






กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขึ้น เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน เป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานการด�าเนินงาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางปฏิบัติที่

ก�าหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ขึน้ เพือ่ให้บคุลากรของส�านกังานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จงัหวัด ท้องถ่ินอ�าเภอ และบคุลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเล่มนี้ เป็นคู่มือที่ช่วยให้บุคลากรของส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ�าเภอ  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถให้การช่วยเหลือ

ประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น

        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

         กรกฎาคม ๒๕๖๔

ค�ำน�ำ

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก





หน้า

บทที่ ๑   ความเป็นมาของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บทที่ ๒   องค์ประกอบและแนวทางปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

บทที่ ๓    ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ๓.๑ วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน ของเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ช่วยเหลือ

         ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีประชาชนมายื่นขอรับความช่วยเหลือ

         กับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง

   ๓.๒ วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน ของเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ช่วยเหลือ

         ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีรับเรื่องขอความช่วยเหลือทางไปรษณีย์ 

         โทรศัพท์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ๓.๓ วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน ของเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ปฏิบัติการร่วม

         ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กรณีประชาชน

         มายื่นขอรับความช่วยเหลือกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

   ๓.๔ วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน ของเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ปฏิบัติการร่วม

         ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กรณีรับเรื่อง

         ขอความช่วยเหลือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ๓.๕ วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน ของเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ช่วยเหลือ

         ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีทีมส�ารวจจัดเก็บข้อมูลประชาชน

         ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ๓.๖ การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการให้ค�าปรึกษาแก่ประชาชน  

บทที่ ๔    การช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (สถานที่กลาง)

บทที่ ๕   ประเด็นข้อหารือที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บทที่ ๖   การรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
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คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หน้า

ภาคผนวก ๒  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่

       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก ๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ

       องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคผนวก ๔  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

       กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคผนวก ๕  ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยมาตรการทางบริหาร

  ส�าหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคม

  และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก ๖ ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

                   และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาคผนวก ๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษา

  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก ๘   การก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

  กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก ๙   ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน

  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก ๑๐  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร

  ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖

ภาคผนวก ๑๑  ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

  เรื่อง การมอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

ภาคผนวก ๑๒  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๗๖๘ 

  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก ๑๓  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖

  ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม

   ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก ๑๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๕๘๐

   ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผล

   การด�าเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น
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ภาคผนวก ๑๕  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๘๕๖ 

  ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการบันทึกข้อมูล

  ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก ๑๖  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๖๘๗ 

  ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก ๑๗  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๕๒๖ 

  ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริม

  และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ ๑๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

  เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  

  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ จากข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ

  กิจการคนพิการ

ภาคผนวก ๑๘  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๑๘๕ 

   ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติส�าหรับ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�าเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม

  ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคผนวก ๑๙  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๔๒ 

  ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางในการด�าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

  การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล 

  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavius Disease 2019) 

  (COVID - 19))

ภาคผนวก ๒๐  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๐๗๓ 

  ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ

  จากผลกระทบมาตรการป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ภาคผนวก ๒๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๒๐ 

  ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อ

  ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ภาคผนวก ๒๒  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๐๗ 

  ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

  ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน้า

สำรบัญ (ต่อ)

๑๒๘

๑๓๐

๑๓๒

๑๓๔

๑๓๖

๑๓๙

๑๖๑

๑๖๒

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง



ภาคผนวก ๒๓  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๒๖๒ 

  ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO แบบใหม่) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก ๒๔  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๗๑๕ 

  ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ภาคผนวก ๒๕  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ 

  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด�าเนินการ

  และการใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ภาคผนวก ๒๖  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๓ 

  ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด�าเนินการและการใช้จ่าย

  งบประมาณในการด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัส

  โคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่

ภาคผนวก ๒๗   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ 

  ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจ�าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 

  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก ๒๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๘๑ 

  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

  กรณีฉุกเฉิน

ภาคผนวก ๒๙   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๑๘ 

  ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์

ภาคผนวก ๓๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๑๑๖ 

  ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด�าเนินการและการใช้จ่าย

  งบประมาณในการด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  (โควิด - 19)

ภาคผนวก ๓๑ ค�าสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๓๗๑/๒๕๖๔ 

  ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน

  ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า

สำรบัญ (ต่อ)

๑๖๔

๑๖๖

๑๖๘

๑๗๑

๑๗๖

๑๗๘

๑๘๓

๑๘๕

๑๘๙

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ



คู่มือกำรปฏิบัติงำน
ของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควำมเป็นมำของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์ประกอบและแนวทำงปฏิบัติของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ

ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถำนที่กลำง)

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรช่วยเหลือประชำชนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ

ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถำนที่กลำง)

ประเด็นข้อหำรือที่เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือประชำชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

บทที่ ๕

บทที่ ๖





ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๗๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีการส�ารวจและลงทะเบียนรับเร่ืองขอความช่วยเหลือจากประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณา 

ให้ความช่วยเหลือ ติดตามการด�าเนินงาน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือ 

ของประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ สายด่วน สายตรง สื่อออนไลน์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้

ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลอืได้อย่างสะดวก รวดเรว็ มฝ่ีายปฏิบตักิารในพืน้ทีข่ององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (หน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว) ที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และรวดเร็ว รวมถึง

รวบรวมข้อมูลประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือมาน�าเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ และตดิตามผลการด�าเนนิงานช่วยเหลอืประชาชนตามทีค่ณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ตลอดจนรายงานผลการส�ารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้ศนูย์ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (สถานท่ีกลาง) ทราบ และประชาสัมพนัธ์

ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ซึ่งการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าท่ีเฉพาะในพื้นที่และเป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�าเนินการ 

ให้การช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง ส่วนกรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ส่งเร่ืองไปยัง 

ศนูย์ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (สถานทีก่ลาง) เพือ่ประสานหน่วยงานอ่ืน ๆ   

ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙ ก�าหนดว่า เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาขน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เป็นสถานที่กลาง

เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับ

วิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก�าหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ที่จ�าเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางด�าเนินการแทนก็ได้

บทที่  ๑
ควำมเป็นมำของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ ก�าหนดให้ท้องถิ่นจังหวัด 

ด�าเนินการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดให้มีสถานท่ีกลางข้ึนอย่างน้อยอ�าเภอละ ๑ แห่ง รวมทั้ง

ก�าหนดพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลางแต่ละแห่งให้ชัดเจนโดยค�านึงถึงความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้บริการประชาชน                

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๑๘๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม 

๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด�าเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นศนูย์รวบรวมข้อมลูปัญหาความต้องการของประชาชน 

การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒ ให้ท้องถิน่จงัหวดัด�าเนนิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ร่วมกนัจดัให้มสีถานทีก่ลางขึน้อย่างน้อย 

อ�าเภอละ ๑ แห่ง โดยสถานท่ีกลางอาจตั้งอยู่ในส�านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง 

หรือที่ว่าการอ�าเภอก็ได้
๓ ให้ท้องถิน่จงัหวดัมอบหมายข้าราชการส�านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดัทีป่ฏบิติัหน้าที่

ในพื้นที่ที่ก�าหนดให้เป็นสถานที่กลางรับผิดชอบดูแลสถานที่กลาง
๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลาง อาจพิจารณาสนับสนุน

งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นในการบริหางานของสถานที่กลางเป็นผู้ด�าเนินการจัดหาแทนหรืออาจ

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางด�าเนินการแทน
๕ ในกรณีท่ีมีการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดามาช่วยปฏิบัติงาน จะต้องก�าหนดขอบเขตของงาน

ให้ชดัเจนและก่อนเบกิจ่ายเงนิค่าจ้างจะต้องมกีารตรวจรับงานก่อนทกุคร้ังโดยถอืปฏบิติัตามหนงัสือกรมส่งเสรมิ

การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง

การด�าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด - 19)

การด�าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  
จะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน รวมท้ัง  
เป็นการเพิม่ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการให้บรกิารประชาชนตามเจตนารมณ์
ของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๑
 องค์ประกอบของศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นออกเป็น ๔ ส่วน ปะกอบด้วย

  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ โครงสรำ้งของศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะหนึ่งเรียกว่า  
“คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ทั้งในกรณีขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล ดังนี้

(๑.๑) คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย

๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหาร

    ส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป็นประธานกรรมการ

บทที่  ๒
องค์ประกอบและแนวทำงปฏิบัติงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (สถำนทีก่ลำง)

ส่วนที่ ๔  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓  ขั้นตอนการจัดการเรื่องขอความช่วยเหลือ

ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒  วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน การให้ค�าปรึกษา และให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑   โครงสร้างของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๒) ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ

๓) ผู้แทนส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
    จ�านวนไม่เกิน ๒ คน

เป็นกรรมการ

๔) ผู้แทนประชาคม ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือก
    จ�านวนไม่เกิน ๓ คน 

เป็นกรรมการ

๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

๖) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย
    จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ�านวนไม่เกิน ๒ คน

เป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ

(๑.๒) คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ประกอบด้วย

๑) นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
    จากนายกเทศมนตรี

เป็นประธานกรรมการ

๒) ข้าราชการส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
    ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย

เป็นกรรมการ

๓) ผู้แทนส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณี
    คณะกรรมการของเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง นายอ�าเภอ
    กรณีคณะกรรมการของเทศบาลต�าบล จ�านวนไม่เกิน ๒ คน

เป็นกรรมการ

๔) ผู้แทนประชาคม ที่นายกเทศมนตรีคัดเลือกจ�านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ

๕) ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ

๖) หวัหน้าหน่วยงานของเทศบาล ทีไ่ด้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี 
    จ�านวนไม่เกิน ๒ คน

เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

(๑.๓) คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต�าบล ประกอบด้วย

๑) นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหรือรองนายกองค์การบริหาร
    ส่วนต�าบลที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

เป็นประธานกรรมการ

๒) ข้าราชการส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
    ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย

เป็นกรรมการ

๓) ผู้แทนส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายจากนายอ�าเภอ 
    จ�านวนไม่เกิน ๒ คน

เป็นกรรมการ

๔) ผู้แทนประชาคม ที่นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคัดเลือก
    จ�านวนไม่เกิน ๓ คน

เป็นกรรมการ

๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลและเลขานุการ เป็นกรรมการ

๖) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล ที่ได้รับมอบหมาย
    จากนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวนไม่เกิน ๒ คน

เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

6 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



กรรมการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมวีาระการด�ารงต�าแหน่งจนกว่าผูบ้รหิารท้องถิน่ 

จะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลง แม้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นผู้คัดเลือกจะพ้นจากต�าแหน่งแล้วก็ตาม ย่อมเป็นดุลพินิจของผู้บริหาร

ท้องถิ่นในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยสามารถเสนอเหตุผลความจ�าเป็น

ขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนไปยังผู้มีอ�านาจมอบหมายเพื่อพิจารณาได้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ ก�าหนดว่า “ค�าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า การใช้อ�านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผล

เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ

ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย

อุทธรณ์ การรับรองและการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง ก�าหนดว่า 

ค�าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น

ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ

เทศบาล และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต�าบล มีอ�านาจหน้าที่  ดังนี้

(๑) ให้น�ารายชือ่ของประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนท่ีส�ารวจโดยหน่วยงานของรัฐ และรายชือ่ประชาชนทีย่ืน่

ลงทะเบยีนขอรับความช่วยเหลอืต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มาใช้พิจารณาช่วยเหลอืประชาชนตามระเบยีบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (๑) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ ส�านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และที่ท�าการหมู่บ้าน 

ชุมชน ให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

(๓) รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อด�าเนินการ ตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

(๔) ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม

(๕) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ ๆ  ตามทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลอืประชาชน

ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัตัง้ “ศนูย์ช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”  
และมอบหมายบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นฝ่ายธุรการและปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 
โดยมีโครงสร้าง ดังนี้

(๒.๑) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้อ�านวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีอ�านาจหน้าที่ วางแผน ควบคุม ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

(๒.๒) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีหน้าที่ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์ดูแล ควบคุม ก�ากับการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบาย
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โดยให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

๑ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒ จัดให้มีการส�ารวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูล 

ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการด�าเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์สายด่วน 

สายตรง สื่อออนไลน์ (เช่น LINE, Facebook ฯลฯ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น E - mail , Website/

Webboard , Application ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฯลฯ) เป็นต้น ทัง้นี ้ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูล

ข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

๔ จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ี (หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีสามารถ

ให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕ รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖ ตดิตามผลการด�าเนินการช่วยเหลอืประชาชนตามทีค่ณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

๗ ส�าหรบัเทศบาลต�าบล และองค์การบรหิารส่วนต�าบล รายงานผลการส�ารวจและผลการช่วยเหลอื

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ศนูย์ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

๘ ปฏบิตังิานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย
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๓ ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พิจารณามอบหมายบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(๓.๑) ฝ่ายอ�านวยการ ให้แต่งต้ังข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๑ คน เป็นหัวหน้าฝ่าย  

และมอบหมายข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ

ของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อ  

วิธีการติดต่อ แจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือ และผลการด�าเนินงาน ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

(๓.๒) ฝ่ายรบัเรือ่ง ให้แต่งตัง้ข้าราชการ/พนกังานส่วนท้องถิน่ จ�านวน ๑ คนเป็นหัวหน้าฝ่าย และมอบหมาย

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรอืพนกังานจ้างเป็นเจ้าหน้าทีใ่นฝ่าย มหีน้าทีรั่บเร่ืองขอความช่วยเหลอืของประชาชน 

ส�ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ทีห่รอืใช้ข้อมลูทีม่หีน่วยงานรฐัส�ารวจไว้แล้ว จดัให้มกีารลงทะเบียน 

รับเรื่องขอความช่วยเหลือ ตอบปัญหาข้อซักถาม (กรณีตอบได้) วิเคราะห์ แยกเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายปฏิบัติการ 

ในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น ส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน (สถานท่ีกลาง) จดัท�าสถิตแิละทะเบยีนเรือ่งขอความช่วยเหลอื โดยองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาลนคร 

และเทศบาลเมือง รายงานให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน 

และเทศบาลต�าบล องค์การบริหารส่วนต�าบล ให้รายงานผลการด�าเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบทุกเดือน

(๓.๓) ฝ่ายตดิตามและประสานงาน ให้แต่งตัง้ข้าราชการ/พนกังานส่วนท้องถิน่จ�านวน ๑ คน เป็นหวัหน้าฝ่าย  

และมอบหมายข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือพนักงานจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่าย มีหน้าที่ติดตาม ประสานงาน  

และประเมินเรื่องเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญเร่งด่วน ประสานแจ้งหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทีเ่กีย่วข้องตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และพจิารณาหาแนวทางแก้ไข ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกและศนูย์ปฏบัิตกิาร

ร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (สถานทีก่ลาง) แสวงหาและประสานเครอืข่ายการท�างาน

ร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน เร่งรัดติดตามผลการด�าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่ 

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนมอบหมาย และแจ้งผลการด�าเนินงานให้ผู้ร้องทราบ 

(๓.๔) ฝ่ายปฏบิตักิารในพืน้ที ่(หน่วยเคลือ่นทีเ่รว็) ให้แต่งตัง้ข้าราชการ/พนกังานส่วนท้องถิน่ จ�านวน ๑ คน 

เป็นหัวหน้าฝ่าย และมอบหมายข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานจ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่าย ทั้งนี้ ให้จัดตั้ง 

ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ี (หน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว) ให้พิจารณาตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ฝ่ายรับเรื่องประสานมา โดยการลงไปปฏิบัติในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือ 

เรื่องส�าคัญเร่งด่วนทันทีท่ีได้รับแจ้ง และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดต้ัง 

อาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการย่อย โดยพิจารณาประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในพ้ืนท่ี เช่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น�าชุมชน อสม. อปพร. ฯลฯ ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจพิจารณาจ�านวน 

เจ้าหน้าทีป่ระจ�าฝ่ายต่าง ๆ  และพิจารณาจดัโครงสร้างเพ่ิมเติมได้ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๒ วิธีกำรรับเรื่องขอควำมช่วยเหลือของประชำชน กำรให้ค�ำปรึกษำและกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑ กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการ ดังนี้
๑ สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ให้มีสาระส�าคัญพอสมควร เช่น ช่ือ ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์/ช่องทางการติดต่อของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
๒ ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ขอความช่วยเหลือ พร้อมข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควร หรือความเห็น 

ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และให้ลงลายมือชื่อของผู้ร้อง

๓ ถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือแทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอ�านาจด้วย/หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงชื่อ มิให้รับ 

เรื่องนั้นไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบค�าร้อง
๔ บนัทกึข้อมลูลงในทะเบยีนเรือ่งขอความช่วยเหลือท่ีศนูย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ก�าหนดไว้
๕ แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด�าเนินการพร้อมทั้งให้รายงานผลการด�าเนินงานให้ทราบภายใน ๑๕ วัน

๖ กรณีเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่นหน่วยงานอื่น หรือเกินความสามารถของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในระดบัอ�าเภอ (เทศบาลต�าบล และองค์การบรหิารส่วนต�าบล) ให้ส่งเรือ่งขอความช่วยเหลือ 

ไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เพื่อพิจารณา 

หาแนวทางด�าเนินการต่อไป

๒ กรณีรับเร่ืองขอความช่วยเหลือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ให้เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการ ดังนี้

๑ ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่จ�าเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์/ช่องทางติดต่อที่ติดต่อได้ เรื่องขอ

ความช่วยเหลือ ปัญหาที่เกิดขึ้น และความต้องการในการแก้ไข  เป็นต้น หากไม่สามารถได้ข้อมูลที่เพียงพอให้ประสาน

ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
๒ บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและทะเบียนที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก�าหนดไว้

๓ แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด�าเนินการพร้อมทั้งให้รายงานผลการด�าเนินงานให้ทราบภายใน ๑๕ วัน
๔ กรณีเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่น หน่วยงานอื่น หรือเกินความสามารถของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับอ�าเภอ (เทศบาลต�าบล องค์การบริหารส่วนต�าบล) ให้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ

ไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เพื่อพิจารณาหา

แนวทางด�าเนินการต่อไป

๓ การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการให้ค�าปรึกษาแก่ประชาชน ด�าเนินการ ดังนี้
๑ สอบถามข้อมูลจากผู้รับบริการ
๒ หากสามารถให้ข้อมูลและค�าปรึกษาได้ ให้ชี้แจง ท�าความเข้าใจกับผู้รับบริการ
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๓ หากไม่สามารถให้ข้อมูลและค�าปรึกษาได้ ให้โทรศัพท์ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับเรื่อง

และให้บริการข้อมูลข่าวสารและค�าปรึกษาทันที ทั้งนี้ การให้ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ  

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยรับเรื่องและแจ้งขั้นตอน วิธีการให้ผู้รับบริการทราบ
๔ ให้เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บันทึกการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารและค�าปรึกษาในทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป 

ส่วนที่ ๓  ขั้นตอนกำรจัดกำรเรื่องขอควำมช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับเรื่องขอความช่วยเหลือ

รวบรวมเรื่องขอความช่วยเหลือน�าเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพิจารณา จากนั้นแยกเป็น ๒ กรณี

 (๑) กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถให้ความช่วยเหลือได ้

ให้ส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด�าเนินการต่อไป

 (๒) กรณพีจิารณาแล้วเหน็ว่าเกินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีจ่ะด�าเนนิการ 

ได้เอง ให้ส่งต่อเรือ่งให้ศนูย์ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

(สถานที่กลาง) พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการด�าเนินการโดยให้มีสาระส�าคัญ ดังนี้

 (๑) มูลเหตุของปัญหา  (๒) แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา

 (๓) ผลการชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ (๔) ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน

ครบก�าหนดรายงานแล้ว ส่วนราชการไม่รายงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ให้ส่งหนังสือ 

แจ้งทวงถามตามระบบปกติ ขอความร่วมมือรายงานภายใน ๕ วัน หากยังไม่รับรายงาน 

ให้แจ้งทวงถามเป็นครั้งที่ ๒ ให้รายงานภายใน ๓ วัน หากครบก�าหนดแจ้งทวงถามครั้งที่ ๒  

แล้วยังไม่ได้รับรายงาน ให้เสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
การสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ ๓ ให้ด�าเนินการ
จดัท�าบนัทกึข้อความสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเสนอผู้บงัคบับัญชาตามล�าดับและบันทกึข้อมูล 
ผลการช่วยเหลือลงในทะเบียนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แล้วรายงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(สถานที่กลาง) ต่อไป

ขั้นตอนที่ ๕  

ขั้นตอนที่ ๑   

ขั้นตอนที่ ๒  

ขั้นตอนที่ ๓  

ขั้นตอนที่ ๔  
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ส่วนที่ ๔ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของศนูย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่

ประจ�าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าน�า้มันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ ฯลฯ ให้ใช้งบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒  องค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถำนที่กลำง)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้เป็นสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาของประชาชน 

และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดด�าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่ วมกันจัดให้มีสถานที่กลางขึ้นอย่างน้อย 

อ�าเภอละ ๑ แห่ง รวมทัง้ก�าหนดพืน้ทีใ่ห้บรกิารของสถานทีก่ลางแต่ละแห่งให้ชดัเจน ค�านงึถงึความสะดวกในการตดิต่อ

ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้บริการประชาชนโดยสถานที่กลางอาจต้ังอยู่ในส�านักงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือที่ว่าการอ�าเภอก็ได้

ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�าหนดให้

ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายให้ข้าราชการส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดท่ีปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ก�าหนด

ให้เป็นสถานที่กลาง รับผิดชอบดูแล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและ

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โรคติดต่อ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และด้านอื่น ๆ แจ้งเวียน

กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ได้รับจากส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่บริการของสถานที่กลาง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร หลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือ 

ประชาชน  โดยการปิดประกาศ กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ไว้ในที่ท�าการหรือเว็บไซต์ของสถานที่กลาง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ให้ค�าปรึกษา แนะน�าหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการขอรบัความช่วยเหลอืในด้านต่าง ๆ  ให้กบัประชาชนทีม่าตดิต่อ รวบรวมข้อมลู ปัญหาความต้องการของประชาชน

และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ หรือ

ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ สถานทีก่ลาง หรอืเวบ็ไซต์ให้ประชาชนทราบโดยทัว่กันอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้

ในการด�าเนินการท้องถิ่นจังหวัดอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงสถานท่ีกลาง หรืออาจก�าหนดสถานท่ีกลางในระดับ

จังหวัดเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการและความสะดวกของประชาชนในการติดต่อราชการ 

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้บริการของสถานที่กลาง อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นท่ีให้
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บริการของสถานท่ีกลางเป็นผู้ด�าเนินการจัดหาแทนก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือ

สั่งการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑ ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดต้ังทีมส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชน 

ทีต้่องการขอรบัความช่วยเหลอืจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

สมาชกิสภาท้องถิน่ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) หรืออาสาสมัครอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยให้ส�ารวจพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งอาจจะ 

เป็นคนที่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทย ท้ังที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่หรือมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างพื้นที่หรือไม่มี

ทะเบยีนบ้านแต่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ โดยองค์ประกอบของทมีส�ารวจอาจปรบัเปลีย่นได้

ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การสั่งให้ทีมส�ารวจซึ่งมิใช่บุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ และได้มคี�าสัง่ให้ช่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถูกต้อง สามารถเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒ ให้ศูนย์ช ่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ขอรับ 

ความช่วยเหลอืจากการส�ารวจและรบัลงทะเบยีนแล้วนัน้เสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองและพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่ต้องใช ้

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรอืการประสานความช่วยเหลอืจากภาคเีครือข่ายในลกัษณะประชารฐั เช่น 

ผูป้ระกอบการร้านค้า ห้างร้าน บรษิทั ชมรม มลูนธิ ิสมาคมต่าง ๆ  เป็นต้น และหากว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีเกนิความสามารถ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้รวบรวมข้อมลูดงักล่าวให้กบัศนูย์ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เพื่อรายงานขอความช่วยเหลือจากอ�าเภอ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓ ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�าเนินการ

บนัทกึข้อมลูประชาชนทีข่อรบัการช่วยเหลือเพ่ิมเตมิ รวมทัง้ปรบัปรงุข้อมลูผลการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้เป็นปัจจุบัน

๔ ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานความช่วยเหลือประชาชนที่เกิน

ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอ�าเภอไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถานท่ีกลาง) เพือ่ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการให้ความช่วยเหลอืประชาชน

13คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๕ ให้ศนูย์ช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดต้ังทมีส�ารวจพ้ืนทีอ่ย่างละเอยีดและจดัเก็บ 

ข้อมูลประชาชนท่ีต้องการขอรบัความช่วยเหลอืจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้นี ้ข้อมลูดงักล่าวให้ส�ารวจอย่างน้อย

เดือนละ ๑ ครั้ง และจัดท�าให้เป็นปัจจุบัน

๖ ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลประชาชนที่ขอรับ 

ความช่วยเหลอืจากการส�ารวจและรบัลงทะเบียนแล้วตาม ข้อ ๑ เสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ เพ่ือกลัน่กรองและพจิารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือโดยอาจใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ หรือการประสานความช่วยเหลอืจากภาคเีครอืข่ายในลกัษณะประชารฐั เช่น ผูป้ระกอบการร้านค้า ห้างร้าน 

บริษัท ชมรม มูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ และหากว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้รวบรวมข้อมูลส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 

เพื่อรายงานขอความช่วยเหลือจากอ�าเภอ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๗ ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�าเนินการ

บันทึกข้อมูลประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือทั้งหมดลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  

ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

14 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



15คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๓.๑ วธิกีำรรบัเรือ่งขอควำมช่วยเหลอืของประชำชน ของเจ้ำหน้ำทีป่ระจ�ำศนูย์ช่วยเหลอืประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีประชำชนมำยื่นขอรับควำมช่วยเหลือกับศูนย์ช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง

ล�ำดับ ผังกระบวนกำร รำยละเอียด เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๑ สอบถามข้อมลูจากผูร้้องแล้วกรอกข้อมลูลงใน

แบบฟอร์ม โดยให้มีสาระส�าคัญพอสมควร เช่น 

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/ช่องทางการติดต่อ

ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้

บัตรประจ�าตัวประชาชน, ส�าเนา

ทะเบียนบ้าน, หนังสือมอบอ�านาจ 

หรอืเอกสารท่ีสามารถระบุตวัตนและ

มสีาระส�าคญัตามรายละเอยีดข้างต้น

๒ ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ขอความช่วยเหลือ

พร้อมข้อเท็จจริง หรือความเห็น ความต้องการ 

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ร้อง

หากเป็นการขอความช่วยเหลือแทนผู้อื่นต้อง

แนบใบมอบอ�านาจด้วย/หากผู้ร้องไม่ยินยอม

ลงช่ือ มิให้รับเรื่องน้ันไว้พิจารณา และแจ้งให้

ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบ  

ค�าร้อง 

หนังสือมอบอ�านาจ, ข้อเท็จจริงและ

เหตุผลในการขอรับความช่วยเหลือ, 

หลักฐานประกอบข้อเท็จจริง เช่น 

ภาพถ่าย เอกสารประกอบ ฯลฯ 

๓ บนัทกึข้อมลูลงในทะเบยีนเรือ่งขอความช่วยเหลอื

ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก�าหนดไว้

๔ แจ ้งส่วนราชการท่ีเ ก่ียวข ้องด�าเนินการ 

พร้อมทั้งให้รายงานผลการด�าเนินงานให้ทราบ

ภายใน ๑๕ วัน

กรณเีป็นเรือ่งขอความช่วยเหลอืทีเ่กีย่วข้องกบั

ส่วนราชการอืน่ หน่วยงานอืน่หรอืเกินความสามารถ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ส่งเรื่อง 

ขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วม 

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) เพื่อพิจารณา 

หาแนวทางด�าเนินการต่อไป

สอบถำม
ข้อมูล

แจ้งส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินกำร

ระบุเหตุ/
ข้อเท็จจริง

บันทึกข้อมูล

บทที่  ๓
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๓.๒ วิธีกำรรับเรื่องขอควำมช่วยเหลือของประชำชน ของเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำศูนย์ช่วยเหลือประชำชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีรับเรื่องขอควำมช่วยเหลือทำงไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ล�ำดับ ผังกระบวนกำร รำยละเอียด เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๑ ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลส�าคัญที่จ�าเป็น เช่น ชื่อ 

ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์/ ช่องทางติดต่อท่ี

ติดต่อได้ เรื่องขอความช่วยเหลือ ปัญหาที่เกิดขึ้น 

และความต้องการในการแก้ไข  เป็นต้น

หากไม่สามารถได้ข้อมูลท่ีเพียงพอให้ประสาน

ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทาง 

การตดิต่อ, บตัรประจ�าตวัประชาชน, 

ส�าเนาทะเบียนบ้าน, หรือเอกสารที่

สามารถระบุตัวตนและมีสาระส�าคัญ

ตามรายละเอียดข้างต้น

ข้อเท็จจรงิและเหตผุลในการขอรบั

ความช่วยเหลือ, หลักฐานประกอบ

ข้อเท็จจริง เช่น ภาพถ่าย เอกสาร

ประกอบ ฯลฯ

๒ บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน เรื่องขอความ

ช่วยเหลือท่ีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนดไว้

๓ แจ ้งส ่วนราชการท่ีเ ก่ียวข ้องด�าเนินการ 

พร้อมทั้งให้รายงานผลการด�าเนินงานให้ทราบ

ภายใน ๑๕ วัน

กรณีเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือท่ีเกี่ยวข้อง

กับส่วนราชการอื่น หน่วยงานอื่น หรือเกินความ

สามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ส่ง

เรื่องขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส ่วนท้องถ่ิน (สถานท่ีกลาง) เพื่อพิจารณา 

หาแนวทางด�าเนินการต่อไป

สอบถำม
ข้อมูล

แจ้งส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินกำร

บันทึกข้อมูล

17คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๓.๓ วิธกีำรรบัเร่ืองขอควำมช่วยเหลอืของประชำชน ของเจ้ำหน้ำทีป่ระจ�ำศนูย์ปฏบัิตกิำรร่วมในกำรช่วยเหลอื 
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถำนที่กลำง) กรณีประชำชนมำยื่นขอรับควำมช่วยเหลือ 
กับศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถำนที่กลำง)

ล�ำดับ ผังกระบวนกำร รำยละเอียด เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๑ สอบถามข้อมลูจาก ผูร้้องแล้วกรอกข้อมลูลงใน 

แบบฟอร์ม โดยให้มีสาระส�าคัญพอสมควร เช่น 

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/ช่องทาง การติดต่อ

ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้

บัตรประจ�าตัวประชาชน, ส�าเนา

ทะเบียนบ้าน, ช่องทางการติดต่อ 

หนังสือมอบอ�านาจ หรือเอกสารที่

สามารถระบุตัวตนและมีสาระส�าคัญ

ตามรายละเอียดข้างต้น

๒ ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ขอความช่วยเหลือ

พร้อมข้อเท็จจริง หรือความเห็น ความต้องการ 

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ร้อง

หากเป็นการขอความช่วยเหลือแทนผู้อื่นต้อง

แนบใบมอบอ�านาจด้วย/หากผู้ร้องไม่ยินยอม 

ลงช่ือ มิให้รับเรื่องน้ันไว้พิจารณา และแจ้งให้

ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบ  

ค�าร้อง

หนังสือมอบอ�านาจ, ข้อเท็จจริงและ

เหตุผลในการขอรับความช่วยเหลือ, 

หลักฐานประกอบข้อเท็จจริง เช่น 

ภาพถ่าย เอกสารประกอบ ฯลฯ

๓ รวบรวมข้อมูลและปัญหาความต้องการของ

ผู้ร้อง ส่งให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการต่อไป

กรณี เป็น เรื่ องขอความช่วยเหลือ ท่ี เ กิน 

ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้ประสานหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการ

ช่วยเหลือประชาชนต่อไป     

ระบุเหตุ/
ข้อเท็จจริง

แจ้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชำชนของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ด�ำเนินกำร

สอบถำม
ข้อมูล

18 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๓.๔ วธิกีำรรบัเร่ืองขอควำมช่วยเหลอืของประชำชน ของเจ้ำหน้ำทีป่ระจ�ำศนูย์ปฏบัิตกิำรร่วมในกำรช่วยเหลอื
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถำนที่กลำง) กรณีรับเรื่องขอควำมช่วยเหลือทำงไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ หรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ล�ำดับ ผังกระบวนกำร รำยละเอียด เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๑ ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลส�าคัญที่จ�าเป็น เช่น ชื่อ 

ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์/ ช่องทางติดต่อท่ี

ติดต่อได้ เรื่องขอความช่วยเหลือ ปัญหาที่เกิดขึ้น 

และความต้องการในการแก้ไข  เป็นต้น

หากไม่สามารถได้ข้อมูลท่ีเพียงพอให้ประสาน

ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ของศูนย์ช่วยเหลือของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบข้อเท็จ

จริงเพิ่มเติม   

หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทาง 

การตดิต่อ, บตัรประจ�าตวัประชาชน, 

ส�าเนาทะเบียนบ้าน, หรือเอกสารที่

สามารถระบุตัวตนและมีสาระส�าคัญ

ตามรายละเอียดข้างต้น

ข้อเท็จจรงิและเหตผุลในการขอรบั

ความช่วยเหลือ, หลักฐานประกอบ

ข้อเท็จจริง เช่น ภาพถ่าย เอกสาร

ประกอบ ฯลฯ

๒ รวบรวมข้อมูลและปัญหาความต้องการของ

ผู้ร้อง ส่งให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการต่อไป

กรณี เป ็นเรื่องขอความช ่วยเหลือ ท่ี เกิน 

ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ให้ประสานหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการ

ช่วยเหลือประชาชนต่อไป     

ตรวจสอบ
ข้อมูล

แจ้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชำชนของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ด�ำเนินกำร

19คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๓.๕ วิธีกำรรับเรื่องขอควำมช่วยเหลือของประชำชน ของเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำศูนย์ช่วยเหลือประชำชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีทีมส�ำรวจจัดเก็บข้อมูลประชำชนที่ต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือ 
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ล�ำดับ ผังกระบวนกำร รำยละเอียด เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๑ ทีมส�ารวจลงพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลประชาชน 

ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือในเขตพื้นที่

ที่อยู่ในอ�านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒ สอบถามข้อมูลจากประชาชนท่ีต้องการขอรับ

ความช่วยเหลอืในเขตพืน้ทีแ่ล้วกรอกข้อมลูลงใน

แบบฟอร์ม โดยให้มีสาระส�าคัญพอสมควร เช่น 

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/ช่องทางการติดต่อ

ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้

ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ขอความช่วยเหลือ 

พร้อมข้อเท็จจริง หรือความเห็น ความต้องการ 

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ร้อง

หนงัสอืมอบอ�านาจ, ข้อเท็จจรงิและ

เหตุผลในการขอรับความช่วยเหลือ, 

หลักฐานประกอบข้อเท็จจริง เช่น 

ภาพถ่าย เอกสารประกอบ ฯลฯ

หากเป็นการขอความช่วยเหลือ

แทนผูอ้ืน่ต้องแนบใบมอบอ�านาจด้วย/ 

หากผู ้ร ้องไม ่ยินยอมลงชื่อ มิให ้

รับเรื่องนั้นไว้พิจารณา และแจ้งให ้

ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าว

ไว้ในแบบค�าร้อง

๓ บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน เรื่องขอความ

ช่วยเหลือที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนดไว้

๔ แจ้งส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการพร้อม

ทั้งให้รายงานผลการด�าเนินงานให้ทราบภายใน 

๑๕ วัน

กรณีเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือท่ีเกี่ยวข้อง

กับส่วนราชการอื่น หน่วยงานอื่น หรือเกินความ

สามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ส่ง

เรือ่งขอความช่วยเหลอืไปยงั ศนูย์ปฏบัิตกิารร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส ่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) เพื่อพิจารณา 

หาแนวทางด�าเนินการต่อไป

ทีมส�ำรวจ
จัดเก็บข้อมูล

สอบถำมข้อมูล

บันทึกข้อมูล

แจ้งส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินกำร

20 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
 

3.6 การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน  
 

 
 

 
 

๓.๖ กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้ค�ำปรึกษำแก่ประชำชน 

21คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๓.๗ กระบวนกำร/ขั้นตอน กรณีประชำชนยื่นขอรับควำมช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือประชำชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) กรณีประชาชนมายื่นขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อปท. จัดท�ำโครงกำรบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น/
ตั้งงบประมำณตำมประเภทรำยจ่ำย 
รำยงำนประชำสัมพันธ์

ประชาชนยื่นเอกสาร
(บัตรประจ�าตัวประชาชน, 

ทะเบียนบ้าน, 
หนังสือมอบอ�านาจ)

ไม่เกินควำมสำมำรถ

ประชาชนได้
รับความช่วยเหลือ

เกินควำมสำมำรถ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายก ผอ.ศูนย์/
เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ฯ ฝ่ายต่าง ๆ

เจ้ำหนำ้ที่
- รับเรื่อง/ตรวจสอบ/

บันทึกข้อมูลในระบบ
- ส�ารวจประชาชนในพื้นที่

รวบรวมข้อมูลประชาชน
เสนอคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ อปท.
- พิจารณาช่วยเหลือ
  ตามระเบียบฯ โดยอาจช่วย
  เป็นเงินหรือสิ่งของก็ได้
- ปิดประกาศรายชื่อ
- รายงานผลให้ อปท.
- ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่

กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ�ำเป็นเร่งด่วน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง 

ประเภทเงินส�ารองจ่าย ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
โดยโครงการไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่งหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 

หรือขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ในพื้นที่

22 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



(๒) กรณีประชาชนมาย่ืนขอความช่วยเหลือ ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

อปท. จัดท�ำโครงกำรบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น/
ตั้งงบประมำณตำมประเภทรำยจ่ำย 
รำยงำนประชำสัมพันธ์

ประชาชนยื่นเอกสาร
(บัตรประจ�าตัวประชาชน, 

ทะเบียนบ้าน, 
หนังสือมอบอ�านาจ)

ไม่เกินควำมสำมำรถ

ประชาชนได้
รับความช่วยเหลือ

เกินควำมสำมำรถ

ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมฯ
- ท้องถิ่นอ�าเภอ
- เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์

เจ้ำหน้ำที่
- รับเรื่อง/ตรวจสอบ/

บันทึกข้อมูลในระบบ
- ส�ารวจประชาชนในพื้นที่

รวบรวมข้อมูลประชาชน
เสนอคณะกรรมการ

เจ้ำหน้ำที่
- รับเรื่อง/ตรวจสอบ
- รวบรวมข้อมูลประชาชน

ส่งให้ อปท.

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ อปท.
- พิจารณาช่วยเหลือ
  ตามระเบียบฯ โดยอาจช่วย
  เป็นเงินหรือสิ่งของก็ได้
- ปิดประกาศรายชื่อ
- รายงานผลให้ อปท.
- ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่

กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ�ำเป็นเร่งด่วน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง 

ประเภทเงินส�ารองจ่าย ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
โดยโครงการไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่งหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) หรือขอรับ

การสนับสนุนจากภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ในพื้นที่
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดความหมายของ “การช่วยเหลือประชาชน” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด�ารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็น
เงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น ตามอ�านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าหนด 
ให้ช่วยเหลือประชาชนใน ๔ ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวติ ด้านการป้องกันและควบคมุโรค และการให้ความช่วยเหลอืเกษตรกร 
ผู้มีรายได้น้อย โดยมีรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือในแต่ละด้าน ดังนี้

๑ กำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนสำธำรณภัย เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ผู ้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือท่ีจ�าเป็นต้องแก้ไขโดยฉับพลัน 
ในการด�ารงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 
หรือป้องกันภยัอนัตรายท่ีจะเกดิขึน้แก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถให้ความช่วยเหลอืได้ทันที 
ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

กรณสีาธารณประโยชน์ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบัความเสยีหาย  
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า การซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่า และการก่อสร้างใหม่ 
จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่า ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนใช้จ่าย 
งบประมาณโดยค�านึงถึงสถานะทางการคลัง 

๒ กำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณชีวิต นอกจาก 
กรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์ 
จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการพิจารณา

ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการทีจ่ะพจิารณาให้ความช่วยเหลอืตามความจ�าเป็น เหมาะสม โดยไม่เกินอัตราตามหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวง
การคลังก�าหนด

บทที่  ๔
กำรช่วยเหลือประชำชนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถำนท่ีกลำง)
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๓ กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อท่ีต้อง 
เฝ้าระวัง หรือโรคระบาด หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ด�าเนนิการหรอืสนบัสนุนให้มกีารป้องกนั การควบคมุ การแพร่ และการระงบั
การระบาดของโรคน้ัน หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์องค์ความรู ้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยได้ว่าเกดิโรคประสานหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
ด�าเนินการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมด�าเนินการหรือสนับสนุนการด�าเนินการดังกล่าว

กรณมีหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบแต่ไม่สามารถด�าเนนิการได้อย่างครอบคลุมหรือไม่สามารถระงบัการ
ระบาดของโรคติดต่อได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�าเนินการ การป้องกันและควบคุมได้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ดังนี้
๓.๑ ยา เวชภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนังผ้าปิดปาก

หรือ ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) หรือเสื้อกันฝน
๓.๒ เครือ่งแต่งกายและอปุกรณ์ในการปฏบิติังานของบคุลากรทีป่ฏบิติังานโดยค�านงึถงึความ

จ�าเป็น เหมาะสม และประหยัด

๔ กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ในเรื่องดังต่อไปนี้

๔.๑ จัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน�า้เพื่อการเกษตร
๔.๒ การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน�้า
๔.๓ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร
๔.๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด

๕ กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนอื่น ๆ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ 
ทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑  
ให้นักศึกษา นักเรียน หริือผู้ปกครอง ท่ีประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ แล้วแต่กรณ ียืน่ค�าขอต่อผู้บริหารท้องถิน่ และผูบ้ริหารท้องถิน่ส่งค�าขอให้คณะกรรมการช่วยเหลอื 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและ 
ความช่วยเหลือตามค�าขอดังกล่าว
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หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีดังนี้

๑ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม

๒ การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม

๓ การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
ใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม

๔ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ 
ช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุโลม

การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัท�าโครงการแสดงสาระส�าคญัของกจิกรรมทีต้่องด�าเนนิการและบรรจุไว้ในแผนพฒันา 
ท้องถิ่น และตั้งจ่ายในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่าย ท้ังนี้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นท่ีจะต้องต้ังงบประมาณดังกล่าวไว้ในค�าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายด้วย 

กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ�าเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภท 
เงินส�ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีโดยโครงการไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ส�าหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สถานที่กลาง) มีขอบเขตการให้การให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่มีความชัดเจน มีการติดต่อประสานงานระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่การให้บริการ ภารกิจในการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนจะเก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการข้อมูล เช่น รวบรวมและแจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลท่ีเก่ียวกับ 
การช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ โรคระบาดในท้องถิ่น  
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์ วิธีการในการให้ความช่วยเหลือ  
ให้ค�าปรึกษา แนะน�าในการขอรับความช่วยเหลือแก่ประชาชน เป็นหน่วยประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน และเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลการให้ความช่วยเหลือได ้
โดยสะดวก

ศนูย์ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (สถานทีก่ลาง) เป็นการด�าเนนิการ 
ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เป็นการท�างานในลักษณะบูรณาการ 
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงโดยตรง
กบัอ�าเภอ จงัหวดั และส่วนกลาง เป็นแหล่งข้อมลูส�าคญัส�าหรับการวางแผนการด�าเนนิการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

และเป็นช่องทางส�าคัญอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้
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คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 

 
 
 
 
 

/บทที่ ๕ ... 

“กำรช่วยเหลือประชำชนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชน

ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม”

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 

 
 
 
 
 

/บทที่ ๕ ... 
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๑
 ดำ้นสำธำรณภัย

๑.๑ กฎหมำย ระเบียบ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคผนวก ๒)
๒ หลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงนิทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณฉุีกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคผนวก ๘)
๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๓๘๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๒๘)

๑.๒ ประเด็นข้อหำรือ

ประเดน็การหารือ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อน
จากสาธารณภัยโดยมิต้องค�านึงว่าเป็น “เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย” ตามข้อ ๖ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบข้อหารือ : ในการช่วยเหลอืด้านสาธารณภยัไม่ต้องพจิารณาถงึเกษตรกรผูม้รีายได้น้อย ถ้าเป็นประชาชน
ผู้ประสบสาธารณภัย ก็สามารถให้การช่วยเหลือได้ 

ประเด็นการหารือ : หารือข้อกฎหมายการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้สหกรณ์ ก. 
ท�าให้โรงงานไหม้ทั้งหลัง มีราษฎรผู้ประกอบการท�างานในโรงงานได้รับความเสียหาย จ�านวน ๒๕ ราย และมีจ�านวน  
๒๔ ราย แจ้งขอความช่วยเหลือจากเทศบาลต�าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เนื่องจากความเห็น 
ของอ�าเภอเมืองสุโขทัยไม่สอดคล้องกับความเห็นของจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
มีความถูกต้องและเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตอบข้อหารือ : ๑. กรณีเกิดเพลิงไหม้สหกรณ์ ก. ถือเป็นสถานประกอบกิจการของนิติบุคคล มิใช ่
การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลต�าบลจึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ 
สหกรณ์ ก. ได้

๒. เทศบาลต�าบลอาจพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดังกล่าวได้ โดยน�าหลักเกณฑ ์
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอาจพิจารณาช่วยเหลือ 
เป็นค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนส�าหรับผู้ประสบภัยพิบัติ ที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว 

บทที่  ๕   ประเด็นข้อหำรือ
ที่เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ของผู้ประสบภัยพิบัติเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท มาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต�าบล

ประเด็นการหารือ : หารือการให้ความช่วยเหลือทายาทของนาย ก. และ นาย ข. กรณีองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล ได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยว่า ได้เกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ี มีผู ้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน  
๕๐ ครัวเรือน เสียชีวิต ๕ ราย จังหวัดเห็นว่า การเสียชีวิตของนาย ก. และ นาย ข. ถือเป็นอุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ 
ที่ไม่มีเจตนาให้เกิด ซึ่งบุคคลทั้งสองเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุพลัดตกน�้า ผู้เสียชีวิตทั้งสองร่วมกับชาวบ้านช่วยกัน 
เอาผักตบชวาและเศษวัชพืชออกจากหน้าฝายเพื่อให้น�้าไหลสะดวก เป็นการป้องกันเหตุอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที ่
ของตนเอง องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเป้าสามารถพิจารณาใช้งบประมาณของตนเองให้ความช่วยเหลือทายาท 
ผู้เสียชีวิตทั้งสองรายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การด�าเนินการดังกล่าว ต้องไม่กระทบต่อสถานะการคลังของ 
องค์การบริหารส่วนต�าบลและซ�้าซ้อนกับการช่วยเหลือของหน่วยงานอื่น เนื่องจาก ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ในเรื่องดังกล่าว จึงขอหารือว่าความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่หรือมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ตอบข้อหารือ : ภัยจากเหตุที่เกิดขึ้นมิใช่ภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน จึงไม่เป็นสาธารณภัย 
ตามค�านิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่อย่างไรก็ตาม 
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าการเสียชีวิตของนาย ก. และ นาย ข. ส่งผลให้ครอบครัวประสบปัญหาความยากล�าบาก 
ในการด�ารงชวีติทายาทของผเูสยีชวีติสามารถยืน่ค�าร้องขอรบัความช่วยเหลอืต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่พจิารณา
ช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

 

๒  ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต

๒.๑ กฎหมำย ระเบียบ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคผนวก ๒)
๒ ระเบียบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ว่าด้วยมาตรการทางบรหิารส�าหรบัการช่วยเหลอื

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคผนวก ๕)
๓ ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู ้มีรายได้น้อยและผู ้ไร้ที่พึ่ง  

พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ๖)
๔ หลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคผนวก ๘)
๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๒๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ก�าหนด

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ ๑๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ จากข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ (ภาคผนวก ๑๗)

๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๐๗ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคผนวก ๒๒)
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๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง  
ซกัซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลอืประชาชนด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ภาคผนวก ๒๔)

๒.๒ ประเด็นข้อหำรือ

ประเด็นการหารือ : หารือแนวทางวิธีการจัดซื้อถุงยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีเทศบาลเมือง ได้จัดท�าโครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจ่ายจากเงินสะสมซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ จ�านวน ๒๐,๐๐๐ ถุง ๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงินจ�านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอหารือ
แนวทางวิธีการจัดซื้อถุงยังชีพดังกล่าว ใช้วิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ง) ได้หรือไม่ จังหวัดเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 
ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตหลังจากผ่านพ้นภัยพิบัติไปแล้ว จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
มหาดไทยก�าหนด ขอหารือว่าความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

ตอบข้อหารือ : ๑. เทศบาลเมอืง สามารถจดัซือ้เครือ่งอปุโภคบรโิภคในการด�ารงชวีติเพือ่ให้ความช่วยเหลอื 
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยท่ีประสบความเดือดร้อน เพราะสาเหตุหัวหน้าครอบครัวประสบภาวะยากล�าบากในการ 
ด�ารงชีพ ไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันไม่เกิน ๓ ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณได้

๒. กรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของเทศบาลเมืองดังกล่าว ซึ่งมิใช่กรณีเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือโรคติดต่ออันตราย จึงไม่สามารถด�าเนินการ 
ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ง) ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเทศบาลเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า และอาจท�าให้เกิดความเสียหายแก ่
เทศบาลเมอืงหรอืประโยชน์สาธารณะกส็ามารถพจิารณาด�าเนนิการตามกฎกระทรวงก�าหนดกรณกีารจดัซือ้จดัจ้างพสัดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ (๕) ได้      

๓  ดำ้นกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๓.๑ กฎหมำย ระเบียบ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคผนวก ๒)
๒ หลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคผนวก ๘)
๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทาง 

ในการด�าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavius Disease 2019) (COVID - 19) (ภาคผนวก ๑๙)

๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๐๗๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การให้ 
ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและ ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) (ภาคผนวก ๒๐)
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๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๑๒๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ภาคผนวก ๒๑)

๖ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด�าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณ ี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ภาคผนวก ๒๕)

๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการด�าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ (ภาคผนวก ๒๖)

๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๑๑๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการด�าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ภาคผนวก ๓๐)

๓.๒ ประเด็นข้อหำรือ

ประเด็นการหารอื : แนวทางปฏบิตัใินการจดัต้ังโรงพยาบาลสนามเพ่ือรองรบัผู้ป่วยตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) และจัดหาสถานที่ส�าหรับควบคุมและสังเกตอาการ 

๑. กรณีมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงมีโรงพยาบาล ของตนเองอยู่แล้วร่วมรับผิดชอบในการ 
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
(COVID - 19)) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ซ่ึงขณะนี้ยังไม่เปิดใช้งาน  
รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นได้หรือไม่

ตอบข้อหารือ : กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายให้ร ่วมรับผิดชอบในการจัดตั้ง 
โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
(COVID - 19)) จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงอาคาร ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและค่าสาธารณูปโภค 
ทั้งนี้ อาคารสถานที่ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือการตรวจรับงานหรือมีข้อพิพาท

๒. กรณีมอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีโรงพยาบาลของตนอยู่แล้วรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส�าหรับ 
ทีพ่กัรายวันในโรงแรมเอกชนเพือ่ใช้เป็นทีร่องรบัผูป่้วยทีต้่องด�าเนนิการสอบสวนโรค (Patiients under investigated :  
PUI) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ได้หรือไม่

ตอบข้อหารือ : กรณีมอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส�าหรับที่พักรายวัน 
ในโรงแรมเอกชน เพื่อใช้เป็นท่ีรองรับผู้ป่วยที่ต้องด�าเนินการสอบสวนโรค (Patiients under investigated : PUI)  
โรคตดิเชือ้ไวรสั โคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ไม่สามารถด�าเนนิการได้  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรพิจารณาเช่าอาคารเพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนตามระเบียบ โดยอาจจะ 
ก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาเช่าว่าจะจ่ายตามการใช้ประโยชน์จริง แต่ไม่เกินวงเงินตามสัญญาเช่าก็ได้

๓. กรณีจังหวัดมีความจ�าเป็น ต้องกักตัวนักท่องเท่ียวต่างชาติและคนไทยท่ีเดินทางกลับจากประเทศที่เป็น 
เขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นท่ีระบาดต่อเนื่องไว้ในที่พักโรงแรมเอกชนเพียงแห่งเดียวเป็นเวลาไม่เกิน ๑๔ วัน  
ซึ่งตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๒ บัญญัติว่าในกรณีที่พบผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
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ว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายโรคระบาดหรือพาหะน�าโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�าด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศมีอ�านาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดจากการด�าเนินการ ตามวรรคหนึ่งให้ผู้เดินทางผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรี ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการด�าเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับ 
ที่พักระหว่างนี้ได้หรือไม่             

ตอบข้อหารือ : กรณีจังหวัดมีความจ�าเป็นต้องกักตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย ที่เดินทางกลับ
จากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องไว้ในที่พักโรงแรมเอกชนเพียงแห่งเดียวเป็นเวลาไม่เกิน 
๑๔ วัน หากมิใช่เป็นกรณีท่ีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ�าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสั่งให้บุคคล 
ดังกล่าวแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายส�าหรับบุคคลดังกล่าวได้

ประเด็นการหารือ : จังหวัดชลบุรีได้รับรายงานกรณีเมืองพัทยาได้พิจารณาน�าแนวทางและหลักเกณฑ ์
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดชลบุรท่ีีได้รบัความเหน็ชอบจากจงัหวดัชลบรุ ีโดยน�าแนวทางในการทีจ่ะให้การช่วยเหลอื
ประชาชนด้านการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ เป็นเงนิครวัเรอืนละ ๑,๐๐๐ บาทแก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากมาตรการ 
ควบคุมของรัฐ และมาตรการของจังหวัดชลบุรีในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบ หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงต้องเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวดัเป็นผู้พจิารณาวนิจิฉยัตามค�าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่๓๓๐/๒๕๖๓ เรือ่ง การมอบอ�านาจให้ผูว่้าราชการจงัหวดั
ปฏิบัติราชการแทน ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เมืองพัทยาจึงได้จัดท�าขั้นตอนและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนฯ และวิธีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีซึ่งจังหวัดชลบุรีเห็นว่าค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ดังกล่าวไม่ได้รวมถึงข้อบัญญัติ เมืองพัทยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา  
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอความเห็นชอบข้ันตอนการด�าเนินการโครงการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของเมืองพัทยาต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอบข้อหารือ : กรณีเมืองพัทยาจัดท�าแนวทางและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม
และพฒันาคณุภาพชีวติเป็นเงนิครวัเรอืนละ ๑,๐๐๐ บาท แก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็นครอบครัวผู ้มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อน 
หวัหน้าครอบครวัประสบภาวะยากล�าบาก ในการด�ารงชพี กรณดัีงกล่าวเป็นไปตามข้อบญัญติัเมอืงพทัยา เรือ่ง ค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๖ (๒) แล้ว มิใช่กรณีช่วยเหลือประชาชน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามข้อบัญญัติ จึงไม่ต้องขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แต่อย่างใด อนึ่ง เมืองพัทยาสามารถน�าแนวทางด�าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพชวีติทีก่ระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวดั เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบลถือปฏบิตัิ
มาเป็นแนวทางในการวินิจฉัย หรือก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด�าเนินการตามข้อบัญญัติดังกล่าวได้
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๔  ด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย

๔.๑ กฎหมำย ระเบียบ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคผนวก ๒)
๒ หลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคผนวก ๘)
๓ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคผนวก ๑๐)
๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๑๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทาง

การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ (ภาคผนวก ๒๙)

๔.๒ ประเด็นข้อหำรือ

ประเด็นการหารือ : การช่วยเหลือ “เกษตรกรผู ้มีรายได้น้อย” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือปีระชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑   
ข้อ ๖ วรรคสอง มีแนวทางในการตรวจสอบว่าผู้ร้องขอรับความช่วยเหลือเป็น “เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย” ตามนิยาม 
ข้อ ๓ อย่างไร โดยมีใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับรอง และต้องมีเอกสารหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรให้การรับรอง
สถานะว่า “เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย” หรือไม่

ตอบข้อหารือ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนตามอ�านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ก�าหนดค�านยิาม “เกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย” หมายความว่า เกษตรกรผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิต
อย่างยากล�าบาก ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ประกอบกับข้อ ๑๒/๑ วรรคสอง ก�าหนดว่า การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้มีรายได้น้อย นอกจากกรณีช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้เกษตรกร 
ผูมี้รายได้น้อย และประสงค์จะขอรบัความช่วยเหลอื ยืน่ลงทะเบยีนขอรบัความช่วยเหลอืต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๙ พิจารณา ดังนั้น การพิจารณาว่าผู้ร้องขอความช่วยเหลือเป็น “เกษตรกรผู้มี 
รายได้น้อย” จงึเป็นอ�านาจของคณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว

๕  ด้ำนอื่น ๆ

๕.๑ กฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรหำรือ ส่วนระเบียบกระทรวง
มหำดไทย ว่ำด้วยรำยจ่ำยเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำ และกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่มีข้อมูลประเด็นกำรหำรือ

๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจและหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคผนวก ๒)

๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคผนวก ๑)
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๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๗/ว. ๖๗๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคผนวก ๑๒)

๕.๒ ประเด็นข้อหำรือ

ประเด็นการหารือ : แนวทางปฏิบัติวาระอยู่ในต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของคณะกรรมการ 
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลต�าบล ขอหารือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวาระ 
ในการด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของคณะกรรมการ ที่เป็นผู้แทนส่วนราชการท่ีได้รับมอบหมายจาก 
ผูว่้าราชการจังหวดั หรอืนายอ�าเภอ และคณะกรรมการ ทีเ่ป็นผูแ้ทนประชาคมท่ีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่คดัเลือก

ตอบข้อหารือ : ๑. กรณีกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๘ (๒) (ข) 
ข้าราชการส�านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดัทีท้่องถิน่จงัหวดัมอบหมายเป็นกรรมการ เป็นดุลพินจิ ของท้องถิน่ 
จังหวัดที่จะพิจารณามอบข้าราชการในสังกัดส�านักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมเป็นกรรมการ

๒. กรณีกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๘ (๒) (ค)  
ผูแ้ทนส่วนราชการ ทีไ่ด้รับมอบหมายจากผูว่้าราชการจงัหวดั ในกรณคีณะกรรมการของเทศบาลนคร หรอืเทศบาลเมือง 
และนายอ�าเภอ ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลต�าบล จ�านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ  จึงเป็นดุลพินิจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือนายอ�าเภอในการพิจารณามอบผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ แล้วแต่กรณี

๓. กรณีกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๘ (๒) (ง)  
ผู้แทนประชาคมที่นายกเทศมนตรีคัดเลือกจ�านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ แล้วแต่กรณี จึงเป็นดุลพินิจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

อนึ่ง หากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วมีความประสงค์จะเปล่ียนผู้แทนดังกล่าวเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ก็สามารถเสนอเหตุผลความจ�าเป็นขอเปล่ียนแปลงผู้แทนไปยังผู้มีอ�านาจมอบหมายเพ่ือพิจารณาได้  
ในกรณผีูแ้ทนส่วนราชการเสนอต่อผูว่้าราชการจงัหวดั หรอืนายอ�าเภอ หากเป็นข้าราชการส�านกังานส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดให้เสนอท้องถิ่นจังหวัด 

ประเด็นการหารือ : การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลต�าบลเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงอ�าเภอได้หารือกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ว่าเทศบาลต�าบลสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ อย่างไร ดังนี้

๑. ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และค่าจ้างเหมาดูแลท�าความสะอาดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ

๒. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  แบบพิมพ์ และค่าซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
๓. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
๔. ค่าปรับปรุงศูนย์บริการร่วมฯ

จงัหวดัอุบลราชธานมีคีวามเห็นว่ากรณเีบกิจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวเทศบาลต�าบลสามารถด�าเนนิการเบกิค่าใช้จ่าย 
เพื่อไปบริหารงานในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามข้อ ๘  
ของประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีบ่ริเวณของสถานทีก่ลาง อาจพจิารณา

34 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถานที่กลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด 
แห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลาง เป็นผู้ด�าเนินการจัดหาแทนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๓๙ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อ ๑๙ ของระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  
จึงขอหารือว่าความเห็นของจังหวัดตามข้อหารือดังกล่าวถูกต้องหรือไม่อย่างไร

ตอบข้อหารือ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีความเห็นว่า ได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดต้ัง 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

๑. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอดุหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔(๔)  
ก�าหนดว่า องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น�าโครงการ 
ที่ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนส�ารองเงินสะสม หรือเงินกู้  
ดงันัน้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เหน็สมควรอดุหนนุงบประมาณแก่หน่วยงานทีข่อรบัเงินอดุหนนุจะต้องน�าโครงการ
ที่ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วน�าไปต้ังงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก�าหนดให้มีองค์กรปฏิบัติงานการช่วยเหลือประชาชน  ๒ ระดับ คือ  
ศนูย์ช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานทีก่ลาง (ศนูย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งแต่ละระดับมีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้

(๑) ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๗๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีอ�านาจหน้าที่จัดให้มีการส�ารวจและลงทะเบียน
รบัเรือ่งขอความช่วยเหลอืของประชาชน จัดให้มช่ีองทางรับเร่ืองขอความช่วยเหลือของประชาชนทีห่ลากหลาย จดัให้มี 
ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ี (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชน 
ได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ติดตามผลการด�าเนนิการช่วยเหลือประชาชนตามทีค่ณะกรรมการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่เฉพาะในพื้นที่และเป็นกรณี
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�าเนินการให้การช่วยเหลือได้ด้วยตนเองเท่านั้น ส่วนกรณีที่เกินขีดความสามารถ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ส่งเรื่องไปยังสถานที่กลาง เพื่อประสานหน่วยงานอื่นให้การช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

(๒) ศนูย์ปฏบัิตกิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (สถานทีก่ลาง) จดัตัง้ขึน้ 
ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นการท�างานในลักษณะของหน่วยบูรณาการ 
ท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยประกาศดังกล่าวก�าหนดให้สถานที่กลางมีหน้าที่รวบรวม 
และแจ้งเวยีนกฎหมาย ระเบียบ หนงัสอืสัง่การ และข้อมลูอืน่ ทีเ่กีย่วข้องกับการช่วยเหลอืประชาชนทัง้ด้านสาธารณภยั 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการช่วยเหลือประชาชน ให้ค�าปรึกษาหรือแนะน�าหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  
ให้กับประชาชนท่ีมาติดต่อ รวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ หรือประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ในการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน และรวบรวมข้อมลูการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทกุเรือ่ง 
เช่ือมต่อกับจังหวัดและส่วนกลาง เพื่อประโยชน์ ในการวางแผนการช่วยเหลือประชาชนในภาพรวม และเป็นการ 
เพิ่มช่องทางในการอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้อีกช่องทางหนึ่ง

(๓) เน่ืองจากการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการด�าเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง  
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มอบหมายให้ท้องถ่ินจังหวัดด�าเนินการ 
ให้มกีารพจิารณาร่วมกนัระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ว่าสถานทีก่ลางจะจัดต้ังขึน้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด 
หรือที่หน่วยงานใด ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่กลางจึงสามารถจัดท�าโครงการ
เพือ่ขอรบัเงนิอดุหนนุส�าหรบัใช้ในการปฏบัิตงิานของศนูย์ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และการด�าเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จึงไม่ซ�้าซ้อน แต่สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ดังนั้น ตามข้อหารือการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของเทศบาลต�าบลเป็นหน่วยเบกิจ่ายเงนิได้หรอืไม่นัน้ เทศบาลต�าบลสามารถด�าเนนิการ 
เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการหารือ : แนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการด�าเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอหารือแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการด�าเนินงาน 
ในการช่วยเหลอืประชาชนว่าศนูย์ช่วยเหลอืประชาชนขององค์การบริหารส่วนต�าบล และเทศบาลมกีารส�ารวจและจดัเก็บ 
ข้อมูลประชาชนท่ีต้องการความช่วยเหลือซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดแล้ว ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จะต้องด�าเนินการเรื่องดังกล่าวด้วยหรือไม่ เพราะหากด�าเนินการอาจท�าให้ข้อมูลที่ได้มีความซ�้าซ้อนกับ 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต�าบล และเทศบาลจึงขอหารือว่ากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส�ารวจข้อมูลประชาชนแล้วพบว่าบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นเป็นบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต�าบล และ
เทศบาลได้ส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ถูกต้องหรือไม่

ตอบข้อหารือ : กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ส�ารวจข้อมูลประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือและ 
พบว่าบุคคลที่ขอรับความช่วยเหลือนั้นเป็นบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต�าบลและเทศบาลได้ส�ารวจและจัดเก็บข้อมูล 
ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องบันทึกข้อมูลประชาชนท่ีขอรับความช่วยเหลือลงในระบบข้อมูล 
ขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) แต่สามารถน�ารายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ส�ารวจโดยองค์การ
บริหารส่วนต�าบลและเทศบาลมาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตาม ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ 
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กระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมอบหมาย 
ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พร้อมทั้ง ก�าหนดให้จังหวัดรวบรวมผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานให้กระทรวง
มหาดไทยทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการรายงานผล 
การช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก�าหนดให้จังหวัด 
แจ้งท้องถิ่นจังหวัด ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (INFO ระบบใหม่) ตามขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนลงในระบบข้อมูลกลาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
 

บทท่ี 6        
การรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยช์่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-------------------- 
  กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และมอบหมายให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมทั้ง กำหนดให้จังหวัดรวบรวมผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถ่ิน รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกำหนดให้จังหวัดแจ้งท้องถ่ินจังหวัด ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
บันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ( INFO ระบบใหม่) ตามข้ันตอน              
การบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน INFO ดังนี้ 
    
1. เข้าเว็บไซต์ http://info.dla.go.th/ หรือผ่าน QR Code ด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ล็อกอินเข้าสูร่ะบบ โดยกรอก user และ password 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
 

บทท่ี 6        
การรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยช์่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-------------------- 
  กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และมอบหมายให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมทั้ง กำหนดให้จังหวัดรวบรวมผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถ่ิน รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกำหนดให้จังหวัดแจ้งท้องถ่ินจังหวัด ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
บันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ( INFO ระบบใหม่) ตามข้ันตอน              
การบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน INFO ดังนี้ 
    
1. เข้าเว็บไซต์ http://info.dla.go.th/ หรือผ่าน QR Code ด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ล็อกอินเข้าสูร่ะบบ โดยกรอก user และ password 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑ เข้ำเว็บไซต์ http://info.dla.go.th/ 
       หรือผำ่น QR Code ด้ำนล่ำง

๒ ล็อกอินเข้ำสู่ระบบ โดยกรอก user 
       และ password

บทที่  ๖  กำรรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓ ด�ำเนินกำรบันทึกข้อมูลตำมขั้นตอน ดังนี้ ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน

กำรเข้ำสูเ่มนดู้ำนกำรจดักำรภำยในและธรรมำภบิำล > ข้อมูลกำรช่วยเหลอืประชำชน

๑ คลิกเมนูด้านที่ ๖ การจัดการภายในและธรรมาภิบาล

๒ คลิกเลือกแมนูย่อยข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
 

  
 
 

3. ดำเนินการบันทึกข้อมลูตามขั้นตอนดังนี ้
 
 

37คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๑ ระบุเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน 
      *บังคับกรอก
๒ ระบุชื่อ - นามสกุล *บังคับกรอก
๓ ระบุเพศ
๔ ระบุเชื้อชาติ
๕ ระบุสัญชาติ
๖ ระบุศาสนา
๗ ระบุอาชีพ

ขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลกำรช่วยเหลือประชำชน

๑ ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มข้อมูล ๒ ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล

กำรเพิ่มข้อมูลกำรช่วยเหลือประชำชน

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
 

  
 
 

3. ดำเนินการบันทึกข้อมลูตามขั้นตอนดังนี ้
 
 

๘ ระบุหมู่โลหิต
๙ ระบุวัน/เดือน/ปีเกิด
๑๐ ระบุสังกัดหน่วยงาน
ข้อมูลท่ีอยูต่ามบัตรประจ�าตวัประชาชน
๑๑ ระบุเลขที่บ้าน
๑๒ ระบุจังหวัด
๑๓ ระบุอ�าเภอ
๑๔ ระบุต�าบล

๑๕ ระบุหมู่ที่
๑๖ ระบุรหัสไปรษณีย์
๑๗ ระบุเบอร์โทรศัพท์
๑๘ ระบุเพิ่มข้อมูลขอความช่วยเหลือ
๑๙ หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและ
      ถูกต้อง ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล

38 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๑ เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  ๒ ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา

๑ เลือกรายการข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข

๒ แก้ไขข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน

กำรค้นหำข้อมูลกำรช่วยเหลือประชำชน

กำรแก้ไขข้อมูลกำรช่วยเหลือประชำชน

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น   
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๑ เลือกรายการที่ต้องการข้อมูล

๒ คลกิปุม่ลบข้อมลู หากต้องการลบข้อมลูให้คลกิปุม่ตกลง
      หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มยกเลิก

กำรลบข้อมูลกำรช่วยเหลือประชำชน

๓ หลังจากที่แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
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นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการให้ความ 

ช่วยเหลือประชาชน (การด�ารงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เพื่อให้มีข้อมูล

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการด�ารงชีพโดย 

บนัทกึข้อมลูการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในระบบรายงานทกุคร้ังทีม่กีารเบกิจ่ายเงนิเพือ่น�าไปช่วยเหลือ

ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ตามขั้นตอนการใช้ระบบงาน ดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
 
 

  นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงาน
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา            
(COVIC - 19) เพื่อให้มีข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำรงชีพโดยบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในระบบ
รายงานทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                       
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID -19) ตามขั้นตอนการใช้ระบบงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
 
 

  นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงาน
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา            
(COVIC - 19) เพื่อให้มีข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำรงชีพโดยบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในระบบ
รายงานทุกครั้งที่ มีการเบิกจ่ายเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                       
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID -19) ตามขั้นตอนการใช้ระบบงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
 
 

  นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงาน
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา            
(COVIC - 19) เพื่อให้มีข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำรงชีพโดยบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในระบบ
รายงานทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                       
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID -19) ตามขั้นตอนการใช้ระบบงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือกำรบันทึก ระบบรำยงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน (กำรด�ำรงชีวิต) 
    จำกสถำณกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID - 19)

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ ๑ เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์
๒ เปิดใช้งานผ่าน web browser แล้วเข้าสู่เว็บไซต์ระบบรายงานการให้ความช่วยเหลือ

      ประชาชน (การด�ารงชีวิต) จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
      (COVID - 19)

http:/covidhelp.moi.go.th

๓ คลิกที่เมนู “Login-เข้าสู่ระบบ”

41คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

กำร Login

กำรบันทึกข้อมูล

๑ ใส่ “User Name” โดยใส่รหัส อปท. (๘ หลัก) และ  

“Password” สามารถขอรหสัผ่านได้ที ่สถจ. (หากมปัีญหา 

ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรณุาตดิต่อศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศท้องถิ่น ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๗, ๑๑๐๙)
๒ คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓ ระบบจะแสดงรายงานการให้ความช่วยเหลอืประชาชน 

(การด�ารงชีวิต) จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

ใส่รำยละเอียดข้อมูล ดังนี้

๑ หน่วยงาน (ขึ้นอัตโนมัติ)

๒ วันที่ให้ความช่วยเหลือ (คลิกเลือกวันที่)
๓ ประเภทการให้ความช่วยเหลือ
๔ งบประมาณที่ใช้ (งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/

      เงินสะสม/เงินทุนส�ารองเงินสะสม)

๕ จ�านวนคน
๖ จ�านวนครัวเรือน

๗ คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

42 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น   
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น   
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น   
 

 

กำรแก้ไขข้อมูล

กำรลบข้อมูล

ใส่รำยละเอียดข้อมูล ดังนี้

๑ แก้ไขวันที่ให้ความช่วยเหลือ (คลิกเลือกวันที่)

๒ แก้ไขประเภทการให้ความช่วยเหลือ
๓ แก้ไขงบประมาณที่ใช้ (งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/

      เงินสะสม/เงินทุนส�ารองเงินสะสม)

๔ แก้ไขจ�านวนคน
๕ แก้ไขจ�านวนครัวเรือน
๖ คลิกบันทึกแก้ไขข้อมูล

๑ คลกิปุ่ม “ยนืยนัลบข้อมลู” 
หากต้องการลบข้อมูล 
หากไม่ต้องการลบข้อมูล
ให้คลิกปุ่ม “Cancel”

43คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น   

 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น   

 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น   

 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น   

 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น   

 

ขั้นตอนกำรพิมพ์
    รำยงำน

รำยละเอียดข้อมูล ดังนี้
๑ พิมพ์รายงาน

๒ ออกรายงานในรูปแบบ Excel File (.xlsx)

กำรออกจำกระบบ

44 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



45คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภำคผนวก



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ .ศ .  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เงินอุดหนุน”  หมายความว่า  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั้งงบประมาณอุดหนุน  ให้แก่หน่วยงาน

ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ดําเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
“หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน”  หมายความว่า   
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
(๒) ส่วนราชการ  ได้แก่  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(๓) รัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  การไฟฟ้า  และการประปา 
(๔) องค์กรประชาชน  ได้แก่  องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้อง 

ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย   
และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(๕) องค์กรการกุศล  ได้แก่  องค์กรทางศาสนา  หรือองค์กรซึ่ ง มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อดําเนินงานการกุศลหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์มิใช่การมุ่งแสวงหากําไรที่จัดตั้งโดยถูกต้อง 
ตามกฎหมาย  หรือระเบียบ  หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ 
เงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้   

(๑) โครงการท่ีจะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ภำคผนวก ๑
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 หน้า   ๕ 
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(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้ เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน ์  
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก   
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่จะต้องดําเนินการเอง  และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  
ให้นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และตั้งงบประมาณไว้  
ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ห้ามจ่ายจากเงินสะสม  
ทุนสํารองเงินสะสม  หรือเงินกู้   

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ 
เงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้  
ดังนี้ 

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด    ไม่เกินร้อยละสิบ 
(๒) เทศบาลนคร     ไม่เกินร้อยละสอง 
(๓) เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล    ไม่เกินร้อยละสาม 
(๔) องค์การบริหารส่วนตําบล    ไม่เกินร้อยละห้า 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนเกินอัตราตามวรรคหน่ึง   

ให้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการตั้งงบประมาณ  โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกิน 
หนึ่งเท่าของอัตราส่วนตามวรรคหน่ึง  และให้ระบุเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
เพื่อประกอบการพิจารณา   

ข้อ ๖ กรณีที่เป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการ   
ตามโครงการที่อยู่ในภารกิจดังกล่าวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจจัดทํา
ประมาณการค่าใช้จ่ายส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้อ  ๔  โดยถือว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ  ๘  (๑)  
ทั้งนี้  ไม่นําเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมคํานวณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ  ๕ 

ข้อ ๗  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับ 
เงินอุดหนุนโดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการไว ้  
เป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามน้ัน  โดยให้แจ้งหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน
เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวโดยไม่ต้องมีเงินงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ   
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน  ทั้งนี้  ไม่นําเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวม
คํานวณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ  ๕ 
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ข้อ ๘ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับ  โดยแสดงเหตุผลความจําเป็น 
และรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดังกล่าว 

(๒) หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ  ยกเว้นกรณี
ตามข้อ  ๗  ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการขอรับ  
เงินอุดหนุน 

ข้อ ๙ เม่ืองบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  มีผลใช้บังคับแล้ว  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนทราบ  โดยให้แจ้งห้ามดําเนินการ   
หรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน 

ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  สําหรับ
องค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลให้จัดทําบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว  
ไม่น้อยกว่าสามคน  ทั้งนี้  ตามแบบท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ข้อ ๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของตน  หากมี
รายได้เพียงพอ  จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้  โดยให้เบิกจ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน 

ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายเ งินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ให้ เ งินอุดหนุนให้ เ ป็นไป   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๑๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
โครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   

ข้อ ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ   
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๗๔  ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๓  
เรื่อง  การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๒๙๑๖  ลงวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๓  เรื่อง  แนวทาง 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๒๖๙๗  
ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกีฬา  
ให้ถือว่าเป็นการให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้ 
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สําหรับกรณีที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงิน  ให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้ 

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกค านิยาม  “หน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนนุ”  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน”  หมายความว่า 
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
(๒) ส่วนราชการ  ได้แก่  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(๓) รัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  การไฟฟ้า  การประปา  และองค์การจัดการน้ าเสีย 
(๔) องค์กรประชาชน  ได้แก่  องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนท่ีจัดตั้งโดยถูกต้อง 

ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ  หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(5) องค์กรทางศาสนาซึ่งจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของหน่วยงาน
ของรัฐ  เช่น  วัด  มัสยิด 

(6) องค์กรการกุศล  ได้แก่  องค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือด าเนินงานการกุศลหรือบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  มิใช่การมุ่งแสวงหาก าไรที่จัดตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของหน่วยงาน
ของรัฐ  เช่น  มูลนิธิ  เหล่ากาชาดจังหวัด” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (1)  ของข้อ  4  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“(๑)  โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน  
และโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร  หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอื่นในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เว้นแต่จะอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  7  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ 
เงินอุดหนุนโดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการไว้  
เป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามนั้น 

ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการและให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ  4  โดยถือว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนตามข้อ  8  (1)  โดยไม่ต้องมีเงินงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพ่ือใช้จ่าย 
ในการด าเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน  ท้ังนี้  ไม่น าเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมค านวณ  
อยู่ในอัตราส่วนตามข้อ  5” 

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตอ้งด าเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(1) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  
ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับ  โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็น 
และรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดังกล่าว 

(๒) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ   
ยกเว้นกรณีตามข้อ  7  ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการขอรับเงินอุดหนุน  ในกรณีเป็นโครงการก่อสร้าง  ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามจ าแนก
งบประมาณ  ต้องมีงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบห้าของค่าใช้จ่ายโครงการ  เว้นแต่กรณี  
เป็นนโยบายรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย  ส่วนกรณีอ่ืน ๆ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณา
ตามสถานะทางการคลัง 

(3) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องด าเนินการตามโครงการเอง  โดยไม่สามารถมอบหมาย
ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนได้” 
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ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๙  เมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมมีผลใช้บังคับแล้ว  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ  และห้ามหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน
ด าเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน  เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  
หรือการอุดหนุนงบประมาณตามข้อ  7 

ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  เว้นแต่กรณี
การขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ  6  และข้อ  7  ส าหรับองค์กรประชาชน  องค์กรทางศาสนา  และองค์กร
การกุศลให้จัดท าบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามคน  
ทั้งนี้  ตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนด” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

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

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การช่วยเหลือประชาชน”  หมายความว่า  การให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ 

ความเดือดร้อน  หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดํารงชีพ  โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน  
หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น  ตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   
และองค์การบริหารส่วนตําบล 

“ผู้บริหารท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

“บุคลากร”  หมายความว่า  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือประชาชนท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

“สาธารณภัย”  หมายความว่า  สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ภำคผนวก ๒
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“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  หมายความว่า  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  และให้หมายรวมถึงการช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ไร้ที่พึ่ง  ด้วย 

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

ว่าด้วยโรคติดต่อ 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  และโรคระบาด 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ยา”  หมายความว่า  ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความวินิจฉัย

ปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 

หลักการช่วยเหลือประชาชน 
 

 

ข้อ ๕ การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้  จะต้องดําเนินการในขอบเขตอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย  โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง  และความจําเป็น
เหมาะสม 

ข้อ ๖ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ของตน  และต้อง
ดําเนินการช่วยเหลือโดยฉับพลันทันที  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถให้ความช่วยเหลือได้
ภายในขอบอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สําหรับการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  หรือการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อต้องเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน  

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

ในกรณีการช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งไม่เพียงพอ  หรือมีความจําเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เพิ่มเติมให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา  ทั้งนี้  ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบนี้ 
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 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
     

 

 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจําเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์  
การช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย  ก่อนให้การช่วยเหลือ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 

 

ข้อ ๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  คณะหนึ่ง  
เรียกว่า  “คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

(๑) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วย 
 (ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
  หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ได้รับมอบหมาย  
  จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (ข) ท้องถ่ินจังหวัด เป็นกรรมการ 
 (ค) ผู้แทนส่วนราชการท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ 
  จากผู้ว่าราชการจังหวัดจํานวนไม่เกิน  ๒  คน   
 (ง) ผู้แทนประชาคม  ที่นายกองค์การ เป็นกรรมการ 
  บริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจํานวนไม่เกิน  ๓  คน 
 (จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและ 
  ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    จํานวนไม่เกิน  ๒  คน 
(๒) กรณีเทศบาล  ประกอบด้วย 
 (ก) นายกเทศมนตรี  หรือรองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
    ที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี 
 (ข) ข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ 
  ที่ท้องถ่ินจังหวัดมอบหมาย   
 (ค) ผู้แทนส่วนราชการ  ที่ได้รับมอบหมายจากนายอําเภอ เป็นกรรมการ 
    จํานวนไม่เกิน  ๒  คน   
 (ง) ผู้แทนประชาคม  ที่นายกเทศมนตรคัีดเลือก   เป็นกรรมการ 
  จํานวนไม่เกิน  ๓  คน 
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 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
     

 

 

 

 (จ) ปลัดเทศบาล     เป็นกรรมการ 
       และเลขานุการ 
 (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานของเทศบาล  ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการ 
  จากนายกเทศมนตรี  จํานวนไม่เกิน  ๒  คน    และผู้ช่วยเลขานุการ 
(๓) กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล  ประกอบด้วย 
 (ก) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล    เป็นประธานกรรมการ 
  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   
  จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
 (ข) ข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด    เป็นกรรมการ 
    ที่ท้องถ่ินจังหวัดมอบหมาย   
 (ค) ผู้แทนส่วนราชการท่ีได้รับมอบหมายจากนายอําเภอ    เป็นกรรมการ 
    จํานวนไม่เกิน  ๒  คน   
   (ง) ผู้แทนประชาคม  ที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคัดเลือก   เป็นกรรมการ 
   จํานวนไม่เกิน  ๓  คน 
   (จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    เป็นกรรมการ 
          และเลขานุการ 
   (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบล    เป็นกรรมการ 
   ที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย    และผู้ช่วยเลขานุการ

    จํานวนไม่เกิน  ๒  คน  
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่  

ดังนี้ 
(๑) ให้นํารายชื่อของประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนที่สํารวจโดยหน่วยงานของรัฐ   

และรายชื่อประชาชนท่ียื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ  ๑๒   
มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ 

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

(๓) รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ต่อไป 

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

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม   
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
     

 

 

 

ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม
ลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

หมวด  ๓ 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย 

 
 

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

กรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ 
ความเสียหาย  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า  การซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่า   
และการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่า  ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อนการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้คํานึงถึงสถานะทางการคลัง 

หมวด  ๔ 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 

ข้อ ๑๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  นอกจากกรณี  
การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์ 
จะขอรับความช่วยเหลือ  ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ  9   

หมวด  ๕ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

ข้อ ๑๓ เม่ือเกิดโรคติดต่อ  โรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  
หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินนั้นดําเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน  การควบคุม  การแพร่  และการระงับการระบาด
ของโรคน้ัน  หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์  องค์ความรู้เก่ียวกับ
โรคติดต่อ  การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน 
การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
     

 

 

 

ข้อ ๑๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยได้ว่าเกิดโรคตามข้อ  ๑๓  
ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการป้องกัน  การควบคุม  การแพร่  และการระงับการระบาดของโรค  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมดําเนินการหรือสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว   

กรณีมีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว  แต่ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างครอบคลุม  
หรือไม่สามารถระงับการระบาดของโรคติดต่อได้  จะส่งผลทําให้เกิดการแพร่ระบาด  ที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการ  การป้องกัน 
และควบคุมโรคได้   

ข้อ ๑๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ  ดังนี้   

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

(๒) เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง 
ความจาํเป็น  เหมาะสม  และประหยัด 

หมวด  ๖ 
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ   

 
 

ข้อ ๑๖ การช่วยเหลือประชาชน  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  ที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง  โดยอนุโลม 

(๒) การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์  โดยอนุโลม   

(๓) การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสุข  โดยอนุโลม 

หมวด  ๗ 
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน 

 
 

ข้อ ๑๗ การช่วยเหลือประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําโครงการแสดง
สาระสําคัญของกิจกรรมที่ต้องดําเนินการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ 
หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามประเภท 
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 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
     

 

 

 

ของรายจ่าย  ทั้งนี้  ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายด้วย 

ข้อ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน  จําเป็นเร่งด่วน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่าย
จากงบกลาง  ประเภทเงินสํารองจ่าย  ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
โดยโครงการ  ไม่จําเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๙ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยใช้เป็นสถานที่กลาง  
เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน  การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  สําหรับวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็น 
ในการบริหารงานของสถานท่ีกลางดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการท่ีเป็นที่ตั้ง
ของสถานที่กลางดําเนินการแทนก็ได้   

ข้อ ๒๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือตาม 
ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  ไประยะหนึ่งแล้วและคาดการณ์ได้ว่า  หากจะใช้งบประมาณเพื่อให้ 
ความช่วยเหลือต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการคลังในการบริหารหรือการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานต่อส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อให้
ความช่วยเหลือต่อไป 

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

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๒ กรณีที่ อง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินใดได้ช่ วยเหลือประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี  
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๓ สําหรับการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย  หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องก่อนวันที่
ระเบียบนี้  ใช้บังคับและยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์นั้นจนกว่า 
จะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

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

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

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

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

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

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

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

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

“เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย”  หมายความว่า  เกษตรกรผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน   
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ  มีชีวิตอย่างยากล าบาก  ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

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

ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน  เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  หรือการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์  
การช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย  ก่อนให้การช่วยเหลือ” 

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

“ข้อ ๗ กรณีมีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิด   
สาธารณภัย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  ดังนี้ 

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

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

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

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

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

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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“(ก)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีได้รับ
มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล” 

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

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

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

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

“ข้อ ๑๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  นอกจาก
กรณีการช่วยเหลือดา้นสาธารณภัยฉุกเฉิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์
จะขอรับความช่วยเหลือ  ยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ  ๙ 

ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ  ในการช่วยเหลือประชาชน  ให้อยู่ในดุลพินิจ  
ของคณะกรรมการตามระเบียบนี้ที่จะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ทั้งนี้  
ไม่เกินอัตราตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด”   

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

“หมวด  ๔/๑ 
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มรีายได้นอ้ย 

 
 

ข้อ ๑๒/๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย   
ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ  ในเรื่องดังต่อไปนี้” 

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

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  และประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ  
ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเสนอคณะกรรมการตามข้อ  9  
พิจารณา”   

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

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

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

“(๔)  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยอนุโลม” 

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

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

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

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

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  76  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  มาตรา  69  และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  
มาตรา  5  และมาตรา  88  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  และ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจ าตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่
ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน  ลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  หรืองบรายจ่ายอ่ืนใดท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน  และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยด้วย   

ข้อ 4 การเบิกจ่ายตามระเบียบนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการเบิกจ่าย 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ   

ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  ค าสั่งหรือ
หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตรา  
ที่ก าหนดไว้    

ข้อ 6 หลักฐานการจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก ากับดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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ในกรณีที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามระเบียบนี้อันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ  
ความเสียหาย  ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 

ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี ้ และให้มีอ านาจตีความ  วินิจฉัยปญัหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้ขอท าความตกลง
กับปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   

หมวด  1 
ค่าตอบแทน 

 
 

ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายได้ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  
ประหยัด  และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ   

(1) ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น  ภาษาต่างประเทศ  หรือภาษามือ   
(2) ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือ  หรือเอกสาร 
(3) ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือส ารวจข้อมูล  เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือ

ส ารวจข้อมูล 
ในกรณีที่ผู้แปล  หรือผู้จัดเก็บ  หรือผู้ส ารวจข้อมูล  เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่  มิให้ได้รับค่าตอบแทน 
หมวด  2 
ค่าใช้สอย 

 
 

ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย  มีดังต่อไปนี้   
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ  ระหว่างการรับเสด็จ  ส่งเสด็จ  หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ  

ส่งเสด็จ  พระมหากษัตริย์  พระราชินี  พระบรมวงศานุวงศ์ 
(2) ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่  หรือการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(4) ค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้  พานพุ่มเงินพุ่มทอง  กรวยดอกไม้  พวงมาลัย  

ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  หรือพวงมาลา  ส าหรับวางอนุสาวรีย์  หรือใช้ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ   
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(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารในกรณีที่มี  
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร  ค่าเช่าห้องประชุม  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็น  เป็นต้น   

(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ส าหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก  
เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกรณีการตรวจเย่ียมหรือตรวจราชการ  การแถลงข่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  หรือช ารุด
เสียหายจากการใช้งานปกติ 

(8) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ  กรณีเดินทางไปราชการตา่งประเทศ
ชั่วคราว  กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย  ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นส่วนรวม   

(9) ค่าโล่  ใบประกาศเกียรติคุณ  ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ  ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ  หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ  หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ   

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์   
(11) ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร  เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ 

ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ  กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด  หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ  และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ  ที่ท าให้  
ไม่สามารถเดินทางได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ 

(12) ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน   

(13) ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(1๔) ค่าใช้จ่ายในการประดับ  ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1๕) ค่าบริการ  หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง  แมง  หนู  หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ  

น าโรคร้ายมาสู่คน  และให้หมายความรวมถึงการก าจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
หรือบ้านพักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

(๑๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารส าหรับผู้ป่วยสามัญ  ผู้ป่วยโรคเรื้อน  ของสถานบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  หรืออาหาร  นม  อาหารเสริม  ส าหรับเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๗) ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก  หรือการจัดซื้อหนังสือ  จุลสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ์  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม   

(1๘) ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล  จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้พักอาศัย 
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(1๙) ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ  ส าหรับรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาโดย
วิธีการซื้อ  การยืม  การเช่า  หรือรับบริจาค  หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   

(๒๐) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ  และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์  และวิทยุ 
(๒๑) ค่าระวาง  บรรทุก  ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยกเว้น   

ค่าระวาง  บรรทุก  ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ 
(๒๒) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น  เพ่ือใช้ปฏิบัติร าชการ 

กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว 
(๒3) ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี  และเชื้อเอชไอวีจาก  

การปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ  และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ลูกจ้างประจ าที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล   

ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้  ในวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

ข้อ ๑2 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามข้อ  ๑๑  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่ก าหนดให้ส่วนราชการ   

ในกรณีกระทรวงการคลังไม่ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยเรื่องใดตามข้อ  ๑๑  ไว้  
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

ข้อ 13 ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้  มิให้เบิกจ่าย 
(1) ค่าจัดท าสมุดบันทึก  สมุดฉีก  หรือของช าร่วย  เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
(2) ค่าจัดพิมพ์  ค่าจัดส่ง  ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ  และ

ค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ค่าพวงมาลัย  ดอกไม้  ของขวัญ  หรือของเยี่ยมผู้ป่วย  เพ่ือมอบให้กับองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  บุคคล  เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
(4) ค่าทิป 
(5) เงินหรือสิ่งของบริจาค 
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ  หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น 
(7) ค่าใช้สอยที่ไม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ข้อ 14 ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน  รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่า   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ตามอัตรา  ดังนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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(๑) การเช่าอาคารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  เก็บเอกสารหรือพัสดุต่าง  ๆ  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินอัตราตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน  หรือในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นต้องเช่าในอัตรา  
เกินตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน  ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อเดือน 

(๒) การเช่าที่ดินเพ่ือใช้ในราชการ  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราห้าหมื่นบาทต่อเดือน 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เกินอัตราที่ก าหนดไว้ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาด  และ  
ต้องบันทึกเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ายในอัตรานั้นไว้ด้วย 

ข้อ 15 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีในชั้นศาล  การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ   
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 

ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นค าขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชดใช้กรณีที่ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการ 
ปฏิบัติหน้าที่  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น 

หมวด  3 
ค่าวัสด ุ

 
 

ข้อ 17 ค่าวัสดุตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และ  
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ   

หมวด  4 
ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

ข้อ 18 ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

(1) ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ า  ค่าโทรศัพท์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และบ้านพักราชการ 
ที่ไม่มีผู้พักอาศัยให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

(2) ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวงตราไปรษณีย์  
หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต  ค่าวิทยุสื่อสาร  เป็นต้น 

(๔) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง   

้หนา   ๖
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 19 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบนี้   ที่ ได้ด าเนินการไปแล้ว   
ที่ได้กระท าโดยสุจริต  และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่ชอบตามระเบียบนี้ 

ข้อ 20 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ 
ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น ๆ  ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๗
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณฉีุกเฉนิ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

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

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

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

กรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  

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

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

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

“ฉุกเฉิน”  หมายความว่า  เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น 
ในเวลาอันใกล้และจ าเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ภำคผนวก ๔

70 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



“ผู้ประสบภัยพิบัติ”  หมายความว่า  ผู้ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน  แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

“การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร”  ให้หมายความรวมถึง  การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย 

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

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

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไม่ได้ก าหนดไว้  หรือการยกเว้นการปฏิบัติในกรณีใด
ตามระเบียบนี้ให้ส่วนราชการขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๑ 
เงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ดังนี้ 

(๑) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส านักนายกรฐัมนตรี ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงกลาโหม   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๓) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคม 
 และความมั่นคงของมนุษย ์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๔) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงมหาดไทย ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๖) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๗) กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(๘) ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  แหง่ละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ในการนี้  ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ านาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม  (๒)  แก่หน่วยงาน

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

กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจอนุมัติให้ส่วนราชการอื่น
มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ตามความเหมาะสมจ าเป็น   
และกรณีที่วงเงินทดรองราชการไม่พอ  ให้ส่วนราชการดังกล่าวหรือส่วนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถ  
ขอขยายวงเงินทดรองราชการเพ่ิมโดยตรงต่อกระทรวงการคลังได้  แล้วให้รายงานการอนุมัติดังกล่าว  
ให้นายกรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๙ การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามข้อ  ๘  ให้เป็นอ านาจของ 
ผู้ด ารงต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้   

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

ของอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให้  ให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ 
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  แล้วแต่กรณี 

ผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่ง  อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นข้าราชการ
ในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้ 

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

้หนา   ๓๘
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ข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการตามข้อ  ๘  ยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อน  ดังต่อไปนี้   

(๑) เมื่อส่วนราชการตามข้อ  ๘  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว 

(๒) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

(๓) มีการประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิ 

 
 

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

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

และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  ของผู้ประสบภัยพิบัติโดยจัดท าบัญชีเป็นประเภทไว้ 
(๒) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด   

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

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

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

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

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

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

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

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง  
และไม่ซ้ าซ้อน 

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

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

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

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

(๘) พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินร่วมกับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ  ๑๑  หรือข้อ  ๑๓  ต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

74 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้   
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

หมวด  ๓ 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ

 
 

ข้อ ๑๖ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางหลักเกณฑ์
ส าหรับส่วนราชการในการด าเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิด  
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด  โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  
ของผู้ประสบภัยพิบัติ  แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด 

ข้อ ๑๗ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการ  
เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้ 

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

(๑) ในกรณีกรุงเทพมหานคร  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 

(๒) ในกรณีจังหวัดอื่น  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 

ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้  
ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้ด าเนินการตามข้อ  ๒๐ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ไม่ใช้บังคับกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
ที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด  ทั้งนี้  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการ
ตามข้อ  ๑๙ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ข้อ ๑๙ การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจากภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน  เม่ือไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้ว
และงบประมาณไม่เพียงพอ  อาจใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามข้อ  ๘  (๔)  ได้ 

ข้อ ๒๐ เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

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

ของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

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

ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีการประกาศตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหมวดนี้ 

ข้อ ๒๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้   

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

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

้หนา   ๔๒
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(๓) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนเงินทดรองราชการ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแก่ส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  โดยไม่ต้อง
ให้ส่วนราชการดังกล่าวขอรับการสนับสนุนก่อนได้   

(๔) กรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอ
หรือถูกสั่งการ  หน่วยงานดังกล่าวสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง 

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

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

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

(๒) ในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ  หรือถูกสั่ งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
ให้ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด 

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

(๔) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หรือกระทรวงสาธารณสุข  มีอ านาจ 
โอนเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดเพ่ือใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติได้ตามภารกิจของส่วนราชการเจ้าของเงิน  โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้ 
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(๕) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจโอนเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัดโดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้ 

การโอนเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่ จังหวัด 
ให้ด าเนินการตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

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

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่กระทรวงกลาโหมก าหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๒๕ การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  ให้ท า 
เป็นหนังสือ  ซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

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

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

การให้ความช่วยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใด ๆ  หรือโดยวิธีอื่นใดและให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลัง
โดยด่วนที่สุด 

การขอรับการสนับสนุนระหว่างส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ส่วนราชการ 
ท าสัญญายืมเงินตามระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๒๖ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ส่วนราชการ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วยกันกับเอกชนและองค์กรการกุศล 
ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้ าซ้อนกัน 
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หมวด  ๔ 
การจ่ายและการชดใช้เงนิทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่าย  
เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หากมีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังก่อน 

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

ข้อ ๒๙ ในการจ่ายเงินรายใด  ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้ 
ลงลายมือชื่อไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ  ให้ผู้รับเงินท าใบส าคัญ 
รับเงินตามระเบียบของทางราชการ 

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

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

(๒) เมื่อได้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว  ให้จัดท า
รายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบส าคัญต้นฉบับไว้ที่ส่วนราชการนั้น
เพื่อให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

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

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

ทั้งนี้  ให้ส านักงานคลังจังหวัดตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของส านักงานป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

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

ข้อ ๓๓ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินในเรื่องใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติ  
ตามระเบียบของทางราชการ 

หมวด  ๕ 
การจดัหาและการควบคุมพสัดุ 

 
 

ข้อ ๓๔ การจัดหาพัสดุ  การตรวจรับพัสดุ  และการบริหารพัสดุ  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

หมวด  ๖ 
การตรวจสอบติดตามการใชจ้่ายเงินทดรองราชการ 

 
 

ข้อ ๓๕ การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของส่วนราชการตามข้อ  ๘   
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้ผู้มีอ านาจ 
ตามข้อ  ๙  มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น ๆ  ด าเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวทราบ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๒) กรณีส่วนราชการตามข้อ  ๘  (๘)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของจังหวัดด าเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ  แล้วรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวทราบ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 

ให้ส านักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด 

ข้อ ๓๖ ให้ส่วนราชการและจังหวัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ตามข้อ  ๓5  ไปยังกรมบัญชีกลาง  ตามแบบและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด  ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว 

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

ให้กรมบัญชีกลางเป็นศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง  
มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ   เกี่ยวกับปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นธรรม  หรือไม่เป็นไปตามระเบียบนี้  พร้อมท้ัง
ตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร  และเมื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแล้ว  ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม 
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังทราบด้วย 

(๒) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย 
เงินทดรองราชการกระทรวงการคลังมอบหมาย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

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

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ข้อ ๔๐ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และอัตราในการจ่าย  
เงินทดรองราชการตามระเบียบนี้  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด  เพี่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้ 

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

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ภำคผนวก ๕
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 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
วาดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่พิจารณาเห็นว า   สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปจจุบัน   
ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  เปนเหตุใหครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง  ประสบปญหา 
ความเดือดรอนเพิ่มข้ึนอีกเปนอันมาก  ดังนั้น  เพื่อใหการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยที่ประสบ
ความเดือดรอน  สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  และทั่วถึงย่ิงข้ึน  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  วาดวยการสงเคราะห
ครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก   
  (๓.๑) ระเบียบกรมประชาสงเคราะห  วาดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย

และผูไรที่พึ่ง  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 
  (๓.๒) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  วาดวยการสงเคราะหครอบครัว 

ผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้   
“ครอบครัวที่ประสบความเดือดรอน”  หมายความวาครอบครัวผูมีรายไดนอยที่ประสบ

ความเดือดรอน  เพราะสาเหตุหัวหนาครอบครัว   
  (๔.๑) ตาย 
  (๔.๒) ทอดทิ้ง  สาบสูญ  หรือตองโทษจําคุก 
  (๔.๓) เจ็บปวยรายแรงหรือพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพได 
  (๔.๔) ประสบภาวะยากลําบากในการดํารงชีพ 
  (๔.๕) ไมสามารถดูแลครอบครัวไดดวยเหตุอื่นใด 
“ผูไรที่พึ่ง”  หมายความวา  บุคคลผูปราศจากทรัพยส่ิงของหรือรายไดสําหรับยังชีพ  และไมมี

ผูใหพึ่งพาอาศัย 
“อธิบดี”  หมายถึง  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ภำคผนวก ๖
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 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๕ การย่ืนคําขอรับการสงเคราะห 
  (๕.๑) ในเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอไดที่ 
   (๕.๑.๑) สํานักคุมครองสวัสดิภาพชุมชน  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
   (๕.๑.๒) ศูนยคุมครองสวัสดิภาพชุมชน  เขต  ๑ - ๑๒ 
  (๕.๒) ในเขตภูมิภาค  ใหย่ืนคําขอไดที่ 
   (๕.๒.๑) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
   (๕.๒.๒) สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๑ - ๑๒ 
   (๕.๒.๓) หนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ขอ ๖ การสงเคราะหใหดําเนินการตามหลักการสังคมสงเคราะห  โดยเลือกวิธีการ 

ที่เหมาะสมกับสภาพปญหาของผูย่ืนคํารองแตละราย  ทั้งนี้  ใหนักสังคมสงเคราะห  หรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมาย  เปนผูดําเนินการศึกษาพิจารณา  วินิจฉัยปญหา  และติดตามผล  กับใหเรียกหลักฐานตาง ๆ  
ไดแก  ใบมรณบัตร  หรือสําเนาทะเบียนบาน  หรือใบรับรองแพทย  หรือหนังสือรับรองจากเรือนจํา  
หรือผูกํากับการสถานีตํารวจในพื้นที่  หรือเอกสารอื่นใดอยางหนึ่งมาประกอบการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นเพื่ออนุมัติ 

ขอ ๗ การอนุมัติเบิกจายเงินหรือส่ิงของหรือกรณีอื่น ๆ  ในการสงเคราะหครอบครัว 
ที่ประสบความเดือดรอน  ใหเสนอตออธิบดี  หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติ 

ขอ ๘ การดําเนินงานสงเคราะหครอบครัวที่ประสบความเดือดรอน   ตามขอ   ๗   
ใหดําเนนิการตามความจําเปนดังตอไปนี้ 

  (๘.๑) ชวยเหลือดานการเงินหรือส่ิงของเปนวงเงินในการชวยเหลือไมเกิน  คร้ังละ  
๓,๐๐๐  บาทตอครอบครัว  และชวยติดตอกันไมเกิน  ๓  คร้ังตอครอบครัวตอปงบประมาณ  ตามรายการ
ดังนี้ 

   (๘.๑.๑) คาเคร่ืองอุปโภคบริโภค  และหรือคาใชจายในการครองชีพ 
ตามความจําเปน 

   (๘.๑.๒) คารักษาพยาบาล  เชน  คายา  คาอุปกรณการรักษา  คาอาหาร   
ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการสั่ง  และรวมถึงคาพาหนะ  คาอาหาร  ระหวางติดตอ
รักษาพยาบาล  เทาที่จําเปน  เวนแตในกรณีไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานอื่น 

   (๘.๑.๓) คาซอมแซมที่อยูอาศัยเทาที่จําเปน 
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 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

   (๘.๑.๔) ชวยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพ  รวมถึงการรวมกลุม 
   (๘.๑.๕) กรณีอื่น ๆ  เทาที่จําเปนตามที่อธิบดี  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

อนุมัติเปนการเฉพาะราย   
  (๘.๒) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  แกปญหากรณีตาง  ๆ   ตามหลักวิชาการสังคม

สงเคราะห  เชน  การประกอบอาชีพ  การติดตอหางานอาชีพ  หรือบริการอื่น ๆ 
ขอ ๙ ในการจัดหาส่ิงของชวยเหลือครอบครัวที่ประสบความเดือดรอนตามระเบียบนี้   

ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ   
ขอ ๑๐ ใหหนวยงานรายงานการเบิกจายเงิน  หรือส่ิงของ  หรือการอื่นใดในการชวยเหลือ

ครอบครัวที่ประสบความเดือดรอนหรอืผูไรที่พึ่ง  ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ทราบทุกส้ินเดือน  
และเมื่อส้ินปงบประมาณ  ใหสรุปผลการดําเนินงาน  ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ทราบดวย 

ขอ ๑๑ ใหผูอํานวยการสํานักบริการสวัสดิการสังคม  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
พนิตา  กําภู  ณ  อยุธยา 

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยรายจา่ยเกี่ยวกับทนุการศึกษาส าหรับนกัศึกษา  และการให้ความชว่ยเหลอืนักเรียน   

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  มาตรา  74  (9)  และมาตรา  76  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  มาตรา  69  และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  2496  มาตรา  67  (9)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2505  มาตรา  5  มาตรา  85  (10)  และมาตรา  88  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศกึษา
ส าหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

และองค์การบริหารส่วนต าบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
“นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาล  ประถมศึกษา   

และมัธยมศึกษา 
“นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า 
“ผู้ยากจน”  หมายความว่า  ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน  มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ  

มีชีวิตอยู่อย่างยากล าบาก  และขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน   
“ผู้ด้อยโอกาส”  หมายความว่า  ผู้ ท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถด ารงชีวิต 

ได้เท่าเทียมกับผู้อื่น   
ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา   

หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงสถานะการเงินการคลัง   

้หนา   ๗
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ข้อ 5 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  เห็นควรให้มีรายจ่ายตามข้อ  4  ในปีงบประมาณใด  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(1) ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือไว้ใน 
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ 

(2) ให้ตั้งงบประมาณตาม  (1)  ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้  ดังนี้ 

 (ก) รายได้จริงไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสาม  แต่ไม่เกิน  
หนึ่งล้านบาท   

 (ข) รายได้จริงเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน
ร้อยละสองจุดห้า  แต่ไม่เกินสามล้านบาท 

 (ค) รายได้จริงเกินสองร้อยล้านบาทขึ้นไป  ตั้งงบประมาณได้ไม่เ กินร้อยละสอง   
แต่ไม่เกินห้าล้านบาท 

ข้อ 6 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา  และนักเรียนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 
อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระยะเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(2) เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส   
ข้อ 7 ให้นักศึกษา  นักเรียน  หรือผู้ปกครอง  ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ
ตามระเบียบนี้ 

ให้ปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือตามวรรคสอง  ณ  ส านักงาน
หรือที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และที่ท าการหมู่บ้าน  ชุมชน  ให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
สิบห้าวันท าการ 

ข้อ 8 การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ต้องเป็นการศึกษา
ในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  แต่ต้องไม่สูงกวา่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ข้อ 9 นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ   

้หนา   ๘
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ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายส าหรับทุนการศึกษา  ให้เบิกจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเล่าเรียน  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าบ ารุง  ค่าหน่วยกิต  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา   
ตามอัตราที่สถาบันการศึกษาก าหนด  แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสามหมื่นสามพันบาทต่อคน 

ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการศึกษา
ของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ดังนี้ 

(1) ระดับเด็กเล็ก  ระดับเด็กอนุบาล  และระดับประถมศึกษา  ไม่เกินภาคการศึกษาละ 
หนึ่งพันบาทต่อคน  แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสองพันบาทต่อคน 

(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ไม่เกินภาคการศึกษาละสองพันบาทต่อคน  แต่ไม่เกิน 
ปีการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน 

(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ไม่เกินภาคการศึกษาละสามพันบาทต่อคน  
แต่ไม่เกินปีการศึกษาละหกพันบาทต่อคน 

ข้อ 12 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษายืมเงินเพ่ือจ่ายให้แก่นักศึกษา  
ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา  และให้น าใบส าคัญรับเงินมาเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืม  รวมทั้งให้ติดตาม
ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษาจากผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามาประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินด้วย 

ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยืมเงินเพ่ือจ่ายให้แก่นักเรียน  
ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ  และให้นักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในใบส าคัญรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐาน  
ส่งใช้เงินยืม   

ข้อ 13 การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาส  ที่ยังด าเนินการ  
ไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 14 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบยีบนี้  และให้มีอ านาจตีความ  วินิจฉัยปญัหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด 
ในวรรคหนึ่ง  ให้ขอท าความตกลงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒

92 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๘

93คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



94 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



95คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



96 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



97คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



98 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



99คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



100 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๙

101คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



102 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



103คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๑๐

104 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



105คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



106 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



107คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๑๑

108 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



109คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



110 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๑๒

111คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



112 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



113คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



114 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



115คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



116 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



117คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



118 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



119คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



120 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



121คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



122 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๑๓

123คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



124 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



125คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๑๔

126 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



127คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๑๕

128 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



129คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๑๖

130 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



131คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี

ภำคผนวก ๑๗

132 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี 133คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๑๘

134 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



135คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๑๙

136 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



137คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



138 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๒๐

139คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



140 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



141คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



Ў㌎ᤎ㌎⨎ ㈎ ⌎ ᨎㄎ എ

142 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



⨎ ㈎ ⌎ ᨎㄎ എ

143คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



1

144 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



2

145คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



3

146 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



4

147คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



5

148 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



6

149คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



7

150 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



8

151คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



9

152 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



10

153คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



11

154 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



12

155คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



13

156 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



157คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



158 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



159คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



160 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๒๑

161คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๒๒

162 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



163คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๒๓

164 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



165คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภำคผนวก ๒๔

166 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



167คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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