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 ค ำน ำ  

 ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น และกระจายเป็นบริเวณกว้าง ประกอบ
กับกระทรวงการคลัง ได้มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 แทนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2556 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 

 ต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยก าหนดเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2559 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา ประกอบกับได้มีการปรับปรุง
แก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 เทศบาลต าบลนาแก้วในฐานะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการข้อหารือที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีต่างๆ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจะได้น าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไปศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจในระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

 

       (นายสมเกียรติ  ลุนงามหาร) 
                นายกเทศมนตรีต าบลนาแก้ว 
 
 
 
 



                                                         นิยำม ควำมหมำย  

 

นิยามศัพท ์

 “ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง 
ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด 
ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการ
กระท าของผู้ก่อการร้าย กองก าลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือ
สัตว์ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชน 

  “ฉุกเฉิน” หมายความว่า เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ 

  “ผู้ประสบภัยพิบัติ” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

 “การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร” ให้หมายความรวมถึง การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย 

 “การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย” หมายความว่า 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถช่วยตนเองได้ เช่น การ
ให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการหรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ การ
ขนย้ายครอบครัว และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติตลอดจนการให้ค าปรึกษา
แนะน าและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ อันเป็นการจ าเป็นเพ่ือให้การด ารงชีวิตเข้าสู่สภาวะ
ปกติโดยเร็ว 

 “การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข” หมายความว่า การ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านกายและจิต ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันและควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น เพ่ือให้การด ารงชีวิตเข้าสู่สภาวะ
ปกติโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
  



จากนิยามศัพท์ดังกล่าวจะสามารถสรุปได้ว่า ภัยพิบัติ หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า.... ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ ไม่ว่าเกิด
จากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งการพิจารณาว่าภัยที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติที่สามารถให้
ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้หรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง ดังนี้ 
  1. ภัยที่เกิดขึ้นต้องมีลักษณะเป็นภัยพิบัติ กล่าวคือ 
    1) มีการกระท าหรือเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคล หรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้น 
ซึ่งท าให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของคนในสังคมหรือชุมชน 
    2) ต้องเป็นสาธารณภัย กล่าวคือ ภัยที่เกิดแก่คนหมู่มาก มิใช่เกิดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย
ชุมชนที่ประสบภัยพิบัติไม่สามารถป้องกันหรือจัดการแก้ไขกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง 
  2. เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน 
  3. จ าเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน 
  4. อยู่ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย 
 เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและองค์ประกอบข้างต้นปรากฏว่า กรณีนี้เหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินคือ เกิดไฟไหม้บ้าน แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากภัยที่เกิดขึ้นดังกล่าวมิได้เป็นภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้นแก่
คนหมู่มากหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการในปัจจัยพื้นฐาน
จนเกินขีดความสามารถที่ชุมชนจะรับมือหรือจัดการเองได้ ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน
และจ าเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                               การยื่นขอความช่วยเหลอื  

 
หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นผู้ประสบภัย 

 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้ให้ค านิยามของค าว่า “ผู้ประสบภัยพิบัติ” ไว้คือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ผู้ประสบภัยจึงหมายถึง ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติฉุกเฉิน  เช่น บ้านเรือนที่พักอาศัยที่เกิดจากลมพายุพัด พืชผลทาง
การเกษตรถูกน้ าท่วมหรือภัยแล้งจนได้รับความเสียหาย ฯลฯ 
 โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นต้องแยกไปตามกรณีของความร้ายแรง ความเสียหาย และความ
จ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือต้องพิจารณาตามจ้อเท็จจริงเป็นราย
กรณีไป โดยการช่วยเหลือจะแบ่งเป็นประเภทดังนี้  
 “การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร” ให้หมายความรวมถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย 
 “การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย” หมายความว่า การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถช่วยตนเองได้ เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการหรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนย้าย
ครอบครัว และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติตลอดจนการให้ค าปรึกษาแนะน า
และการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ อันเป็นการจ าเป็นเพ่ือให้การด ารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติ
โดยเร็ว 
 “การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านกายและจิต ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล การส่ งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
ควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการสาธารณสุขที่จ าเป็น เพ่ือให้การด ารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
 

 

 

 

 

 

 



การให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติ     

 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางหลักเกณฑ์ส าหรับส่วน
ราชการในการด าเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น
ในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยที่มุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ  
แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็น
การซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพ่ือสร้างสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้  เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้และจ าเป็นต้องรีบด าเนินการโดยฉับพลัน ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้อาจใช้
จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท 
 กรณีที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น ผู้ประสบภัยสามารถยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐานมายังส านักงานเทศบาล
ต าบลนาแก้ว เพื่อขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ โดยท าเป็นหนังสือระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
เป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 (2) วัน เดือน ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปีที่เกิดความเสียหาย 
 (3) สถานที่เกิดเหตุ (ให้ระบุชื่อถนน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ) 
 (4) จ านวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ 
 (5) ความเสียหายโดยประมาณ เช่น จ านวนบ้านเรือนที่เสียหาย ทรัพย์สินที่เสียหายรวมทั้งมูลค่าความ
เสียหายที่เกิดข้ึนโดยประมาณ จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต เป็นต้น 
 (6) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 (7) ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ 
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสือได้ ให้ขอรับการสนับสนุนการให้ความ
ช่วยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใด ๆ หรือโดยวิธีอ่ืนใดและให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลังโดยด่วนที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 
(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) 

ชื่อ  เทศบาลต าบลนาแก้ว  อ าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร 
 

วันที่........... เดือน..................... พ.ศ. ............... 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................... นามสกุล.................................. อายุ..............ป ี

อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่............ซอย...........................ถนน..................................ต าบล................................. 

อ าเภอ...................................... จังหวัด..................................... โทรศัพท์................ ............................................. 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน........................................................................... .....................................................  

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ....................... สกุล........................เบอร์ติดต่อ...................... 

มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน)................................................................ ด าเนินการชว่ยเหลือ  ดังนี้ 

1. ประเภทการช่วยเหลือ 
  1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน).......................................................... 
  1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)..................... 
  1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น).......................... 
  1.4 ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)...................................................................... 
2. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ) 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จ านวน.................ฉบับ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

 
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ยื่นค าขอ 

(..............................................) 
(ลงชื่อ) .............................................. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

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

 
 

 
 
 



                                  หลกัเกณฑก์ารพจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอื  

 
::: หลักเกณฑ์การพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือ 

 1. กรณีที่อยู่บ้านที่พักอาศัยประจ าได้รับความเสียหาย 
  1.1 บ้านพักอาศัยประจ า หากได้รับความเสียหายสามารถช่วยเหลือในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าแรงในซ่อมแซมบ้านได้ตามราคาที่เสียหายจริง ทั้งนี้ในการให้ความช่วยเหลือต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของเทศบาลต าบลนาแก้วก าหนด 
  1.2 บ้านทีม่ิได้พักอาศัยประจ า ต้องพิจารณาตามความเสียหายและความจ าเป็น โดยให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่เทศบาลต าบลนาแก้วจัดตั้งขึ้น ในการพิจารณาให้การช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม 
 2. กรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ให้น าประกาศเขตภัยพิบัติของจังหวัดมาเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เช่น กรณีประสบภัยแล้งจนต้นข้าวยืนต้นตาย ต้องมีการประกาศเป็นเขตภัย
พิบัติของจังหวัดเสียก่อน จึงด าเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยหากพบปัญหาภัยแล้ง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการส ารวจความเสียหายและรายงานให้จังหวัดทราบโดยเร็วที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       ขัน้ตอนการพจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอื  

 
 

ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ 

 
 

 
เอกสารประกอบการขอความช่วยเหลือ 

 
 
 

ผู้ได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติ ยื่นค าร้องเป็นเอกสาร/
วาจา พร้อมเอกสารประกอบค าร้องและรูปถ่าย มายังส านักงานเทศบาล
ต าบลนาแก้ว

คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

ให้ความช่วยเหลือตามที่คณะกรรมการพจิารณาก าหนด

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(ขอรับได้ที่ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาแก้ว หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://nakaew-sk.go.th

- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ

- ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ

รูปถ่ายของทรัพย์สนิที่ได้รับความเสยีหาย



                                        ชอ่งทางการขอรบัความชว่ยเหลอื  

 
::: ช่องทางการขอรบัความช่วยเหลือ 
 1. ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ หรือ 
 2. ส านักงานเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โทร. 042-704693 หรือ 
 3. Line group: “ท้องที่+ท้องถิ่น.นาแก้ว” หรือ 
 4. Facebook Fanpage:  เทศบาลต าบลนาแก้ว หรือ 
 5. http://nakaew-sk.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nakaew-sk.go.th/


                                            ระเบยีบ กฎหมาย หนงัสือสัง่การ  

 
 

พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีท่ี ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๒) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ 
โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรมด้วย 
 “ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
 “การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระท าใด ๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของประชาชนหรือ
ของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจน
การประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย
มุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๒ ก/หนา้ ๑/๗ กันยายน ๒๕๕๐ 



 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร 
 “จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
 “อ าเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอ าเภอ แต่ไม่หมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร 
 “นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
 “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา 
และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ่ืน 
 “ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น และผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
 “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

------------- 
  
 มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรอง
ประธานกรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้



มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นกรรมการ 
 ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 มาตรา ๗  ให้ กปภ.ช. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๑ (๑) ก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรี 
 (๓) บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
 (๔) ให้ค าแนะน า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
 ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนหรือตามท่ีมอบหมายก็ได้  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง กปภ.ช. อาจเรียกให้หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหรือชี้แจงหรือให้ข้อมูลก็ได้ 

 มาตรา ๘  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
 เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้   ทั้งนี้ ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

 มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
 (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 



 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 มาตรา ๑๐  การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้รองประธานคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองไม่อยู่
ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุมส าหรับการประชุมคราวนั้น 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 มาตรา ๑๑  ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพ่ือขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 
 (๒) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
 (๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
 (๔) แนะน า ให้ค าปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน 
 (๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละ
ระดับ 
 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย อ่ืนหรือตามที่ผู้บัญชาการ 
นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 
 ในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมาปรึกษาหารือและ
จัดท า  ทั้งนี้ จะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผน
ด้วยก็ได ้
 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะจัดให้มี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัดเพ่ือปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นและจังหวัดอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกัน
ได้ตามความจ าเป็น และจะให้มีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น เพ่ือก ากับดูแลและสนับสนุน
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดหรือตามที่ผู้อ านวยการจังหวัดมอบหมายด้วยก็ได้ 



 มาตรา ๑๒  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา ๑๑ (๑) อย่างน้อยต้องมี
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 (๑) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 (๒) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะ
ยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการ
สาธารณูปโภค 
 (๓) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการด าเนินการตาม (๑) และ (๒) และ
วิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพ่ือการด าเนินการดังกล่าว 
 (๔) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้และจัดระบบการปฏิบัติการ
ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน 
 (๕) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังที่สาธารณภัยสิ้นสุด 
 การก าหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะต้องก าหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ โดยอาจ
ก าหนดตามความจ าเป็นแห่งความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัยด้านนั้น และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมี
การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุไว้ในแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย 
 มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอ านาจควบคุมและก ากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว
ราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและพระราชบัญญัตินี้  ในการนี้ ให้มี
อ านาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้
ทั่วราชอาณาจักร 
 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายโดยให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการตามวรรคหนึ่งรอง
จากผู้บัญชาการ 
 มาตรา ๑๔  ให้อธิบดีเป็นผู้อ านวยการกลางมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร และ
มีอ านาจควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน 
และอาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร 
 มาตรา ๑๕  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตจังหวัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ 
 (๒) ก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๓) ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่ง
อ่ืน เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ก าหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 



 (๔) ด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 
หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปฏิบัติการใด 
ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ านวยการกลางมอบหมาย 
 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อ านวยการจังหวัดมีอ านาจสั่งการหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัด ให้ด าเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๖  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา ๑๕ (๑) อย่างน้อยต้องมี
สาระส าคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระส าคัญอ่ืนดังต่อไปนี้ 
 (๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอ านาจสั่งการด้านต่าง ๆ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๒) แผนและข้ันตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใด ใน
การแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
 (๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล 
 มาตรา ๑๗  ในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้แทนเป็นรองประธานกรรมการ 
 (๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๕) กรรมการอ่ืน ประกอบด้วย 
  (ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
แต่งตั้ง 
  (ข) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่จ านวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลจ านวน
สองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนห้าคน 
 (ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในจังหวัดตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 
 (๖) หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ในกรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของ
สถาบันการศึกษานั้น เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร 



 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
 การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก าหนด 
 ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไม่
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพ่ือด าเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 มาตรา ๑๘  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อ านวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ ผู้อ านวยการจังหวัด
มอบหมาย 
 มาตรา ๑๙  ให้นายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการอ าเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตอ าเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจสั่งการหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอให้ด าเนินการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๒๐  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น
ของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น และมหีน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจสั่งการ ควบคุม 
และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ านวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

หมวด ๒ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

------------------------ 
 มาตรา ๒๑  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงาน 
อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามความจ าเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 (๒) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู่
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เกี่ยวเนื่อง 
 (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๕) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพ้ืนที่ อาคารหรือสถานที่ที่ก าหนด 
 (๖) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
 มาตรา ๒๒  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๑ เกิดขึ้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัดมีอ านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อ านวยการอ าเภอ ให้สั่งการได้ส าหรับในเขตอ าเภอของตน 
และในกรณีผู้อ านวยการจังหวัด ให้สั่งการได้ส าหรับในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป 
 ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อ านวยการจังหวัดจะสั่งการให้
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดที่มี
ผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้ ค าสั่งดังกล่าวให้มีผลบังคับเป็นระยะเวลาตามที่ก าหนด
ในค าสั่ง แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้
เป็นอ านาจของผู้บัญชาการที่จะสั่งการได้ตามความจ าเป็นแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 
 ในกรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการท้องถิ่น
หลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ ไปพลางก่อนก็ได้ แล้ว
ให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
 มาตรา ๒๓  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้เป็นหน้าที่
ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น ที่จะสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
 มาตรา ๒๔  เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุต้องเข้าด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือ
ระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้นเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณี
จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใด ๆ เพ่ือคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันภยันตรายที่จะ
เกิดแก่บุคคลได ้
 มาตรา ๒๕  ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่ง
ให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การ
บ าบัดปัดป้องภยันตรายได้  ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณ
ภัยนั้น 
 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันภัยต่อส่วนรวมด้วยโดย
อนุโลม 



 ในกรณีที่การดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินจะมีผลท าให้เกิดสาธารณภัย
ขึ้นในเขตพ้ืนที่อ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายเพ่ิมข้ึนแก่เขตพ้ืนที่อ่ืน ผู้อ านวยการท้องถิ่นจะใช้อ านาจตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการจังหวัด 
 มาตรา ๒๖  เมื่อมีกรณีท่ีเจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่เกิดสา
ธารณภัยเพ่ือท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้นหรือเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของ
ผู้อ านวยการ ก็ให้กระท าได้แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต 
 ในกรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้า
พนักงานมอี านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ 
 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานมี
อ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้อง
รับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าว 
 มาตรา ๒๗  ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ านวยการและเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการมี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษาทรัพย์สิน
ของผู้ประสบภัย 
 (๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 (๔) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย 
 (๕) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง เมื่อ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ 
 ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะจัดให้มีเครื่องหมายหรืออาณัติ
สัญญาณเพ่ือใช้ในการก าหนดสถานที่หรือการด าเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 ในการด าเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานจะด าเนินการเองหรือมอบหมาย
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในพื้นที่เป็นผู้ด าเนินการ หรือช่วยด าเนินการก็ได้ และในกรณีตาม (๕) จะ
มอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ด าเนินการหรือช่วยด าเนินการด้วยก็ได้ 
 มาตรา ๒๘  เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นจะ
ก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ 
ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ ในพ้ืนที่นั้นออกไปจากพ้ืนที่
ดังกล่าว  ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 มาตรา ๒๙  เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใดและการอยู่อาศัยหรือด าเนินกิจการใด ๆ ใน
พ้ืนที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการอ าเภอ จะประกาศห้ามมิให้บุคคล
ใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือด าเนินกิจการใดในพ้ืนที่ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกล่าวให้ก าหนดระยะเวลาการห้ามและ
เขตพ้ืนที่ที่ห้ามตามที่จ าเป็นไว้ด้วย 



 มาตรา ๓๐  ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและท า
บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 
 หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟ้ืนฟูที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิ
ได้รับจากทางราชการ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟ้ืนฟูและสถานที่ติดต่อของหน่วยงาน
นั้นไว้ด้วย  ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 
 บรรดาเอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ประสบ
ภัยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เป็นภูมิล าเนาของผู้ประสบภัย ให้เป็น
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นแจ้งให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องทราบ และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการ
ดังกล่าวให้ใหม่ตามหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหรือส่งมอบผ่านทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เป็นผู้แจ้ง ทั้งนี้ โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ แม้ว่าตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสารราชการดังกล่าวจะก าหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม 
 ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห์หรือ
บริการอ่ืนใด ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายมีอ านาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่ก าหนด
ก็ได้ โดยให้มีอ านาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการตามมาตรา ๑๓ และผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๑ และมีอ านาจก ากับ
และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
และเจ้าพนักงานในการด าเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ด้วย 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี 
 

หมวด ๓ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

-------------------- 
 มาตรา ๓๒  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 (๒) ก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 
 (๓) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอ่ืน เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตามที่ก าหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 



 (๔) ด าเนินการให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตราย หรือเสียหายจากสาธารณภัย 
รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิบัติการใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ านวยการกลางมอบหมาย 
 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีอ านาจสั่งการ
ส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประสานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๓๓  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๓๒ (๑) อย่างน้อยต้องมี
สาระส าคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระส าคัญอ่ืนดังต่อไปนี้ 
 (๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอ านาจสั่งการด้านต่าง ๆ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะเพ่ือใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓) แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอ่ืนใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึง
การเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
 (๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๓๔  ในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓) กรรมการอ่ืน ประกอบด้วย 
  (ก) ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรแต่งตั้ง 
  (ข) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรแต่งตั้ง 
  (ง) ผู้แทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง 
 ให้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการ
ตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง 
 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 



 การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครก าหนด 
 มาตรา ๓๕  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย และให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 
 ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตาม
วรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้ 
 มาตรา ๓๖  ให้ผู้อ านวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานคร มีอ านาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ให้ช่วยเหลือ
หรือร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
และมีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อ านวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้ 
 มาตรา ๓๗  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพ
มหานครมีหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร
และรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครทราบทันท ี
 ให้น าความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๘  ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือหน่วยงาน
ของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น 
แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว 
  

หมวด ๔ 
เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร 

--------------------- 
 มาตรา ๓๙  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้อ านวยการกลาง มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
 (๒) ผู้อ านวยการจังหวัด มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด 



 (๓) ผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอ าเภอ 
 (๔) ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที ่
 (๕) ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพที่อาจก่อให้เกิด
สาธารณภัยได้โดยง่ายหรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใดที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ ให้แจ้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบเพ่ือตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 มาตรา ๔๑  ให้ผู้อ านวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 การบริหารและก ากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และวินัยของอาสาสมัคร ให้
เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีองค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจมอบหมายภารกิจหรือจัด
สถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือได้ตามที่เห็นสมควร 
 เพ่ือให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อ านวยการแจ้งให้องค์การสา
ธารณกุศลและบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ทราบถึงแนว
ทางการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

--------------- 
 มาตรา ๔๓  ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และเจ้า
พนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่ดังกล่าว หากได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ และ
ได้กระท าไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระท าการนั้นพ้นจากความผิดและความ
รับผิดทั้งปวง 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จาก
การบ าบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ก าหนดไว้
ในแผนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกล่าวได้ใช้มาครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้ซึ่ง
รับผิดชอบในการจัดท าแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว 



 มาตรา ๔๕  ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัว ส าหรับเจ้าพนักงานและอาสาสมัครเพ่ือแสดง
ตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ในกรณีท่ีผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการประสงค์จะแต่งเครื่องแบบ ก็ให้
กระท าได้ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 มาตรา ๔๖  การด าเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ภายในเขต
ทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารให้เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือร่วมกัน
ระหว่างผู้อ านวยการจังหวัดหรือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง 
เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๑ 
 มาตรา ๔๗  บรรดาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนั้น 
 มาตรา ๔๘  ห้ามมิให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น าเอาความลับ ซึ่งตน
ได้มาในฐานะนั้น ๆ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้ อ่ืนโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมายในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือแก่การประกอบอาชีพของผู้นั้น 
  

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 
------------------ 

 มาตรา ๔๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๑ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๐  ผู้ใดขัดขวางการด าเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๑  ผู้ใดเข้าไปในพ้ืนที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือตาม
ค าสั่งของผู้อ านวยการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ปิด
กั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะเรียกบุคคลดังกล่าวมา
ตักเตือนแทนการด าเนินคดีก็ได้ 
 มาตรา ๕๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอพยพบุคคลออกจากพ้ืนที่ตามมาตรา ๒๘ ถ้าค าสั่งอพยพนั้น
เพ่ือเป็นการป้องกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือฝ่าฝืนค าสั่งตาม
มาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๓  ในขณะเกิดสาธารณภัย ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของอาสาสมัครหรือของ
องค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย โดยมิได้เป็นอาสาสมัครหรือสมาชิกองค์การสาธารณ
กุศลดังกล่าว เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



 มาตรา ๕๔  ผู้ใดเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบโดยแสดงตนว่าเป็น
อาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ
ใช้ชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการด าเนินการดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
----------------- 

 มาตรา ๕๖  ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ด าเนินการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระหว่างที่ยัง
จัดท าแผนดังกล่าวไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 
 มาตรา ๕๗  ให้บรรดาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕๘  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเป็น
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการด าเนินการป้องกัน บรรเทา ฟ้ืนฟูสาธารณภัยและ
อุบัติภัย ซึ่งมีผลท าให้งานด้านสาธารณภัยและงานด้านอุบัติภัย ที่เดิมด าเนินการโดยกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี มารวมอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกัน นอกจากนี้กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นกฎหมายที่มีสาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในด้านของอัคคีภัย รวมทั้ง หน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวก็เป็นหน่วยงาน
เดียวกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการอ านวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเห็นสมควรน า



กฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไ ว้
รวมกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
--------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๕ 
(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่ากากระทรวงมหาดไทย 
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “การช่วยเหลือประชาชน” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะ
เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพ้ืนที่หรือท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
 “สาธารณภัย” หมายความว่า สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                           
๑เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง ราชกจิจานุเบกษา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 



 “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกฎหมายว่า
ด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ และให้หมายรวมถึงการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ไร้ที่พ่ึง ด้วย 
 “โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
 “โรคติดตอ่อันตราย” หมายความว่า โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
 “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายความว่า โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
 “โรคระบาด” หมายความว่า โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ 
 “ยา” หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
หลักการช่วยเหลือประชาชน 

--------------------- 
 ข้อ ๕ การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ จะต้องด าเนินการในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยค านึงถึงสถานะทางการคลัง และความจ าเป็นเหมาะสม 
 ข้อ ๖ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ของตน และต้องด าเนินการช่วยเหลือ
โดยฉับพลันทันที ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ภายในขอบอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการให้ความช่วยเหลือเพ่ือเยียวยา
และฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อต้องเสนอ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 
 ข้อ ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดสาธารณภัยตามข้อ ๖ ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ 
 ในกรณีการช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งไม่เพียงพอ หรือมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพ่ิมเติมให้
เสนอคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนให้การช่วยเหลือ 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 

--------------------- 
 ข้อ ๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน คณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 (๑) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 



  (ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการหรือรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (ข) ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ 
  (ค) ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการจากผู้ว่าราชการจังหวัดจ านวนไม่เกิน ๒ คน 
  (ง) ผู้แทนประชาคม ที่นายกองค์การ เป็นกรรมการบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจ านวนไม่เกิน ๓ คน 
  (จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและที่ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนไม่เกิน ๒ คน 
 (๒) กรณีเทศบาล ประกอบด้วย 
  (ก) นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรี 
  (ข) ข้าราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการที่ท้องถิ่นจังหวัด
มอบหมาย 
  (ค) ผู้แทนส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอ เป็นกรรมการ จ านวนไม่เกิน ๒ คน 
  (ง) ผู้แทนประชาคม ที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก เป็นกรรมการ จ านวนไม่เกิน ๓ คน 
  (จ) ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานของเทศบาล ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการจากนายกเทศมนตรี จ านวนไม่
เกิน ๒ คน และผู้ช่วยเลขานุการ 
 (๓) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
  (ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  (ข) ข้าราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการที่ท้องถิ่นจังหวัด
มอบหมาย 
  (ค) ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอ เป็นกรรมการจ านวนไม่เกิน ๒ คน 
  (ง) ผู้แทนประชาคม ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือก เป็นกรรมการจ านวนไม่เกิน ๓ คน 
  (จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนไม่เกิน ๒ คน 
 ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ให้น ารายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐและรายชื่อประชาชนที่
ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑๒ มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือ
ประชาชนตามระเบียบนี้ 
 (๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (๑) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทีท่ าการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
 (๓) รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 (๔) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม 



 (๕) การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๗ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
 ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเพ่ิมข้ึนอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 

หมวด ๓ 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย 

------------------------ 
 ข้อ ๑๑ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการ
ช่วยเหลือที่จ าเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้
คืนสู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ทันที ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 กรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหาย หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า การซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่าและการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการมากกว่า ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้
ค านึงถึงสถานะทางการคลัง 
 

หมวด ๔ 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

------------------------------- 
 ข้อ ๑๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่น
ลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๙ 
 

หมวด ๕ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

------------------------- 
 ข้อ ๑๓ เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่า
ได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการหรือ
สนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับ
ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 



 ข้อ ๑๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยได้ว่าเกิดโรคตามข้อ ๑๓ประสานหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด าเนินการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคโดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมด าเนินการหรือสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว 
 กรณีมีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว แต่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมหรือไม่สามารถ
ระงับการระบาดของโรคติดต่อได้ จะส่งผลท าให้เกิดการแพร่ระบาด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของ
ประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการ การป้องกันและควบคุมโรคได้ 
 ข้อ ๑๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ ดังนี้ 
 (๑) ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนังผ้าปิดปากหรือปิด
จมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) หรือเสื้อกันฝน 
 (๒) เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความจ าเป็น 
เหมาะสม และประหยัด 
 

หมวด ๖ 
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 

------------------------ 
 ข้อ ๑๖ การช่วยเหลือประชาชน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 
 (๒) การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย
อนุโลม 
 (๓) การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้
จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน 

------------------------------ 
 ข้อ ๑๗ การช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการแสดงสาระส าคัญของ
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งจ่ายในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่าย ทั้งนี้ ให้ชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 ข้อ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง 
ประเภทเงินส ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยโครงการ ไม่จ าเป็นต้องอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 ข้อ ๑๙ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เป็นสถานที่กลางเพ่ือเป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางด าเนินการแทนก็ได้ ข้อ ๒๐ กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ไประยะหนึ่งแล้วและ
คาดการณ์ได้ว่า หากจะใช้งบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการคลังในการ
บริหารหรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 ข้อ ๒๑ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันโดยให้ติดประกาศ ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ท าการหมู่บ้านและชุมชน 
 

บทเฉพาะกาล 
--------------- 

 ข้อ ๒๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นรายจ่ายที่จ่ายได้ตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๒๓ ส าหรับการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ ระเบียบนี้ ใช้บังคับและยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์นั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออก
ระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” ในข้อ ๓ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเข้าถึง
ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ข้อ ๔ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “เกษตรกร” และค าว่า “เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย” ระหว่างบทนิยามค าว่า 
“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” กับบทนิยามค าว่า “โรคติดต่อ” ในข้อ ๓ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 “เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพ ปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ าและท านาเกลือ ที่มีรายชื่อ
เป็นเกษตรกรรายย่อย และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือสมาชิกในครัวเรือนของผู้ที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรของ
กรมส่งเสริมการเกษตร หรือเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ หรือทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าของกรมประมง 



 “เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย” หมายความว่า เกษตรกรผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอย่างยากล าบาก ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน 
 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๖ กรณีเกิดสาธารณ
ภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลัน
ทันที เพ่ือการด ารงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน ได้ตามความจ าเป็น ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้เสนอ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนให้การช่วยเหลือ” 
 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๗ กรณีมีความ
จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดภัย ให้รายงาน
อ าเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาน าเงินทดรองราชการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 (๒) กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดภัย ในการ
ช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ไม่เกิน
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบนี้” 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (๒) ของข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(ค) ผู้แทนส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลนคร
หรือเทศบาลเมือง และนายอ าเภอ ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลต าบล จ านวน ไม่เกิน ๒ คน” 
 ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๓) ของข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 “(๑) ให้น ารายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐและรายชื่อประชาชน
ที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑๒และสถานที่กลาง ตามข้อ ๑๙ มา
ใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ 
 (๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (๑) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานที่กลาง และที่ท าการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน” 
 ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๑๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความ
ช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๙ 
 ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตาม
ระเบียบนี้ที่จะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็น เหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินอัตราตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด” 
 ข้อ ๑๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น หมวด ๔/๑ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและข้อ ๑๒/๑ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“หมวด ๔/๑ 
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

---------------------- 
 ข้อ ๑๒/๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ ในเรื่องดังต่อไปนี้” 
 (ก) จัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 (ข) การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ า 
 (ค) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การสนับสนุนด้านการเกษตร 
 (ง) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนขอรับ
ความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๙ พิจารณา” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๒) การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม” 
 ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมความดังต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 “(๔) การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุโลม” 
 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“ข้อ ๒๐ กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๒/๑ และข้อ ๑๓ ไป
ระยะหนึ่งแล้วและคาดการณ์ได้ว่า หากจะใช้งบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อสถานะ
ทางการคลังในการบริหารหรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป” 
 ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“ข้อ ๒๑ เมื่อสิ้นสุด
การด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการ
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันโดยให้ติดประกาศ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานที่กลาง และที่ท าการหมู่บ้านและชุมชน” 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 


