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ภาคผนวก  3 
การใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ 

จัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 ในประเด็นเรื่องงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถือวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก
ท่ีสุดเรื่องหนึ่ง เพราะวาถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไวเพื่อการนี้ 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมเปนไปไมได
โดยสิ้นเชิง จึงเปนปญหาที่ควรไดรับการพิจารณาในเบื้องตนวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถ
ใชงบประมาณเพื่อการนี้ไดจากงบประมาณสวนใดบาง โดยมีวิธีการหรือข้ันตอนตามกฎหมายอยางไรบาง  
 การใชงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
ในเบื้องตนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการตั้งงบประมาณในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดเอง แตอยางไรก็ตามหากงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งไวไมเพียงพอ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็มีสิทธิท่ีจะขอรับความชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน
ทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ดังตอไปนี้ 

 1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการขอรับความ
ชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2546 
  การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยการใชเงินทดรองราชการนี้ มีหลักเกณฑ
อยูดวยกัน 2 สวนคือ 1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และ 2) หลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ซึ่งหลักเกณฑท้ังสองฉบับมีสาระสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทราบเพื่อ
การประสานการขอรับความชวยเหลือดังตอไปนี้ 
  (1) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 50,000,000 บาท 
  (2)  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 10,000,000 บาท 
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  (3) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000,000 บาท 
  (4) ท่ีทําการปกครองจังหวัด แหงละ 50,000,000 บาท 
 คณะกรรมการในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยสําหรับจังหวัดตางๆ เวน
กรุงเทพมหานคร ข้ึนสองระดับ คือ 
 (1) คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยระดับอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) หรือกิ่งอําเภอ 
(ก.ช.ภ.กอ.) เพื่อใหมีอํานาจหนาท่ีในการสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 
อําเภอ/กิ่งอําเภอ และจัดทําความตองการรับความชวยเหลือดานตางๆ แยกเปนประเภทไว รวมท้ัง
พิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ตลอดจน
รายงานผลการสํารวจความเสียหายและการแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีไดดําเนินการไปแลวใหผูเกี่ยวของ
พิจารณาใหความชวยเหลือเพิ่มเติมตอไป คณะกรรมการชุดนี้ใหจังหวัดแตงตั้ง ประกอบดวย 
  1) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ เปนประธานกรรมการ 
   ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
  2) หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ เปนกรรมการ 
   หรือกิ่งอําเภอที่เกี่ยวของหรือผูแทน 
  3) ผูแทนกระทรวงกลาโหม 1 คน เปนกรรมการ 
  4) ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1คน เปนกรรมการ 
  5) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกรรมการ 
   ในเขตอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 คน 
  6) ปลัดอําเภอ หัวหนาฝายความมั่นคง  เปนกรรมการ 
    และเลขานุการ 

 (2) คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) มีอํานาจหนาท่ี
สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในเขตพื้นที่จังหวัด และความตองการรับความ
ชวยเหลือดานตางๆ ของผูประสบภัยพิบัติ พิจารณาใหการชวยเหลือตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด ระดมสรรพกําลัง ควบคุม เรงรัด ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ในการ
ใหความชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และไมซ้ําซอน พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐท่ีไมมีวงเงินทดรองราชการ แตจําเปนตอง
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ดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ. จัดทําโครงการขอรับความสนับสนุน
จากสวนกลางในกรณีท่ีเกินกวาความสามารถของจังหวัดจะชวยเหลือไดและรายงานความเสียหายพรอม
การแกไขความเดือดรอนเฉพาะหนาท่ีไดดําเนินการไปแลว รวมท้ังโครงการขอรับความสนับสนุน 
ชวยเหลือจากสวนกลางใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือ
เพิ่มเติมตอไป คณะกรรมการชุดนี้ใหจังหวัดแตงตั้ง ประกอบดวย 
  1) ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ 
  2) หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด เปนกรรมการ 
   ท่ีเกี่ยวของหรือผูแทน 
  3) ผูแทนกระทรวงกลาโหม 1 คน เปนกรรมการ 
  4) ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 คน เปนกรรมการ 
  5) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกรรมการ 
   ในเขตจังหวัด 1 คน 
  6) ปลัดจังหวัด เปนกรรมการ 
    และเลขานุการ 

 ขั้นตอนในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
 กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือการซักซอมขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการจายเงิน
ทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใหจังหวัดถือปฏิบัติ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0601/ว 606 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2547 ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอหรือกิ่งอําเภอ (ก.ช.ภ.อ./กอ.) 
สํารวจความเสียหายแลวรายงานจังหวัด 
  เมื่อมีกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือพนักงานฝายปกครองในพื้นที่จะตองรีบรายงานอําเภอหรือกิ่งอําเภอใหทราบขอมูลใน
เบื้องตน แลวใหคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ./กอ สํารวจความเสียหาย แลวรีบรายงายใหจังหวัดทราบดวย
เครื่องมือสื่อสารใดๆ หรือโดยวิธีอื่นใด และยืนยันเปนหนังสือในภายหลังโดยดวนที่สุด 
 (2) ผูวาราชการจังหวัดประกาศภัยพิบัตินั้นเปนภัยพิบัติฉุกเฉิน 
  เมื่อจังหวัดไดรับทราบการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัด ใหสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนผูดําเนินการจัดทําประกาศจังหวัด...............เรื่อง ประกาศ
พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอ.......... แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดลงนาม
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ประกาศ แลวสําเนาใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
หนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมท้ังปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัดนั้น 
 (3) ผูวาราชการจังหวัดจัดสรรวงเงินทดรองราชการใหอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ขอ 7(8) ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจจัดสรรวงเงินทดรองราชการ
ใหแกอําเภอหรือกิ่งอําเภอตามความจําเปนและเหมาะสม ซึ่งแตละแหงตองไมนอยกวา 500,000 บาท ตอ
ภัยพิบัติแตละครั้งหรือแตละเหตุการณ และแจงใหกระทรวงการคลังทราบดวย 

 ง. การประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กหรือเฉพาะหนา 
  การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เปนขนาดเล็กหรือเฉพาะหนา ดังตอไปนี้ ให
สวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดทันที และใหอธิบดี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ดําเนินการประกาศใหภัยพิบัติ
นั้น เปนภัยพิบัติฉุกเฉินโดยเร็ว ท้ังนี้ไมเกิน 7 วัน นับตั้งแตเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กหรือเฉพาะ
หนา คือ 
  (1) ภัยพิบัติฉุกเฉินขนาดเล็กที่กอใหเกิดความเสียหายแกบานเรือนที่อยูอาศัยไมเกิน            
20 หลังคาเรือน หรือมีผูประสบภัยพิบัติ จํานวนไมเกิน 50 ครอบครัว หรือไมเกิน 200 คน หรือมีพื้นที่
เกษตร ปศุสัตว ประมงที่ไดรับความเสียหายไมเกิน 1,000 ไร 
  (2) ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนโดยปจจุบันทันดวนและตองรีบดําเนินการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทันที่เมื่อเกิดภัย 
 1.2 หลักเกณฑที่เปนสาระสําคัญของหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 
  1) กรณีอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม 
   1. ดานการใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
    ใหดําเนินการใหความชวยเหลือเปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน โดยคํานึงถึงสภาพ
และเหตุการณตามความเหมาะสม ดังนี้ 
    1.1 คาอาหารจัดเลี้ยง หรือแจกจายขาวสาร อาหารแหง และเครื่องกระปอง
คนละไมเกิน 50 บาทตอวัน 
    1.2 คาเครื่องครัวและอุปกรณในการประกอบอาหาร เทาท่ีจายจริงครอบครัว
ละไมเกิน 3,500 บาท 
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    1.3 คาจัดซื้อหรือคาจัดหาน้ําสําหรับบริโภคและใชสอยในที่อยูอาศัย เทาท่ี
จายจริงตามความจําเปนจนกวาเหตุการณประสบภัยพิบัติจะเขาสูภาวะปกติ 
    1.4 คาวัสดุซอมแซมที่อยูอาศัยประจํา ซึ่งผูประสบภัยเปนเจาของที่ไดรับ
ความเสียหายบางสวน และที่อยูอาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดท่ีไดรับความเสียหายบางสวน เทาท่ีจาย
จริง หลังละไมเกิน 20,000 บาท 
    1.5 คาวัสดุกอสรางที่อยูอาศัยประจํา ซึ่งผูประสบภัยเปนเจาของที่ไดรับความ
เสียหายทั้งหลัง ท่ีอยูอาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดท่ีไดรับความเสียหายทั้งหลัง เทาท่ีจายจริง หลังละ
ไมเกิน 30,000 บาท 
    1.6 คาวัสดุซอมแซมยุงขาว โรงเรือนสําหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว ท่ีไดรับ
ความเสียหายบางสวน เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 3,000 บาท 
    1.7 คาวัสดุสรางยุงขาว โรงเรือนสําหรับเก็บพืชผล และคอกสัตวท่ีไดรับ
ความเสียหายท้ังหลังเทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 8,000 บาท 
    1.8 คาอุปกรณแสงสวางในที่อยูอาศัยแทนของเดิม เทาท่ีจายจริง ครอบครัว
ละไมเกิน 200 บาท 
    1.9 กรณีตองเชาท่ีพักใหผูประสบภัย ใหจายคาเชาท่ีพักระยะเวลาไมเกิน 7 
วัน เทาท่ีจายจริง ในอัตราคนละไมเกิน 100 บาทตอวัน 
    1.10 กรณีท่ีผูประสบภัยพิบัติเชาบานเรือนของผูอื่น และบานเชาเสียหายจาก
ภัยพิบัติท้ังหลังหรือเสียหายบางสวนจนอยูอาศัยไมได ใหชวยเหลือเปนคาเชาบานแกผูประสบภัยพิบัติ 
เทาท่ีจายจริงในอัตราครอบครัวละไมเกินเดือนละ 1,500 บาท เปนเวลาไมเกิน 2 เดือน 
    1.11 คาดัดแปลงสถานที่สําหรับเปนที่พักช่ัวคราว เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละ
ไมเกิน 2,000 บาท หรือสรางที่พักชั่วคราว เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 4,000 บาท หรือคาผาใบ
หรือผาพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ สําหรับกันแดดกันฝนและปองกันอุทกภัย เทาที่จายจริง ครอบครัวละ
ไมเกิน 800 บาท 
    1.12 คาใชจายในการจัดสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว 
     (1) คาไฟฟา ใหเปนไปตามที่การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจะเรียกเก็บ สําหรับกรณีท่ีทองท่ีนั้นไมมีไฟฟา ใหจัดอุปกรณแสงสวางอื่นๆ ทดแทนได เทาท่ีจาย
จริงตามความจําเปน 
     (2) จัดหาน้ําบริโภคและใชสอย จากหนวยงานที่จังหวัดและอําเภอมีอยู 
เชน การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง หนวยดับเพลิงเทศบาล เปนตน หรือจัดซื้ออุปกรณ
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บรรจุน้ําตามความจําเปนของจํานวนผูประสบภัยพิบัติ รวมท้ังการจัดซื้อเพื่อบริโภคใชสอย เทาท่ีจายจริง 
ตามความจําเปน 
     (3) จัดสรางหองน้ํา 1 ท่ีตอ 10 คน เทาท่ีจายจริง เฉลี่ยท่ีละไมเกิน 1,500 บาท 
     (4) จัดสรางหองสวม 1 ท่ีตอ 10 คน เทาท่ีจายจริง เฉลี่ยท่ีละไมเกิน 
1,500 บาท 
     (5) จัดสรางโรงครัวและที่รับประทานอาหาร เทาท่ีจายจริงตามความจําเปน 
     (6) จัดสรางที่รองรับ ทําลายหรือกําจัดขยะมูลฝอย เทาท่ีจายจริงตาม
ความจําเปน 
    1.13 คาเครื่องนุงหม คนละ 2 ชุด เทาท่ีจายจริงไมเกิน 1,000 บาท ในกรณีท่ี
ผูประสบภัยเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใหจายคาเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาตามแบบของ
สถานศึกษาไดอีก คนละ 2 ชุด เทาท่ีจําเปนไมเกิน 1,000 บาท 
    1.14 คาเครื่องนอน เทาท่ีจายจริง คนละไมเกิน 500 บาท 
    1.15 คาเครื่องใชอื่นๆ ท่ีจําเปนแกชีวิตประจําวัน เชน สบู ผงซักฟอก ยาสีฟน 
แปรงสีฟน ถังน้ํา เปนตน เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 300 บาท 
    1.16 คาเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนประกอบอาชีพ สําหรับ
ผูประสบภัยพิบัติ เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 10,000 บาท 
    1.17 คาชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
     (1) กรณีบาดเจ็บสาหัสท่ีตองรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต 3 วันขึ้นไป ให
จายเงินชวยเหลือเบื้องตน 3,000 บาท และกรณีท่ีตองรักษาตัวเกิน 30 วัน ใหชวยเหลือเปนเงินยังชีพ อีก
คนละ 2,000 บาทตอเดือน จนกวาจะออกจากสถานพยาบาล 
     (2) กรณีบาดเจ็บจนถึงข้ันพิการไมสามารถประกอบอาชีพตามปกติได
ใหชวยเหลือเบื้องตนเปนเงินจํานวน 10,000 บาท และใหชวยเหลือเปนเงินยังชีพคนละ 2,000 บาทตอ
เดือน เปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป เวนแตสามารถประกอบอาชีพมีรายไดพอเลี้ยงตัวเอง หรือมีหนวยงานอื่น
ชวยเหลือตอใหงดเงินยังชีพดังกลาว 
     (3) กรณีท่ีเปนสาธารณภัยขนาดใหญ หรือรุนแรงเปนที่สะเทือนขวัญ
ของประชาชนทั่วไป ใหจายเงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญผูท่ีไดรับบาดเจ็บที่รักษาตัวในสถานพยาบาล 
รายละไมเกิน 2,000 บาท 
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    1.18 คาจัดการศพผู เสีย ชีวิต  รายละไม เกิน  15,000 บาท  และในกรณี
ผูประสบภัยท่ีเสียชีวิตเปนหัวหนาครอบครัวหรือเปนผูหารายไดเลี้ยงดูครอบครัว ใหพิจารณาชวยเหลือ
เงินสงเคราะหครอบครัวอีกไมเกิน 25,000 บาท 
    1.19 กรณีหนาวจัดผิดปกติ มีอุณหภูมิต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส และมีชวงเวลา
อากาศหนาวจัดยาวนานติดตอกันถึง 3 วัน ใหจายคาจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎรไดเทาท่ีจายจริง
คนละไมเกิน 160 บาท ท้ังนี้จังหวัดหนึ่งไมเกินงบประมาณปละ 300,000 บาท 
   2.  ดานการสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย 
    ใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยดังนี้ 
    2.1 ชวยเหลือเปนเงินสงเคราะหแกผูสูงอายุ  หรือผูพิการ  ซึ่งหัวหนา
ครอบครัวประสบภัยพิบัติจนเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บ และไมสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข เพื่อ
เปนคาใชจายในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน (ไดแกรถเข็น รถโยก ไมเทา หรือสิ่งชวยคน
พิการโดยตรงอยางอื่น และอุปกรณเสริมพิเศษ เชน แวนตา เครื่องชวยฟง เปนตน) ไดในกรณีเรงดวนตาม
ความเหมาะสมและจําเปน ครอบครัวละไมเกิน 5,000 บาท 
    2.2 ชวยเหลือเปนเงินสงเคราะหเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤติเฉพาะหนาแก
นักเรียน นักศึกษา ท่ีบิดา มารดา ผูอุปการะเลี้ยงดู หรือผูมีรายไดหลักเลี้ยงดู ครอบครัว เสียชีวิตจาก
ภัยพิบัติ ดังนี้ 
     (1) คาอุปกรณการเรียน การศึกษา คนละไมเกิน 3,000 บาท 
     (2) คาใชจายตามภารกิจประจําวันของนักเรียน นักศึกษา เชน คาพาหนะ 
เดินทางไปสถานศึกษา คนละ 500 บาท ตอ 1 ภัยหรือ 1 เหตุการณ 
    2.3 จัดโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
แกผูประสบภัยเพื่อใหมีรายไดเลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยใหเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงาน 
เทาท่ีจายจริง ดังนี้ 
     (1) คาใชจายในการฝกอาชีพ เทาท่ีจายจริง คนละไมเกิน 2,000 บาท 
     (2) คาสมนาคุณวิทยากร วันละไมเกิน 500 บาท ไมเกิน 10 วัน 
     (3) คาใชจายอุปกรณลงทุนประกอบการเปนกลุมอาชีพ เทาท่ีจายจริง 
ครอบครัวละ ไมเกิน 4,000 บาท 
     (4) คาใชจายในการดําเนินการ ปฏิบัติการ ในการฝกอบรม เทาท่ีจายจริง 
ภายในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท 
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    2.4 คาขนยายครอบครัวผูประสบภัยพิบัติท่ีจําเปนตองยายถิ่นที่อยูใหมหรือ
กลับภูมิลําเนาเดิม เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 5,000 บาท 
   3. ดานการแพทยและการสาธารณสุข 
    ใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย ดังนี้ 
    3.1 จัดใหบริการรักษาพยาบาลฟรีแกประชาชนที่เจ็บปวยจากภัยพิบัติใน
สถานพยาบาล หรือจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ไปใหบริการรักษาพยาบาลโรคทางกายและจิต ณ จุดเกิดเหตุ 
โดยจายคาใชจายในการรักษาพยาบาลผานสถานบริการไดตามที่จายจริงตามอัตราคาบริการของสถาน
บริการสาธารณสุขท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศใช แตท้ังนี้ ไมเกิน 50,000 บาทตอคน 
    3.2 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ อาหาร และเวชภัณฑ สําหรับแจกจายประชาชน 
เพื่อใหประชาชนไดบริโภคน้ํา อาหารท่ีปลอดภัย ดังนี้ 
     (1) คาวัสดุ เคมีภัณฑ สําหรับไปทําความสะอาดบอน้ําตื้นของประชาชน 
บอน้ําละไมเกิน 30 บาท 
     (2) น้ําดื่มแกครอบครัวท่ีขาดแคลนน้ําสะอาดบริโภค ครอบครัวละไมเกิน 
200 บาท 
     (3) คาอาหารเสริมโปรตีน และอาหารที่มีประโยชนตอรางกายแก
ประชาชนผูประสบภัย เพื่อการฟนฟูสภาพรางกายและเสริมสรางภูมิคุมกันโรค ครอบครัวละไมเกิน   
500 บาท 
    3.3 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับไปปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชน ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม รวมท้ังการควบคุมปองกันโรค ไดแก 
     (1) คาวัสดุ เคมีภัณฑ สําหรับทําความสะอาดบอน้ําสาธารณะ ติดตั้ง
ประปาสนาม ทําลายแหลงแพรเชื้อโรค เทาท่ีจายจริง ตามความจําเปน 
     (2) คาใชจายในการเปาลางบอน้ําบาดาล แหงละไมเกิน 4,600 บาท 
     (3) คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน แหงละ    
ไมเกิน 26,580 บาท 
     (4) คาสารเคมีและวัสดุในกิจกรรมการลางตลาด ไดแก ผงปูนคลอรีน 
65% และถุงดําใสขยะ เทาท่ีจายจริง ตามความจําเปน 
     (5) คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยสําหรับทดสอบเชื้ออุจจาระรวง   
อยางแรง น้ํา อาหาร และเครื่องดื่ม จายไดตัวอยางละไมเกิน 100 บาท 
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     (6) คาวัสดุวิทยาศาสตรสําหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อนําสงอุจจาระ 
จายไดตัวอยางละไมเกิน 15 บาท เพื่อนําสงตัวอยางน้ํา จายไดไมเกินตัวอยางละ 25 บาท สําหรับตรวจหา
เชื้อกอโรคอุจจาระรวง 
     (7) คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับการทดสอบอาหาร จายได
ตัวอยางละไมเกิน 30 บาท 
     (8) คาวัสดุวิทยาศาสตรสําหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส จาย
ไดตัวอยางละไมเกิน 50 บาท 
     (9) คายาและเวชภัณฑ สําหรับการรักษาและควบคุมการแพรระบาด
ของโรค จายไดไมเกินคนละ 68 บาท 
    3.4 จัดหาวัสดุในการเก็บตัวอยางอากาศ 
     (1) คาวัสดุสําหรับเครื่องเก็บตัวอยางฝุนละออง  ขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน ประกอบดวย แปรงถาน 1 คู ปากกา เครื่องบันทึกอัตราการไหล แผนกราฟวงกลมบันทึกอัตรา
การไหล กระดาษกรองไยแกว และคาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ตัวอยางละไมเกิน 4,020 บาท 
     (2) คาวัสดุเก็บตัวอยางและน้ํายาวิเคราะหตะกั่ว ตัวอยางละไมเกิน 500 บาท 
     (3) คาวัสดุเก็บตัวอยาง น้ํายา และสารเคมี ในการเก็บตัวอยางและ
วิเคราะหแกสซัลเฟอรไดออกไซด ตัวอยางละไมเกิน 300 บาท 
     (4) คาวัสดุเก็บตัวอยาง น้ํายาและสารเคมีในการเก็บตัวอยางและ
วิเคราะหแกสไนโตรเจนไดออกไซด ตัวอยางละไมเกิน 300 บาท 
    3.5 ซอมแซมสถานบริการทางสาธารณสุขรวมทั้งครุภัณฑท่ีเสียหายจากภัย
พิบัติ หรือระหวางใหการชวยเหลือเฉพาะรายการที่มีความจําเปนเรงดวน เพื่อใหคืนสูสภาพปกติและ
สามารถใหบริการแกประชาชนไดโดยเร็วเทานั้น โดยให ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคุมดูแลใหการ
ปฏิบัติเปนไปโดยถูกตอง 
    3.6 คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจายในการเดินทาง
สําหรับเจาหนาท่ีท่ีออกปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ประสบภัย ใหเบิกจายไดเฉพาะ
กรณีงบประมาณปกติไมเพียงพอ หรือมิไดตั้งไวเพื่อการนี้ และใหเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ 
โดยถือหลักเกณฑดังนี้ 
     (1) หนวยแพทยเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานครั้งละไมเกิน 10 คน 
     (2) หนวยสาธิตประปาสนาม ออกปฏิบัติงานครั้งละไมเกิน 5 คน 
     (3) หนวยสาธิตการลางบอน้ํา ออกปฏิบัติงานครั้งละไมเกิน 3 คน 
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     (4) หนวยเปาลางบอน้ําบาดาล ประปาหมูบาน ออกปฏิบัติงานครั้งละ
ไมเกิน 3 คน 
     (5) หนวยสุขศึกษาและประชาสัมพันธเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานครั้งละ
ไมเกิน 3 คน 
     (6) หนวยปฏิบัติงานดานควบคุมปองกันโรค ออกปฏิบัติงานครั้งละ    
ไมเกิน 3 คน 
   4.  ดานพืช 
     ใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ดังนี้ 
    4.1) กรณีพืชอายุสั้นเสียหาย ใหชวยเหลือเปนพันธุพืชอายุสั้นไมเกินรอยละ 
100 ของพื้นที่เสียหาย หรือพันธไมผลไมยืนตนไมเกินรอยละ 25 ของพื้นที่เสียหายพรอมทั้งชวยเหลือ
ในดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมี หรืออินทรียวัตถุท่ีชวยในการเจริญเติบโตของพืช ในอัตรา
รอยละ 50 ของพื้นที่ท่ีใหความชวยเหลือ 
    4.2) กรณีไมผลยืนตนเสียหาย ใหชวยเหลือเปนพันธุไมผลไมยืนตนไมเกิน    
รอยละ 100 ของพื้นที่เสียหาย พรอมท้ังชวยเหลือในดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีหรือ
อินทรียวัตถุท่ีชวยในการเจริญเติบโตของพืช ในอัตรารอยละ 50 ของพื้นที่ท่ีใหความชวยเหลือ 
    4.3) กรณีพืชท่ีปลูกไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทําใหชะงักการเจริญเติบโต 
แตไมตายและยังอยูในสภาพที่ฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมได ใหชวยเหลือดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
หรือสารเคมีหรืออินทรียวัตถุท่ีชวยในการฟนฟูใหพืชท่ีทรุดโทรมนั้น ในอัตราไมเกินรอยละ 50 ของ
พื้นที่ท่ีสามารถฟนฟูได 
    4.4) กรณีท่ีพื้นที่ทําการเพาะปลูกไดถูกหิน ดิน ทราย ไม โคลน รวมท้ังซาก
วัสดุ ทุกชนิดทับถมจนไมสามารถใชเพาะปลูกได และหนวยงานของรัฐไมสามารถเขาไปใหความ
ชวยเหลือในกรณีดังกลาวได ใหชวยเหลือคาใชจายเปนคาจางเหมาในการขุดลอก ขนยายหิน ดิน ทราย 
ไม โคลน รวมท้ังซากวัสดุท่ีทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม เพื่อใหสามารถใชพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืช
อายุสั้นได ในขนาดพื้นที่ไมเกิน 5 ไร 
    4.5) กรณีราษฎรมีความจําเปนตองขนยายปจจัยการผลิตและผลผลิตท่ีคาดวา
จะไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ใหชวยเหลือคาใชจายในการขนยายปจจัยการผลิตและผลผลิต ในอัตรา
รอยละ 50 ของปจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ดําเนินการขนยาย 
    4.6) กรณีเกิดการแพรระบาดของศัตรูพืช ใหดําเนินการจัดหายาเคมี สารเคมี 
หรืออินทรียวัตถุ ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการปองกันและกําจัดการแพรระบาดของศัตรูพืชทุกชนิด 
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   5.  ดานประมง 
    ใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติข้ึนในพื้นที่เฉพาะแหง
ภายในพื้นที่จังหวัด หรือเปนภัยพิบัติเล็กนอย และมีความเสียหายแกแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกร 
และความเสียหายนั้นอยูในระดับที่สามารถใหความชวยเหลือไดโดยอํานาจของผูวาราชการจังหวัด โดย
สนับสนุนพันธุสัตวน้ํา อาหารสัตวน้ํา วัสดุ สารเคมีและยารักษาโรคที่จําเปนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ 
เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
   6. ดานปศุสัตวใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ดังนี้ 
    6.1) จัดหาอาหารพืชหรืออาหารสัตวใหแกสัตวของราษฎรในกรณีท่ีขาดแคลน
และมีผลกระทบตอชีวิตสัตว ตามความเหมาะสมกับประเภทและจํานวนสัตวของเกษตรกร โดยรวมถึง
การจัดหาอาหารสําเร็จรูปที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับคุณลักษณะและประเภทของสัตวท่ีใหความ
ชวยเหลือแตละชนิด ตามราคาทองตลาด 
    6.2) จัดหาวัคซีนและเวชภัณฑรักษาสัตว เพื่อปรับปรุงสุขภาพสัตวเลี้ยงและ
ปองกันกําจัดโรคอันเกิดจากผลกระทบของภาวะภัยพิบัติตามความจําเปนในพื้นที่จังหวัดประสบภัย 
    6.3) ใหการสนับสนุนพันธุพืชอาหารสัตวในกรณีแปลงหญาเลี้ยงสัตว ทุงหญา
เลี้ยงสัตวเสียหาย 
    6.4) ใหการสนับสนุนพันธุสัตวพรอมอาหารสัตวไดเฉพาะในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ
ข้ึนในพื้นที่เฉพาะแหงภายในพื้นที่จังหวัด หรือเปนภัยพิบัติขนาดเล็ก ทําใหสัตวของเกษตรกรตายหรือ
สูญหาย โดยความเสียหายอยูในระดับที่สามารถใหความชวยเหลือไดโดยอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 
   7. ดานการเกษตรอื่น 
    ใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย รวมท้ังการปองกันภัยพิบัติโดยเบิกจาย
คาใชจายได ดังนี้ 
    7.1 คาใชจายในการขุดลอกเปดทางน้ํา คาจางในการสรางแนวปองกัน หรือ
จัดซื้อวัสดุเพื่อสรางแนวปองกันในลักษณะการเตรียมการปองกันพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อมิใหเกิดความ
เสียหายหรืออันตรายตอสาธารณะ 
    7.2 คาใชจายในการดําเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ การไถพรวน ยกรอง การ
กอสรางทางดิน เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมดานการเกษตรที่เปนการบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของผูประสบภัยพิบัติ 
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    7.3 คาซอมแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ใหสามารถใชงาน
ไดในชวงฉุกเฉิน โดยใหดําเนินการไดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการระบายน้ํา 
    7.4 คาจางเหมารถยนต คาระวางบรรทุกทางรถไฟและเรือบรรทุกของเอกชน 
เพื่อใชในการขนยายสัตวเลี้ยงท่ีประสบภัย และท่ีนําไปสนับสนุนหรือขนสงพืชหญาอาหารสัตว หรือ
อาหารสัตว ใหเบิกจายดังนี้ 
     (1) คาจางเหมารถยนต และเรือบรรทุกของเอกชน ใหจายเปนรายวัน
ตามราคาทองถิ่น 
     (2) คาระวางบรรทุกทางรถไฟ ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง ตามความ
จําเปน 
   8. ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย ไดตามความจําเปน ดังนี้ 
    8.1 จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยานพาหนะบรรทุกน้ําของทาง
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชนที่สามารถนํามาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในกรณีภัย
แลง โดยให ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. กําหนดความชวยเหลือโดยพิจารณาถึงจํานวนราษฎร จํานวนวันที่
จะตองจาย ระยะทางจากแหลงน้ําถึงหมูบานที่จะชวยเหลือ จํานวนยานพาหนะบรรทุกน้ําและความจุของ
การบรรทุก 
    8.2 จัดหาภาชนะรองรับน้ํา เชน โองซีเมนต ถังเหล็กอาบสังกะสี ถังเก็บน้ํา 
ค.ส.ล. ถังปูนฉาบเสริมลวด หรือถังเก็บน้ําประเภทอื่นๆ เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
    8.3 ซอมแซมภาชนะรองรับน้ําท่ีชํารุดเสียหาย เพื่อใหสามารถใชเก็บน้ําไว
อุปโภคบริโภค ตลอดจนปรับปรุงซอมแซมบอน้ําบาดาลและบอน้ําตื้น โดยให ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. 
ควบคุมดูแลการซอมแซมใหเปนไปโดยถูกตอง 
    8.4 จัดหาวัสดุ (ไดแก กระสอบทราย ดิน ลูกรัง เสาเข็ม ไมแบบ เปนตน) เพื่อ
นําไปปองกันและแกไขเหตุการณเฉพาะหนา หรือลดอันตรายจากภัยพิบัติท่ีจะทําความเสียหายตอสิ่ง
สาธารณประโยชนหรือความเสียหายตอราษฎรโดยสวนรวม 
    8.5 ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งมิได
อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีเรงดวนจําเปน เพื่อใหกลับคืนสู
สภาพเดิม โดยการซอมแซมนั้นตองไมซ้ําซอนกับโครงการที่ไดรับงบประมาณดําเนินการในบริเวณนั้น
อยูแลว 
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    สําหรับการซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จะตองเปนกรณีท่ีงบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนซึ่งตั้งไวในปนั้นไดใชจาย
หมดแลว และหากไมซอมแซมจะบังเกิดความเสียหายตอสิ่งสาธารณประโยชน หรือสรางความเดือดรอน
แกราษฎรโดยสวนรวม 
    สิ่งสาธารณประโยชนท่ีตองใชงบประมาณและระยะเวลาดําเนินการซอมแซม
นาน ใหใชงบประมาณปกติดําเนินการ 
    สําหรับสะพาน หรือถนน หรือถนนที่มีทอระบายน้ํา ท่ีไดรับความเสียหายจน
ไมสามารถซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได ใหกอสรางสะพานคอนกรีตทดแทน หรือกอสรางสะพาน
ไมช่ัวคราว หรือทอเหลี่ยม คสล. ข้ึนใหมทดแทนของเดิมไดเทาท่ีจําเปน เรงดวน เพื่อแกปญหาเฉพาะ
หนา ท้ังนี้ การกอสรางสะพานคอนกรีตทดแทนตองใชระยะเวลาในการกอสรางไมเกิน 45 วัน 
    กรณีในเขตชุมชนที่เกิดภัยพิบัติเปนระยะเวลานาน ทําใหราษฎรไดรับความ
เดือดรอนในการสัญจรไปมา ใหจัดทําสะพานไมทางเดินชั่วคราวได เพื่อบรรเทาความเดือดรอนตาม
ความจําเปน  
    8.6 จางเหมาตัด ราน หรือริดตนไมท่ีหักโคนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ซึ่ง
อาจจะทําความเสียหายตอสิ่งสาธารณประโยชน หรือทรัพยสินของทางราชการ 
    8.7 จางเหมากําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา อันไดแก สิ่งกอสรางสาธารณประโยชน
ท่ีกีดขวางทางน้ําหรือกิ่งไม ตนไม เศษสวะ กอไผ ฯลฯ ท่ีอุดชองทางน้ําเปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา ทํา
ใหสิ่งสาธารณประโยชนตานทางน้ําไมไหว เกิดความชํารุดเสียหาย หรือเกิดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน รวมท้ังการปองกัน 
    8.8 จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับเครื่องจักรกลของทางราชการที่
นํามาใชในการขุดดินทําคันกั้นน้ํา หรือกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา เพื่อปองกันมิใหน้ําทวมสิ่งสาธารณประโยชน
และบานเรือนราษฎร 
   9. ดานการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
    ใหเบิกจายดังนี้ 
    9.1 คาซอมแซมครุภัณฑ รวมท้ังยานพาหนะของทางราชการหรือเอกชนที่
นํามาชวยเหลือโดยสมัครใจและไมคิดมูลคา ซึ่งชํารุดเสียหายในระหวางปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย 
ตามความจําเปนใหอยูในสภาพเดิม เฉพาะกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อใหการใหความชวยเหลือราษฎร
ผูประสบภัยสําเร็จลุลวงไปได 
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    9.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รวมท้ังคากระแสไฟฟาสําหรับเครื่องสูบ
น้ําของทางราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการสูบน้ําเขา/ออก และเครื่องสูบน้ําของ
เอกชนที่เอกชนนํามาชวยเหลือเฉพาะในกรณีท่ีเครื่องสูบน้ําของทางราชการมีจํานวนไมเพียงพอโดย
คํานึงถึงความจําเปนและประหยัด และการใหราษฎรมีสวนรวมในการชวยเหลือตัวเองเปนสําคัญ 
    9.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยานพาหนะของทางราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเอกชนที่นํามาใชปฏิบัติงานชวยเหลือโดยสมัครใจและไมคิดมูลคา โดย
คํานึงถึงความจําเปนและประหยัด และการใหราษฎรมีสวนรวมในการชวยเหลือตัวเองเปนสําคัญ 
    9.4 กรณีท่ีเครื่องสูบน้ํา หรือยานพาหนะของทางราชการและเอกชนที่นํามา
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติมีไมเพียงพอและไมสามารถขอความรวมมือจากภาคเอกชนได ใหเชาหรือจาง
เหมาเครื่องสูบน้ํา หรือยานพาหนะเพื่อนําไปใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติไดเทาท่ีจําเปนเรงดวน 
โดยจายคาเชาเปนรายวันตามราคาทองถิ่น 
    9.5 คาจางเหมาหรือจางแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมท้ังคาจางเหมาแรงงาน
จัดหีบหอ ใหใชเจาหนาท่ีของสวนราชการกอน ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีไมเพียงพอ ใหจางบุคคลภายนอกได
ตามจํานวนที่เห็นควร ตามอัตราคาจางขั้นต่ําตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
    9.6 คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจาย
ในการเดินทางสําหรับเจาหนาท่ีท่ีออกปฏิบัติงานใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ท่ีประสบภัย ให
เบิกจายดังนี้ 
     (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจายในการ
เดินทางสําหรับเจาหนาท่ีท่ีเปนขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการ ใหเบิกจายไดในกรณีท่ีงบประมาณ
ปกติไมเพียงพอ หรือมิไดตั้งไวเพื่อการนี้ และใหเบิกจายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
     (2) คาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีท่ีไมใชขาราชการ หรือลูกจางของทาง
ราชการ ใหเบิกจายตามอัตราคาจางขั้นต่ําตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
     (3) คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาตอบแทน สําหรับเจาหนาท่ีควบคุมเครื่องสูบน้ํา 
ใหเบิกจายได 1 คนตอ 1 จุด ท่ีตั้งเครื่องสูบน้ํา 
     (4) คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีคนขับรถยนตบรรทุก
เครื่องสูบน้ํา วัสดุ และครุภัณฑ ใหเบิกจายได 1 คนตอรถยนต 1 คัน 
    9.7 คาอาหารจัดเลี้ยงเจาหนาท่ีของทางราชการและผูมาใหความชวยเหลือ มื้อ
ละไมเกิน 30 บาทตอคน ท้ังนี้ เจาหนาท่ีของทางราชการและผูมาใหความชวยเหลือตองไมไดรับเงินอื่น
ใดจากทางราชการอีก 
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    9.8 คาใชจายในการรับ-สง และติดตอสื่อสาร เทาท่ีจายจริง 
    9.9 คาวัสดุสํานักงานซึ่งเกี่ยวเนื่องในการชวยเหลือผูประสบภัย และคาวัสดุ
ในการจัดหีบหอ ใหเบิกจายไดตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 

 
 
  2) กรณีภัยแลง 
   1. ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก การจัดหากระสอบทราย ทํานบกัก
เก็บน้ํา จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถบรรทุกน้ํา ซอมแซมภาชนะรองรับน้ํา คาตอบแทนและจางเหมา
แจกจายน้ํา คาซอมยานพาหนะ 
   2.  ดานการแพทยและการสาธารณสุข ไดแก คาเปาลางบอบาดาล ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 
   3.  ดานพืชและการเกษตร ไดแกคาน้ํามันเชื้อเพลิง กระแสไฟฟาสําหรับเครื่องสูบ
น้ํา ชดเชยพันธุพืช และสารอินทรียวัตถุ 
   4.  ดานปศุสัตว ไดแก จัดหาอาหารสัตว วัคซีน และเวชภัณฑรักษาสัตว 
   5.  ดานการสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย ไดแกสงเสริมอาชีพระยะสั้น 
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  3) กรณีอัคคีภัย 
   1. คาเครื่องครัวและอุปกรณในการประกอบอาหาร เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละ    
ไมเกิน 3,500 บาท 
   2. คาเครื่องนอน เทาท่ีจายจริง คนละไมเกิน 500 บาท 
   3. คาเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนประกอบอาชีพ สําหรับผูประสบ
อัคคีภัย เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 10,000 บาท 
   4. คาวัสดุ 
    4.1 คาวัสดุซอมแซมที่อยูอาศัยประจํา ซึ่งผูประสบอัคคีภัยเปนเจาของ          
ท่ีไดรับความเสียหายบางสวน เทาท่ีจายจริง หลังละไมเกิน 20,000 บาท 
    4.2 คาวัสดุกอสรางที่อยูอาศัยประจํา ซึ่งผูประสบอัคคีภัยเปนเจาของ ท่ีไดรับ
ความเสียหายท้ังหลัง เทาท่ีจายจริง หลังละไมเกิน 30,000 บาท 
   5. ในกรณีท่ีผูประสบอัคคีภัยเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใหจายคาเครื่องแบบ
นักเรียนหรือนักศึกษาตามแบบของสถานศึกษาไดอีก คนละ 2 ชุด เทาท่ีจายจริง ไมเกิน 1,000 บาท 
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