
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๖๐ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562  
-------------------------------------------------- 

  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๔  (๙  แหงพระราชบัญญั ติองคการบริหาร  
สวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๙  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับท่ี  ๔  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มาตรา  ๗๗   แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  
๒๔๙๖  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๕  (๑๐  แหงพระราชบั ญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว  ดังนี้    
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐”  
 ขอ ๒0

1 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
 ขอ ๓ ในระเบียบนี้  
 “การชวยเหลือประชาชน”  หมายความวา  การใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับ ความเดือดรอน  
หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ  โดยอาจใหเปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน  หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพ้ืนท่ีหรือทองถ่ิน  ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล   และองคการ
บริหารสวนตําบล  
 “ผูบริหารทองถ่ิน”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   และนายก
องคการบริหารสวนตําบล  
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน  
 “บุคลากร”  หมายความวา  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือประชาชนท่ีองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายใหปฏิบัติงาน  
 “สาธารณภัย”  หมายความวา  สาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย    
 “การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”2 หมายความวา การสงเสริมหรือชวยเหลือบุคคล ใหสามารถ
เขาถึงปจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม  หรือการสงเสริมพัฒนาบุคคล ใหมีความรู  
สามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  หรือผูท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี    
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 ราชกิจจานุเบกษา  เลม  134  /ตอนพิเศษ 242 ง /หนา 3/ 29 กันยายน 2560 
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 คำนิยาม แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 



  “เกษตรกร”3  หมายความวา  ผูประกอบอาชีพปลูกพืช  เลี้ยงปศุสัตว  เลี้ยงสัตวน้ำ   และทำนา
เกลือ  ท่ีมีรายชื่อเปนเกษตรกรรายยอย  และไดข้ึนทะเบียนเกษตรกร  หรือสมาชิกในครัวเรือน ของผูท่ีอยูใน
ทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร  หรือเปนผูมีรายชื่ออยูในทะเบียนผูเลี้ยงสัตว  ของกรมปศุสัตว  
หรือทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำของกรมประมง 
 “เกษตรกรผูมีรายไดนอย”4  หมายความวา  เกษตรกรผูอยูในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน   มีรายไดไม
เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ  มีชีวิตอยางยากลำบาก  ขาดแคลนปจจัยพ้ืนฐาน 
 “โรคติดตอ”  หมายความวา  โรคติดตอตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ  
 “โรคติดตออันตราย”  หมายความวา  โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ  
 “โรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง”  หมายความวา  โรคติดตอท่ีตองเฝาระวังตามกฎหมาย วาดวยโรคติดตอ  
 “โรคระบาด”  หมายความวา  โรคระบาดตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอและโรคระบาด ตาม
กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  
 “ยา” หมายความวา  ยาตามกฎหมายวาดวยยา ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
ระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความวินิจฉัย ปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้  

หมวด  ๑ หลักการชวยเหลือประชาชน 
------------------------------------------------ 

  ขอ ๕ การชวยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้  จะตองดําเนินการในขอบเขตอํานาจหนาท่ี ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย  โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง  และความจําเปน เหมาะสม  
 ขอ  ๖ 4

5  กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมวาจะมีการประกาศ เขต
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิหรือไมก็ตาม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ดำเนินการชวยเหลือประชาชนในเบื้องตน  โดยฉับพลันทันที  เพ่ือการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนา  หรือระงับสาธารณภัย  หรือเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสินหรือปองกันภยันตรายท่ีจะเกิดแก
ประชาชน  ไดตามความจำเปน ภายใตขอบอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย  โดยไมตอง เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 
 ในกรณีการชวยเหลือประชาชน  เพ่ือเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  หรือการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  หรือการปองกันและระงับโรคติดตอ  หรือการชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย  ใหเสนอ
คณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน  
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีความจำเปนตองชวยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑการ
ชวยเหลือตามระเบียบนี้  ใหขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย  กอนใหการชวยเหลือ  
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 ขอ 6 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 



 ขอ ๗ 5

6 กรณีมีความจำเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการ  ดังนี้    
 (๑ กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเกิดภัย  ให
รายงานอำเภอหรือจังหวัดหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือพิจารณานำเงินทดรองราชการ เพ่ือการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ  ใหความชวยเหลือผูประสบภัย    
 (๒ กรณีมิไดประกาศเขตก ารใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเกิดภัย  ในการ
ชวยเหลือประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอคณะกรรมการพิจารณา ใหความชวยเหลือ  ท้ังนี้  ไม
เกินหลักเกณฑท่ีกำหนดในระเบียบนี ้
 

หมวด  ๒ คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน 
-------------------------------------------- 

  ขอ ๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน  คณะหนึ่ง  เรียกวา  
“คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  

(๑  กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด  ประกอบดวย   
( ก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด      เปนประธานกรรมการ    
 หรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ท่ีไดรับมอบหมาย       
 จากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด   
( ข ทองถ่ินจังหวัด        เปนกรรมการ      
( ค ผูแทนสวนราชการท่ีไดรับมอบหมาย    เปนกรรมการ     
 จากผูวาราชการจังหวัดจํานวนไมเกิน  ๒  คน     
( ง ผูแทนประชาคมท่ีนายกองคการ     เปนกรรมการ     
 บริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนไมเกิน  ๓  คน   
( จ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด       เปนกรรมการและเลขานุการ  
( ฉ หัวหนาหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัด   เปนกรรมการและ    
 ท่ีไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด    ผูชวยเลขานุการ  
 จํานวนไมเกิน  ๒  คน  
 

(๒  กรณีเทศบาล  ประกอบดวย   
( ก นายกเทศมนตรี  หรือรองนายกเทศมนตรี     เปนประธานกรรมการ     
 ท่ีไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี   
( ข ขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิ นจังหวัด   เปนกรรมการ    
 ท่ีทองถ่ินจังหวัดมอบหมาย     
( ค 6

7 ผูแทนสวนราชการท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด  เปนกรรมการ 
       ในกรณีของเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง และนายอำเภอ  
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 ขอ 8 (2(ค แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 



ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลตำบล จำนวนไมเกิน 2 คน      
( ง ผูแทนประชาคม  ท่ีนายกเทศมนตรีคัดเลือก      เปนกรรมการ    
 จํานวนไมเกิน  ๓  คน  
( จ ปลัดเทศบาล            เปนกรรมการ         
         และเลขานุการ   
( ฉ หัวหนาหนวยงานของเทศบาล  ท่ีไดรับมอบหมาย     เปนกรรมการ    
 จากนายกเทศมนตรี  จํานวนไมเกิน  ๒  คน       และผูชวยเลขานุการ  

(๓  กรณีองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย   
(ก 7

8 นายกองคการบริหารสวนตําบล       เปนประธานกรรมการ   
 หรือรองนายกองคการบริหารสวนตำบลผูท่ีไดรับมอบหมาย 
     จากนายกองคการบริหารสวนตําบล     
(ข ขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด      เปนกรรมการ 
      ท่ีทองถ่ินจังหวัดมอบหมาย     
(ค ผูแทนสวนราชการท่ีไดรับมอบหมายจากนายอําเภอ      เปนกรรมการ      
 จํานวนไมเกิน  ๒  คน       
(ง ผูแทนประชาคม  ท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือก     เปนกรรมการ     
 จํานวนไมเกิน  ๓  คน     
(จ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล         เปนกรรมการ            
         และเลขานุการ     
(ฉ หัวหนาหนวยงานขององคก ารบริหารสวนตําบล       เปนกรรมการ     
 ท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย      และผูชวยเลขานุการ    
 จํานวนไมเกิน  ๒  คน   

 ขอ ๙ ใหคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้  
 (๑ 8

9 ใหนำรายชื่อของประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนท่ีสำรวจโดยหนวยงานของรัฐและรายชื่อ
ประชาชนท่ียื่นลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามขอ  ๑๒  และสถานท่ีกลาง  
ตามขอ  ๑๙  มาใชในการพิจารณาชวยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้  
 (๒ 9

10 ปดประกาศรายชื่อประชาชนตาม  (๑  ท่ีจะไดรับความชวยเหลือ  ณ  ส ำนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  สถานท่ีกลาง  และท่ีทำการหมูบาน  ชุมชนใหทราบ  เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  
 (๓ รายงานผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  ตอไป  
 (๔ ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนธรรม  
 (๕ การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  
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 ขอ8 (3(ก แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 
9

 ขอ 9 (1แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 
10

 ขอ 9 (2 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช จายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาทีข่ององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 



 ขอ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตามขอ  ๗  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม    
  ในการประชุมคราวใด  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการ ท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม  
 มติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรณีมีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุม ลงคะแนน
เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด  

หมวด  ๓ 
การใหความชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย 

-------------------- 
  ขอ ๑๑ การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการ
ชวยเหลือท่ีจําเปนท่ีตองแกไขโดยฉับพลันในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชน  หรือ เปนการ
ซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม  อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา  องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน
สามารถใหความชวยเหลือไดทันที  ภายใตขอบอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย  
 กรณีสิ่งสาธารณประโยชนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับ ความเสียหาย  
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวา  การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคา   และการกอสรางใหมจะ
เกิดประโยชนตอทางราชการมากกวา  ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณา ใหความเห็นชอบกอนการใชจาย
งบประมาณโดยใหคํานึงถึงสถานะทางการคลัง  

หมวด  ๔ 
การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

------------------------- 
  ขอ ๑๒ 10

11 การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  นอกจากกรณี
การชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใหประชาชนท่ีประสงคจะขอรับ
ความชวยเหลือ  ยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการตามขอ  ๙  
 ในกรณีเกิดอัคคีภัยท่ีไม เขาขายภัยพิบั ติ  ในการชวยเหลือประชาชน  ใหอยู ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการตามระเบียบนี้ท่ีจะพิจารณาการใหความชวยเหลือตามความจำเปน  เหมาะสม  ท้ังนี้ไมเกิน
อัตราตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
 

หมวด  ๔/๑11

12 
การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูรายไดนอย 

----------------------------- 
 ขอ ๑๒/๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย   ท่ีประสบ
ปญหาในการประกอบอาชีพ  ในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (ก จัดหาหรือปรับปรุงแหลง น้ำเพ่ือการเกษตร  
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 ขอ 12 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 
12

  หมวดที่ 4/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 



 (ข การสนับสนุนอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชในการป รับปรุงแหลงน้ำ  
 (ค ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการสนับสนุนดานการเกษตร    
 (ง คาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก ำหนด    
 การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย  นอกจากกรณีการชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน  
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใหเกษตรกรผูมีรายไดนอย  และประสงคจะขอรับความชวยเหลือ  ยื่น
ลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือเสนอคณะกรรมการตามขอ  9  
พิจารณา   

หมวด  ๕ 
การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
------------------------------------ 

  ขอ ๑๓ เม่ือเกิดโรคติดตอ  โรคติดตออันตราย  โรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง  หรือโรคระบาด  หรือมีเหตุ
สงสัยวาไดเกิดโรคดังกลาวในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด  ใหองคกรปกครอง สวนทองถ่ินนั้น
ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการปองกัน  การควบคุม  การแพร  และการระงับการระบาด ของโรคนั้น  หรือ
สรางภูมิคุมกันโรคใหกับผูท่ีมีภาวะเสี่ยง  รวมท้ังการประชาสัมพันธ  องคความรูเก่ียวกับ โรคติดตอ  การ
ชวยเหลือหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน การเฝาระวัง  ปองกัน  และ
ควบคุมโรคติดตอ  
   ขอ ๑๔ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยไดวาเกิดโรคตามขอ  ๑๓  ประสาน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการปองกัน  การควบคุม  การแพร  และการระงับการระบาดของโรค  โดยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมดําเนินการหรือสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว    
 กรณีมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจดังกลาว  แตไมสามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุม  หรือไม
สามารถระงับการระบาดของโรคติดตอได  จะสงผลทําใหเกิดการแพรระบาด  ท่ีเปนอันตราย ตอสุขภาพและ
ชีวิตของประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการ  การปองกัน และควบคุมโรคได    
 ขอ ๑๕ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเบิกจายคาใชจายตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในการปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอ  ดังนี้    
 (๑ ยา  เวชภัณฑ  และวัสดุท่ีใชในการปองกันควบคุมโรคติดตอ  เชน  ถุงมือยางหรือหนัง   ผาปด
ปากหรือปดจมูก  รองเทายางหุมสนสูงใตเขา  (รองเทาบูต  หรือเสื้อกันฝน   
 (๒ เครื่องแตงกายและอุปกรณใ นการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง ความจําเปน  
เหมาะสม  และประหยัด หมวด  ๖ หลักเกณฑการชวยเหลือ    
  ขอ ๑๖ การชวยเหลือประชาชน ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข  ท่ีกําหนดไวใน ระเบียบนี้  
ดังตอไปนี้  
 (๑ การชวยเหลือผูประสบสาธาร ณภัย  หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณา
ใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง  โดยอนุโลม  
 (๒ 12

13  การชวยเหลือดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือหลักเกณฑ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  โดยอนุโลม 
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 ขอ 16(2แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาทีข่ององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 



 (๓ การชวยเหลือประชาชนดานการปองกันและระงับโรคติดตอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข  โดยอนุโลม  
 (๔ 13

14  การชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาใชจาย 
งบประมาณชวยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๗ 
การใชจายงบประมาณเพ่ือการชวยเหลือประชาชน 

---------------------------- 
  ขอ ๑๗ การชวยเหลือประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําโครงการแสดง สาระสําคัญของ
กิจกรรมท่ีตองดําเนินการและบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  และตั้งจายในขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใหถูกตองตามประเภทของรายจาย  ท้ังนี้  ให
ชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองตั้งงบประมาณดังกลาวไวในคําชี้แจงประกอบ งบประมาณรายจายดวย  
 ขอ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเบิกจาย จากงบ
กลาง  ประเภทเงินสํารองจาย  ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   โดยโครงการ  ไม
จําเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 ขอ ๑๙ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ จัดใหมี
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใชเปนสถานท่ีกลาง  เพ่ือ
เปนศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชน  การประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวของ  
สําหรับวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด  โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายท่ีจําเปน ในการบริหารงานของ
สถานท่ีกลางดังกลาวใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการท่ีเปนท่ีตั้ง ของสถานท่ีกลางดําเนินการ
แทนก็ได    
 ขอ ๒๐ 14

15 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชจายงบประมาณในการใหความชวยเหลือ ตามขอ  
๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๒/๑  และขอ  ๑๓  ไประยะหนึ่งแลวและคาดการณไดวา  หากจะใช งบประมาณเพ่ือให
ความชวยเหลือตอไปอาจสงผลกระทบตอสถานะทางการคลังในการบริหารหรือ การจัดบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานตอ สวนราชการท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหความ
ชวยเหลือตอไป 
 ขอ ๒๑ 15

16 เม่ือสิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการชวยเหลือประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประชาสัมพันธผลการดำเนินการใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  โดยใหติด
ประกาศ  ณ  สำนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถานท่ีกลาง  และท่ีทำการหมูบาน และชุมชน 

 
14

 ขอ16(4เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 
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 ขอ 20 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 
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 ขอ 21 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 



 ขอ ๒๒ กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไดชวยเหลือประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี  กอนวันท่ีระเบียบนี้ใช
บังคับ  ใหถือวาเปนรายจายท่ีจายไดตามระเบียบนี้  
 ขอ ๒๓ สําหรับการเบิกคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีได
ดําเนินการตามหลักเกณฑของหนังสือกระทรวงมหาดไทย  หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของกอนวันท่ี ระเบียบนี้  
ใชบังคับและยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  ใหดําเนินการตอไปไดตามหลักเกณฑนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  อนุพงษ  เผาจินดา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๖๐ (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 256216
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 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
 

รวบรวมโดย กรรมกร สีกากี 
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 ราชกิจจานุเบกษา  เลม  136  /ตอนพิเศษ 17 ง /หนา 1/  17 มกราคม 2562 


