
สรุปสาระส าคญัของการแก้ไข  
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดรองราชการ  
เพือ่ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพบัิตกิรณฉุีกเฉิน พ.ศ. 2556 

 



หลกัการของการช่วยเหลอื 

 ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 
 ซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม ไม่สามารถใช้เพื่อสร้าง
ส่ิงก่อสร้างสาธารณูปโภคท่ีถาวรหรือก่อสร้างใหม่ 

           (ขอ้ 17) 



ปรับปรุงค านิยาม 

   
 “ภัยพบิัต”ิ ยกเลิก “ฟ้าผา่” 
 “ผู้ประสบภัยพิบัติ” ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ 
 ตดัเร่ืองการปราบปรามของเจา้หนา้ท่ีออก 

  (ขอ้ 5) 



การแก้ไขเพิม่เติมถ้อยค า 

  “การประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” เป็น “การ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณฉุีกเฉิน”      (ขอ้ 14 , 20) 
  มอบหมายให้ ข้าราชการในสังกัด อนุมติัจ่าย...แทน     
(ขอ้ 9 วรรค 2) 



การแก้ไขในเร่ืองตวัเงิน 

  1.  ปรับวงเงินของจงัหวดั 
  2.  มีวงเงินส าหรับป้องกนั 
  3.  ยกเลิกการขอรับการสนับสนุนเงินทดรอง
ตามล าดบัชั้น 



1. วงเงินของจงัหวดั (ส านักงาน ปภ.จงัหวดั) โดยรวม 
แห่งละ 20 ล้านบาท (ไม่ใช่แต่ละภยั) เพื่อใช้ในการ
ช่วยเหลือ (ขอ้ 8 (8)) เม่ือเกิดภยัพิบติัแลว้ 

2. อีก 10 ลา้นบาท ส าหรับการป้องกนั (ขอ้ 18) 

การแก้ไขในเร่ืองตวัเงิน (ต่อ) 



3. ยกเลิกการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการ 
ระหว่างหน่วยงาน ตามล าดบัขั้น (ตามขอ้ 19 เดิม)             
โดยใชก้ารขอขยายวงเงินกบักระทรวงการคลงัแทน 
(ตามขอ้ 8 วรรคทา้ย) 

การแก้ไขในเร่ืองตวัเงิน (ต่อ) 



  ผู้มอี านาจ  

 กรุงเทพ : อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                      
  (ขอ้ 20 (1)) 
  จงัหวดั : ผูว้า่ราชการจงัหวดั + คณะกรรมการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) (ขอ้ 20 (2)) 
 

การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลอื 



 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการช่วยเหลอื 
ยกเวน้ 
 ดา้นสงัคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟผููป้ระสบภยั 
 ดา้นการเกษตร 
 ดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข  
     ให ้พม. กษ. และ สธ. ใหค้วามช่วยเหลือแลว้แต่กรณี         
(ขอ้ 22(1)) 

 

การให้ความช่วยเหลอืในกรุงเทพมหานคร 



  
  ส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐซ่ึงไม่มีวงเงินทดรองราชการ ไดรั้บ
การร้องขอ หรือถูกสัง่การ ใหข้อรับการสนบัสนุนจากกรมป้องกนัฯ 
  ยกเวน้  
  ดา้นสงัคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟผููป้ระสบภยั 
  ดา้นการเกษตร 
 ดา้นการแพทย ์และการสาธารณสุข  

 ใหข้อรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานเจา้ของภารกิจ 
         (ขอ้ 22 (2))        
     
  

การให้ความช่วยเหลอืในกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 



  ในกรณี ท่ี จ า เ ป็นสลน . /สป .มท .  ให้ก าร
สนบัสนุนเงินทดรองราชการแก่ พม. กษ. สธ. และ
กรมป้องกนัฯ ไดโ้ดยไม่ตอ้งร้องขอ  
   (ขอ้ 22 (3))         
 

การให้ความช่วยเหลอืในกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 



   กรณีจังหวดั/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ ช่วยเหลือ  ตามมติ 
ก.ช.ภ.จ./ ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.กอ. แต่หากประชุมไม่ทนั/
เห็นว่าความเสียหายเป็นไปตามระเบียบสามารถ
ช่วย เหลือก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการดงักล่าว (ขอ้ 23(1)) 

การช่วยเหลอืในจังหวดัอืน่ 



 ส่วนราชการท่ีไม่มีวงเ งินแต่ได้รับการสั่งการหรือ               
การร้องขอให้ด าเนินการ ให้ขอรับการสนับสนุนจาก
จงัหวดั (ขอ้ 23(2)) 
 กรม ปภ. กห. ไดรั้บการร้องขอหรือถูกสั่งการ สามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยตรงแลว้รายงาน ก.ช.ภ.อ./ ก.ช.ภ.กอ. 
หรือ ก.ช.ภ.จ. แลว้แต่กรณี (ขอ้ 23(3)) 

การช่วยเหลอืในจังหวดัอืน่ (ต่อ) 



 ถ้า เ ป็นด้านวัสดุ  อุปกรณ์ เค ร่ืองมือเค ร่ืองใช ้
ยานพาหนะ ส่ิงอ่ืน ๆ กรม ปภ. ด าเนินการได้โดย          
ไม่ตอ้งมีการร้องขอ (ขอ้ 23(3)) 
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น พม. กษ. สธ. สามารถ         
โอนเงินให้จงัหวดัได ้โดยไม่ตอ้งให้จงัหวดัร้องขอ 
(ขอ้ 23(4)) 

การช่วยเหลอืในจังหวดัอืน่ (ต่อ) 



การให้ความช่วยเหลอืทั้งใน กทม. และจังหวดัอืน่   
  ตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนั และ 
  เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์  วิ ธี ก าร  และ เ ง่ื อนไข 
ท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลงั 

            (ขอ้ 22(4)) 

การช่วยเหลอืของกระทรวงกลาโหม 



        เพือ่การป้องกนัหรือยบัยั้งการเกดิภัยพบิัต ิ 
  คาดหมายวา่จะเกิดภยัพิบติัข้ึนในเวลาอนัใกล ้และจ าเป็นตอ้งรีบ
แกไ้ขโดยฉบัพลนั 
 ไม่ตอ้งประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ 
  ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
  เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และอตัราท่ีกรมป้องกนัฯ 
ก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั            
       (ขอ้ 18) 

 

หลกัการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพือ่การป้องกนั 



การป้องกนัด้านการเกษตร 

  ให้กระทรวงเกษตรฯ ใช้เงินงบประมาณของตนเอง           
ในการป้องกนัภยัท่ีเกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว/์พืช 
ทุกชนิดก่อน เม่ือไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือ 
การแพร่ระบาดแลว้และงบประมาณไม่เพียงพอ จึงจะใชจ่้าย
จากเงินทดรองราชการของกระทรวงเกษตรฯ ได ้(ขอ้ 19) 



คณะกรรมการ 

  1.  องคป์ระกอบ ก.ช.ภ.จ. 
  2.  อ านาจหนา้ท่ี ก.ช.ภ.จ. , ก.ช.ภ.อ. 



เพิม่องค์ประกอบของ ก.ช.ภ.จ. 

  เพ่ิมพาณิชยจ์งัหวดั และโยธาธิการและผงัเมือง
จงัหวดั และผูแ้ทนภาคเอกชน 1 คน ไดแ้ก่ ประธาน
หอการค้าจังหวดั หรือประธานสภาอุตสาหกรรม
จงัหวดัหรือผูแ้ทน (ขอ้ 13) 



อ านาจหน้าที่ 

   ก.ช.ภ.จ. พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือร่วมกบั ผวจ. 
(ขอ้ 14 (8) และขอ้ 20 (2)) 
  ก.จ.ภ.จ. ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือท่ี

คณะกรรมการระดับอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ ได้ส ารวจความเสียหาย                
(ขอ้ 14(1)) 
  ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.กอ. ส ารวจความเสียหาย ตรวจสอบและกลัน่กรอง

การใหค้วามช่วยเหลือท่ี อปท. ไดส้ ารวจความเสียหาย (ขอ้ 12 (2)) 



การส้ินสุดการอนุมตัจ่ิายเงนิทดรองฯ 

  1.  ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ หรือ 
  2.  ส้ินสุดระยะเวลาประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือ หรือ 

  3.  ประกาศยติุการใหค้วามช่วยเหลือ (ขอ้ 10) 



 การขอรับการจดัสรรเงินงบประมาณเพื่อชดใชเ้งินทดรองฯ 
ดงัน้ี 
 1. ส่วนราชการท่ีมีวงเงินทดรองฯ ส่งเอกสารให้ สงป. 
ภายใน 30 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บเงินจากคลงั 
 (ขอ้ 30) 
 

 
 

การขอรับ งปม. เพือ่ชดใช้เงินทดรองฯ 



การขอรับ งปม. เพือ่ชดใช้เงินทดรองฯ (ต่อ) 

2. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐไดรั้บการสนบัสนุน/ไดรั้บโอนเงิน
ทดรองฯ จากหน่วยงานท่ีมีวงเงิน  
   2.1 ส่งเอกสารให้หน่วยงานเจา้ของเงินภายใน 30 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีไดรั้บเงิน  
   2.2 ส่วนราชการเจา้ของเงินส่งเอกสารให ้สงป. ภายใน 30 วนัท าการ  
ทั้งน้ี ตอ้งเสร็จส้ินภายใน  60 วนัท าการ  
   เม่ือ สงป. ไดรั้บใบส าคญัและเอกสารแลว้ ให้ด าเนินการจดัสรรเงิน
งบประมาณเพื่อชดใชเ้งินทดรองฯ โดยเร็ว  
         (ขอ้ 31 วรรค 1) 

 



 3. กระทรวงกลาโหมจดัสรรเงินใหห้น่วยงานในสงักดั หรือส านกังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 
  3.1 หน่วยงานในสงักดั สป.กลาโหม หรือ ปภ.จงัหวดั ส่งเอกสารให ้
สป. กลาโหม หรือกรมป้องกนัฯ ภายใน 30 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บเงิน  
   3.2. สป.กลาโหม หรือกรมป้องกนัฯ ส่งเอกสารให ้สงป. ภายใน           
30 วนัท าการ 
 ทั้งน้ี ตอ้งเสร็จส้ินภายใน  60 วนัท าการ 
        (ขอ้ 31 วรรค 2) 
 

การขอรับ งปม. เพือ่ชดใช้เงนิทดรองฯ (ต่อ) 



การจดัหาพสัดุ 

 การจดัซ้ือจดัจ้างแบ่งเป็น 2 กรณ ี(ขอ้ 35) 
  กรณทีี่1  
 การจัดหาพัสดุท่ีจ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และ ใชเ้วลาด าเนินการหรือช่วยเหลือไม่เกิน 7 วนั  
 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างน้อย 3 คน เจรจาต่อรอง
และตกลงราคากับผูมี้อาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้ นโดยตรง            
ในราคาซ่ึงไม่สูงกว่าราคาตลาดของท้องท่ีในช่วงเวลาท่ีภยัพิบติั
เกิดข้ึน  (ขอ้ 35) 



การจดัหาพสัดุฯ (ต่อ) 

 เว้นแต่  

         หากการด าเนินการดงักล่าวจะไม่ทนัต่อเหตุการณ์ ให้
คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตาม (๑) พิจารณาด าเนินการ
จดัซ้ือหรือจดัจา้งไปก่อนไดภ้ายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
แลว้เร่งรายงานขอความเห็นชอบต่อผูมี้อ  านาจตามขอ้ ๙ ใน
โอกาสแรกท่ีท าได ้(ขอ้ 35 วรรคทา้ย) 

 



  กรณีที่2  

   การจดัหาพสัดุนอกเหนือจากการด ารงชีพใช้
เวลาด าเนินการ หรือช่วยเหลือมากกว่า 7 วนั ให้ปฏิบติั
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ            
(ขอ้ 35) 

การจดัหาพสัดุ (ต่อ) 



การตรวจรับ 

  
 กรรมการตรวจรับอย่างน้อย 3 คน ท าหน้าท่ีตรวจรับพสัดุท่ี
จดัหา 

   เม่ือกรณีฉุกเฉินส้ินสุดและสามารถปฏิบติัตามระเบียบ
ปกติได้แล้ว ให้ส ารวจพัสดุคงเหลือลงบัญชีพัสดุ หรือทะเบียน
ครุภณัฑ ์ต่อไป  

          (ขอ้ 36) 



การจัดท า บ/ช รับจ่าย 

  จนท. 1 คน หรือหลายคน ท า บ/ช รับ – จ่ายพสัดุ        
โดยแสดงรายการและจ านวนพสัดุ พร้อมรายช่ือหน่วยงาน/
จนท. ท่ีรับมอบหรืออ่ืน ๆ ท่ีแสดงถึงการแจกจ่ายเพื่อเป็น
หลกัฐาน (ขอ้ 36) 



   ตรวจสอบติดตามการปฏิบติังาน ปัญหาขอ้ร้องเรียน และรายงาน
ผลต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งในระดบัพื้นท่ี (จงัหวดั) และส่วนกลาง คือ 

 คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
กระทรวงการคลงั มีอธิบดีกรมบญัชีกลาง เป็นประธาน ผูแ้ทน 
DSI ปปท. และสงป. เป็นกรรมการ และผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง                         
เป็นกรรมการและเลขานุการ (ขอ้ 38)  
 กรมบญัชีกลางเป็นศูนยต์รวจสอบติดตาม 

การตรวจสอบตดิตาม 



การตรวจสอบติดตาม (ต่อ) 

   

  คณะผูบ้ริหารการคลงัประจ าจงัหวดั (คบจ.) ตรวจสอบใน
ระดบัพื้นท่ีจงัหวดัและรายงานผลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ติดตามกระทรวงการคลงั 

 สนง.คลงัจงัหวดั เป็นศูนยป์ระสานงาน 
  (ขอ้ 37)  



          ให้ส่วนราชการจดัท ารายงานการจ่ายเงินทดรอง 
ส่งให้ คบจ. หรือคณะกรรมการกระทรวงการคลัง 
แลว้แต่กรณีตามแบบ/เง่ือนไข ท่ี บก.ก าหนด   (ขอ้ 32) 

การตรวจสอบติดตาม (ต่อ) 



บทเฉพาะกาล 

 กรณีท่ีด าเนินการตามระเบียบเดิมอยูใ่หถื้อปฏิบติั
ตามระเบียบเดิมจนกวา่จะแลว้เสร็จ  

     เว้นแต่  การด าเนินการขั้นตอนใดท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิม
ด าเนินการใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบน้ี (ขอ้ 40) 



  ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการให้ความ
ช่วยเหลือเดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการก าหนด
ตามระเบียบข้ึนใหม่ (ขอ้ 41) 

บทเฉพาะกาล (ต่อ) 



  ใช้แบบและเ ง่ือนไขรายงานการใช้จ่ายเ งิน          
ทดรองราชการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดเดิมไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะมีการก าหนดตามระเบียบข้ึนใหม่  
(ขอ้ 42) 

บทเฉพาะกาล (ต่อ) 



  ให้ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งใน ก.ช.ภ.จ. , ภ.ช.ภ.อ. 
และ ก.ช.ภ.กอ. อยูใ่นวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบัปฏิบติั
หน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามระเบียบน้ี (ขอ้ 43) 

บทเฉพาะกาล (ต่อ) 


