
 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: งำนบริกำรให้ควำมช่วยเหลือสำธำรณภัย อัคคีภัย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: งานบริการให้ความชว่ยเหลือสาธารณภยั อคัคีภยั 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการเงือ่นไขตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 

2) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการ เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2556 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการเง่ือนไขตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2556 ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเตมิ(ฉบบัท่ี 2)พ.ส.2549 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2552  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการให้ความชว่ยเหลือสาธารณภยั อคัคีภยั 
13/09/2558 14:29  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เลขที ่100 หมู่ที ่2 ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา/ติดต่อ

ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหตุ – 
 

 



 
 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
อาศยัอ านาจตามความในข้อ 27 แหง่ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
พิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลงัจงึก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
พิบตักิรณีฉกุเฉินไว้ดงัตอ่ไปนี ้
1. หลกัเกณฑ์นีเ้รียกว่า &amp;ldquo;หลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน 
พ.ศ.2551&amp;rdquo; 
2. หลกัเกณฑ์นีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2551 เป็นต้นไป 
3. ให้ยกเลิกหลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ท่ี
ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2546บรรดาหลกัเกณฑ์ และค าสัง่อ่ืนใดท่ีก าหนดไว้แล้วในหลกัเกณฑ์นี ้หรือซึง่
ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์นี ้ให้ใช้หลกัเกณฑ์นีแ้ทน 
4. ขอบเขตการจา่ยเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ตามความหมายแหง่
ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน 
5. การจา่ยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ให้ปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
และอตัราดงัตอ่ไปนี ้
5.1 ด้านการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ให้ด าเนินการชว่ยเหลือสิ่งของหรือจา่ยเป็นเงิน โดยค านงึถึงสภาพและเหตกุารณ์
ตามความเหมาะสม ดงันี ้
5.1.1 คา่อาหารจดัเลีย้งมือ้ละไมเ่กิน 30 บาท / วนั / คน และชว่ยเหลือเป็นถงุยงัชีพชดุละไมเ่กิน 500 บาท / 
ครอบครัว 
5.1.2 คา่เคร่ืองครัวและอปุกรณ์ในการประกอบอาหาร เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 3,500 บาท 
5.1.3 คา่จดัซือ้หรือจดัหาน า้ส าหรับบริโภคและใช้สอยในท่ีอยู่อาศยัเทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นจนกวา่เหตกุารณ์
ประสบภยัพิบตัจิะเข้าสูภ่าวะปกติ 
5.1.4 คา่วสัดซุ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัประจ า ซึง่ผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นเจ้าของท่ีได้รับความเสียหายบางสว่น และท่ีอยู่
อาศยัของพระภิกษุสามเณรในวดัท่ีได้รับความเสียหายบางสว่นเทา่ท่ีจา่ยจริงหลงัละไมเ่กิน 20,000 บาท 
5.1.5 คา่วสัดกุ่อสร้างท่ีอยู่อาศยัประจ า ซึง่ผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นเจ้าของท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั และท่ีอยู่อาศยั
ของพระภิกษุสามเณรในวดัท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั เทา่ท่ีจา่ยจริงหลงัละไมเ่กิน 30,000 บาท 
5.1.6 คา่วสัดซุ่อมแซมยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสตัว์ท่ีได้รับความเสียหายบางสว่น เท่าท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 3,000 บาท 
5.1.7 คา่วสัดสุร้างยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสตัว์ท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั เทา่ท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 8,000 บาท 
5.1.8 คา่อปุกรณ์แสงสวา่งในท่ีอยู่อาศยัแทนของเดมิ เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 200 บาท 



 
 

 

 
5.1.9 กรณีต้องเชา่ท่ีพกัให้ผู้ประสบภยั ให้จา่ยคา่เชา่ท่ีพกัระยะเวลาไมเ่กิน 7 วนั เทา่ท่ีจา่ยจริง ในอตัราคนละไมเ่กิน 
100 บาท ตอ่วนั 
5.1.10 กรณีท่ีผู้ประสบภยัพิบตัเิชา่บ้านเรือนของผู้ อ่ืนและบ้านเชา่เสียหายจากภยัพิบตัทิัง้หลงัหรือเสียหายบางสว่น
จนอยู่อาศยัไมไ่ด้ ให้ชว่ยเหลือเป็นคา่เชา่บ้านแก่ผู้ประสบภยัพิบตัเิทา่ท่ีจ่ายจริงในอตัราครอบครัวละไมเ่กินเดือนละ 
1,500 บาท เป็นเวลาไมเ่กิน 2 เดือน 
5.1.11 คา่ดดัแปลงสถานท่ีส าหรับเป็นท่ีพกัชัว่คราว เทา่ท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 2,000 บาท หรือคา่สร้างท่ีพกั
ชัว่คราว เทา่ท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 4,000 บาท หรือคา่ผ้าใบหรือผ้าพลาสตกิหรือวสัดอ่ืุน ๆ ส าหรับกนัแดด
กนัฝนและป้องกนัอทุกภยั เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 800 บาท 
5.1.12 คา่ใช้จา่ยในการจดัสาธารณปูโภคในท่ีพกัชัว่คราว 
(1) คา่ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามท่ีการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจะเรียกเก็บ ส าหรับกรณีท่ีท้องท่ีนัน้ไมมี่
ไฟฟ้า ให้จดัอปุกรณ์แสงสวา่งอ่ืน ๆ ทดแทนได้เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น (2) จดัหาน า้บริโภคและใช้สอย จาก
หนว่ยงานท่ีจงัหวดัและอ าเภอมีอยู่ เชน่ การประปาสว่นภูมิภาค การประปานครหลวง หนว่ยดบัเพลิงเทศบาล เป็น
ต้น หรือจดัซือ้อปุกรณ์บรรจนุ า้ตามความจ าเป็นของจ านวนผู้ประสบภยัพิบตัิ รวมทัง้การจดัซือ้เพ่ือบริโภคใช้สอย 
เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
(3) จดัสร้างห้องน า้ 1 ท่ีตอ่ 10 คน เทา่ท่ีจา่ยจริง เฉล่ียท่ีละไมเ่กิน 1,500 บาท 
(4) จดัสร้างห้องส้วม 1 ท่ีตอ่ 10 คน เทา่ท่ีจา่ยจริงเฉล่ียท่ีละไมเ่กิน 1,500 บาท 
(5) จดัสร้างโรงครัวและท่ีรับประทานอาหาร เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
(6) จดัสร้างท่ีรองรับ ท าลายหรือก าจดัขยะมลูฝอย เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
5.1.13 คา่เคร่ืองนุง่หม่ คนละ 2 ชดุ เทา่ท่ีจ่ายจริงไมเ่กิน 1,000 บาท ในกรณีท่ีผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นนกัเรียนหรือ
นกัศกึษา ให้จา่ยคา่เคร่ืองแบบนกัเรียนหรือนกัศกึษาตามแบบของสถานศกึษาได้อีก คนละ 2 ชดุ เทา่ท่ีจา่ยจริงไม่
เกิน 1,000 บาท 
5.1.14 คา่เคร่ืองนอน เท่าท่ีจ่ายจริงคนละไมเ่กิน 500 บาท 
5.1.15 คา่เคร่ืองมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทนุประกอบอาชีพส าหรับผู้ประสบภยัพิบตั ิเทา่ท่ีจา่ยจริง ครอบครัว
ละไมเ่กิน 10,000 บาท 
5.1.16 คา่ชว่ยเหลือผู้บาดเจ็บ 
 (1) กรณีบาดเจ็บสาหสัท่ีต้องรักษาในสถานพยาบาลตัง้แต ่3 วนั ขึน้ไปให้จา่ยเงินชว่ยเหลือเบือ้งต้น 3,000 บาท 
และกรณีท่ีต้องรักษาตวัเกิน 30 วนัให้ชว่ยเหลือเป็นเงินยงัชีพอีกคนละ 2,000 บาท ตอ่เดือน จนกวา่จะออกจาก
สถานพยาบาล 
 (2) กรณีบาดเจ็บจนถึงขัน้พิการไมส่ามารถประกอบอาชีพตามปกตไิด้ให้ช่วยเหลือเบือ้งต้นเป็นเงินจ านวน 10,000 
บาท และให้ช่วยเหลือเป็นเงินยงัชีพ คนละ 2,000 บาท ตอ่เดือน เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี เว้นแตส่ามารถประกอบ



 
 

 

อาชีพมีรายได้พอเลีย้งตนเอง หรือมีหนว่ยงานอ่ืนชว่ยเหลือตอ่ให้งดเงินยงัชีพดงักลา่ว 
 (3) กรณีท่ีเป็นสาธารณภยัขนาดใหญ่ หรือรุนแรงเป็นท่ีสะเทือนขวญัของประชาชนทัว่ไป ให้จา่ยเงินและหรือสิ่งของ
ปลอบขวญัผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีรักษาตวัในสถานพยาบาลรายละไมเ่กิน 2,000 บาท 
5.1.17 คา่จดัการศพผู้ เสียชีวิต รายละไมเ่กิน 25,000 บาท และในกรณีผู้ประสบภยัท่ีเสียชีวิตเป็นหวัหน้าครอบครัว
หรือเป็นผู้หารายได้เลีย้งดคูรอบครัว ให้พิจารณาชว่ยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไมเ่กิน 25,000 บาท 
5.1.18 กรณีอากาศหนาวจดัผิดปกต ิมีอณุหภมูิต ่ากวา่ 15 องศาเซลเซียส และมีชว่งเวลาอากาศหนาวจดัยาวนาน
ตดิตอ่กนัเกิน 3 วนั ให้จา่ยคา่จดัซือ้เคร่ืองกนัหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าท่ีจา่ยจริงคนละไมเ่กิน 240 บาท ทัง้นี ้
จงัหวดัหนึง่ไมเ่กินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท 
5.1.19 คา่ขนย้ายครอบครัวผู้ประสบภยัพิบตัท่ีิจ าเป็นต้องย้ายถ่ินท่ีอยูใ่หมห่รือกลบัภูมิล าเนาเดมิ เท่าท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 5,000 บาท 
5.2 ด้านสงัคมสงเคราะห์และฟืน้ฟผูู้ประสบภยั ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
5.2.1 ชว่ยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้สงูอายหุรือผู้พิการ ซึง่หวัหน้าครอบครัวประสบภยัพิบตัจินเสียชีวิต พิการ หรือ
บาดเจ็บ และไมส่ามารถด ารงชีวิตได้อยา่งปกตสิขุ เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 
(ได้แก่ รถเข็น รถโยก ไม้เท้า หรือสิ่งชว่ยคนพิการโดยตรงอยา่งอ่ืน และอปุกรณ์เสริมพิเศษ เชน่ แวน่ตา เคร่ืองชว่ยฟัง 
เป็นต้น) ได้ในกรณีเร่งดว่นตามความเหมาะสมและจ าเป็น ครอบครัวละไมเ่กิน 5,000 บาท 
5.2.2 ชว่ยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่นกัเรียน นกัศกึษา ท่ีบิดา มารดา หรือผู้
อปุการะเลีย้งด ูหรือผู้ มีรายได้หลกัเลีย้งดคูรอบครัวเสียชีวิตจากภยัพิบตั ิดงันี  ้
(1) คา่อปุกรณ์การเรียน การศกึษา คนละไมเ่กิน 3,000 บาท 
 (2) คา่ใช้จา่ยตามภารกิจประจ าวนัของนกัเรียน นกัศกึษา เชน่ คา่พาหนะเดนิทางไปสถานศกึษา คนละ 500 บาท 
ตอ่ 1 ภยัหรือ 1 เหตกุารณ์ 
5.2.3 จดัโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสัน้เฉพาะพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัแิก่ผู้ประสบภยัเพ่ือให้มีรายได้เลีย้งดู
ครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบกิคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานเทา่ท่ีจา่ยจริง ดงันี ้(1) คา่ใช้จา่ยส าหรับอปุกรณ์การ
ฝึกอาชีพเทา่ท่ีจ่ายจริง คนละไมเ่กิน 2,000 บาท (2) คา่ใช้จา่ยตอบแทนวิทยากร วนัละไมเ่กิน 500 บาท                       
ไมเ่กิน 10 วนั 
 (3) คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน ปฏิบตักิารฝึกอบรม เท่าท่ีจา่ยจริงภายในวงเงิน ไมเ่กิน 10,000 บาท 
 (4) คา่อปุกรณ์ในการลงทนุประกอบอาชีพท่ีได้รับการฝึกอบรม เท่าท่ีจา่ยจริงครอบครัวละไมเ่กิน 4,000 บาท 
5.3 ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ ดงันี  ้
5.3.1 จดัให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนท่ีเจ็บป่วยจากภยัพิบตัใินสถานพยาบาล หรือจดัหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ีไปให้บริการรักษาพยาบาลโรคทางกายและจิต ณ จดุเกิดเหตโุดยจา่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผา่น
สถานบริการได้ตามท่ีจ่ายจริง ตามอตัราคา่บริการของสถานบริการสาธารณสขุท่ีกระทรวงสาธารณสขุประกาศใช้ 
แตท่ัง้นีไ้มเ่กิน 50,000 บาท ตอ่คน 



 
 

 

 
5.3.2 จดัหาวสัด ุเคมีภณัฑ์ อาหาร และเวชภณัฑ์ ส าหรับแจกจา่ยประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน า้ อาหารท่ี
ปลอดภยั ดงันี ้
 (1) คา่วสัด ุเคมีภณัฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบอ่น า้ตืน้ของประชาชน บอ่น า้ละไมเ่กิน 30 บาท 
(2) น า้ด่ืมแก่ครอบครัวท่ีขาดแคลนน า้สะอาดบริโภค ครอบครัวละไมเ่กิน 200 บาท 
(3) คา่อาหารเสริมโปรตีน และอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายแก่ประชาชนผู้ประสบภยั เพ่ือการฟืน้ฟสูภาพร่างกาย
และเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัโรค ครอบครัวละไมเ่กิน 500 บาท 
5.3.3 จดัหาวสัด ุเคมีภณัฑ์ วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับไปปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน ปรับปรุง
สขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การควบคมุป้องกนัโรค ได้แก่ 
 (1) คา่วสัด ุเคมีภณัฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบอ่น า้สาธารณะ ติดตัง้ประปาสนาม ท าลายแหลง่แพร่เชือ้โรค เทา่ท่ี
จา่ยจริงตามความจ าเป็น 
 (2) คา่ใช้จา่ยในการเป่าล้างบอ่น า้บาดาล แหง่ละไมเ่กิน 4,600 บาท 
 (3) คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บ้านแหง่ละไมเ่กิน 26,580 บาท (4) คา่สารเคมีและวสัดใุน
กิจกรรมการล้างตลาด ได้แก่ ผงปนูคลอรีน 65% และถงุด าใสข่ยะ เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
 (5) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับทดสอบเชือ้อจุจาระร่างอยา่งแรง น า้ อาหาร และเคร่ืองดื่ม จา่ยได้
ตวัอยา่งละไมเ่กิน 100 บาท 
 (6) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์ส าหรับเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้เพ่ือน าสง่อจุจาระ จ่ายได้ตวัอยา่งละไมเ่กิน 15 บาท และเพ่ือ
น าสง่ตวัอยา่งน า้ จา่ยได้ไมเ่กินตวัอย่างละ 25 บาท ส าหรับตรวจหาเชือ้ก่อโรคอจุจาระร่วง 
(7) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับการทดสอบอาหาร จา่ยได้ตวัอย่างละไมเ่กิน 30 บาท 
 (8) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์ส าหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโต สไปโรซีส จา่ยได้ตวัอย่างละไมเ่กิน 50 บาท 
(9) คา่ยาและเวชภณัฑ์ ส าหรับการรักษาและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคจา่ยได้ไมเ่กินคนละ 68 บาท 
5.3.4 จดัหาวสัดใุนการเก็บตวัอยา่งอากาศ 
(1) คา่วสัดสุ าหรับเคร่ืองเก็บตวัอยา่งฝุ่ นละออง ขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ประกอบด้วย แปรงถ่าน 1 คู ่ปากกา 
เคร่ืองบนัทกึอตัราการไหล แผน่กราฟวงกลมบนัทกึอตัราการไหล กระดาษกรองใยแก้ว และคา่ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตักิาร ตวัอย่างละไมเ่กิน 4,020 บาท 
(2) คา่วสัดเุก็บตวัอย่างและน า้ยาวิเคราะห์ตะกัว่ตวัอยา่งละไมเ่กิน 500 บาท 
(3) คา่วสัดเุก็บตวัอย่าง น า้ยา และสารเคมี ในการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ตวัอยา่งละไม่
เกิน 300 บาท 
(4) คา่วสัดเุก็บตวัอย่าง น า้ยาและสารเคมีในการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ ตวัอยา่งละไม่
เกิน 300 บาท 
 



 
 

 

 
5.3.5 ซอ่มแซมสถานบริการทางสาธารณสขุรวมทัง้ครุภณัฑ์ท่ีเสียหายจากภยัพิบตั ิหรือระหวา่งให้การชว่ยเหลือ
เฉพาะรายการท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่น เพ่ือให้คืนสูส่ภาพปกติและสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้โดยเร็วเทา่นัน้ 
โดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคมุดแูลให้การปฏิบตัเิป็นไปโดยถกูต้อง 
5.3.6 คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีออกปฏิบตังิาน
ให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัในพืน้ท่ีประสบภยัให้เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีงบประมาณปกตไิมเ่พียงพอ หรือมิได้ตัง้
ไว้เพ่ือการนี ้และให้เบกิจ่ายตามระเบียบของทางราชการโดยให้ถือหลกัเกณฑ์ ดงันี  ้
(1) หนว่ยแพทย์เคล่ือนท่ี ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 10 คน / หนว่ย / ครัง้ 
(2) หนว่ยสาธิตประปาสนาม ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 5 คน 
(3) หนว่ยสาธิตการล้างบอ่น า้ ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
(4) หนว่ยเป่าล้างบอ่น า้บาดาล ประปาหมูบ้่าน ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
(5) หนว่ยสขุศกึษาและประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ี ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละ 
ไมเ่กิน 3 คน / หนว่ย / ครัง้ 
(6) หนว่ยปฏิบตังิานด้านควบคมุป้องกนัโรค ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
5.4 ด้านพืช ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี ้
5.4.1 กรณีพืชอายสุัน้เสียหาย ให้ชว่ยเหลือเป็นพนัธุ์พืชอายสุัน้ไมเ่กินร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีเสียหาย หรือพนัธุ์ไม้
ผลไม้ยืนต้นไมเ่กินร้อยละ 25 ของพืน้ท่ีเสียหาย พร้อมทัง้ชว่ยเหลือในด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช หรือสารเคมี 
หรืออินทรีย์วตัถท่ีุชว่ยในการเจริญเตบิโตของพืชในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีให้ความชว่ยเหลือ 
5.4.2 กรณีไม้ผลยืนต้นเสียหาย ให้ชว่ยเหลือเป็นพนัธุ์ไม้ผลยืนต้นไมเ่กินร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีเสียหาย พร้อมทัง้
ชว่ยเหลือในด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชหรือสารเคมีหรืออินทรียวตัถท่ีุช่วยในการเจริญเตบิโตของพืชในอตัราร้อย
ละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีให้ความชว่ยเหลือ 
5.4.3 กรณีพืชท่ีปลกูได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ ท าให้ชะงกัการเจริญเติบโตแตไ่ม่ตายและยงัอยูใ่นสภาพฟืน้ฟใูห้
กลบัสูส่ภาพเดมิได้ให้ช่วยเหลือด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช หรือสารเคมีหรืออินทรียวตัถท่ีุช่วยในการฟืน้ฟใูห้พืชท่ี
ทรุดโทรมนัน้ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีสามารถฟืน้ฟไูด้ 
5.4.4 กรณีพืน้ท่ีท าการเพาะปลกูได้ถกูหิน ดนิทราย ไม้ โคลน รวมทัง้ซากวสัดทุกุชนิดทบัถมจนไมส่ามารถใช้
เพาะปลกูได้ และหนว่ยงานของรัฐไมส่ามารถเข้าไปให้ความชว่ยเหลือ กรณีดงักลา่วได้ให้ชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยเป็น
คา่จ้างเหมาในการขดุลอกขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทัง้ซากวสัดท่ีุทบัถมพืน้ท่ีแปลงเกษตรกรรม เพ่ือให้
สามารถใช้พืน้ท่ีเพ่ือการเพาะปลกูพืชอายสุัน้ได้ในขนาดพืน้ท่ีไมเ่กิน 5 ไร่ 
5.4.5 กรณีราษฎรมีความจ าเป็นต้องย้ายปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ ให้
ชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยในการขนย้ายปัจจยัการผลิตและผลผลิต ในอตัราร้อยละ 50 ของปัจจยัการผลิตและผลผลิตของ
เกษตรกรท่ีด าเนินการขนย้าย 



 
 

 

 
5.4.6 กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศตัรูพืชให้ด าเนินการจดัหายาเคมี สารเคมีหรืออินทรียวตัถ ุตลอดจนวสัดอุปุกรณ์
ในการป้องกนัและก าจดัการแพร่ระบาดของศตัรูพืชทกุชนิด 
5.4.7 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านพืชกบัหน่วยงานของกรมสง่เสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเทา่นั ้
5.5 ด้านการประมง ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
5.5.1 ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัใินกรณีเกิดภยัพิบตัิขึน้ในพืน้ท่ีเฉพาะแหง่ภายในพืน้ท่ีจงัหวดั หรือ
เป็นภยัพิบตัเิล็กน้อย และมีความเสียหายแก่แหลง่เพาะเลีย้งสตัว์น า้ของเกษตรกร และความเสียหายนัน้อยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยอ านาจของผู้ว่าราชการจงัหวดั 
5.5.2 ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัโดยสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์น า้ อาหารสตัว์น า้ วสัดทุางการประมง สารเคมีและ
ยารักษาโรคท่ีจ าเป็นได้ตามหลกัเกณฑ์วิธีการเง่ือนไข และอตัราท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
5.5.3 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านระมงกบัหน่วยงานของกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเท่านัน้ 
5.6 ด้านปศสุตัว์ ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
5.6.1 จดัหาพืชอาหารสตัว์หรืออาหารสตัว์ให้แก่สตัว์ของราษฎรในกรณีท่ีขาดแคลนและมีผลกระทบตอ่ชีวิตสตัว์ 
ตามความเหมาะสมกบัประเภทและจ านวนสตัว์ของเกษตรกร โดยรวมถึงการจดัหาอาหารส าเร็จรูปท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมกบัคณุลกัษณะและประเภทของสตัว์ท่ีให้ความชว่ยเหลือแตล่ะชนิด ตามราคาท้องตลาด 
5.6.2 จดัหาวคัซีนและเวชภณัฑ์รักษาสตัว์ เพ่ือปรับปรุงสขุภาพสตัว์เลีย้งและป้องกนัก าจดัโรคอนัเกิดจากผลกระทบ
ของภาวะภยัพิบตัิตามความจ าเป็นในพืน้ท่ีจงัหวดัประสบภยั 
5.6.3 ให้การสนบัสนนุพนัธุ์พืชอาหารสตัว์ในกรณีแปลงหญ้าเลีย้งสตัว์ทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์เสียหาย 
5.6.4 ให้การสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์พร้อมอาหารสตัว์ได้เฉพาะในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัิขึน้ในพืน้ท่ีเฉพาะแหง่ภายในพืน้ท่ี
จงัหวดั หรือเป็นภยัพิบตัขินาดเล็ก ท าให้สตัว์ของเกษตรกรตายหรือสญูหาย โดยความเสียหายอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
ให้ความชว่ยเหลือได้โดยอ านาจของผู้วา่ราชการจงัหวดั 
5.6.5 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านปศสุตัว์กบัหนว่ยงานของกรมปศสุตัว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเทา่นัน้ 
5.7 ด้านการเกษตรอ่ืน ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิรวมทัง้การป้องกนัภยัพิบตั ิโดยเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยได้ 
ดงันี ้
5.7.1 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการปรับเกล่ียพืน้ท่ี การไถพรวน ยกร่อง การก่อสร้างคนัดนิ เพ่ือการเพาะปลกูพืชหรือ
ประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรท่ีเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภยัพิบตัิ 
5.7.2 คา่ซอ่มแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉกุเฉิน โดยให้ด าเนินการได้
เฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวกบัการระบายน า้ 



 
 

 

 
5.7.3 คา่จ้างเหมารถยนต์ คา่ระวางบรรทกุทางรถไฟและเรือบรรทกุของเอกชนเพ่ือใช้ในการขนย้ายสตัว์เลีย้งท่ี
ประสบภยั และท่ีน าไปสนบัสนนุหรือขนสง่พืชหญ้าอาหารสตัว์ หรืออาหารสตัว์ให้เบกิจ่ายดงันี ้
 (1) คา่จ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทกุของเอกชน ให้จา่ยเป็นรายวนัตามราคาท้องถ่ิน 
 (2) คา่ระวางบรรทกุทางรถไฟ ให้เบกิจา่ยได้เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
5.8 ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัไิด้ตามความจ าเป็น ดงันี  ้
5.8.1 จดัหาน า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับยานพาหนะบรรทกุน า้ของทางราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัใินกรณีภยัแล้งโดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ก าหนดความ
ชว่ยเหลือโดยพิจารณาถึงจ านวนราษฎร จ านวนวนัท่ีจะต้องจา่ย ระยะทางจากแหลง่น า้ถึงหมูบ้่านท่ีจะชว่ยเหลือ
จ านวนยานพาหนะบรรทกุน า้และความจขุองการบรรทกุ 
5.8.2 จดัหาภาชนะรองรับน า้ เชน่ โอง่ซีเมนต์ ถงัเหล็กอาบสงักะสี ถงัเก็บน า้ ค.ส.ล. ถงัปนูฉาบเสริมลวด หรือถงัเก็บ
น า้ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเหลือราษฎรท่ีขาดแคลนน า้อปุโภคบริโภค 5.8.3 ซอ่มแซมภาชนะรองรับน า้ท่ีช ารุดเสียหาย 
เพ่ือให้สามารถใช้เก็บน า้ไว้อปุโภคบริโภค ตลอดจนปรับปรุงซอ่มแซมบอ่น า้บาดาลและบอ่น า้ตืน้โดยให้ ก.ช.ภ.อ. 
หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคมุดแูลการซอ่มแซมให้เป็นไปโดยถกูต้อง 
5.8.4 จดัหาวสัด ุ(ได้แก่ กระสอบทราย ดนิ ลกูรัง เสาเข็ม ไม้แบบ เป็นต้น) เพ่ือน าไปป้องกนัและแก้ไขเหตกุารณ์
เฉพาะหน้า หรือลดอนัตรายจากภยัพิบตัิท่ีจะท าความเสียหายตอ่สิ่งสาธารณประโยชน์หรือความเสียหายตอ่ราษฎร
โดยส่วนรวม 
5.8.5 ซอ่มแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับความเสียหายจากภยัพิบตัซิึง่มิได้อยูใ่นความรับผิดชอบของสว่นราชการ 
ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีเร่งดว่นจ าเป็นเพ่ือให้กลบัคืนสู่สภาพเดมิ โดยการซ่อมแซมนัน้ต้องไมซ่ า้ซ้อนกบัโครงการ
ท่ีได้รับงบประมาณด าเนินการในบริเวณนัน้อยูแ่ล้ว 
ส าหรับการซอ่มแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จะต้องเป็นกรณีท่ี
งบประมาณเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น ซึง่ตัง้ไว้ในปีนัน้ได้ใช้จา่ยหมดแล้ว และหากไมซ่อ่มแซมจะบงัเกิดความ
เสียหายตอ่สิ่งสาธารณประโยชน์หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยสว่นรวม 
สิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาด าเนินการซอ่มแซมนานให้ใช้งบประมาณปกติด าเนินการ 
ส าหรับสะพานหรือถนน หรือถนนท่ีมีท่อระบายน า้ท่ีได้รับความเสียหายจนไมส่ามารถซอ่มแซมให้กลบัคืนสูส่ภาพ
เดมิได้ ให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนหรือก่อสร้างสะพานไม้ชัว่คราว หรือทอ่เหล่ียม คสล. ขึน้ใหมท่ดแทน
ของเดมิได้เทา่ท่ีจ าเป็น เร่งดว่นเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทัง้นี ้การก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนต้องใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างไมเ่กิน 45 วนักรณีในเขตชมุชนท่ีเกิดภยัพิบตัเิป็นระยะเวลานาน ท าให้ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อนในการสญัจรไปมา ให้จดัท าสะพานไม้ทางเดนิชัว่คราวได้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนตามความจ าเป็น 
5.8.6 จ้างเหมาตดั ราน หรือริดต้นไม้หรือก่ิงไม้ท่ีหกัโคน่อนัเน่ืองมาจากภยัพิบตั ิซึง่อาจจะท าความเสียหายแก่สิ่ง
สาธารณประโยชน์ หรือทรัพย์สินของทางราชการ 



 
 

 

 
5.8.7 จ้างเหมาก าจดัสิ่งกีดขวางทางน า้ อนัได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ท่ีกีดขวางทางน า้ หรือก่ิงไม้ ต้นไม้ 
เศษสวะ กอไผ ่ฯลฯ ท่ีอดุช่องทางน า้เป็นอปุสรรคตอ่การระบายน า้ ท าให้สิ่งสาธารณประโยชน์ต้านทานน า้ไมไ่หวเกิด
ความช ารุดเสียหาย หรือเกิดความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินรวมทัง้การป้องกนั 
5.8.8 จดัหาน า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับเคร่ืองจกัรกลของทางราชการท่ีน ามาใช้ในการขุดดนิท าคนักัน้น า้ 
หรือก าจดัสิ่งกีดขวางทางน า้ เพ่ือป้องกนัมิให้น า้ท่วมสิ่งสาธารณประโยชน์และบ้านเรือนราษฎร 
5.9 ด้านการปฏิบตังิานให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ให้เบกิคา่ใช้จา่ย ดงันี  ้
5.9.1 คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ รวมทัง้ยานพาหนะของราชการหรือเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือโดยสมคัรใจและไมค่ดิมลูคา่ 
ซึง่ช ารุดเสียหายในระหว่างปฏิบตังิานชว่ยเหลือผู้ประสบภยัตามความจ าเป็นให้อยูใ่นสภาพเดมิ เฉพาะกรณีจ าเป็น
เร่งดว่นเพ่ือให้การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภยัส าเร็จลลุว่งไปได้ 
5.9.2 คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน รวมทัง้คา่กระแสไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองสบูน า้ของทางราชการ องค์การปกครอง
สว่นท้องถ่ิน เพ่ือด าเนินการสบูน า้เข้า/ออก และเคร่ืองสบูน า้ของท่ีเอกชนน ามาใช้ชว่ยเหลือเฉพาะในกรณีท่ีเคร่ืองสบู
น า้ของทางราชการมีจ านวนไมเ่พียงพอโดยค านงึถึงความจ าเป็นและประหยดั และการให้ราษฎรมีสว่นร่วมในการ
ชว่ยเหลือตนเองเป็นส าคญั 
5.9.3 คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับยานพาหนะของราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือเอกชนท่ี
น ามาใช้ปฏิบตังิานชว่ยเหลือโดยสมคัรใจและไมค่ิดมลูคา่โดยค านงึถึงความจ าเป็นและประหยดั และการให้ราษฎร
มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือตนเองเป็นส าคญั 
5.9.4 กรณีท่ีเคร่ืองสบูน า้ หรือยานพาหนะของทางราชการและเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัมีิไม่
เพียงพอและไมส่ามารถขอความร่วมมือจากภาคเอกชนได้ให้เชา่หรือจ้างเหมาเคร่ืองสบูน า้ หรือยานพาหนะเพื่อ
น าไปชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัไิด้เทา่ท่ีจ าเป็นเร่งดว่นโดยจา่ยคา่เชา่เป็นรายวันตามราคาท้องถ่ิน 
5.9.5 คา่จ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทัง้คา่จ้างเหมาแรงงาน จดัหีบหอ่ ให้ใช้เจ้าหน้าท่ีของสว่น
ราชการก่อน ในกรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีไมเ่พียงพอให้จ้างบคุคลภายนอกได้ตามจ านวนท่ีเห็นควร ตามอตัราคา่จ้าง
แรงงานขัน้ต ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
5.9.6 คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน นอกเวลา คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ี
ออกปฏิบตังิานให้ความชว่ยเหลือประชาชนในพืน้ท่ีท่ีประสบภยัให้เบกิจ่ายดงันี  ้
(1) คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการหรือ
ลกูจ้างของทางราชการ ให้เบิกจา่ยได้ในกรณีท่ีงบประมาณปกตไิมเ่พียงพอ หรือมิได้ตัง้ไว้เพ่ือการนี ้และให้เบกิจา่ย
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) คา่ตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมิใชข้่าราชการ หรือลกูจ้างของทางราชการ ให้เบกิจ่ายตามอตัราคา่จ้างแรงงาน
ขัน้ต ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
(3) คา่เบีย้เลีย้งหรือคา่ตอบแทน ส าหรับเจ้าหน้าท่ีควบคมุเคร่ืองสบูน า้ให้เบกิจา่ยได้ 1 คน ตอ่ 1 จดุ                                   



 
 

 

ท่ีตัง้เคร่ืองสบูน า้ 
(4) คา่เบีย้เลีย้งหรือคา่ตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีคนขบัรถยนต์บรรทกุเคร่ืองสบูน า้ วสัดแุละครุภณัฑ์ 1 คน ตอ่
รถยนต์ 1 คนั 
5.9.7 คา่อาหารจดัเลีย้งเจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มาให้ความชว่ยเหลือ มือ้ละไมเ่กิน 30 บาทตอ่คน ทัง้นี ้
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มาให้ความชว่ยเหลือต้องไมไ่ด้รับเงินอ่ืนใดจากทางราชการอีก 
5.9.8 คา่ใช้จา่ยในการรับ-สง่ และตดิตอ่ส่ือสาร เทา่ท่ีจ่ายจริง 
5.9.9 คา่วสัดสุ านกังานซึง่เก่ียวเน่ืองในการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั และคา่วสัดใุนการจดัหีบห่อ คา่จ้างเหมาบริการ
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น เชน่ เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้เบกิได้ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
5.10 กรณีมีความจ าเป็น หากรายการใดมิได้ก าหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้ มีอ านาจอนมุตัใิห้การ
ชว่ยเหลือพิจารณาให้จา่ยเป็นเงินก็ได้ โดยค านงึถึงสภาพและเหตกุารณ์ตามความเหมาะสม 
5.11 ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ซึง่มิใชอ่คัคีภยั วาตภยั อทุกภยั ภยัแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิง้ชว่ง ฟ้าผา่ ภยัจากลกูเห็บ 
ภยัอนัเกิดจากไฟป่า ภยัท่ีเกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศตัรูพืชทกุชนิด อากาศหนาวจดัผิดปกต ิภยั
สงคราม และภยัอนัเน่ืองมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย กองก าลงัจากนอกประเทศหรือจากการปราบปรามของ 
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการ ให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
5.11.1 ระดบัอ าเภอ ก่ิงอ าเภอ หรือจงัหวดั ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. น าเสนอ ก.ช.ภ.จ. และให้ ก.ช.ภ.จ. น าเสนอ
ผู้วา่ราชการจงัหวดัอนมุตัใิห้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ให้การชว่ยเหลือในด้านพืช ด้านประมง ด้าน
ปศสุตัว์ ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ด้านการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ด้านสงัคมสงเคราะห์และฟืน้ฟผูู้ประสบภยั ด้าน
การแพทย์และการสาธารณสขุ ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและด้านอ่ืน ๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้
พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยดัเป็นส าคญั 
5.11.2 กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงสาธารณสขุ และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พิจารณาให้การชว่ยเหลืออนัเป็นงานในหน้าท่ีของตน
ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยดัเป็นส าคญั 
6. การให้ความชว่ยเหลือข้างต้น ให้มีการประสานงานกนัระหวา่งสว่นราชการ หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน เอกชน และองค์กรการกศุลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การชว่ยเหลือทัว่ถึงไมซ่ า้ซ้อนกนั และการให้ความ
ชว่ยเหลือดงักลา่วให้ถือปฏิบตัเิชน่เดียวกบัเงินงบประมาณรายจา่ยโดยอนโุลม 
7. ให้จงัหวดัรายงานผลการปฏิบตังิานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินไปให้กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัทราบทกุ ๆ 15 วนั จนกวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จ 
ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีออกไปตรวจสอบตดิตามผลการปฏิบตังิานของจงัหวดัอีก
ทางหนึง่ด้วย 



 
 

 

8. ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสขุ และ
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบตัิปลีกย่อยเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการให้การชว่ยเหลือตามข้อ 5 ได้เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการนี ้
9. กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องให้ความชว่ยเหลือนอกเหนือจากหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการนี ้ให้ขออนมุตัิตอ่
กระทรวงการคลงั 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเรือง และ
บนัทกึเสนอ 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายก อบต.ควร หรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมาย พิจารณา
สัง่การ 
 

30 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

คณะท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือเจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบความเสียหาย 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

หนว่ยงานหรือสว่นงานท่ี
เก่ียวข้อง (คณะบริหาร/สภา
ฯ/หนว่ยงานระดบัสงูท่ี
เก่ียวข้อง พิจารณาให้ความ
ชว่ยเหลือ 
 

0 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 



 
 

 

 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
รูปภำพควำม
เสียหำย 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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