการช่วยเหลือแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ไต้ดำเนินการไปแล้ว 
๓. ไม่ไต้ทำสัญญายืมเงินตามระเบียบที่เกี่ยวฃ้องกำหนด

การใช้จ่ายเงินและการให้ความช่วยเหลือฯ การใช้จ่ายเงิน
๑. จ่ายเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตรา 
หรือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เซ่น การจ่ายเงินนอกเหนือ 
จากรายการค ่าใช ้จ ่ายท ี่กำหนดโดยไม ่ไต ้ร ับอน ุม ัต ิจาก 
กระทรวงการคลัง ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน 
อย่างถูกต้องตามที่ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก 
เงินจากคลังฯ กำหนด
๒. ไม่ยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการฯ ท้ังท่ีไต้รับการจัดสรร 
งบประมาณเพ ื่อช ่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ิน 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตามประกาศเขต 
การให ้ความช ่วยเหล ือฯ หร ือม ีการประกาคย ุต ิการให ้ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
๓. ไม่ได้บันทึกหรือบันทึกรายการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในระบบ 
GFMIS และทะเบียนที่เกี่ยวข้องโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น 
บันทึกรายการจ่ายค่าใช้จ่ายในทะเบียนคุมวงเงินทดรองฯ 
ด้วยจำนวนเงินไม่ถูกต้องตามเอกสารที่เกิดรายการ เป็นต้น 
การให้ความช่วยเหลือ
๑. ไม ่ใช ่พ ื้นท ี่หร ือไม ่ครอบคล ุมพ ื้นท ี่ตามประกาศเขต 
การให้ความช่วยเหลือหรือพื้นที่ที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติ 
๒. ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๘ 
ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ 
๓. ขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง 
เช่นไม่ยื่นขอขยายระยะเวลาภายในกำหนดก่อนระยะเวลา 
การให้ความช่วยเหลือสิ้นสุดลง หรือหนังสือขี้แจงเหตุผล 
ความจำเป็นที่ฃอขยายระยะเวลาไต้แนบเอกสารประกอบ 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
๔. ยื่นขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหสื!
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น กำนันดk 
ขอขยาย เอกสารประกอบการยื่นขอขยาย เบน{ท
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ขั้นตอน/กระบวนการ ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยง
การขอรับโอบเงินงบประมาณรายจ่าย 
เพื่อขดใช้เงินทดรองราชการฯ

๑. ไม่ส่งใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวช้องในการเบิกซดใช้
เงินทดรองฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งใบสำคัญ
และเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
๒. ต้นฉบับเอกสารหลักฐานใบสำคัญสูญหาย
๓. ไม่ส่งสำเนาหนังสือการส่งใบสำคัญและเอกสารการจ่ายเงิน
แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบ
๔. ไม่ได้บันทึกทะเบียนและบัญชีท่ีเก่ียวช้องหรือบันทึกไม่ถูกต้อง

การจัดหาและการควบคุมพัสดุ การจัดหาและการควบคุมพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖0

การจัดทำรายงานเงินทดรองราขการ ๑. ไม่ได้จัดทำหรือจัดทำรายงานไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้จัดทำ 
รายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราขการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ร. ๑) ไม่ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน 
ทดรองราชการฯ (ร. ๒)
๒. จัดทำรายงานโดยไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลในรายงานฯ (ร. ๑) 
ไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลในทะเบียนคุมวงเงินทดรองราชการฯ 
(ท. ๑) และในทะเบียนรายจ่ายเงินทดรองราชการฯ (ท. ๒)

๓ .  การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องนำผลการประเมินความเสี่ยง มาประกอบการกำหนดวัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการตรวจสอบ โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการดำเนินการ 
ใฃ้จ่ายเงินทดรองราขการา ซึ่งควรประกอบด้วย

(๑) การดำเนินการให้ความฃ่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นไปโดยถูกต้องตาม 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง

(๒) การเบิกจ่ายและซดใข้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นไป 
โดยถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง

(๓) การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ และการบริหารพัสดุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

(๔) การใช ้จ ่ายเง ินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหล ือผ ู้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีอ ุกเฉ ินเป ็นไป 
ตามเจตนารมณีของการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในควรกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงกระบวนการ 
ต่าง  ๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร วัสดุ และอุปกรณ์ เป็นต้น

๔.แนวทางการปฏิบัติงาน
ผ ู้ต รวจส อ บ ภ ายใน ค วรก ำห น ด แ น วท างก ารป ฏ ิบ ัต ิง  

ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ครอบคลุมประเด็นที่เป็นความเสี่ยงต่าง ๆ
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ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสาร/หลักฐาน 
ท ี่เกี่ยวช้องกับการ 

ตรวจสอบ
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
สอบทานว่าได้ดำเนินการ ดังนี้
๑ .  ประกาศเขตา โดยมีผู้มีอำนาจตามระเบียบฯ ลงนาม - คำส่ังแต,งต้ัง ก.ซ.ภ.อ. ก.ขป้า.กอ.

- กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร โดยอธิบดีกรมป้องกันฯ ก.ซ.ภ.จ.
- กรณีเกิดในจังหวัดอื่น โดยผู้ว่าราซการจังหวัด - รายงานการประชุม ก.ข.ภ.อ.

๒. กรณ ีม ีการประชุม ก.ซ.ภ.อ. ก.ซ.ภ.กอ. และ ก.ข.ภ.จ. มีกรรมการ ก.ซ.ภ.กอ. ก.ซ.ภ.จ
มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรณีไม่สามารถ - ร าย ง า น ผ ล ก าร ส ำร ว จ
ประชุม ก .ข .ภ .จ . ได้ท ันทีวงที ได ้ม ีก ารพ ิจารณ าจาก รายงาน /ข ้อ ม ูล ความเสียหาย ความต้องการ
ข้อเท็จจริงที่เซ ื่อถือได้เก ี่ยวกับภัยพิบ ัต ิท ี่เก ิดขึ้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น รับความช่วยเหลือ และหรือ
รายงานผลการสำรวจความเสียหาย ข้อมูลความต้องการรับความช่วยเหลือ การแล้ไซความเดือดร้อน
๓ .  มีการสำรวจเหตุการณีภัยพิบัติหรือรายงานความเสียหายจากผู้มีหน้าที่/ เฉพาะหน้าที่ได้ดำเนินการ
ผู้เก ี่ยวข้อง (เช่น สำรวจโดย ก.ซ.ภ.อ. ก.ซ.ภ.กอ.หรือรายงานจากองค์กร ไปแล้ว
ปกครองส่วนห้องถิ่น) - ประกาศกรมป้องกันและ
๔. ในประกาศเขตฯ ม ีรายละเอียดเป ็นไปตามประกาศกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เร่ือง
บรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไซการประกาศเขต หลักเกณฑ์ วิธีการและ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ เง่ือนไซ การประกาศเซต

๔.๑ ประเภทซองภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ
๔.๒ วัน เดือน ปี ท ี่เก ิดและสิ้นสุดภัยพิบ ัต ิกรณีฉ ุกเฉิน หรือกรณีภัย ผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ยังไม่สิ้นสุดได้ระบุว่า “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่สิ้นสุด” และเมื่อยุต ิแล้ว ฉุกเฉิน
ได้ดำเนินการประกาศวันสิ้นสุดของภัย - ประกาศเซตกกรให้ความซ่ วยเหลื อ

๔.๓ พ ื้นท ี่ท ี่เก ิดภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีอ ุกเฉ ิน หรือกรณ ีภ ัยพ ิบ ัต ิม ีผลกระทบ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
วงกว้างขึ้นจากเดิม ได้ประกาศเพิ่มเติมความเสียหายและระบุซัดเจนว่าเป็น ฉุกเฉิน
ประกาศเพิ่มเติม - หลักฐานการวัดส่งสำเนา

๔.๔ ประเภทความเสียหาย ประกาศให้กรมป้องกันฯ
๔.๔ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือ โดยไม่เกิน ๓ เดือน - เอกสารหลักฐานอื่น ๆ

นับแต่วันที่เกิดภัย ที่เกี่ยวข้อง
๔. กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ข้อมูลในประกาศมีความถูกต้องสอดคล้องกับผล
หรือมติที่ประชุม ก.ซ.ภ.จ.
๖. ได้ส่งสำเนาประกาศเซตา ให้กรม'ป้องกันฯ ทราบทันทีหรือไม่



- ๗ -

ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบตามขั้นตอนการใชจ้ ่ายเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสาร/หลักฐาน 
ที่เกี่ยวช้องกับการ 

ตรวจสอบ
การขอต้ังวงเงิน การขอขยายวงเงิน และการเบิกเงินทดรองราชการ
สอบทานว่าได้ดำเนินการ ดังนี้
๑. การขอต้ังวงเงิน - รายงานการประขุม ก.ข.ภ.อ./

๑.๑ ได้บันทึกการขอตั้งวงเงินในระบบ DIMS ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ ก.ซ.ภ.กอ./ก.ข.ภ.จ.
โดยตรวจสอบว่าใบแนบการขอตั้งวงเงินทดรองราขการได้ระบุประเภทภัย - หนังสือขออนุมัติการขอตั้ง
ว น ท ี่เก ิด ภ ัย  ร าย ล ะ เอ ย ด พ ื่น ท ี่แ ล ะ จ ำน ว น เง ิน ท ี่ช ่ว ย เห ล ือ ถ ูก ต ้อ ง วงเงินย่อย/การขอขยาย
หรือสอดคล้องเน ินไปตามประกาศ มติที่ประขุม ก.ซ.ภ.จ. และหลักฐาน วงเงินทดรองราชการฯ
การอนุมัติของผู้มีอำนาจ - หนังสืออนุมัติการขยาย

๑.๒ ใบแนบการขอตั้งวงเงินทดรองราชการมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจตาม วงเงินจากกระทรวงการคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลังๆ - ใบแนบการขอต้ังวงเงินทดรอง
๒. การขอขยายวงเงิน ราชการฯ

๒.๑ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ/ - รายงานเงินฝากธนาคาร
ผู้เกี่ยวข้อง - ทะเบียนคุมวงเงินทดรองฯ

๒.๒ ได้ระบุเหตุผลความจำเนินในการขอขยายวงเงินอย่างชัดเจน และมี - หลักฐานการขอเบิกเงิน
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอขยายวงเงินเนินไปตาม ทดรองราขการ
กฎระเบียบ -เอกสารหลักฐานอื่น ๆ

๒.๓ มีหนังสืออนุมัติการขยายวงเงินจากกรมบัญขีกลาง ที่เกี่ยวข้อง
๓. การเบิกเงินทดรองราซการ

๓.๑ การเบิกเงินทดรองราขการสำหรับแต่ละประเภทภัยเนินไปโดยถูกต้อง
โดยตรวจสอบว่าได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจและเนินไปตามมติที่ประขุม

๓.๒ การได้รับเงินทดรองราชการสำหรับแต่ละประ๓ทภัยเนินไปโดยถูกต้อง
โดยตรวจสอบว่าจำนวนเงินท ี่ไต ้ร ับเข ้าบ ัญชีเง ินฝากธนาคาร (เงินนอก
งบประมาณ) ถูกต้องตรงกับจำนวนเงินท่ีฃอเบิก

๓.๓ การบันทึกทะเบียนคุมวงเงินทดรองราขการฯ เนินไปโดยถูกต้อง โดย
ตรวจสอบว่าได้บันทึกจำนวนเงินในซ่อง “เบ ิก” และซ่อง “การรับเงิน” ใน
ทะเบียนคุมวงเงินทดรองราขการฯ ถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่บันทึกในระ!]น .
GFMIS จำนวนเงินตามหลักฐานการขอเบิก และจำนวนเงินที่ไต้ร ับ ส ^ ^ ^ ะ
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) f  / jL _  1

I 'M  IMSgw  1 V I---------------------------------------------------------------------------------m  ไ 1 ฟ S ir— J -H -------------------------
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ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสาร/หลักฐาน 
ที่เกี่ยวช้องกับการ 

ตรวจสอบ
การวัดสรรเงินทดรองราขการ
สอบทานว่า ได้ดำเนินการ ดังนี้
๑. กรณีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดตาม 
ความจำเป็นและเหมาะสม
๒. กรณีสำนักงานบีองกันฯ วังหวัด วัดสรรให้อำ๓ อหรือก่ิงอำ๓ อ 

๒.๑ ได้รับอนุมัติโดยผู้ว่าราชการวังหวัด
๒.๒ ได้ว ัดสรรตามความจำเป ็นและเหมาะสม ทั้งนี้ แต่ละแห่งไม่เกิน 

จำนวนเงินตามที่ระเบียบๆ กำหนด
๓. กรณีวัดสรรเพ่ิมเติมให้อีกเกินจากวงเงินท่ีก0าหนดโดยเป็นไปตามความจ0าเป็น 
และได้แจ้งกระทรวงการคลังทราบ

- หนังลืออนุมัติการวัดสรร
- หนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง
- หลักฐานประกอบการพิจารณา 

เหตุผลความจำเป็นในการวัดสรร
- เอกสารหลักฐานอื่น  ๆ

ที่เกี่ยวข้อง

การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือฯ
สอบทานว่าได้ดำเนินการ ดังนี้
๑. การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ มีการจัดทำหนังสือจาก - 
หน่วยงานที่ฃอรับการสนับสนุน ซึ่งมีรายการตามที่ระเบียบกำหนด 

๑.® ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๑.๒ วัน เดือน ปีท่ีเภิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือนปีท่ี!ภิดความณียหาย 
๑.๓ สถานที่เกิดเหตุ (ระบุซ่ือถนน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ)
๑.๔ จำนวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ
๑ . ๕ความณียหายโดยประมาณเซ่น จำนวนบ้านเรือน/หรัพย์สินท่ีณียหาย เปีนด้น 
๑.๖ การช่วยเหลือแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าท่ีได้ดำเนินการไปแล้ว 
๑.๗ ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ - 

ความช่วยเหลือ
๒. การขอรับการสนับสนุนที่จำเปีนเร่งด่วน ซึ่งไม่อาจทำเปีนหนังสือได้ทัน 
ได้มีการยืนยันเป็นหนังสือในภายหลังโดยด่วนที่สุด 
๓. การขอรับการสนับสนุนๆ ระหว่างส่วนราขการ ได้ 
ตามระเบียบของราชการ

หนังสือแจ้งการวัดสรรเงิน 
และหรือการให้การสนับสนุน 
แก่หน่วยงานต่าง  ๆ
หนังสือขอรับการสนับสนุน 
การให้ความช่วยเหลือ 
รายงานสถานการณ์/
ความเสียหาย 

สัญญายืมเงิน 
เอกสารหลักฐานอื่น  ๆ
ที่เกี่ยวข้อง



- ๙ -

ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสาร/หลักฐาน 
ที่เกี่ยวช้องกับการ 

ตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินและการให้ความช่วยเหลือ
สอบทานว่าได้ดำเนินการ ดังนี้
๑ .  การใช้จ่ายเงินของส่วนราซการเจ้าของวงเงิน - หลักฐานการอนุมัติ

๑.๑ ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราตามทีก่ระทรวง -หลัโฐานโTTส่ายเงินทดรองราซโทร
การคลังกำหนดหรือตามระเบียบ หลักเกณฑท์ ีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายด้าน - ทะเบียนคุมวงเงินทดรอง
การดำรงชีพ ด้านลังคมสงเคราะห์ ด้านบรรเทาสาธารณภัย เป็นด้น ราขการฯ (ท. ๑)

๑ . ๒ ได ้จ ่ายส ำห ร ับ เขตพ ื้น ท ี่ภ ัยพ ิบ ัต ิและภายใน ระยะเวลาการให ้ - หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ความช่วยเหลือตามประกาศหรือตามที่ฃอขยายระยะเวลา ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ

๑ . ๓ การจ ่ายเง ิน เป ็นค ่าใช ้จ ่าย หรือจ่ายให ้เจ ้าหน ้าท ี่ย ืม หรือจ่ายให้ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
หน่วยงานในสังกัด หรือจ่ายให้หน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการแทนและหรือ พ.ศ. ๒๕๖๓
การส่งใช ้ใบสำคัญ การคืนเง ินยืม หรือการนำเง ิน เหล ือจ ่ายส ่งค ืนคล ัง - การบัญชีและการควบคุม
จากเจ้าหน้าที่ที่ยืม หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลีอ

๑) มีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง และเช่ือถือได้ ผู้ประสบภัยพิบัติ
เช่นใบเสร็จรับเงินใบสำคัญ สัญญายืมเงิน หลักฐานการส่งใช้ใบสำคัญใบนำฝาก กรณีฉุกเฉิน (หนังสือ

และหรือเอกสารหลักฐานอื่น  ๆ ท ีเ่ป ็นไปตามระเบ ียบหรือหลักเกณฑ ์ กระทรวงการคลัง ท่ี กค
ของทางราซการ ๐๔๑๐.๓/ว ๑๐๕ ลว. ๒๖

๒) ได้บันทึกรายการจ่าย (ขจ. ๐๕) รายการส่งใช้ใบสำคัญและหรือเงิน ก.ย. ๒๕๖๒)
เหลือจ่าย (บซ. ๐๑) รายการนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง (นส. ๐๒-๒)ในทะเบียน - ทะเบ ียนคุมวงเงินทดรอง

คุมวงเงินทดรองราซการฯ และในระบบ GFMIS อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ราชการฯ (ท. ๑)
บีจจุบัน - ทะเบียนรายจ่ายเงินทดรอง

๑ . ๔ กรณีจังหวัดได้เบิกเงินทดรองราซการมาเตรียมเป็นเงินสดไว้สำรอง ราชการฯ (ท. ๒)
จ่ายในวันหยุดราขการ มจีำนวนที่เหมาะสมจำเป็น และได้รับการอนุมัติ - ใบสำคัญค่าใช้จ่าย

โดยผู้มีอำนาจ - สัญญายืมเงิน
๑ . ๕ ได ้ย ุต ิการอน ุม ัต ิการจ ่ายเง ินทดรองราขการฯ หรือไม่ เมื่อได้รับ - รายงานในระบบ GFMIS

การจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือสิ้นสุด - เอกสารการได้รับจัดสรร
ระยะเวลาการให ้ความช่วยเหลือตามประกาศเขตการให ้ความช่วยเหลือ งบประมาณในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือมีการประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัตกิรณีฉุกเฉิน
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยตรวจสอบ วัน เดือน ปี ของรายการที่มี เช่น หนังสือรับรองการได้รับ
การอนุมัติจ่ายเงิน กับ วัน เดือน ปี ของรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณของหน่วยงาน
หรือวันที่สิ้นส ุดระยะเวลาการให ้ความช่วยเหลือตามประกาศเขตการให้ - ประm ฃตกโเรให้คโ7ฆช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือแล้ว หรือ วัน เดือน ปี ที่ประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

- ประโกศยุติfmให้คโฑฟวยเ'ฒือ 
ผู้'ประสบภัย'พิบีทึฐรณี.ฉนเฐิน

- เอกสาร ห ^ ^

I t r l

& ^ รวงถ^
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ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสาร/หลักฐาน 
ท ีเ่กี่ยวช้องกับการ 

ตรวจสอบ
๒. การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัดและหรือส่วนราชการอ่ืน (ท่ีได้รับเงิน)

๒.๑ การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ - หลักฐานเก่ียวกับการจัดสรร
เง่ือนไข และอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือตามระเบียบ หลักเกณฑ์ การจ่าย การโอนเงินให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวช้อง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการดำรงชีพ ด้านลังคมสงเคราะห์ ด้านบรรเทา ในลังกัด/หน่วยงานอ่ืน
สาธารณภัย เป็นต้น - หลักฐานการอนุมัติรายการ

๒.๒ การจ่ายเงินทดรองราชการได้ใช้จ่ายภายในเขตพื้นที่และภายใน ใช้จ่ายเงิน
ระยะเวลาตามประกาศ - รายงานการประชุม ก.ข.ภ.อ.

๒.๓ การจ ่ายเง ิน เป ็นค ่าใช ้จ ่าย หรือจ่ายให ้เจ ้าหน ้าท ี่ย ืมเพ ื่อนำไปใช้ ก.ช.ภ.กอ. ก.ข.ภ.จ.
ในการให้ความช่วยเหลือ และหรือการส่งใช้คืนเงินเหลือจ่ายให้ส่วนราชการ - ทะเบียนคุมการรับ -  จ่าย
เจ้าของวงเงินทดรองราชการ เงินทดรองราชการฯ (ท. ๓)

๑) มีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง และเช่ือถือได้ - รายงานการประชุม
เซ่นใบเสร็จรับเงินใบสำคัญ สัญญายืมเงิน หลักฐานการส่งใช้ใบสำคัญ ใบนำฝาก - บันทึกอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
และหรือเอกสารหลักฐานอื่น  ๆ ท ี่เป ็นไปตามระเบ ียบหรือหลักเกณฑ ์ ตามข้อ ๙ ของระเบียบฯ
ของทางราชการ - ประกาศกรมบอีงกันและ

๒) ได้บันทึกรายการจ่าย รายการส่งใช้คืนเงินเหลือจ่าย (บซ. ๐๑) ใน บรรเทาสาธารณภัย เร่ือง
ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินทดรองราชการฯ และในระบบ GFMIS อย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ครบถ้วน และเป็นบีจจุบัน ในการใช้จ่ายเงินทดรณราชการ
๓. การให้ความช่วยเหลือ ในเชิงบีองกันหรือยับย้ังภัย

๓.๑ กรณีเป็นการบีองกันหรือยับย้ังการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พิบัติกรณีฉุกเฉิน
๑) การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการเพื่อประเมินสถานการณ์ - ใบสำคัญค่าใช้จ่าย

ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ - สัญญายืมเงิน
๑.๑) ได ้แต ่งต ั้งเจ ้าหน ้าท ี่ชองส ่วนราชการท ี่เก ี่ยวช ้องในการ 

ดำเนินการบีองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้อย่างน้อย
-เอกสารหลัโฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวฃ้ณ

๕ คน เป็นกรรมการ เพ ื่อประเม ินสถานการณ ์ชองภ ัยพ ิบ ัต ิ ซึ่งลงนาม - คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
โดยผู้ว ่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมบีองกันฯ โดยเป็นไปตามประกาศ เพ่ือ'ประเมินสถานการณ์ภัย
กรมบีองกันฯ พิบัติท่ีจะเกิดข้ึนในเวลาอันใกล้

๑.๒) ได้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงชองภัย - หลักฐานการรายงานให้กรม
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ พฤติการณ์ บีจจัยบ่งชี้ต่าง  ๆ และได้เสนอมาตรการ บี ณกันและบรรเทาสาธารณภัย
และแนวทางในการบีองกันหรือยับยั้งต่อผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองฯ ทราบก่ียวกับการอนุมัติจ่ายเงิน

๒) การดำเนินการสอดคล้องกับผลการประเมินสถานการณ์ภัยพิบัตท่ีิ - เอกสารหลัโฐา1อื่นๆที่กี่ยาฃ้ณ
จะเกิดข้ึนของคณะกรรมการฯ และได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบโดยผู้มอีำนาจ เช่น รายงานของคณะกรรมการ

๓) การดำเนินการเป็นไปตามรายการและอัตราที่กำหนดตามประกาศ ในการด ำเน ิ^น ุ^ ^ ! ^ ^ ' '
กรมบีองกันฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ฯ ในเชิงบีองกันหรือยับย้ังฯ ยับยั้งภ ั^ 1 \
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ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลีอผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสาร/หลักฐาน 
ที่เกี่ยวช้องกับการ 

ตรวจสอบ
๔) การดำเนินการสำหรับรายการค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ - หนังสือรายงานกรมป้องกัน

ตามประกาศกรมป้องกันฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ฯ ในเซิงป้องกันหรือยับยั้งฯ และบรรเทาสาธารณภัย
๔.๑) ได้กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง - เอกสาร หลักฐานอื่น ๆ
๔.๒) ได้รับการอนุมัติโดยอธิบดีกรมป้องกันๆ หรือผู้ว ่าราชการ ที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดแล้วแต่กรณี
๔)อยู่ภายในวงเงินที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ กำหนด (ไม่เกิน

๑ ๐ ล้านบาท)
๖ )ได้รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ภายใน ๒๔ช่ัวโมง

นับแต่ได้รับการอนุมัติ
๗) หากไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ได้ดำเนินการประกาศ

เขตการให้ความช่วยเหลือๆ เปีนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และประกาศ
กรมป้องกันๆ

๘) การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์
หรือพืชได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนที่
จะใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการฯ

๓.๒ กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๑) การให้ความช่วยเหลือในจังหวัดอื่น - ประกาศเซตการให้คโภมช่วยเหลือ

๑.๑) เม่ือมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือๆ แล้วได้ดำเนินการ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ให้ความช่วยเหลือ - รายงานการประชุม ก.ซ.ภ.อ.

- เป ็นไปตามประกาศและตามมติท ี่ประช ุม ก.ซ.ภ.อ. ก.ซ.ภ.กอ. และ ก.ซ.ภ.จ.
ก.ซ.ภ.กอ. หรือ ก.ซ.ภ.จ. แล้วแต่กรณี - รายงานการสำรวจความเสียหาย

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบฯ และความต้องการขอความ
๑.๒) กรณีไม่สามารถประชุม ก.ซ.ภ.อ ก.ซ.ภ.กอ. หรือ ก.ซ.ภ.จ. ช่วยเหลือ

ได้'ทันท่'วงที และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้มีการพิจารณาอนุมัติ - หนังสือร้องซอให้ช่วยเหลือ
การให้ความช่วยเหลือโดยผู้มีอำนาจ (นายอำ๓อหรือปลัดอำ๓อหรือผู้ว่าราชการ - หนังสือสั่งการให้ช่วยเหลือ

จังหวัดแล้วแต่กรณี) - หลักฐานการอนุมัติการให้
๑.๓) กรณีที่มีความจำเป็นและกรมป้องกันฯ หรือกระทรวงกลาโหม ความช่วยเหลือ

ได้ให้ความช่วยเหลือตามที่ได้รับการร้องขอหรือถูกสั่งการนั้น ได้มีการรายงาน - ทะเบียนคุมวงเงินทดรอง
ให้ ก.ซ.ภ.อ ก.ซ.ภ.กอ. หรือ ก.ซ.ภ.จ. ทราบ ราชการฯ (ท. ๑)

๒) ส ่วนราซการที่ไม ่ม ีวงเง ินทดรองฯ กำหนดไว้ตามระเบียบฯ
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

๒.๑) ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ
๒.๒) ได้ถูกสั่งการให้ช่วยเหลือ
๒.๓) ไม่'ใช่เป็นการ'ให้ความ,ช ่วยเหลือด ้านส ังคมสงเดr

และพินฟผู้ประสบภัย ด้านการเกษตร และด้านการแพทย์และการเ^ธา^นสุซ 1

^ ร ว ง ฉ 'ว )้>>



- ๑๒ -

ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสาร/หลักฐาน
ที่เกี่ยวช้องกับการ

ตรวจสอบ
๓) การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ กทม. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑) กรมป้องกันฯ ดำเนินการทุกด้าน ยกเว้นตาม ๓.๒) -  ๓.๔) 
๓.๒) สป. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดำเนินการด้านสังคม 

สงเคราะห์และพื้นฟูผู้ประสบภัย
๓.๓) สป. กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการด้านการเกษตร 
๓.๔) สป. กระทรวงสาธารณสุข ดำเน ินการด ้านการแพทย์ 

และการสาธารณสุข
ทั้งนี้ เนินไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบฯ 
๔) การให ้ความช่วยเหลือเน ินค่าใช ้จ ่ายท ี่จำเน ินในการดำรงชีพ 

และความเน ินอยู่ของประชาซน หรือเนินการซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม 
หรือเนินการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

๔) กรณีไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ภายในระยะเวลา 
เริ่มต้นและสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือที่กำหนดตามประกาศฯ

๔.๑) ได้มีหนังสือขี้แจงเหตุผลความจำเนินและระบุระยะเวลา 
ที่ฃออนุมัติขยาย

๔.๒) ได ้ย ื่นขอขยายระยะเวลาการให ้ความช ่วยเห ล ือก ่อน  
ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 

๔.๓) ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- สำเนาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ
- สำเนารายงานการประขุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือๆ 

(ก.ข.ภ.อ./ก.ข.ภ.กอ./ก.ซ.ภ.จ. แล้วแต่กรณี) ที่ม ีมติเห็นขอบอนุมัต ิขยาย 
ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือหนังสือ 
ขออนุมัติขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดขอบดำเนินการ 
ช่วยเหลือแต่ละด้าน

- แบบรายงานการขออนุม ัต ิขยายระยะเวลาการให ้ความ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (แบบ ซ.ภ. ๑ ,ซ.ภ. ๒)

๔.๔) การอน ุม ัต ิขยายระยะเวลาการให ้ความ ช ่วยเห ล ือๆ  
ลงนามโดยอธิบดีกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖) ให้สอบสวนสาเหตุกรณีมีการประกาศฯ แล้ว แต่ดำเนินการให้ 
ความช่วยเหลือไม่เนินไปตามประกาศฯ และกรณีไม่ได้ดำเนินการขออนุ 
ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเมื่อไม่สามารถดำเนินการสิ้นสุ 
ระยะเวลาตามประกาศฯ

- ทะเบียนรายจ่ายเงินทดรอง 
ราซการฯ (ท.๒)

- เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายเงินทดรองราซการ

- เอ ก ส ารห ล ัก ฐ าน อ ื่น   ๆ
ที่เกี่ยวช้อง

- หนังสือขออนุมัติขยาย 
ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ

- หนังสือขี้แจงเหตุผล 
ความจำเนินระยะเวลา 
ขยายความช่วยเหลือ

- แบบรายงานการขออนุมัติ 
ขยายฯ

- เอกสารหลักฐานอื่น  ๆ
ที่เกี่ยวข้อง



- ๑๓ -

ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เอกสาร/หลักฐาน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณีฉุกเฉิน ท ีเ่กี่ยวช้องกับการ

ตรวจสอบ
การขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อซดใช้เงินทดรองราชการฯ
สอบทานว่าได้ดำเนินการ ดังน้ี
๑. ส่วนราชการเจ้าชองวงเงินทดรองราชการได้รวบรวมใบสำคัญและเอกสารท ีเ่ก่ียวช้อง - หนังสือน่าส่งใบสำคัญ
กับการจ า่ยเงินให้กรมบ ญัชีกลางภายในกำหนด เพื่อเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย -  หนังสือขออนุมัติซดใช้
ชดใช้เงินทดรองราชการ โดยตรวจสอบวัน/เด ือน/ปี ท ี่ได้รับเงินจากคลัง เงินทดรองราชการฯ
กับวัน/เดือน/ปี ท่ีส่งใบสำคัญฯ - ทะเบียนคุมวงเงินทดรอง
๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีได้รับการสนับสนุนหรือได้รับโอนเงิน ราชการฯ (ท. ๑)
ทดรองราชการ ได ้ส ่งใบสำค ัญ และเอกสารท ี่เก ี่ยวช ้องก ับการจ ่ายเง ิน - เอกสารหลักฐานอื่น ๆ
ให้ส่วนราชการเจ้าชองวงเงินทดรองราชการภายในกำหนดโดยตรวจสอบวัน/เดือน/ปี 
ท่ีได้รับเงิน กับวัน/เดือนปี ท่ีส่งใบสำคัญๆ
๓. หน่วยงานในสังก ัดกระทรวงกลาโหม ได ้ส ่งใบสำค ัญ และเอกสาร 
ท ีเ่กี่ยวช้องกับการจ่ายเงิน ให้ สป. กระทรวงกลาโหมภายในกำหนด 
๔. สำนักงานป้องกันฯ จังหวัด ได ้ส ่งใบสำคัญและเอกสารท ีเ่ก ี่ยวช ้อง 
กับการจ่ายเงิน ให้กรมป้องกันฯ ภายในกำหนด
๔. เอกสารเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการซดใช้เงินทดรองราชการฯ

ท ีเ่กี่ยวช้อง

ได้รับการรับรองและยืนยันในการดำเนินการและใช้จ่ายเงินถูกต้องเปีนจริง
และอยู่ภายในวงเงินตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท ีก่ระทรวงการคลังกำหนด 
โดยผ ู้ม อีำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองฯ
๖. ได้บันทึกในทะเบียนท ีเ่ก ี่ยวช ้องตามจำนวนเง ินท ี่ฃอเบ ิกห ักผล ักส ่ง 
เงินงบประมาณซดใช้เงินทดรองราชการ (ท. ๑)
การจัดหาและควบคุมพัสดุ
สอบทานว่าไต้ดำเนินการ ตังน ี้

๑. การจัดหาพัสดุ ( ว ิธ เีฉพาะเจาะจง) สอบทานว่า ม ีการดำเนินการจัดซื้อ -  พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างโดยว ิธ เีฉพาะเจาะจง ตังน ี้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๑ .๑  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/บุคคล ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
จัดทำร่างขอบเขตงาน พัสดุท ีจ่ะซ้ือ/จ้าง (ระเบียบฯ ข้อ ๒๑) -  ระเบียบกระทรวงการคลัง

๑.๒ รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
๑) ได้เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ในสายงานซึ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อ และการบริหารพัสดุ

จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผ ู้ท ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
ของรัฐให้เปีนหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒) ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๓) ม รีายการถูกต้องครบถ้วนตามท ี่กำหนด เช่น เหตุผลความจำเป็น

ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุ เป็นต้น (^ ๙ พ
ข้อ ๒ ๒ ) (  /  ฒ f  ฟ ^ J m \  \ \  

พ  J r l1 'fcN 1 ๚แ 1 \  1



- ๑๕ -

ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสาร/หลักฐาน
ที่เกี่ยวช้องกับการ

ตรวจสอบ
๑.๓ ม ีการแต ่งต ั้งคณ ะกรรมการซ ื้อห ร ือจ ้างโดยว ิธ ีเฉพ าะเจาะจง 

อย่างน้อย ๓ คน โดยผู้มีอำนาจ
๑ .๔ การเชิญขวน และการเจรจาต่อรองราคา เน้นไปตามระเบียบท่ีกำหนด 
๑ .๕ การจัดทำรายงานผลการพิจารณา ความเห็น และเอกสารท่ีเก่ียวช้อง 

๑) ห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให ้ความเห ็นชอบภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นขอบตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

๒) ได้เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาอนุมัติให้ซื้อ/จ้าง 
๓) รายงานผลการพิจารณาประกอบด้วยรายการตามที่กำหนด 

(ระเบียบฯ ข้อ ๕๕ (๔))
๑.๖ การทำข้อตกลงหรือใบสั่งซื้อหรือจ้าง

๑) คู่สัญญาเน้นไปตามรายงานผลการพิจารณา 
๒) ระยะ เว ล า การส ่งมอบ พ ัสด ุ เห มาะส ม ห ร ือส อด คล ้อง 

กับระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ
๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดหา

๓.๑) เน้นไปตามขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่กำหนดไว้

๓.๒) เน้นไปตามการอนุมัติการให้ความช่วยเหลือหรือรายงาน 
การประชุม ก.ซ.ภ.อ. ก.ข.ภ.กอ. ก.ซ.ภ.จ.

๓. ๓) เน้นรายการที่จำเน ้นในการดำรงชีพและความเน้นอยู่ 
ของประซาขนหรือเน้นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมอันเน้นการบรรเทา 
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่ใช่การใช้จ่ายเงินเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือ 
สาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้

๓ .  ๔) เน ้นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ ่ายเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

๑.๗ การตรวจรับพัสดุ
๑) ม ีการส ่งมอบพัสดุถ ูกต ้องครบถ้วน และภายใน ระยะเวลา 

หรือเงื่อนไขที่กำหนด
๒) มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้ง 

แล ะม ีก ารจ ัด ท ำห ล ัก ฐาน ก ารตรวจร ับ โด ยกรรม การท ี่ได ้ร ับ  แต่งต ั้ง 
และมีการจัดทำหลักฐานการตรวจรับโดยระบุวันที่และรายละเอียดพัสดุ 
(รายการ จำนวน และคุณสมบัติ) ถูกต้องครบถ้วน

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน 
ทดรองราซการเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณี 
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
รายงานการประชุม 
ก.ซ.ภ.อ. ก.ซ.ภ.กอ.
ก.ซ.ภ.จ.

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ใบเสนอราคา

- บันทึกขออนุมัติส่ังซ้ือ
สั่งจ้าง ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 
ข้อตกลงซื้อ/จ้าง

- ใบส่งมอบพัสดุ ใบตรวจรับ
- ทะเบียนรับ -  จ่ายพัสดุ 
ทะเบียนครุภัณฑ์ 
รายงานขอความเห็นขอบ 
ภายหลังจากการจัดซื้อ 
จัดจ้างในกรณีการดำเนินการ 
จัดหาพัสดุจะไม่พันต่อ
เหตการณ์

- คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ
- ใบตรวจรับพ ัสดุและหรือ 
รายงานการตรวจรับพัสดุ
- ส ัญ ญ าจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างห ร ือ  
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กสารหลักฐานอื่น ๆ
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ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
____________เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน____________

เอกสาร/หลักฐาน
ที่เกี่ยวช้องกับการตรวจสอบ

๒. การควบคุมพัสดุ สอบทานว่าได้ดำเนินการ ดังน้ี
๒.๑ม ีการกำห น ดผ ู้ร ับ ผ ิดชอบ ใน การควบ ค ุมด ูแลเก ็บ ร ักษาพ ัสด ุ 

อย่างซัดเจนเหมาะสม
๒.๒ มีการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ตามที่ระเบียบกำหนด 

มีรายละเอียดตรงกับใบตรวจรับหรือใบส่งมอบครุภัณฑ์ เช่น วัน เดือน ปี 
ที่รับมอบ ชนิด ที่ต้ัง เป็นต้น

๒.๓ มีการบันทึกรายการรับ - จ่ายพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน เป็นบีจจุบัน 
๒.๔ การจ ่ายพ ัสด ุ ไต ้จ ัดทำใบเบ ิกพ ัสด ุเป ็นไปตามระเบ ียบและม ี 

การอนุมัติใบเบิกพัสดุก่อนจ่าย
๒.๕ มีการบันทึกประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด 
๒.๖ สถานที่จ ัดเก็บพัสดุ ม ีระบบรักษาความปลอดภัยท ี่เหมาะสม 

เซ่น ผู้ควบคุมดูแลทางเช้า - ออก เป็นต้น____________________________

ทะเบียนรับ -  จ่ายพัสดุ 
ทะเบียนครุภัณฑ์ 
ใบเบิกจ่ายพัสดุ 
ใบรับพัสดุ

■ เอกสารหลักฐานอื่น  ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำรายงานเงินทดรองราชการ
สอบทานว่าไต้ดำเนินการ ดังน้ี 
๑. ส่วนราชการเจ้าของวงเงิน

๑.๑ จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ร. ๑) และมีการรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ

๑.๒ จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พิบ ัติกรณีฉุกเฉิน และส่งกรมบัญชีกลางภายในกำหนด (๔๕ วันนับจาก 
วันส้ินปีงบประมาณ)

๑.๓ ข้อมูลใน ร. ๑ ถูกต้องตรงกับข้อมูลในทะเบียนที่เกี่ยวข้อง (ท. ๑ 
และ ท. ๒)

๑.๔ ข้อม ูลในรายงานฐานะเง ินทดรองฯ ถูกต้องตรงกับข้อมูลใน 
ทะเบียนที่เกี่ยวข้อง (ท. ๑)
๒. หน่วยงานในสังกัดและหรือส่วนราชการอื่น (ท่ีไต้รับเงิน)

๒.๑ จัดทำรายงานการรับ -  จ ่ายเง ินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ร. ๒) และมีการรับรองความถูกต้อง

๒.๒ ข้อมูลใน ร. ๒ ถูกต้องตรงกับข้อมูลในทะเบียนที่คุมการรับ -  จ่าย 
เงินทดรองราชการฯ (ท. ๓)

- การบัญชีและการควบคุม 
เงินทดรองราชการเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกบฉิน (หนังสือกระทรวง 
การคลัง ท กค 0๔๑๐.๓/
ว ๑0๕ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒)

- รายงานการใช้จ่ายเงินทดรอง 
ราชการเพ่ื อช่วยเ'ฒือผู้ประสบภัย 
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ร. ๑)

- รายงานการรับ -  จ่าย 
เงินทดรองราชการเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ร. ๒)

- รายงานฐานะเงินทดรอง 
ราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบิตกรณีฉุกเฉิน

- ทะเบียนคุมวงเงินทดรอง 
ราชการฯ (ท. ๑)

- ทะเบียนรายจ่ายเงินทดรอง 
ราชการฯ (ท. ๒)

- ทะเบียนคุมการรับ 
ทดรองราชก';

- เอกสารหลั 
ที่เกี่ยวข้อ
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๒.๒ การเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
หลังจากกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามแนวทางดังกล่าว เพื่อรวบรวมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่าง  ๆ แล้วนำมาประเมินผลว่า 
การให้ความช่วยเหลือในเซิงป้องกันหรือยับยั้งการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหรือการให้ความช่วยเหลือในกรณี 
ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีความถูกต้อง เหมาะสม เนินไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
หรือการสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ การดำเนินการมีผลสำเร็จและประสิทธิผลหรือไม่ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ 
ในด้านต่าง  ๆ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในควรหารือกับหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน และเมื่อได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

๑. สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามแบบและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด 

๒. เสนอรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเง- 
กรณีฉุกเฉิน ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการฯ ทราบ



ส่วนท่็ ๓
รายงานผลการตรวจสอบ

การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวช้องใช้ในการติดตามกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทดรอง 
ราชการให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน เม่ือผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
และผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัดแล้วแต่กรณี ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการดังกล่าว และได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบแล้วเสร็จ ต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉินให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๓๕

เม ื่อผ ู้ม ีอำนาจได ้ร ับทราบรายงานผลการตรวจสอบการใช ้จ ่ายเง ินทดรองราชการแล ้ว 
ให้ส่วนราชการและจังหวัดล่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ไปยังกรมบัญชีกลาง
ตามแบบและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๖จึงได้กำหนดรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน จำนวน ๒ รายงาน ดังนี้

๑. รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
กรณีในเชิงบีองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
ในการบีองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การขอตั้งวงเงิน การเบิกเงิน การใช้จ่ายเงิน การดำเนินการบีองกัน 
หรือยับยั้ง การขอรับโอนเงินงบประมาณเพื่อซดใช้เงินทดรองราชการ การจัดหาพัสดุและการควบคุมพัสดุ 
รวมทั้งการจัดทำรายงานเงินทดรองราชการ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวช้องและมีประสิทธิภาพ

๒. รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศเขต 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การขอตั้งวงเงิน การขอขยายวงเงิน การเบิกเงินทดรองราชการ 
การจัดสรรเงินทดรองราชการ การขอรับการสนับสบุนให้ความช่วยเหลือ การใช้จ่ายเงินและการให้ความช่วยเหลือ 
การขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อซดใช้เงินทดรองราชการ การจัดหาพัสดุและการควบคุมพัสดุ รวมท้ัง 
การจัดทำรายงานเงินทดรองราชการ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ 

โดยทั้ง ๒ รายงานดังกล่าวประกอบด้วย
- ข้อมูลท่ัวไป
- ผลการตรวจสอบ
- ข้อสังเกต/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น  ๆ เพิ่มเติม (ล้ามี)
- ลายมือซื่อรับรองรายงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ เพ่ือให้การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรอ- 

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นไปตามหลักการปฏิบัติงานทางวิชาชีพการตรวจสอบ
เงื่อนไขการจัดทำรายงานดังกล่าว ดังนี้
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๑. ให ้ปฏ ิบ ัต ิงานตรวจสอบเป ็นไปตามหล ักเกณ ฑ ์กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการใข ้จ ่ายเง ินทดรองราขการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราขการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการใข้จ่ายเงินทดรองราฃการฯ เป็นไปตามแบบรายงานที่ 
กำหนดไวในแนวทางฉบับน้ี

๔. ให้จัดเก ็บเอกสารหลักฐานและกระดาษทำการตรวจสอบในแฟ้มกระดาษทำการแยก 
ต่างหากจากแฟ้มกระดาษทำการตรวจสอบภายในเรื่องอื่น ทั้งนี้ กรณีท่ีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานต้องข้ีแจง 
หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายในขี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 
ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดด้วย

๕. ให้ปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปี เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ 
ตรวจสอบการใข้จ่ายเงินทดรองราฃการฯ พร้อมทั้งเสนอแผนการตรวจสอบที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ 

๖. กรณ ีส ่วนราชการและจังหวัดมีการใช จ้ ่ายเง ินทดรองราชการฯ แต่ผ ู้ตรวจI 
ของส่วนราชการหรือผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดยังไม่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการใ'!
ให้เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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แบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
กรณีในเซิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการ/จังหวัด.....................................................................................................................................................
ประเภทภัยพิบัติที่คาดการณ์ว่าจะเกิด........................................................................................................................
พื้นที่ท ี่คาดการณ์ว่าจะเกิดภัยพิบัติ..............................................................................................................................
ระยะเวลาเริ่มต้น -  สิ้นสุดของการใช้จ่ายเงินทดรองฯ..............................................................................................
มติที่ประขุมในการพิจารณาดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
คณะกรรมการ.............................................................คร ั้งท ี่.......................ว ัน ท ี่.......................................................
การอนุภัติจายเงินเพ่ือเนินค่าใช้จ่ายในเซิงป้องกันพือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยผู้ว่าราชการจังหวัด/อธิบดีกรมป้องกันๆ
เลขที่หนังสืออ้างอิง...........................วงเงินที่อนุนัติ..........................วงเงินที่มีการใช้จ่ายจริง...............................
ผลการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ข้างต้น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕งอ๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีผลสรุปดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ

เนินไปตามกฎ 
ระเบียบ และ 

มีประสิทธิภาพ

คำอธิบายหรืออ้างถึงเอกสาร 
หลักฐาน/ไบสำคัญหรือจ้อมูล 
กรณีตรวจสอบพบการปฏิบัติ 
ไม่เนินไปตามกฎ ระเบียบใช ่(>ภั) 

ไม่ใช่ ( X )
การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการในการป้องกัน  
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

- การแต่งต ั้งคณะกรรมการในการป ้องก ันหรือ 
ยับยั้งโดยผู้มีอำนาจ

- การทำหน้าที่ของคณะกรรมการในการป้องกัน 
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
การขอตั้งวงเงินและการเบิกเงินทดรองราชการ

- การกำหนดรายการและจำนวนเงิน
- การอนุมัติวงเงินเพื่อดำเนินการใช้จ่ายเงินทดรอง 

ราชการฯ ในการป้องกันหรือยับยั้งโดยผู้มีอำนาจ
- การมอบอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ 

ไต้รายงานต่อกรมป้องกันฯ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด
- การตั้งวงเงินในระบบ DIMS
- การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และ 

ทะเบียนที่เกี่ยวข้อง



- เอ ๐ -

ประเด็นการตรวจสอบ

เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และ 

มีประสิทธิภาพ
ใช ่ < y)

ไม่ใช่ ( X )

คำอธิบายหรืออ้างถึงเอกสาร 
หลักฐานA บสำคัญหรือข้อมูล 
กรณีตรวจสอบพบการปฏิบัติ 
ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ

การใช้จ ่ายเงินและการดำเน ินการป้องกันหรือยับยั้ง 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

- การเบิกจ่ายเงิน
- การยืมเงิน
- การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และการบันทึก 

ทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
- การจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ

การขอร ับ โอน เง ิน งบ ป ระมาณ รายจ ่ายเพ ื่อซ ดใช  ้
เงินทดรองราชการฯ

- ใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- การส่งใบสำคัญและเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด
- สำเนาหนังสือแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบ
- การบันทึกในทะเบียนทีเ่กี่ยวข้อง

การจัดหาพัสดุและการควบคุมพัสดุ
- การจัดหาพัสดุ เช่น วิธ ีการจัดหา การขออนุมัติ 

จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ เปีนต้น
- การควบคุมพัสดุ เช่น การจัดทำบัญชีและทะเบียน 

การรับ - จ่าย การเก็บรักษา เปีนต้น
การจัดทำรายงานเงินทดรองราขการ

- การจัดทำรายงานครบถ้วน
- การจัดทำรายงานถกต้อง

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบรายงานผลการตรวจสอบๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ (ถ้ามี/กรณีจำเปีน)

(........................)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ว /ด /ป .................................................

หมายเหตุ ใหัผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มประเด็นการสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ 
จากแบบฟอร์มข้างต้นได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตาม 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
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แบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการ/จังหวัด..............................................................................................................................................
ประเภทภัยพิบัติที่เกิด.............................................................................................................................................
พื้นที่ท ี่เกิดภัยพิบัติ..................................................................................................................................................
วัน เดือน ปีที่เกิด -  สิ้นสุดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน....................................................................................................
เวลาที่เริ่มต้น - สิ้นสุดของระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ ..............................................................................
ประเภทความเลืยหาย............................................................................................................................................
การอบุบัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เลขที่หนังลืออ้างอิง.......................... วงเงินที่อนุมัต.ิ......................... วงเงินที่มีการใช้จ่ายจริง........................
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ณ ว ัน ท ี่......................................................................................................
ผลการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราขการฯ ข้างต้น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒£๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผ้ประกอบวิชาชีพ โดยมีผลสรุปดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ

เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และ 

มีประสิทธิภาพ

คำอธิบายหรืออ้างถึงเอกสาร 
หลักฐาน/ใบสำคัญหรือข้อมูล 
กรณีตรวจสอบพบการปฏิบัติ 
ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบใช ่ ) 

ไม ่ใช (่ X )
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ
กรณีฉุกเฉิน

- การประกาศเขตฯ เป็นไปตามมติคณะกรรมการ 
ให ้ค ว าม ช ่ว ย เห ล ือ ๆ  ร ่วมก ับผ ู้ว ่าราชการจ ังหวัด 
หรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นขอบ (กรณีไม่ 
สามารถประชุมไต้ทันท่วงที)

- องค์ประชุมของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ
- รายการในประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
- การส ่งสำเนาประกาศเขต/ประกาศว ันส ิ้นส ุด 

ของภัยให้กรมป้องกันฯ ทราบทันที
การ'ขอต้ั'งวงเงิน การขอชยายวงเงิน และการเบิกเงิน 
ทดรองราชการ

- การกำหนดรายการและจำนวนเงิน
- การอนุมัติวงเงินเพื่อดำเนินการใช้จ่ายเงินทดรอง 

ราชการฯในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยผู้มีอำนาy
น U Um1 T £>ท
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ประเด็นการตรวจสอบ

เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และ 

มีประสิทธิภาพ
ใ ช ่( ร )

ไม่ใช่ ( X )

คำอธิบายหรืออ้างถึงเอกสาร 
หลักฐานA บสำคัญหรือข้อมูล 
กรณีตรวจสอบพบการปฏิบัติ 
ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ

- การมอบอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การตั้งวงเงินในระบบ DIMS
- การขอขยายวงเงิน
- การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และการบันทึก 

ทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
- การมอบ ห มายข ้าราชการใน ส ังก ัดอน ุม ัต ิจ ่าย  

เงินทดรองฯ แทนผู้มีอำนาจตามข้อ ๙ ของระเบียบๆ
การจัดสรรเงินทดรองราชการ (ถ้ามี)

- การจัดสรรเงินทดรองราชการฯ ให้แก่หน่วยงาน 
ในสังกัดโดยผู้มีอำนาจตามระเบียบฯ

- กรณีมีการจัดสรรเพ่ิมจากวงเงินท่ีระเบียบฯ กำหนด 
มีการแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ

- จัดสรรเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม
การขอรับการสนับสบุนให้ความช่วยเหลือ (ถ้ามี)

- การจัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
- มติที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ

การใช้จ่ายเงินและการให้ความช่วยเหลือ
- การเบิกจ่ายเงิน
- การยืมเงิน
- การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และการบันทึก 

ทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
- การจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ
- ก าร ข ย าย ระ ยะ เว ล าก ารให ้ค ว าม ช ่ว ย เห ล ือ  

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยผู้มีอำนาจ
- การยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการฯ (ถ้ามี)

การขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อซดใช้ 
เงินทดรองราชการ

- ใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
-การส่งใบสำคัญและเอกสารภายในระยะเวลาท่ีกำหนด^ 
-สำเนาหนังสือแจ้ง'ให้สำนักงานคลัง'จังหวัดทรถ้ป^- 
-การบันทึกในทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ( 1 (

I  T  1
V 'V  111P /  /

^ § 0
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ประเด็นการตรวจสอบ

เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และ 

มีประสิทธิภาพ

คำอธิบายหรืออ้างถึงเอกสาร 
หลักฐาน/ใบสำคัญหรือข้อมูล 
กรณีตรวจสอบพบการปฏิบัติ 
ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบใช ่ ๙ ' )  

ไม ่ใช (่ X )
การจัดหาพัสดุและการควบคุมพัสดุ

- การจัดหาพัสดุ เช่น วิธ ีการจัดหา การขออนุมัติ 
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ เป็นต้น 

- การควบคุมพัสดุ เช่น การจัดทำบัญชีและทะเบียน 
การรับ - จ่าย การเก็บรักษา เป็นต้น
การจัดทำรายงานเงินทดรองราชการ

- การจัดทำรายงานครบถ้วน
- การจัดทำรายงานถกต้อง

ข้อสังเกต/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบรายงานผลการตรวจสอบๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ (ถ้ามี/กรณีจำเป็น)

(........................)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ว /ด /ป .................................................

หมายเหตุ ให้ผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มประเด็นการสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ 
จากแบบฟอร์มข้างต้นได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามm  
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิใ



ภาคผนวก



เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นเงินที่กระทรวงการคลัง 
กำหนดให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงิน 
งบประมาณรายจ่าย โดยการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 
เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือใช้จ่ายเพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่คาดหมาย 
ว ่าจะเก ิดภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ินข ึ้นในเวลาอ ันใกล ้ ซ ึ่งการใช ้จ ่ายเง ินทดรองราชการฯ มิใช่เป ็นการชดใช้ 
ความเสียหาย'ใหแ้ก่ผูใ้ด การใช้จ่ายเงินดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่กำหนด 
หรือเห็นชอบโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าว มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

๑. วงเงินและการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ
หมวด ๑ เป ็นการกำห นดเก ี่ยวก ับส ่วนราชการท ี่ให ้ม ีวงเง ินและผ ู้ม ีอำนาจอน ุม ัต ิ 

จ ่ายเง ินทดรองราชการ การจ ัดสรรเง ินทดรองราชการโดยกำหนดผู้ม ีอำนาจจัดสรรเง ิน  วงเงินจัดสรร 
และการจัดสรรเพิ่มเต ิม ผ ู้ม ีอำนาจอน ุม ัต ิให ้ส ่วนราชการอ ื่นม ีเง ินทดรองราชการ ผ ู้ม ีอำนาจอน ุม ัต ิจ ่าย 
สามารถมอบหมายให้ช้าราชการในสังกัดอนุมัติจ่ายแทนได้ การขอขยายวงเงิน เงื่อนไชในการยุติการอนุมัติจ่ายเงิน 
การเบิกเงินทดรองราชการเพื่อเตรียมเงินสดไว้สำรองจ่ายในวันหยุดราชการ 

๒. คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
หมวด ๒ เป ็นการกำหนดเก ี่ยวก ับองค ์ประกอบ หน้าที่ อำนาจและการประช ุมของ 

คณ ะกรรมการให ้ความช่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) คณะกรรมการให ้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอำเภอ (ก.ช.ภ.กอ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ซ.ภ.จ.)

ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ซ.ภ.กอ. ม ีหน ้าท ี่และอำนาจสำรวจความเส ียหายและความต้องการ 
รับความช่วยเหลือ ตรวจสอบและกลั่นกรองการให ้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ พ ิจารณาช่วยเหลือ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ประสานงานและร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
และรายงานผลการสำรวจและการแก้ไชความเดือดร้อนที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ ก.ช.ภ.จ. ทราบหรือเพื่อพิจารณา 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ก.ช.ภ.จ. มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
พิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ 
สำหรับหน ่วยงานของรัฐท ี่ไม ่ม ีวงเง ินทดรองราชการ จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
ประสานงานและร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รายงานความเสียหาย การแก้ไขความเดือดร้อน 
ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และโครงการขอรับการสนับสบุนจากส่วนกลางให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทราบหร ือเพ ื่อพ ิจารณ า และพ ิจารณาประกาศเขตการให ้ความช ่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ิน 
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด

สาระสำคัญเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
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rn. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
หมวด ๓ เป็นการกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือ ลักษณะค่าใช้จ่าย 

หน่วยงานที่มีอำนาจใช้จ่ายเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น 
ทั้งกรณีเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และกรณีได้เกิดภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน การดำเนินการป้องกัน 
หรือยับยั้งภ ัยพ ิบ ัต ิแล้ว แต่ไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติได้ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และการขอรับการสนับสบุนการให้ความช่วยเหลือ 

การใช ้จ ่ายเง ินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหล ือผ ู้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ิน  ต้องเป็น 
ค่าใช้จ่ายที่จำเป ็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม 
อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 
หรือสาธารณูปโภคท่ีถาวร หรือก่อสร้างใหม่ได้ แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังน้ี

๑) กรณีเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัต ิ 
กรณีอุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำเป็น ต้องรีบดำเนินการโดยฉับพลัน ส่วนราชการอาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
ในเซิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีอุกเฉินนั้นได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขต 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน

๒) กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน เมื่อมีภัยพิบัติกรณีอุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอำนาจ 
ดำเนินการประกาศให้ท ้องที่น ั้นเป ็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบ ัต ิกรณีอุกเฉ ิน โดยประกาศ 
เขตการให้ความช่วยเหลือๆ ต้องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย 
ท ั้งน ี้ให ้เป ็น ไป ตาม ห ล ัก เก ณ ฑ ์ ว ิธ ีก ารแล ะเง ื่อ น ไข ท ี่ก รม ป ้อ งก ัน แ ล ะบ รรเท าส าธ ารณ ภ ัยก ำห น ด  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

๔. การจ่ายและการชดใช้เงินทดรองราชการ
หมวด ๔ เป็นการกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ 

อัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีนอกเหนือที่กำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง การเบิกเงินจาก 
คลังเป็นเงินทดรองราชการเพื่อจ่ายไปพลางก่อน การจ่ายเงินที่ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
หรือมิได้ลงลายมือซื่อไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ การดำเนินการขอรับโอน 
เง ินงบประมาณ รายจ ่ายเพ ื่อซดใช ้เง ินทดรองราชการ ซ ึ่งกำหนดเก ี่ยวก ับการรวบรวมและส่งใบสำคัญ 
และเอกสารที่เกี่ยวช้อง การจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน

กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๔) (๖) และ (๗) ให้ส่งใบสำคัญและเอกสารท่ี 
เก่ียวช้องกับการจ่ายเงินให้กรมบัญชีกลาง ภายในสามสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง

กรณีส่วนราชการที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรเงินหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการสนับสบุนจากส่วนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ให้ส่งใบสำคัญ 
และเอกสารที่เก ี่ยวช้องกับการจ่ายเงินมายังส่วนราชการเจ้าของเงินหรือเจ้าส ังกัด ภายในสี่สิบห้าวันทำการ 
นับแต่วันท่ีได้รับเงิน และให้ส่วนราชการเจ้าของเงินส่งเอกสารดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง ภายในสามสิบวันทำการ 
นับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง
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กรณ ีสำน ักงานป ้องก ันและบรรเทาสาธารณ ภ ัยจ ังหว ัด ให ้ส ่งใบสำคัญและเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังกรมป้องกันฯ ภายในส่ีสิบห้าวันทำการนับแต่วันท่ีได้รับเงิน และให้สำเนาหนังสือ 
แจ้งให้สำนักงานคลังวังหวัดทราบด้วย เพื่อให้สำนักงานคลังวังหวัดตรวจสอบ

ท้ังนี้ระยะเวลาในการดำเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ 
จะต้องเสร็จสิ้นภายในเจ็ดสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง 

๕. การวัดหาและการควบคุมพัสดุ
การวัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ และการบริหารพัสดุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการวัดซื้อวัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (เช่น พระราชบัญญัติ 
การวัดซื้อวัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการวัดซื้อวัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง กำหนดกรณีการวัดซื้อวัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พ.ศ. ๒๕๖๑)

๖ . การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เบีนการกำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ ตามระเบียบฯ ข้อ ๙ มอบหมาย 

ผู้ตรวจสอบภายในชองหน่วยงานหรือผู้ตรวจสอบภายในชองจังหวัดแล้วแต่กรณ ี ดำเน ินการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ม ีอำนาจดังกล่าวทราบ ภายในสามสิบวัน 
นับแต่ว ันที่ส ิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งกำหนดให้ส ่วนราชการและวังหวัดส่งรายงาน 
ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการไปยังกรมบัญชีกลาง ตามแบบและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว



แผนภาพสรุปกระบวนการปฏิบัติงานการ'Hrจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ'ช่วยเหลือผู้'ประสบภัยพิบัติ
กรณีชุกเฉน

กรณีเซิงป๋องกันหรือยับย้ัง
11111 กรณีให้ความช่วยเหลือ

111111
กระบวนงาน

คาดว่าจะเกิดภัยพบต เกิดภัยพิบต๊อุกเฉิน

ประกาศเขต 
การให้ความซ่วยเหลือ

- ขยาย 
พ้ืนท่ี

4 -

กระบวนงาน 
การประกาศ 
เขตการให้ 

ความช่วยเหลือ

I วงเงิน พ  -  -I ! ต้ังวงเงินย่อย ต้ังวงเงินย่อย

จัดสรรวงเงินหรือ
ให้การสนับสบุนการให้ความช่วยเหลือ

การ 
จัดหา 
และ 

ควบคุม 
พัสดุ

การให้ความ 
ฃ่วยเหลือ

- เงิน
- ส่ิงของ
- ทรัพย์สินสาธารณะ
- อ่ืน ๆ

I
การให้

ความช่วยเหลือ
- เงิน
- ส่ิงของ
- ทรัพย์สินสาธารณะ
- อ่ืน ๆ

I
- ^ 1

การเป๋ก'จ่ายเงิน 11 การเบกจ่ายเงิน
I

การซดใช้เงินทดรองราชการ การชดใช้เงินทดรองราชการ

รายงานการใช้จ่ายเงิน
ร------------------------------------------------------------------------->

(  \
รายงานการใช้จ่ายเงิน

‘ร________________________________________________ ศ

ขยาย 
วงเงิน

การจัดหา 
และ 

ควบคุม 
พัสดุ

๒
กระบวนงาน 
การใช้จ่ายเงิน 
ทดรองราชการ 
เพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้'ประสบภัยพินัติ 
กรณีฉฺกเฉิน



. ก  ํเลขรบ..'.J
น ี้ น ี้ 3วันท....

รแบัญชีกลาง
' 0 พ : ค .  2 5 6 2

เวลา................... .......

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖  กทม. ๑0๔ 0๐

พฤษภาคม ๒๔๖๒
เรื่อง ระเปียบุกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๔๖๒ 
เรียบ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำเนาระเบ ียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยกระทรวงการคล ังได ้ยกเล ิกระเบ ียบกระทรวงการคล ัง ว ่าด ้วยเง ินทดรองราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกำหนดขึ้นใหม่เป ็นระเบ ียบกระทรวงการคลัง ว ่าด ้วยเง ินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และลำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ซึ่งม ีผลใช้บ ังคับตั้งแต่ว ันถัดจากวันประกาศใบราชกิจจานุเบกษาเป ็นต้นไป

ก ร ม บ ัญ ช ีก ล าง เห ็น ส ม ค ว ร แ จ ้ง เว ีย น ส ่ว น ร าช ก าร เพ ื่อ ท ร าบ แ ล ะ ถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิต ่อ ไป  
รา•ยละเอยดปรากฏตามส ิ่งท ี่ส ่งมาด ้วย พร ้อมน ี้ได ้นำลงในเว ็บไซต ์ www.cgd.go.th เร ียบ ร ้อยแล ้ว

จ ีงเร ียน มาเพ ื่อโป รดท ราบและแจ ้งให ้เจ ้าห น ้าท ี่ท ี่เก ี่ยวช ้องท ราบและถ ือป ฏ ิบ ัต ิต ่อไป

(นางสาวสุทธิ,รัตน์ รัตนโขติ) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒<3>๒๗ ฝ 0 0 ๐  ตอ ๔๓เอ๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕0

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานสุวใ',บรรพ
เพื่อทราบก่อฺน........ -

กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม/คลังเซค/คลังจงหวัด
( S i t e u r

' เ ^  3 0  5 U 3 Lเร(เ

http://www.cgd.go.th


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒



หนา ๓๖
เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิศษ ๑๒๐ ง ราชกจิจานเุบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยท ี่เป ็น การส มควรป ร ับ ป ร ุงระเบ ียบ กระท รวงการคล ัง ว ่าด ้วย เง ิน ท ด รอ งราชก าร 
เพ ื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบ ัต ิกรณีฉ ุกเฉ ิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
ว ิน ัยการเง ินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพ ื่อให ้ส ่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการในการ 
ให ้ความช ่วยเหล ือหรือสน ับสบ ุนการให ้ความช ่วยเหล ือผ ู้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิเป ็นกรณ ีจำเป ็น เร ่งด ่วน 
ที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังชองรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบชองคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบ ียบกระทรวงการคลัง ว ่าด ้วยเงินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ 

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ 

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

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงชองประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๕ ใบระเบียบนี้
“ ภ ัยพ ิบ ัต ิ” ห มายความว ่า สาธารณภัยอ ันได้แก ่ อ ัคค ีภ ัย วาตภ ัย อ ุทกภัย ภ ัยแล้ง 

ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภ ัยจากล ูกเห ็บ  ภ ัยอ ันเก ิดจากไฟป่า ภ ัยท ี่เก ิดจากโรคหรือการระบาด 
ของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ 
ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทำชองผู้ก ่อการร้าย กองกำลังจากนอกประเทศ ตลอดจน 
ภัยอื่น  ๆ ไม'ว่าเก ิดจากธรรมชาติหรือม ีบ ุคคลหรือสัตว์ทำให้เก ิดขึ้น ซึ่งก ่อให้เก ิดอันตรายแก่ช ีว ิต 
ร่างกายชองประซาซน หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประซาซน

“ อ ุก เฉ ิน ” ห มายความว ่า เก ิดข ึ้นโดยป ิจจ ุบ ันท ันด ่วนหรือเป ็นท ี่คาดหมายว่าจะเก ิดข ึ้น  
ในเวลาอันใกล้และจำเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน



เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิศษ ๑๒0 ง ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
หน้า ๓๗ 

ราชกิจจานุเบกษา

“ ผ ู้ป ระส บ ภ ัยพ ิบ ัต ิ” ห มายความว ่า ผ ู้ได ้ร ับความเด ือดร ้อนห ร ือเส ียห ายจากภ ัยพ ิบ ัต ิ 
กรณีฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

“ การให ้ความช ่วยเห ล ือด ้าน การเกษตร” ให ้หมายความรวมถึง การให ้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย

“ การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และพินฟูผู้ประสบภัย” หมายความว่า การให้ 
ความช ่วยเหล ือผ ู้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิในระยะส ั้น  เพ ื่อให ้ผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิน ั้นสามารถช ่วยตนเองได ้ 
เช่น การให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการหรือบาดเจ็บ 
จากภัยพิบัติ การขนย้ายครอบครัว และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวชองผู้ประสบภัยพิบัติ 
ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ อันเป็นการจำเป็น 
เพื่อให้การดำรงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

“การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านกายและจิต ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การปองกัน 
และควบคุมโรค การพินฟูสมรรถภาพและการสาธารณสุขที่จำเป็น เพื่อให้การดำรงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติ 
โดยเร็ว

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๗ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม,ได้กำหนดไว้ หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด 
ตามระเบียบนี้ให้ส่วนราชการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

หมวด ๑ 
เงินทดรองราชการ

ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงิน 
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(๑) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ๑ 0 ๐ ,๐ 0 ๐ ,๐ ๐ 0 บาท
(๒) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท



๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๖) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) กรมฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในการนี้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอำนาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม (๒) แก่หน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจัดสรร 
เงินทดรองราชการตาม (๘) แก่อำเภอหรือก ิ่งอำเภอตามความจำเป ็นและเหมาะสม ซึ่งแต่ละแห่ง 
ต้องมีวงเงินไม่เกิน ๕ ๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในกรณีท ี่ม ีความจำเป ็น จะจัดสรรเพิ่มเติมให้อีกก็ได้ 
และให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย

กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการอื่น 
ม ีวงเง ินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหล ือผ ู้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีอ ุกเฉ ินได ้ตามความเหมาะสมจำเป ็น  
และกรณีที่วงเงินทดรองราชการไม่พอ ให้ส่วนราชการดังกล่าวหรือส่วนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถ 
ขอขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มโดยตรงต่อกระทรวงการคลังได้ แล้วให้รายงานการอนุมัติดังกล่าว 
ให้นายกรัฐมนตรีทราบ

ข้อ ๙ การอน ุม ัต ิจ ่ายเง ินทดรองราชการภายในวงเง ินตามข ้อ ๘ ให ้เป ็นอำนาจของ 
ผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

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

ของอำเภอหรือก ิ่งอำเภอภายในวงเง ินท ี่จ ัดสรรให ้ ให ้เป ็นอำนาจของนายอำเภอหร ือปล ัดอำเภอ 
ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี

ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่ง อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นข้าราชการ 
ในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้

ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในจังหวัดใดและมีความจำเป็น 
ต้องเตรียมเงินสดไว้เพ ื่อใช้จ ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบ ัต ิในวันหยุดราชการ ให้ผู้ว ่าราชการ 
จังหวัดนั้นมีอำนาจเบิกเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๘) ไว้เพื่อสำรองจ่ายได้ตามความเหมาะสมจำเป็น 
และเมื่อภัยพิบัตกิรณีฉุกเฉินส้ินสุดลงให้นำเงินที่เหลือส่งคืนคลัง

หน้า ๓๘
เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิศษ ๑๒๐ ง ราชกจิจานเุบกษา



หนา ๓๙

ข้อ ๑๐ ให้ส ่วนราชการตามข้อ ๘ ย ุต ิการอน ุม ัต ิจ ่ายเง ินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหล ือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อน ดังต่อไปนี้

(๑) เม ื่อส ่วน ราชการตามข ้อ  ๘ ได ้ร ับ การจ ัดส รรงบ ป ระม าณ รายจ ่ายเพ ื่อช ่วยเห ล ือ  
ผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว

(๒) เม ื่อส ิ้นส ุดระยะเวลาการให ้ความช ่วยเหล ือตามประกาศเขตการให ้ความช ่วยเหล ือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

(๓) ม ีการประกาศยุต ิการให ้ความช ่วยเหล ือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิจากอธิบด ีกรมป ้องก ันและ 
บรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี

หมวด ๒
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ข้อ ๑๑ ให้จ ังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิระดับอำเภอ 
หรือกิ่งอำเภอคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ” เรียกโดยย่อว่า 
“ ก.ซ.ภ.อ.” หรือ “ คณะกรรมการให ้ความช่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิก ิ่งอำเภอ” เร ียกโดยย่อว่า 
“ ก.ช.ภ.กอ.” แล้วแต่กรณี ประกอบด้วยนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป ็นห ัวหน้าประจำก ิ่งอำเภอ 
เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม,เกินสี่คน 
ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และปลัดอำเภอหัวหน้า 
ฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑๒ ให้ ก.ซ.ภ.อ. หรือ ก.ซ.ภ.กอ. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอำเภอหรือกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี 

และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่าง  ๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติโดยจัดทำบัญชีเป็นประเภทไว้
(๒) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิในด้านต่าง  ๆ ตามที่ 

องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สำรวจความเส ียหายจากภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ินที่เก ิดข ึ้นในแต่ละพ ื้นท ี่ 
ที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

(๓) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
(๔) ประสานงานและร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ซ.ภ.อ. หรือ ก.ซ.ภ.กอ. อ่ืน 

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอำเภอหรือหลายกิ่งอำเภอ
(๔) รายงานผลการสำรวจตาม (๑) และการแกไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าท่ีได้ดำเนินการไปแล้ว 

ให้ ก.ซ.ภ.จ. ทราบหรือเพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงาน 

และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ซ.ภ.อ หรือ ก.ข.ภ.กอ. มอบหมาย แล้วแต่กรณี

เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิศษ ๑๒๐ ง ราชกจิจานเุบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๖๒



เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิศษ ๑๒๐ ง
หน้า ๔๐

ราชกจิจานเุบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๖๒

ข้อ ๑๓ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิระดับจังหวัด 
คณะหนึ่ง เร ียกว ่า “ คณ ะกรรมการให ้ความช ่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิจ ังหว ัด” เร ียกโดยย่อว ่า 
“ ก.ซ.ภ.จ.” ประกอบด้วยผู้ว ่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด 
โยธาธิการและผังเม ืองจังหวัด ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคบ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
หน่ึงคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งคน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิบ 
ไม่เกินสี่คน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือประธานหอการค้าจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑๔ ให้ ก.ช.ภ.จ. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให ้ความช่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิด ้านต ่าง  ๆ ตามที่ 

ก.ซ.ภ.อ. หรือ ก.ข.ภ.กอ. ได้สำรวจความเสียหายจากภัยพิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ินที่เก ิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ 
ที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

(๒) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
(๓) ระดมสรรพกำลัง ควบคุม เร่งรัด และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ ในการ 

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 
และ'ไม่1ซํ้า1ซ้อน

(๔) พ ิจารณาอน ุม ัต ิค ่าใช ้จ ่ายในการช่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิสำหรับส ่วนราชการหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่จำเป็นต้อง 
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ซ.ภ.จ.

(๔) จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กำลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยานพาหนะ และอื่น  ๆ ท ี่จำเป ็นจากส ่วนกลาง ในกรณ ีภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุก เฉ ินท ี่เก ิดข ึ้น เก ินกว ่า 
ความสามารถของจังหวัด

(๖) ประสานงานและร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ซ.ภ.จ. อ่ืน ในกรณี 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด

(๗) ร าย งาน ค ว าม เส ีย ห าย จ าก ภ ัย พ ิบ ัต ิก ร ณ ีฉ ุก เฉ ิน ท ี่เก ิด ข ึ้น ใน จ ังห ว ัด  การแก ้ไข 
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าท ี่ได ้ดำเน ินการไปแล้ว และโครงการขอรับการสนับสบุนการช่วยเหลือ 
ผ ู้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิจากส ่วนกลาง ให ้กรมป ้องก ันและบรรเทาสาธารณ ภ ัยทราบหรือเพ ื่อพ ิจารณ า 
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป

(๘) พ ิจารณ าป ระกาศเขตการให ้ความช ่วยเห ล ือผ ู้ป ระส บ ภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุก เฉ ิบ ร ่วมก ับ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ ๑๔ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๓ ต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม



เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิศษ ๑๒๐ ง
หน้า ๔๑

ราชกจิจานเุบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๖๒

ในการประช ุมคราวใด ถ ้าประธานกรรมการไม ่มาประช ุมหร ือไม ่อาจปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ได ้ 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

มติของที่ประชุมให้ถือเส ียงข้างมาก กรณ ีท ี่ม ีคะแนนเสียงเท ่าก ัน ให้ประธานในที่ประชุม 
ลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด ๓
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ข้อ ๑๖ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์ 
สำหรับส ่วนราชการในการดำเน ินการช่วยเหลือโดยเร่งด ่วนตามความจำเป ็นและเหมาะสมเม ื่อเก ิด 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายท ี่จะบรรเทาความเด ือดร้อนเฉพาะหน้า 
ของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะซดใช้ความเสียหายให้แก,ผู้ใด

ข้อ ๑๗ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉินตามระเบียบนี้ 
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่ 
สภาพเด ิมอ ันเป ็นการบรรเทาความเด ือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ ่ายเงินทดรองราชการ 
เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้

ข้อ ๑๘ เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีอุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้และจำเป็นต้อง 
ร ีบดำเน ินการโดยฉับพลัน ให ้ส ่วนราชการด ังต ่อไปนี้อาจใช ้จ ่ายเง ินทดรองราชการในเช ิงน ้องก ัน 
หรือยับยั้งภ ัยพ ิบ ัต ิกรณีฉ ุกเฉินนั้นไดืโดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ 
กรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมน้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยอธิบดีกรมน้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน

(๒) ในกรณีจังหวัดอื่น ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานน้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน

ทั้งนี้ ให้เป ็นไปตามหลักเกณฑ์วิธ ีการ และเงื่อนไขที่กรมน้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กำหนดโดยความเห็นชอบชองกระทรวงการคลัง

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถน้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้ 
ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้ดำเนินการตามข้อ ๒0

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่ใช้บ ังคับกับการน้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีอุกเฉิบ 
ที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการ 
ตามข้อ ๑๙
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ข้อ ๑๙ การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พ ิบ ัต ิจากภัยที่เก ิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้ว 
และงบประมาณไม่เพียงพอ อาจใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๔) ได้

ข้อ ๒๐ เม่ือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น 
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจชองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ซ.ภ.จ.
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องกำหนดพื้นที่และระยะเวลา 

ชองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบชองกระทรวงการคลัง

ในการประกาศเขตการให ้ความช ่วยเหล ือผ ู้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุก เฉ ินในจ ังหว ัดอ ื่น   ๆ
หากไม่สามารถประชุม ก.ซ.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว ่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าว 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ก็ให้มีอำนาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนไดํโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ซ.ภ.จ.

ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีการประกาศตามข้อ ๒๐ แล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที'เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ ๒๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้

(๑) ให ้กรมป้องก ันและบรรเทาสาธารณภัยดำเน ินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิท ุกด ้าน 
เว ้นแต ่การ'ให ้ความช ่วยเหล ือด ้านส ังคมสงเคราะห ์และพ ื้นฟ ูผ ู้,ประสบภัย การให ้ความช่วยเหลือ 
ด้านการเกษตรหรือการให ้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป ็นอำนาจหน้าที่ 
ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี

(๒) กรณ ีส ่วนราชการหรือหน่วยงาบอื่นของรัฐซึ่งไม่ม ีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ให ้'ขอร ับการสน ับสน ุนจากกรมป ้องก ันและบรรเทาสาธารณ ภ ัย เว ้น แต ่การให ้ความช ่วยเห ล ือ  
ด้านสังคมสงเคราะห์และพื้นฟูผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร หรือการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็นอำนาจหน้าที่ชองส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) 
แล้วแต่กรณี

หน้า ๔๒
เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิศษ ๑๒0 ง ราซกจิจานเุบกษา
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(๓) กรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้สำนักเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรีหรือสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุบเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแก่ส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๖) และ (๗) โดยไม่ต้อง 
ให้ส่วนราชการดังกล่าวขอรับการสนับสนุนก่อนได้

(๔) กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอ 
หรือถูกสั่งการ หน่วยงานดังกล่าวสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือไดโดยตรง

ข้อ ๒๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดอื่น ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้อำเภอหรือกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติชอง ก.ซ.ภ.อ. 

หรือ ก.ซ.ภ.กอ. แล้วแต่กรณี ภายในวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ตามที่ผ ู้ว ่าราชการจังหวัดจัดสรรให้ และในกรณีท ี่ม ีความจำเป ็นต้องใช้เง ินเพ ื่อดำเน ินการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัต ิมากกว่าวงเงินที่ได้ร ับจัดสรร ให้อำเภอหรือกิ่งอำเภอฃอรับการสนับสนุนโดยตรง 
จากจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉินของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดังกล่าวหรือดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติชอง ก.ซ.ภ.จ 

ในกรณีที่ไม่สามารถประชุม ก.ซ.ภ.อ. ก.ซ.ภ.กอ. หรือ ก.ซ.ภ.จ. แล้วแต่กรณี ได้ทันท่วงที 
ถ้านายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่า 
ความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบนี้ ก็ให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้ 
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว

(๒) ในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นชองรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ให้ขอรับการสนับสบุนจากจังหวัด

(๓) ในกรณีท ี่ม ีความจำเป ็นเพ ื่อช่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ และกรมบีองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหรือกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี ได้รับการร้องขอหรือถูกสั่งการ ให้หน่วยงานดังกล่าว 
สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง และรายงานให้ ก.ซ.ภ.อ. ก.ซ.ภ.กอ. หรือ ก.ซ.ภ.จ. 
ทราบต่อไป เว้นแต่ในกรณีการให้การสนับสบุนและช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณี เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยานพาหนะและสิ่งอื่น  ๆ เพื่อใช้ในการบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กรมบีองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องร้องขอ

(๔) ในกรณีท ี่ม ืความจำเป ็นเพ ื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบ ัต ิ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม ั่นคงชองมน ุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ หรือกระทรวงสาธารณสุข ม ีอำนาจ 
โอนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดเพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติได้ตามภารกิจชองส่วนราชการเจ้าของเงิน โดยไม,ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้
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(๔) ในกรณีที่มีเหตุจำเปีนเพื่อประโยซน่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้สำนักเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจโอนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดโดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้

การโอ น เง ิน ท ดรองราชการเพ ื่อช ่วยเห ล ือผ ู้ป ระส บ ภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุก เฉ ิน ให ้แก , จังหวัด 
ให้ดำเนินการตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๒๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติชองกระทรวงกลาโหมทั้งในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดอื่น ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม 
กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซํ้าซ้อนกัน

การให ้ความช ่วยเหล ือผ ู้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิให ้เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์ ว ิธ ีการ และเงื่อนไข 
ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๒๔ การขอรับการสนับสบุนการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ให้ทำ 
เป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๒) วัน เดือน ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปีที่เกิดความเสียหาย 
(๓) สถานที่เกิดเหตุ (ให้ระบุซ่ือถนน หมู,บ้าน ตำบล อำเภอ)
(๔) จำนวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ
(๔) ความเส ียหายโดยประมาณ  เช่น จำนวนบ ้านเร ือนท ี่เส ียหาย ทรัพย์ส ินท ี่เส ียหาย 

รวมทั้งมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต เป็นด้น 
(๖) การช่วยเหลือแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
(๗) ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสบุนการให้ความช่วยเหลือ 
กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม,อาจขอรับการสนับสบุนเป็นหนังสือได้ ให้ขอรับการสนับสนุน 

การให้ความช่วยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใด  ๆ หรือโดยวิธีอื่นใดและให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลัง 
โดยด่วนที่สุด

การขอรับการสนับสนุนระหว่างส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่วนราชการ 
ทำสัญญายืมเงินตามระเบียบของทางราชการ

ข้อ ๒๖ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ส่วนราชการ 
ประสานงานระหว่างส ่วนราชการหรือหน ่วยงานอ ื่นของรัฐด ้วยก ันก ับเอกซนและองค ์กรการก ุศล 
ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซํ้าซ้อนกัน



๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๔
การจ่ายและการซดใช้เงินทดรองราชการ

ข้อ ๒๗ การจ ่ายเง ินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหล ือผ ู้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ินให ้จ ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไช และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

ห ากม ีความจำเป ็น ต ้องจ ่ายน อกเห น ือห ล ัก เกณ ฑ ์ตามวรรคห น ึ่ง  ต ้องได ้ร ับอน ุม ัต ิจาก 
กระทรวงการคลังก่อน

ข้อ ๒๘ เม ื่อ ผ ู้ม ีอำน าจตาม ข ้อ  ๙ อน ุม ัต ิก ารจ ่าย เง ิน ท ด รอ งราช ก ารเพ ื่อ ช ่วย เห ล ือ  
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉินแล้ว ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ 
เพื่อจ่ายไปพลางก่อนตามที่กำหนดในระเบียบนี้

ข้อ ๒๙ ในการจ่ายเงินรายใด ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้ 
ลงลายมือขื่อไว้ในสมุดทะเบียนที่ใข้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ ให้ผู้รับเงินทำใบสำคัญ 
รับเงินตามระเบียบชองทางราชการ

ข้อ ๓๐ กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๔) (๖) และ (๗) ได้จ่ายเงิน 
ทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหล ือผ ู้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ินไปแล ้ว ให ้ดำเน ินการขอรับโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ดังนี้

(๑) รวบรวมใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน 
สามสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง เมื่อกรมบัญชีกลางไต้รับใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กับการจ่ายเงินแล้วให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าว เมื่อถูกต้องครบล้วนแล้วให้เบิกเงิน 
งบประมาณรายจ่ายโดยวิธีเบิกหักผลักส่งเพื่อซดใช้เงินทดรองราชการให้แก่ส่วนราชการโดยเร็ว

(๒) เมื่อได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้จัดทำ 
รายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบสำคัญต้นฉบับไว้ที่ส่วนราชการนั้น 
เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

ข้อ ๓๑ กรณ ีส ่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นชองรัฐที่ไต้ร ับการสนับสนุนหรือได้รับโอน 
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากส่วนราชการตามข้อ ๘ ให้ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐดังกล่าวส่งใบสำคัญและเอกสารที่เก ี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส่วนราชการ 
เจ้าชองเงินภายในสี่ส ิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงิน และให้ส ่วนราชการเจ้าของเงินดำเนินการ 
ตามวิธีการในข้อ ๓๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการขอรับโอบเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อซดใช้ 
เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในเจ็ดสิบห้าวันทำการ

กรณีกระทรวงกลาโหม'โต้จัดสรรเงินทดรองราชการเพื่อ1ช่วยเหลือผู้'ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ให้แก่หน่วยงานในสังกัด หรือกรณีสำนักงานบีองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะขอรับโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายเพื่อซดใช้เงินทดรองราชการ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสำนักงาน

หน้า ๔๔
เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิศษ ๑๒๐ ง ราชกจิจานเุบกษา



หนา ๔๖

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังสำนักงาน 
ปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วแต่กรณี ภายใน 
สี่สิบห้าวันทำการนับแต่วันที,ได้รับเงิน และให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหมหรือกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ดำเน ินการตามวิธ ีการในข้อ ๓๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเน ินการขอ 
รับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อซดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในเจ็ดสิบห้าวันทำการ 
โดยเมื่อสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน 
มายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ให้สำเนาหนังสือแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดทราบด้วย 
เพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบ

ทั้งนี้ ให้สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของสำนักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๓๒ ใน กรณ ีท ี่เก ิดภ ัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุก เฉ ิน ข ึ้น ใน เด ือน ส ิงห าคมและก ัน ยายน  และได้ 
จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว แต่ไม่สามารถขอรับโอนเงิน 
งบประมาณ รายจ ่ายเพ ื่อซดใช ้เง ินทดรองราชการในป ีงบประมาณ ได ้ท ัน  ให้นำไปขอรับโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายซดใช้ในปีงบประมาณถัดไป โดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน 
เก ินกว ่าห ร ือนอกเห น ือไป จากท ี่กำห น ดไว ่ใน พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิงบ ป ระมาณ รายจ ่ายป ระจำป ีห ร ือ  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ข้อ ๓๓ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินในเรื่องใดที่ม ิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบชองทางราชการ

เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิศษ ๑๒๐ ง ราชกจิจานเุบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๖๒

หมวด ๔
การจัดหาและการควบคุมพัสดุ

ข้อ ๓๔ การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ และการบริหารพัสดุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

หมวด ๖
การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ

ข้อ ๓๔ การตรวจสอบติดตามการใช ้จ ่ายเงินทดรองราชการของส่วนราชการตามข้อ ๘ 
ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๔) (๖) และ (๗) ให้ผู้ม ีอำนาจ 
ตามข้อ ๙ มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น  ๆ ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 
ทดรองราชการแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ



หนา ๔๗

(๒) กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๘) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ชองจ ังห ว ัดดำเน ิน การตรวจส อบ การใช ้จ ่ายเง ิน ท ดรองราชการ แล ้วรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวทราบ ภายในสามสิบวับนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ

ให้สำน ักงานคลังจ ังหวัดเป ็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการใช้จ ่ายเงินทดรองเพ ื่อช ่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด

ข้อ ๓๖ ให้ส่วนราชการและจังหวัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
ตามข้อ ๓๔ ไปยังกรมบัญชีกลาง ตามแบบและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว

ข้อ ๓๗ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง 
ประกอบด้วย อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน เป็นกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให ้กรมบ ัญช ีกลางเป ็นศ ูนย ์ตรวจสอบต ิดตามการใช ้จ ่ายเง ินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหล ือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง 
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) รับป้ญหาข้อร้องเรียนจากประซาซนหรือหน่วยงานต่าง  ๆ เกี่ยวกับปัญหาการให้ความช่วยเหลือ 
ผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิซ ึ่งเป ็นไปอย่างไม่ถ ูกต้อง ไม,เป็นธรรม หรือไม ่เป ็นไปตามระเบ ียบนี้ พร้อมทั้ง 
ตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร และเมื่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวช้องดำเนินการแกไขปัญหาข้อร้องเรียนแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม 
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังทราบด้วย

(๒) แต ่งต ั้งคณะทำงานเพ ื่อปฏ ิบ ัต ิงานตามท ี่คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช ้จ ่าย 
เงินทดรองราชการกระทรวงการคลังมอบหมาย

บทเฉพาะกาล

เล่ม ๑๓๖ ตอนพเิศษ ๑๒๐ ง ราชกจิจานเุบกษา ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๖๒

ข้อ ๓๙ การดำเน ินการและการใช้จ ่ายเงินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ 
กรณีฉุกเฉินสำหรับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใซ้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะดำเน ินการแล้วเสร็จ เว้นแต่การดำเนินการขั้นตอนใดที่ย ังไม่ได้เริ่ม
ดำเนินการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้



๑๓ พฤษภาคม ๒(£๖๒

ข้อ ๔๐ ในระหว่างที่ย ังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราในการจ่าย 
เงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๔๔๖ ไปพลางก่อน จนกว่าจะม ีการกำหนดหลักเกณ ฑ ์ ว ิธ ีการ เงื่อนไช และอัตราที่ 
กระทรวงการคลังกำหนด เพี่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้

ข้อ ๔๑ ในระหว่างที่ยังมิได้กำหนดแบบและเงื่อนไขชองรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่าย 
เง ินทดรองราชการตามระเบ ียบน ี้ ให ้ใช้แบบและเงื่อนไชของรายงานการใช้จ ่ายเงินทดรองราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๔๔๖ และที่แกิไชเพิ่มเติมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการกำหนดแบบและเงื่อนไขของรายงาน 
ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที, ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ 
อภิศักดิ้ ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หน้า ๔๘
เล่ม ๑๓๖ ตอบพเิศษ ๑๒๐ ง ราชกจิจานเุบกษา



หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพี่อช่วยเหลีอผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมย่ิงฃ้ีน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพ ื่อช ่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงการคล ังจ ึงกำหนดหลักเกณฑ ์ 
และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉินไว้ดังต่อไปน้ี

๑ .  หลักเกณฑ์น้ีเรียกว่า “หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓”

๒. หลักเกณฑ์น่ํให้ใช้บังคับต้ังแต่วับท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นด้นไป 
๓. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

กรณีอุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
บรรดาหลักเกณฑ์ และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้ หรือซึ่งชัดหรือแย้ง 

กับหลักเกณฑ์น้ี ให้ใช้หลักเกณฑ์น้ีแทน
๔. ชอบเขตการจ่ายเง ินทดรองราชการ จะต้องเป ็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ 

กรณีอุกเฉิน ตามความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด ้วยเง ินทดรองราชการเพ ื่อช ่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน

๕. การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน ให้ปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราดังต่อไปน้ี

๕.๑ ด้านการดำรงชีพ ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นลิงของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยคำนึงถึง 
สภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังน้ี

๕.๑.๑ ค่าอาหารจัดเลี้ยง วันละไม่เกิน ๓ ม้ือ ม้ือละไม่เกิน ๕0 บาท ต่อคน 
๕.๑.๒ ค่าลุงยังชีพ ขุดละไม่เกิน ๗๐๐ บาท ต่อครอบครัว 
๕.๑.๓ ค่าจัดซ้ือหรือจัดหาน้ําสำหรับบริโภคและใช้สอยในท่ีอยู่อาศัย เท่าที่จ่ายจริง 

ตามความจำเป็นจนกว่าเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติจะเช้าสู'ภาวะปกติ
๕.๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบ้ืองต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายต้ังหลัง 

เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๓,๘๐๐ บาท
๕.๑.๕ ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ซื้งผ ู้ประสบภัยพิบ ัต ิเป ็นเจ้าชอง 

ที่ได้รับความเสียหาย เท่าท่ีจ่ายจริงหลังละไม่เกิน ๔๙,๕๐๐ บาท
๕.๑.๖ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งช้าว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ 

ที่ได้รับความเสียหาย เท่าท่ีจ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๕,๗๐๐ บาท
๕.๑.๗ กรณีที่ผ ู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่น และบ้านเช่าเส ียหาย 

จากภัยพิบัติตั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 
เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท เป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน

๕.๑.๘ ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละ 
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท หรือค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติกหรือวัสดุอื่น  ๆ สำหรับกันแดดกันฝน เท่าที่จ ่ายจริง 
ครอบครัวละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๕.๑.๙ ...



๔.๑ . ๙ ค่าใช้จ่ายท่ีส่วนราชการจัดหาสาธารญปโภคในท่ีพักช่ัวคราว
(๑) ค่าไฟฟ้า ให ้เป ็นไปตามท ี่การไฟฟ ้านครหลวงหรือการไฟฟ ้า 

ส่วนภูม ิภาคจะเรียกเก็บ สำหรับกรณีที่ห้องที่นั้นไม่มีไฟฟ้า ให้จัดอุปกรณ์แสงสว่างอื่น ๆ ทดแทนได้ 
เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น

(๒) จัดหานํ้าบริโภคและใช้สอยจากหน่วยงานที่จังหวัดและอำเภอมีอยู ่
เซ่น การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง หน่วยดับเพลิงเทศบาล เป็นด้น หรือจัดซ้ืออุปกรณ์บรรจุน้ํา 
ตามความจำเป ็นของจำนวนผู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิ รวมทั้งการจ ัดซื้อเพ ื่อบริโภคใช้สอย เท ่าท ี่จ ่ายจริง 
ตามความจำเป็น

(๓) จัดสร้างหรือจัดหาห้องนั้า ห้องส้วม ๑ ท่ี ต่อ ๑๐  คน เท่าที่จ่ายจริง
เฉล่ียท่ีละไม่เกิน ๑,๗๐๐ บาท

(๔) จัดสร้างที่รองรับ ทำลาย หรือกำจัดขยะมูลฝอย เท่าที่จ ่ายจริง
ตามความจำเป็น

๕.๑.๑๐ ค่าเครื่องบุ่งห่มที่ได้รับความเลียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก 
หรือมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพ กรณีไม่มีเครื่องบุ่งห่มในการดำรงชีพขณะเกิดภัย รายละไม่เกิน
๑,๑๐๐ บาท

๔.๑.๑๑ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ 
ท่ีเป็นอาชีพหลักในการหาเล้ียงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าท่ีจ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๑๑,๔๐๐ บาท 

๔.๑.๑๒ ค่าซ่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
(๑) กรณ ีบาดเจ ็บสาห ัสท ี่ต ้องร ักษาในสถานพยาบาลต ิดต ่อก ัน  

ต้ังแต่ ๓ วันฃ้ีนไป ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
(๒) กรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ 

ให้ช่วยเหลือเบื้องด้นเป็นเงินจำนวน ๑๓,๓๐๐ บาท
(๓) กรณีภัยพิบัติท่ีเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือรุนแรงเป็นท่ีสะเทือนขวัญ 

ของประขาขนทั่วไป ให้จ่ายเงินและหรือลี่งฃองปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวในสถานพยาบาล 
รายละไม่เกิน ๒,๓๐๐ บาท

๔.๑.๑๓ ค่าจัดการศพผู้เล ียชีว ิต รายละไม,เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท และในกรณี 
ผู้ประสบภัยที่เลียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ให้พิจารณาช่วยเหลือ 
เงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท

๔.๑.๑๔ กรณ ีอากาศหนาวจัดผ ิดปกติม ีอ ุณหภูม ิตากว ่า ๘ องศาเซลเซ ียส 
และมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน ๓ วัน ให้จ่ายค่าจัดซ้ือเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ประซาซนได้ 
เท่าท่ีจ่ายจริงคนละไม่เกิน ๓๐๐ บาท ท้ังน้ี จังหวัดหน่ึงไม่เกินงบประมาณปีละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๑.๑๔ ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ที่สูญหายหรือได้รับ 
ความเลียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เท่าท่ีจ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๓,๔๐๐ บาท

๔.๑ .๑๖ ค่าเครื่องนอน ท ี่ส ูญหายหรือได้ร ับความเล ียหายและไม่สามารถ 
นำกลับมาใช้1ด้อีก หรือมิความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพกรณีไม่มีเครื่องนอนในการดำรงชีพขณะเกิดภัย 
เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
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๙.๒ ด้านสังคมศงเคราะห์ ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดโครงการ 
แกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพื้นที่ประสบภัยพิบัติแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว 
ใบภาวะวิกฤต โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังน้ี

(๑) ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การแกอาชีพ เท่าท่ีจ่ายจริงคนละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร วันละไม่เกิน ๕๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๐ วัน
(๓) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปฏิบัติการแกอบรม เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๔) เงินทุนประกอบอาชีพที่ได้รับการแ ก อบรม เท ่าท ี่จ ่ายจริงครอบครัวละ

ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
๙.๓ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบิต ดังน้ี 

๕.๓ . ๑ จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ สำหรับแจกจ่ายประซาซน 
เพ่ือให้ประซาซบได้บริโภคน้ีาและอาหารท่ีปลอดภัย ดังน้ี

(๑) ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ สำหรับไปทำความสะอาดบ่อนํ้าตื้นของประซาซน
บ,อน้ีาละไม่เกิน ๒๕๐ บาท

(๒) ค่านี้าดื่มแก่ครอบครัวที่ขาดแคลนนํ้าสะอาดบริโภค ครอบครัวละ
ไม่เกิน ๒๐๐ บาท

(๓) ค่าอาหารเสริมโปรตีน และอาหารท่ีมีประโยซน์ต่อร่างกายแก่ประชาซน 
ผู้ประสบภัย เพ่ือการพินฟูสภาพร่างกายและเสริมสร้างภูมีคุ้มกันโรค ครอบครัวละไม่เกิน ๕๗๐ บาท

(๔) ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ สำหรับแจกจ่ายประซาซน เพื่อการปรับปรุง 
ด้านอนามัยสิงแวดล้อมและสุขาภิบาลครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๕๐ บาท

(๕) ค่ายาซุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย (๘ รายการ) ราคาตามบัญชีราคา 
สำหรับหน่วยงานราชการ องค์การเภสัซกรรม

๕.๓.๒ จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับไปปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือประซาซน ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิงแวดล้อม รวมท้ังการควบคุมบิองกันโรคได้ เท่าที่จ่ายจริง 
ตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

(๑) ค่ายาและเวชภัณฑ์ สำหรับการรักษาพยาบาลหรือบิองกันควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค

(๒) ค่าวัสดุทางห้องปฏิบัติการหาเช้ือในคน
(๓) ค่าวัสดุและชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการในน้ํา อาหาร และอากาศ 
(๔) ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบิตการหาเช้ือในคน 
(๕) ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในน้ํา อาหาร และอากาศ 

๕.๓.๓ จัดหาวัสดุควบคุมและบิองกันโรคระบาดในภาวะภัยพิบัติ จัดหายาและเวซภัณฑ์ 
สำหรับ'ไป'ปฏิบิติงาน การควบคุมบิองกันโรคและการปฏิบัติการด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประซาซนในภาวะ 
ภัยพิบัติ ได้แก่ ค่าวัสดุเก็บตัวอย่าง นี้ายา และสารเคมีในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม

๕.๔...
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๕ .๔ ด ้านการเกษตร ให้ดำเนินการฃ่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติท ี่ฃ ึ้นทะเบียน 
และปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
แล้วเท่าน้ัน โดยเบิกจ่ายได้ ดังนี้

๕.๔ .๑ ด้านพิฃ
๕.๔ .๑.๑ ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีพืขตาย หรือเสืยหาย 

ตามจำนวนพื้นที่ท่าการเกษตรจริงที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ไม่เกินครัวเรือนละ ๓๐ ไร่ โดยคิดจากด้นทุน 
การผลิตเฉลี่ย ดังนี้

(๑) กรณ์พืขอายุสั้นเสียหาย ให้ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
เฉพาะรายการค่าวัสดุ

(๒) กรณีไม้ผล ไม้ยืนต้นเสียหาย ให้ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 
เฉพาะรายการค่าวัสดุและต้นทุนเฉล่ียก่อนให้ผลผลิต

๕.๔.๑.๒ กรณีพ้ืนท่ีท่าการเพาะปลูกได้ถูกหิน ดิน ทราย ไม้โคลน รวมท้ัง 
ขากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเช้าไปให้ความช่วยเหลือ 
กรณีดังกล่าวไค้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการรุดลอก ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้งขากวัสดุ 
ท่ีทับถมพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรรม เพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนท่ีเพ่ือการเพาะปลูกพืชได้ในขนาดพ้ืนท่ีไม่เกิน ๕  ไร่

๕.๔.๑ .๓ กรณีประขาฃนมีความจำเป็นต้องขนย้ายบีจจัยการผลิตและผลผลิต 
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขนย้ายบีจจัยการผลิตและผลผลิต 
ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของบีจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ดำเนินการขนย้าย

๔.๔.๒ ด้านประมง
ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีสัตว์นํ้าตายหรือสูญหายโดยสนับสบุน 

พันธุสัตว์'นา อาหารสัตว์นั้า วัสดุทางการประมง ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
๔.๔.๓ ด้านปศุสัตว์

๔.๔.๓.๑ ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใบกรณีที่เป็นการจัดหา 
อาหารสัตว์ วัคขีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่อพื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดหาอาหารสัตว์ตามราคาท้องตลาด 
หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม

๔.๔.๓.๒ ให ้ดำเน ินการให ้ความช ่วยเห ล ือผ ู้ประสบภ ัยท ี่ส ัตว ์ตาย 
หรือสูญหาย หรือแปลงหญ้าอาหารสัตว์เสียหายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

๔.๔.๔ ด้านการเกษตรอ่ืน
๔.๔.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ การไถพรวน ยกร่อง 

การก่อสร้างคันดิน เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรที่เป็นการบรรเทาบีญหา 
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ

๔.๔.๔.๒ ค ่าข ่อม แซ มอ าคารชลป ระท าน และระบ บ ชลป ระท าน  
ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงอุกเฉิน โดยให้ดำเนินการไต้เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการระบายน้ํา

๔.๔.๔.๓ ...



๕.๔.๔.๓ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟและเรือบรรทุก 
ของเอกซน เพื่อใช้ในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย และที่นำไปสนับสทุนหรือขนส่งพืชหญ้าอาหารสัตว์ 
หรืออาหารสัตว์ ให้เบิกจ่ายดังนี้

(๑) ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จ่าย
เป็นรายวันตามราคาท้องถ่ิน

(๒) ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้เท ่าที่จ ่ายจรืง
ตามความจำเป็น

๕.๕  ด้านบรรเทาสาธารณภัยให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเบิกจ่ายได้ดังน้ี 
๕.๕.® จัดหาภาชนะรองรับนํ้า เช่น โอ่งซีเมนต์ ถังเหล็กอาบสังกะสื ถัง๓ บนํ้า 

ค.ส.ล. ถังใ,เนฉาบเสริมลวด หรือถังเก็บน้ําประเภทอ่ืน  ๆ เพ่ือช่วยเหลือประขาขบท่ีขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
๕.๕.๒ ซ่อมแซมภาชนะรองรับนํ้าที่ชำรุดเลืยหาย เพื่อให้สามารถใช้เก็บนํ้าไว้

อุปโภคบริโภค
๕.๕.๓ ซ ่อมแซมส ิงสาธารณประโยชน ์ท ี่ได ้ร ับความเล ืยหายจากภ ัยพ ิบ ัต ิ 

ชีงมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการให้กระทำได้เฉพาะในกรณีเร่งด่วนจำเป็นเพ่ือให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
โดยการซ่อมแซมน้ันด้องไม่ซ้ําช้อนกับโครงการท่ีได้รับงบประมาณดำเนินการในบริเวณน้ันอยู่แล้ว

สำหรับการซ่อมแซมสิงสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดขอบ 
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นกรณีที่งบประมาณเพื่อกรณีอุกเฉินหรือจำเป็น ซ่ีงต้ังไว์ในปีน้ัน 
ได้ใช้จ่ายหมดแล้ว และหากไม่ซ่อมแซมจะบังเกิดความเสียหายต่อส่ิงสาธารณประโยชน์ หรือสร้างความเดือดร้อน 
แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีหนังสือยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วย

สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซม เกิน ๔๕  วัน
ให้ใช้งบประมาณปกติดำเนินการ

สำหรับสะพานหรือถนน หรือถนนท่ีมี'ท่อระบายน้ําที่ได้'รับความเสียหาย 
จบไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ให้ก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราว หรือเท่าที่จำเป็น เร่งด่วน 
เพ่ือแก้!,ขบิญหาเฉพาะหน้า

กรณีในเขตชุมชนที่เกิดภัยพิบัติเป็นระยะเวลาบาน ทำให้ประชาซนได้รับ 
ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ให้จัดทำสะพานไม้ทางเดินชั่วคราวได้ เพ ื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ตามความจำเป็น

๕.๕.๔ จ้างเหมากำจัดสิ่งกีดขวางทางนํ้า อันได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน ์
ที่กีดขวางทางนํ้า หรือกิ่งไม้ ด้นไม้ เสษสวะ กอไผ่ ฯลๆ ที่อุดช่องทางนั้าเป็นอุปสรรคต่อการระบายนํ้า 
ทำให้สิ่งสาธารณประโยชน์ด้านทานนํ้าไม่ไหว เกิดความชำรุดเสียหาย หรือเกิดความเสียหายต่อชีวิต 
และทรัพย์สิน

๕.๕.๕ ค่าจัดหาวัสดุ ได้แก่ กระสอบทราย ดิน ลูกรัง เสาเข็ม ไม้แบบ เป็นด้น 
เพื่อนำ'ไปแก้ไขเหตุการณ์กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่,จะทำความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์ 
หรือความเสียหายต่อประชาชนโดยส่วนรวม เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม
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๕.๖ ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เบิกค่าใฃ้จ่ายดังนี้
๕.๖.๑  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ําหรือผลักดันน้ํา 

เครื่องบินไฟ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ซีพกู้ภัยฃองทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเอกขน ที่นำมาช่วยเหลือโดยสมัครใจและไม่คิดมูลค่า ซี่งชำรุดเสียหายในระหว่างปฏิบัติงานช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย ตามความจำเป็นให้อยู่ในสภาพเติม เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนผู้ประสบภัยสำเร็จลุล่วงไปได้

๕.๖.๒ ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รวมท้ังค่ากระแสไฟฟ้า ส่าหรับยานพาหนะ
เครื่องจักรกล เครื่องสูบบํ้าหรือผลักดันนํ้า เครื่องบินไฟ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ช ีพกู้ภ ัย 
ชองทางราชการ องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นและเอกซนที่นำมาใช้ปฏิบัติงานช่วยเหลือโดยความสมัครใจ 
โดยไม่คิดมูลค่าและคำนึงถึงความจำเป็นและการประหยัด และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเอง 
เป็นสำคัญ

๕.๖.๓ กรณีที่เคร่ืองสูบน้ําหรือผลักดันนํ้า ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองบินไฟ 
ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยชองทางราชการและเอกซนที่นำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
มีไม่เพียงพอและไม่สามารถขอความร่วมมือจากภาคเอกซนได้ให้เช่าหรือจ้างเหมาเครื่องสูบนํ้าหรือผลักดันนํ้า 
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องบินไฟ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านกูชี้พกู้ภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติได้เท่าท่ีจำเป็น เร่งด่วน โดยจ่ายค่าเข่าเป็นรายวันตามราคาห้องถิ่น

๕.๖.๔ ค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามลื่งฃอง รวมทั้งค่าจ้างเหมาแรงงาน 
จัดหีบห่อให้ใช้เจ้าหน้าที่ชองส่วนราชการก่อน ในกรณีที่มืเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ให้จ้างบุคคลภายนอกได้ 
ตามจำนวนท่ีเห็นควร ตามอัตราค่าจ้างแรงงานช้ืนต่ําตามประกาศของกระทรวงแรงงาน

๕.๖.๕ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดนทาง 
ส่าหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ให้เบิกจ่ายได้ใบกรณี 
ท่ีงบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมืได้ท้ังไว้เพ่ือการน้ีโดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ สำหรับเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีออกปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี ให้เบิกจ่ายได้ ดังน้ี

(๑) เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องสูบนี้าหรือเครื่องผลักดันนี้าให้เบิกจ่ายได้ 
๒ คน ต่อ ๑ จุด ท่ีท้ังเคร่ืองสูบน้ีาหรือเคร่ืองผลักดันน้ํา

(๒) เจ้าหน้าท่ีคนขับรถยนต์บรรทุกเคร่ืองสูบนํ้า วัสดุ และครุภัณฑ์ ๑ คน
ต่อรถยนต์ ๑ คัน

(๓) หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี ออกปฏิบัติงานไม่เกิน ๑๐ คน ต่อหน่วยต่อคร้ัง 
(๔) หน่วยส ุขศ ึกษาและประซาสัมพ ันธ ์เคล ื่อนท ี่ ออกปฏิบ ัต ิงาน

ไม่เกิน ๓ คน ต่อหน่วยต่อคร้ัง
(๕) หน่วยปฏิบัติงานด้านควบคุมบิองกันโรค ออกปฏิบัติงานครั้งละ

ไม่เกิน ๓ คน
(๖) ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกให้เบ ิกจ่ายตามอัตราค่าจ้าง 

แรงงานช้ืนต่ําตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
๕.๖.๖ ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ 

วันละไม่เกิน ๓ ม้ือ มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน ท้ังน้ี เจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ 
ต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทางราชการอีก

๕.๖.๗ ...
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๕'.๖.๗ ค่าใช้จ่ายในการรับ - ส่ง และติดต่อส่ือสาร เท่าที่จ่ายจริง 
๕.๖.๘ ค่าวัสดุสำนักงานซึ่งเกี่ยวเนื่องใบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค่าวัสดุ 

ใบการจัดหีบท่อ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น  ๆ ที่จำเป็น เซ่น เช่าเศรื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
ให้เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

๕.๗ กรณีมีความจำเป็น หากรายการใดมิได้กำหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยู่ใบดุลยพินิจ 
ฃองผู้ม ิอำบาจอนุม ัต ิให ้การช่วยเหลือพิจารณาให้จ ่ายเป ็นเงินก็ได้ โดยคำน ึงถืงสภาพและเหตุการณ ์ 
ตามความเหมาะสม

๖. การให้ความช่วยเหลือข้างด้น ให้มีการประสานงานกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรการกุสลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถ็งไม่ฃํ้าซ้อนกัน 
และการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้ถอปฏิบิติเช่นเดียวกันเงินงบประมาณรายจ่ายโดยอนุโลม

๗. ให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเอน 
ไบั1ห้กรมบีองกันและบรรเทาสารารณภัยและสำนักงานคลังจังหวัดทราบทุก  ๆ๑๕ วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 

ให้กรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานของจังหวัดรกทางหนื่งด้วย

๘. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฃองมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงสาฮารณสุข และกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย 
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหสือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๕ และเสนอต่อ 
กระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๙. กรณีท่ีมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการนี้ 
ให้ขออนุมัติต่อกระทรวงการคลัง

๑0. ให้ส่วนราชการท่ีมีวงเงินทดรองราชการตามระเบียบน้ี แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ 
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามแบบและเงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

๑๑. ในระหว่างที่บังมีได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ที่ออกตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเรน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธ ีปฏ ิบ ัต ิปลีกย่อยที่ส ่วนราชการตามข้อ ๘ กำหนด 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีชุกเรนตามหลักเกณฑ์นี้

หัวหน้ากลุ่มภารกจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
ปฏิบัติราชการแทบปลัดกระทรวงการคลัง



ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรีอยับย้ังภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน

เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินทดรองราชการใบเชิงป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ 
และเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการใช้จ่ายเงินทดรองราชการใบเชิงป้องกัน 
หรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไว้ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน”

ข้อ ๒ ในประกาศน้ี
'‘ในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง" หมายความว่า การดำเนินการใดที่จำเป็นต้องกระทำการ 

อย่างใดอย่างหนี้งต่อสถานการณ์ภัยพิบัติท่ีคาดหมายว่าจะเกิดช้ืนในเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบดำเนินการ 
ป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวโดยฉับพลัน เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ซ่ีงหากไม่ดำเนินการ 
ป้องกับหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวอาจส่งผลก่อให้เกิดอันตรายแก่ชิวิต ร่างกายของประซาซน หรือความเสียหาย 
แก่ทรัพย์สินชองประชาชนหรือชองรัฐ

ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จายในเซิงป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีชุกเฉิน

ข้อ ๔ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามข้อ ๓ แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีซองส่วนราชการ 
ท ี่เก ี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบ ัต ิท ี่จะเกิดชื้นในเวลาอันใกล้อย่างน้อยห้าคน 
เป็นคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงชองภัยพิบัติ วิเคราะห์ 
สถานการณ์ความเป็นไปได้ พฤติการณ์ ป้จจัยบ่งซี้ต่าง  ๆ ว่ามีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งตามข้อ ๒ 
รวมทั้งการเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 
จ่ายเงินทดรองราชการดังกล่าว

ข้อ ๕ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการซึ่งใช้ในการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเอิบ ให้เบิกจ่ายได้ดังน้ี

(๑) ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา
(๒) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ท้ั1ข้ในการดำเนินการป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติ
(๓) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองมีอ เคร่ืองจักรกล และยานพาหนะ ซ่ึงชำรุดเสียหายในระหว่าง 

ปฏิบัติงานตามความจำเป็น
(๔) ค่าจัดหาพลังงานเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักรกล 

และยานพาหนะท่ีนำมาใช้ในการปฏิบีตงานตามความจำเป็น

(๕)...



(๕) ค่าจัดหาพลังงานไฟฟ้า
. (๖) ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีออกปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายได้ 

ในกรณีที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตงไว้เพ่ือการน้ี และให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ 
(๗) ค่าอาหารจัดเล้ียงเจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือให้เบิกจ่ายได้ 

วับละไม่เกิน ๓ ม้ือ ม้ือละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน ท้ังน้ี เจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ 
ต้องไมใด้รับเงินอ่ืนใดจากทางราชการอีก

ในกรณีท ี่ม ีความจำเป ็นต้องอพยพประซาฃนที่อาจได้ร ับผลกระทบจาก 
สถานการณีภัยพิบัติที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอับใกล้ให้เบิกจ่ายค่าอาหารจัดเลี้ยงให้แก่ประซาซนได้ 
วันละไม่เกิน ๓ ม้ือ ม้ือละไม่เกิน ๕0 บาทต่อคน

กรณีท่ีมีเหตุจำเป็นท่ีจะต้องเบิกจ่ายเงินทดรองราชการนอกจากท่ีกำหนดไว่ในวรรคหน่ึง 
เพื่อประโยซน์ในการดำเนินการในเซิงบีองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๔ เป็นผู้พิจารณา 
กำหนดเป็นรายการค่าใช้จ่ายและเสนออธิบดีกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราซการจังหวัด 
เพ่ืออนุมัติจ่ายเงินต่อไป

ข้อ ๖ เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทดรองราซการในเซิงบีองกัน 
หรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้รายงานกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
นับแต่อนุมัติ

ข้อ ๗ ในการจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อซดใช้เงินทดรองราซการ 
ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินรับรองและยืนยันว่าได้ดำเนินการและใช้จ่ายเงินทดรองราซการถูกต้องเป็นจรืง 
และอยู่ภายในวงเงินตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๘ ให้นำความในข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ 
ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ การจ่ายเงินและการขดใช้เงินทดรองราชการ การจัดหาและการควบคุมพัสดุ 
การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการมาใช้บังคับ

ข้อ ๙ ให้อธิบดีกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำนาจวินิจฉัยขี้ซาดในการปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเซิงบีองกันหรือยับยั้งภัยพิบัต ิ 
และคำวินิจฉัยซองอธิบดีกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไฃท่ีกำหนด 
ตามประกาศน้ีด้วย

ข้อ ๑๐ ประกาศน๋ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ประกาศณวันที่ &)<£) กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๖๓

» I  - -  — — ร น ั

(นายมณฑล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย



ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพ ื่อช ่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป ้องก ับและบรรเทาสาธารณ ภ ัย 
โดยความเห็นขอบของกระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขต 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ไว้ด้งต่อไปนี้

ข้อ ๑ เม ื่อเกิดภัยพิบ ัต ิส ันในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอึ๋น หากเป็นกรณีฉุกเฉิน 
และจำเป็นด้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) แล้วแต่กรณี 
ดำเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ีอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินน้ันให้มีรายการด้งต่อไปน้ี

(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๒) วัน เดือน ปี ท่ีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปี ท่ีส้ินสุดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิบ 

ในกรณีที่สถานการณ์ของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ ให้ระบุในประกาศว่า “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ” 
และเม่ือภัยพิบัติด้งกล่าวได้ยุติแล้ว ให้ดำเนินการประกาศวันส้ินสุดของภัยด้วย

(๓) พื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ระบุเฉพาะพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล 
อำเภอที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเท่านั้น หากภัยพิบัติส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสัน ก็ให้ประกาศเพิ่มเติม 
ตามพื้นที่ความเสียหายที่เกิดสันจริง และให้ระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ิมเติม

(๔) ประเภทความเสียหาย ให้ระบุประเภทความเสียหาย อาทิ ชีวิต ทรัพย์สิน ท่ีอยู่อาศัย 
พ้ืนท่ีการเกษตร หรือส่ิงสาธารณประโยชน์ เป็นด้น

(๕) เวลาเร่ิมด้นและเวลาส้ินสุดซองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ท้ังน้ีต้องไม่เกินสามเดือน นับแต่วันท่ีเกิดภัย

เมื่อได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวมท้ัง 
การประกาศวันส้ินสุดของภัย ให้ส่งสำเนาประกาศดังกล่าวให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบนันทิ 

ข้อ ๒ กรณีไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ภายในระยะเวลา 
ที่กำหนดตามข้อ ๑ (๕) ให้ยื่นขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสุบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ก ่อนระยะเวลาการให ้ความช่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ินลิ้นส ุคลงไม่น ้อยกว่าส ิบห ้าวัน 
โดยให้ทำเป็นหนังสีอซี้แจงเหตุผลความจำเป็นและระบุระยะเวลาที่ขออนุมัติขยาย พร้อมแนบเอกสาร 
ประกอบการพิจารณา ด้งน้ี

(๑) สำเนาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

(๒) ...



-๒ -

(๒) สำเนารายงานการประขุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ 
(ก.ซ.ภ.อ.) หรือสำเนารายงานการประขุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติก่ิงอำเภอ (ก.ช.ภ.กอ.) 
หรือสำเนารายงาบการประขุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ซ.ภ.จ.) แล้วแต่กรณี 
ทีมมติอนุมัต ิหรือเห็บชอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
หรือมีหนังสือขออนุมัติขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉินจากหน่วยงา:นท่ีรับผิดชอบ 
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแต่ละด้าน ในรายการที่ขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน ซ่ึงได้พิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดแล้ว 

(๓) รายละเอียดการขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน ตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบน้ี

การอนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ให้เป็นอำนาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ในการขออนุมัติให้คำนึงถึงความจำเป็น 
และเหมาะสม เพื่อการแก่โฃป้ญหาเฉพาะหน้า

ข้อ ๓ ในกรณ ีม ีเหต ุจำเป ็นไม ่อาจซออน ุม ัต ิขยายระยะเวลาการให ้ความช ่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ท้นตามกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๒ ให้เป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ที่จะรับไว้พิจารณาตามเหตุผลและความจำเป็น

ข้อ ๔ ประกาศน๋ีให(ข้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นด้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี «>6) กุมภาพันธ์ พ.ค. ๒๕๖๓ 
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(นายมณฑล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



แบบ ซ.ภ.๒
แบบรายงานการขออนุมัติฃยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลีอผู้ประสบภัยพิบัติ.............(ประพ.ทภัยพิบัติ.).............จังหวัด

การให้ความช่วยเหสิอด้าน.................. ด้วนบรรเทาสาธารณภัย......................

ที่
วันที่เกิดภัย - 

ลิ้นสุดภัย
อำเภอ/ก ํ่งอำเภอ  

(ระบุซื่อ)
ตำบล 

(ระบุซื่อ)
หมู่บ้าน 
(ระบุซื่อ)

ซมขน 
(ระบุซื่อ)

จำนวน 
ผู้ประลบภัย 

(ราย)

รายการซอขยาย 
ระยะเวลาๆ 

(ระบุรายละเอียด)

จำนวนเงิน 
(บาท)

สัญญาจ้าง 
เลขที่/ลงวันที่

เริ่มสัญญา - 
ลิ้นสุดสัญญา

ผลการตำเนินงาน 
(เปอร์เซ็นต์)

เหตุผลความ 
จำเป็น

รวม

ลงซ่ือ............................... .............................................ผู้รายงาน ลงซื่อ,.................................... .........................................................ผู้รับรอง

C................. ...............................) (....... ............................................ ..... }
ตำแหน่ง.......... .......................................................... ตำแหน่ง..(หัวหน้าหน่ว.ยง.านที่รันผิ?เซอ.น?nw.ราย.ถ.ว!ท่ีช.อ)-..
วันท่ี...........เสือน.................................. .พ.ศ................. วันที่......................เสือน.....................................พ .ศ .....................



แบบ ซ.ภ.๑
แบบรายงานการขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบัิติ.............(ประเภทภัย.พิบัติ)............ จังหวัด,

การให้ความช่วยเหลือด้าน................... (ยกเว้นด้านบรรเทาสาธารณภยั).....................

ที่
อำเภอ/กิ่งอำเภอ 

(ระบุชื่อ)
ตำบล 

(ระบุชื่อ}
หมู่บ้าน 
(ระบุชื่อ)

ชุมซน 
(ระบุชื่อ)

จาบวนผู้ประสบภัย 
. (ราย)

รายการฃอฃยาย 
ระยะเวลาฯ 

(ระบุรายละเอียด)

จำนวนเงิน 
(บาท)

ผลการตำเนินงาน 
(อยู่ระหว่างดำเนินการฯ ระบุ) เหตุผลความจำเป็น

รวม

ลงชื่อ................................................ ............................ ผู้รายงาน

(............... .... )

ตำแหน่ง..... .............................................................

ลงช่ือ...................................................................... ......................... ผู้รับรอง

( ................. ...................................... 1
ตำแหน่ง.. (หัวหน้าหน่วย.ง.ามที่รันผดช.อ.บ.ตามรายการท่ีข.ร)...

ร ัน ท ี่... เดือน ..พ.ศ. วันที่...................... เดีอบ. พ.ศ.



ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒0 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราซการ 
เพ ื่อช ่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป ้องก ับและบรรเทาสาธารณ ภ ัย 
โดยความเห็นซอบฃองกระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขต 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิบ ไว้ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ เม ื่อเก ิดภัยพิบ ัต ิข ึ้นใบกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น หากเป็นกรณีอุกเฉิน 
และจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเงินทดรองราฃการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) แล้วแต่กรณี 
ดำเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน เพ่ือให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาบ 
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉินน้ัน ให้มีรายการดังต่อไปน้ี

(๑) ประเภทซองภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน
(๒) วับ เดือน ปี ท่ีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปี ท่ีส้ินสุดภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน 

ในกรณีที่สถานการณ์ของภัยพิบัติกรณีอุกเฉินยังไม่ยุติ ให้ระบุในประกาศว่า "ภัยพิบัติกรณีอุกเฉินยังไม่ยุติ” 
และเม่ือภัยพิบัติดังกล่าวได้ยุติแล้ว ให้ดำเนินการประกาศวันส้ินสุดของภัยด้วย

(๓) พื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ระบุเฉพาะพื้นที่ขุมซน หมู่บ้าน ตำบล 
อำเภอที่เกิดภัยพิบัติกรณีอุกเฉิบเท่านั้น หากภัยพิบัติส่งผลกระทบเป็นวงกว้างขึ้น ก็ให้ประกาศเพิ่มเติม 
ตามพื้นที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจรืง และให้ระบุให้ซัดเจนว่า เป็นการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ิมเติม

(๔) ประเภทความเสียหาย ให้ระบุประเภทความเสียหาย อาทิ ชีวิต ทรัพย์สิน ท่ีอยู่อาศัย 
พ้ืนท่ีการเกษตร หรือส่ิงสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

(๕) เวลาเร่ิมด้นและเวลาส้ินสุดของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ท้ังน้ีต้องไม่เกินสามเดือน นับแต่วันท่ีเกิดภัย

เมื่อได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน รวมท้ัง 
การประกาศวันสิ้นสุดชองภัย ให้ส่งสำเนาประกาศดังกล่าวให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบทันที 

ข้อ ๒ กรณีไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ภายในระยะเวลา 
ที่กำหนดตามข้อ ๑ (๕) ให้ยื่นขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสุบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ก ่อนระยะเวลาการให ้ความช่วยเหลือผ ู้ประสบภัยพ ิบ ัต ิกรณ ีฉ ุกเฉ ิบส ิ้นส ุดลงไม่น ้อยกว่าส ิบห ้าวัน 
โดยให้ทำเป็นหนังสือฃี้แจงเหตุผลความจำ!.ป็นและระบุระยะเวลาที่ฃออนุมัติขยาย พร้อมแนบเอกสาร 
ประกอบการพิจารผา ดังน้ี

(๑) สำเนาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน

(๒) ...



(๒) สำเนารายงานการประขุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ 
(ก.ซ.ภ.อ.) หรือสำเนารายงานการประขุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติก่ิงอาเภอ (ก.ช.ภ.กอ.) 
หรือสำเนารายงานการประขุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ซ.ภ.จ.) แล้วแต่กรณี 
ที่ม ีมติอนุมัต ิหรือเห็นขอบการ'ใช้'จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้,ประสบภัยพิบัติกรณีชุกเอิน 
หรือมีหนังสือขออนุมัติขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเอินจากหน่วยงานุท่ีรับผิดขอบ 
ดำเน่บการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแต่ละด้าน ในรายการที่ขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงได้พิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดแล้ว 

(๓) รายละเอียดการขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเอิน ตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบบ้ี

การอนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเอิน 
ให้เป็นอำนาจอธิบดีกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ในการขออนุมัติให้คำ'นงถึงความจำเป็น 
และเหมาะสม เพื่อการแก้ไขบีญหาเอพาะหน้า

ข้อ ๓ ในกรณ ีม ีเหต ุจำเป ็นไม ่อาจขออน ุม ัต ิขยายระยะเวลาการให ้ความช ่วยเหล ือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๒ ให้เป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมบีองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ที่จะรับไว้พิจารณาตามเหตุผลและความจำเป็น

ข้อ ๔ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นด้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี 0 9  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

-------- ---------------- ^
(นายมณฑล สุดประเสริฐ)

อธิบดีกรมบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย



แบบ ซ.ภ.๒
แบบรายงานการขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหสิอผู้ประสบภัยพิบัติ.......... .(ประพ.ทภัยพิบัติ).............จังหวัด

การให้ความช่วยเหลือด้าน.................. ด้านบรรเทารา.ธารฌภัย  ...............

ที่
วันที่เกิดภัย - 

สิ้นสุดภัย
อำเภอ/ก ิ่งอำเภอ  

(ระบุชี่อ)
ตำบล 

(ระบุชี่อ)
หมู่บ้าน 
(ระบุชี่อ)

ชุมขน 
(ระบุชี่อ)

จำนวน 
ผู้ประลบภัย 

(ราย)

รายการขอซยาย 
ระยะเวลา*! 

(ระบุรายละเอียด)

จำนวนเงิน 
(บาท)

สัญญาจ้าง 
เลขที่/ลงวันที่

เริ่มสัญญา - 
สิ้นสุดสัญญา

ผลการดำเนินงาน 
(เปอร์เซ็นต์)

เหตุผลความ 
จำเป็น

รวม

ลงชี่อ.............................................................................ผู้รายงาน

(....... ............ )

ตำแหน่ง.......................................................................
วันท่ี...........เด ือ น ...................................พ.ศ................

ลงชี่อ,............................................................................ '...............ผู้รับรอง

C.................. ........ ............................. J.
ตำแหน่ง..(หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับSm .อ.น®.าม.รายุ.ทาร.ท่ีใ).อ)...
วันที่....................... เดือน......... ..........................พ .ศ .....................



แบบ ซ.ภ.๑
แบบรายงาบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลีอผู้ประสบภัยพิบัติ............(ประเภทภัยพิบัติ)....... .......จังหวัต

การให้ความช่วยเหสือด้าน.................. ^ยกเว้นด้านบรรเทาสาธารณภัย)......................

ที่
อำเภอ/ก ํ่งอำเภอ  

(ระบุซ่ือ)
ตำบล 

(ระบุซื่อ)
หมู่บ้าน 
(ระบุซื่อ)

ขมชน 
(ระบุซื่อ)

จำนวนผู้ประสบภัย
. (ราย)

รายการขอขยาย 
ระยะเวลาๆ 

(ระบุรายละเอียด)

จำนวนเงิน 
(บาท)

ผลการดำเนินงาน 
(อยู่ระหว่างตำเนินการฯ ระบุ) เหตุผลความจำเป็น

รวม

ลงซื่อ............................ ................................................ผูร้ายงาน

(.....................)

ตำแหน่ง.......... .............................................................
พ.ศ...............

ลงซ่ือ.............................................................................................. ผู้รับรอง

C....................................... ................ 1
ต ำ แ ห น ่ง . .L v ว ห น ้า ห ฺ.น ่ว .ย .ง า ม ท ี่.ร ัน ผ ิ? เน อ .น ต า ม ร า ฒ า .ร .ท ี่ใ ) .อ ) ...

วันที่.......................เส ือน....................................พ.ศ................วันทิ. เดิอบ. วันทิ. เดิอน.



กองตรวจสอบภาครฐ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพๆ ๑๐๔๐๐ 
โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๔๔, ๔๓๗๔ 

vwvw.cgd.go.th


