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สารบญั 

บทที่ ๑  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า ๑ 

บทที่  ๒  แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน้า ๓ 

บทที่  ๓  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หน้า  ๑๐ 

บทที่  ๔  สรุปการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน้า  ๑๙ 

บทที่  ๕  การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 กรือโรคโควิด 19 ของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  หน้า ๒๑ 

สรุปแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   หน้า ๒๓ 

แนวทางการด าเนินการและการจ่ายงบประมาณในการด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๖๓  หน้า  ๓๗ 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายคู่มือ  หน้า  ๔๓ 



บทที่  ๑ 
 

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๗๖๘ เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว๕๘๓๖ ลงวันท่ี ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว  เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามข้อ 
๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน  ดังนี้ 
 ๑.  ให้แต่งต้ังคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 
 ๒.  ให้จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมอบหมายให้บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.  ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
      ๓.๑  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
      ๓.๒  จัดให้มีการส ารวจและลงทะเบียนรับเรื่องของความช่วยเหลือของประชาชน  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  ติดตามผลการด าเนินงาน  และประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
      ๓.๓  จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนท่ีหลากหลาย  เช่น  โทรศัพท์สาย
ด่วน  สายตรง  ส่ือออนไลน์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นต้น  ท้ังนี้  ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูล
ข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
      ๓.๔  จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ี (หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว  ท้ังนี้  ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบท
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๓.๕  รวบรวมข้อมูลของประชาชนท่ีขอรับความชวยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๓.๖  ติดตามผลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามท่ีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
 
 



-๒- 
      ๓.๗  รายงานผลการส ารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) ทราบ  ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
      ๓.๘  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย 
 ๔.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ท้ังนี้  กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป  
และขอให้ จังหวัดรวบรวมผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบตามแบบรายงานทุกวันท่ี  ๕  ของเดือน  
 

 



บทที่  ๒ 
แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ส่วนที่  ๑  โครงสร้างของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๑.๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”  กรณีเทศบาล  ประกอบด้วย 
 ๑)  นายกเทศมนตรี   หรือรองนายกเทศมนตรี   เป็นประธานกรรมการ 
      ท่ีได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี 
 ๒)  ข้าราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   เป็นกรรมการ 
      จังหวัดท่ีท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย 
 ๓)  ผู้แทนส่วนราชการ  ท่ีได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอ  เป็นกรรมการ 
      จ านวนไม่เกิน ๒ คน 
 ๔)  ผู้แทนประชาคม  ท่ีนายกเทศมนตรีคัดเลือก   เป็นกรรมการ 
      จ านวนไม่เกิน ๓ คน 
 ๕)  ปลัดเทศบาล       เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๖)  หัวหน้าหน่วยงานของเทศบาล  ท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      จากนายกเทศมนตรี  จ านวนไม่เกิน  ๒  คน 
 ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

(๑) ให้น ารายช่ือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนท่ีส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐและรายช่ือประชาชน   
ท่ียื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาใช้พิจารณาช่วยเหลือ
ประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒) ปิดประกาศรายช่ือประชาชนตาม  (๑)  ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ  ณ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และท่ีท าการหมู่บ้าน  ชุมชนให้ทราบ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน 

(๓) รายงานผลการพิจารณาให้เทศบาลต าบลซ าสูงเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 
(๔) ควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม 
(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑.๒  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ัง  “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น”  เพื่อเป็นฝ่ายธุรการและปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  โดยมีโครงสร้าง  ดังนี้ 



-๔- 
      ๑.๒.๑  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าท่ี  วางแผน  ควบคุม  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๑.๒.๒  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น  หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าท่ีช่วยผู้อ านวยการศูนย์ดูแล  ควบคุม  ก ากับการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ  ให้เป็นไป
ตามระเบียบ  กฎหมาย  และนโยบาย 
      โดยให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

(๑)  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๒)  จัดให้มีการส ารวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  ติดตามผลการด าเนินการ  และประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓)  จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนท่ีหลากหลาย  เช่น  โทรศัพท์
สายด่วน  สายตรง  ส่ือออนไลน์  (เช่น  LINE, Facebook ฯลฯ)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (เช่น  E-mail, 
Website/Webboard, Application ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ) เป็นต้น  ท้ังนี้  ให้ประชาชน
สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

(๔)  จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ี  (หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว  ท้ังนี้  ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบท
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  รวบรวมข้อมูลของประชาชนท่ีขอรับความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๖)  ติดตามผการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามท่ีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

(๗)  รายงานผลการส ารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) ทราบ  ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

(๘)  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย 
      ๑.๒.๓  ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณามอบหมายบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  ๑)  ฝ่ายอ านวยการ  ให้แต่งต้ัง ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑ คน  เป็นหัวหน้า
ฝ่าย  และมอบหมายให้ข้าราชการ/พนักงาน่วนท้องถิ่น หรือพนักงานจ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 



-๕- 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อ  วิธีการติดต่อและแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือ  และผลการ
ด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นๆ       
ท่ีเกี่ยวข้อง  ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
  ๒)  ฝ่ายรับเรื่อง  ให้แต่งต้ัง ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑ คน  เป็นหัวหน้า
ฝ่าย  และมอบหมายข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือพนักงานจ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  มีหน้าท่ีรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน  ส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีหรือใช้ข้อมูลท่ีมีหน่วยงานรัฐส ารวจไว้แล้ว  จัดให้มีการลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือ  
ตอบปัญหาข้อซักถาม (กรณีท่ีตอบได้)  วิเคราะห์  แยกเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น  ส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถานท่ีกลาง)  
จัดท าสถิติและทะเบียนเรื่องขอความช่วยเหลือ  และรายงานผลการด าเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถานท่ีกลาง)  ทราบทุกเดือน 
  ๓)  ฝ่ายติดตามและประสานงาน  ให้แต่งต้ัง ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑  คน  
เป็นหัวหน้าฝ่าย  และมอบหมายข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานจ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  มีหน้าท่ีติดตาม  ประสานงาน  และประเมินเรื่องเพื่อจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน  ประสาน
แจ้งหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง  และพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถานท่ีกลาง)  แสวงหาและประสงานเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  เร่งรัดติดตามผลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามท่ีคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนมอบหมาย  และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ 
  ๔)  ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ี  (หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว)  ให้แต่งต้ัง ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
จ านวน ๑  คน  เป็นหัวหน้าฝ่าย  และมอบหมายข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานจ้างเป็น
เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย  ท้ังนี้  ในการจัดต้ังฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ี  (หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว)  ให้พิจารณาตามบริบทและ
ความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  มีหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นท่ีฝ่ายรับเรื่องประสานมา  โดยการลงไปปฏิบัติในพื้นท่ี  
ให้ความช่วยเหลือเรื่องส าคัญเร่งด่วนทันทีท่ีได้รับแจ้ง  และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติ  
ท้ังนี้  ให้พิจารณาจัดต้ังอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการย่อย  โดยพิจารณาประสานความร่วมมือจากหน่วยงานใน
พื้นท่ี  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  ผู้น าชุมชน  อสม.  อปพร.  ฯลฯ 
  ท้ังนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาจ านวนเจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่ายต่างๆ  และ
พิจารณาจัดต้ังโครงสร้างเพิ่มเติมได้ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



-๖- 
ส่วนที่  ๒  วิธีการรับเร่ืองขอความช่วยเหลือของประชาชน  การให้ค าปรึกษาและการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๓.๑  กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเอง  ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ  ดังนี้ 
      (๑)  สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม  ให้มีสาระส าคัญพอสมควร  เช่น  
ช่ือ  ท่ีอยู่  หมายเลขโทรศัพท์/ช่องทางการติดต่อของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
      (๒)  ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ขอความช่วยเหลือ  พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร  หรือ
ความเห็น  ความต้องการ  ข้อเสนอแนะต่างๆ  และให้ลงลายมือช่ือของผู้ร้อง 
      (๓)  ถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือแทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอ านาจด้วย/หากผู้ร้องไม่ยินยอมลง
ช่ือ  มิให้รับเรื่องนั้นไว้พิจารณา  และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบค าร้อง 
      (๔)  บันทึกข้อมูลในทะเบียนเรื่องขอความช่วยเหลือท่ีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  ก าหนดไว้ 
      (๕)  แจ้งส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการพร้อมท้ังให้รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบภายใน  
๑๕  วันท าการ 
      (๖)  กรณีเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่น  หน่วยงานอื่นหรือเกิน
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) เพื่อพิจารณาหาแนวทางด าเนินการต่อไป 
 ๓.๒  กรณีรับเรื่องขอความช่วยเหลือทางไปรษณีย์  โทรศัพท์  หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการ  ดังนี้ 
      (๑)  ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลส าคัญท่ีจ าเป็น  เช่น  ช่ือ  ท่ีอยู่  และหมายเลขโทรศัพท์/ช่องทางการ
ติดต่อท่ีติดต่อได้  เรื่องขอความช่วยเหลือ  ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  และความต้องการในการแก้ไข  เป็นต้น  หากไม่
สามารถได้ข้อมูลท่ีเพียงพอให้ประสานฝ่ายปฏิบัติงานในพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
      (๒)  บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและทะเบียนท่ีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ก าหนดไว้ 
      (๓)  แจ้งส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ  พร้อมท้ังให้รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบภายใน  
๑๕  วันท าการ 
      (๔)  กรณีเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่น  หน่วยงานอื่นหรือเกิน
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถานท่ีกลาง)  เพื่อพิจารณาหาแนวทางด าเนินการต่อไป 
 ๓.๓  การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน  ด าเนินการ  ดังนี้ 
      (๑)  สอบถามข้อมูลจากผู้รับบริการ 
      (๒)  หากสามารถให้ข้อมูลและค าปรึกษาได้  ให้ช้ีแจง  ท าความเข้าใจกับผู้รับบริการที่ 
 



-๗- 
     (๓)  หากไม่สามารถให้ข้อมูลและค าปรึกษาได้  ให้โทรศัพท์ประสานส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องมารับ

เรื่องและให้บริการข้อมูลข่าวสารและค าปรึกษาทันที  ท้ังนี้  การให้ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ.  
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยใหร้ับเรื่องและแจ้งขั้นตอน วิธีการ ให้ผู้รับบริการทราบ 

     (๔)  ให้เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บันทึกการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและค าปรึกษาในทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป 
 

ส่วนที่  ๓  ขั้นตอนการจัดการเรื่องขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ขั้นตอนที่  ๑  รับเรื่องขอความช่วยเหลือ 
 ขั้นตอนที่  ๒  รวบรวมเรื่องขอความช่วยเหลือน าเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา  จากนั้นแยกเป็น  ๒  กรณี 

(๑)  กรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถให้ความช่วยเหลือได้  ให้ส่ง
ต่อเรื่องให้หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

(๒) กรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าเกินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะด าเนินการ
ได้เอง  ให้ส่งต่อเรื่อองให้ศูนย์ปฏิบั ติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สถานท่ีกลาง)  พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป 

ขั้นตอนที่  ๓  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแจ้งผลการด าเนินการโดยให้มีสาระส าคัญ  ดังนี้ 
(๑)  มูลเหตุของปัญหา 
(๒)  แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา 
(๓)  ผลการช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบ 
(๔)  ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน 

   ขั้นตอนที่  ๔  ครบก าหนดรายงานแล้ว  ส่วนราชการไม่รายงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ส่ง
หนังสือแจ้งทวงถามตามระบบปกติ  ขอความร่วมมือรายงานภายใน  ๕  วันท าการ  หากยังไม่ได้รับรายงาน  
ให้แจ้งทวงถามเป็นครั้งท่ี  ๒  ให้รายงานภายใน  ๓  วันท าการ  หากครบก าหนดแจ้งทวงถามครั้งท่ี  ๒  แล้ว  
ยังไม่ได้รับรายงาน  ให้เสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 ขั้นตอนที่  ๕  การสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบตามขั้นตอนท่ี  ๓    
ให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับและบันทึก
ข้อมูลผลการช่วยเหลือลงในทะเบียนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้ว
รายงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถานท่ีกลาง)  ต่อไป 
ส่วนที่  ๔  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น         
ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  ค่า
วัสดุ ฯลฯ  ให้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 



-๘- 
ผังขั้นตอนการรับเร่ืองจากประชาชนกรณีขอความช่วยเหลือ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  
 

เกิดเหตุท่ีต้องให้การช่วยเหลือ/ได้รับแจ้งขอ
ความช่วยเหลือ (ปฏิบัติทันที) 

 กรณีได้รับแจ้งจากทางส านักงาน/ทาง
ไปรษณีย์/เว็บไซต์/หรือช่องทางอื่นหรือส ารวจ

ข้อมูล (ภายใน ๗ วัน) 
 

ส ารวจ รวบรวมปัญหา  ตรวจสอบข้อมูลส าคัญ 
ช่ือ ท่ีอยู่ เรื่องขอความช่วยเหลือ  

(ภายใน ๓ วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ เรื่องขอความ
ช่วยเหลือ  (ภายใน ๗ วันท าการ) 

  
การให้ความช่วยเหลือทันที กรณีไม่ต้องเข้า
ประชุมคณะกรรมการ  และกรณีต้องเข้า
ประชุมคณะกรรมการ ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการทันทีเพื่อพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือตามอ านาจหน้าท่ี 

การให้ความช่วยเหลือตามอ านาจหน้าท่ี  กรณี
ท่ีไม่ต้องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ และกรณี
ท่ีต้องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ  ด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือ (ภายใน ๓ วันท าการ) 
  

กรณีเข้าประชุมคณะกรรมการ ปิดประกาศผล
การพิจารณาเป็นเวลา ๑๕ วัน กรณีอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีและสามารถด าเนินการได้   

(ภายใน ๓ วันท าการ) 

กรณีเข้าประชุมคณะกรรมการ   
ปิดประกาศผลการพิจารณาเป็นเวลา ๑๕ วัน 

กรณีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีและสามารถ
ด าเนินการได้  (ภายใน ๗ วันท าการ) 

  
รายงานศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี (สถานท่ีกลาง)  
ในกรณีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี ส่งเรื่องไปยั 

งศูนย์ปฏิบัติการ (สถานท่ีกลาง) หรือหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง (๘ วันท าการ) 

รายงานศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี (สถานท่ีกลาง)  
ในกรณีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี ส่งเรื่องไปยัง

ศูนย์ปฏิบัติการ (สถานท่ีกลาง) หรือหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง (๑๕ วันท าการ) 

  
  

 
 
 
 



-๙- 
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนในสถาณการ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

กรณีกักกันตัวอยู่ที่บ้าน 
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อ 
กรณีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ผู้ถูกกักกันในสถานท่ีควบคุมเพื่อ
สังเกตการณ์เริ่มป่วย 

-ถุงยังชีพ ๗๐๐ บาท/ครอบครัว 
 

-เครื่องอุปโภคบริโภค ๓,๐๐๐ บาท/
ครอบครัว 

-ค่าอาหารจ านวน ๓ มื้อ  มื้อละ 
๕๐ บาทต่อคนต่อมื้อ 

-จัดเป็นสาธารณภัย -จัดเป็นการสงเคราะห์ -จัดเป็นการป้องกัน ยับย้ัง 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วย เงิ นทดรองราชการ เพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒  
-ห ลั ก เ ก ณฑ์ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น
ผู้ประสบภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
-ร ะ เ บี ย บ ก ร ม พั ฒ น า สั ง คม แ ล ะ
สวั ส ดิ การว่ า ด้ว ยการสง เคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพึ่ง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-ป ร ะ ก าศ ก ร ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บร ร เ ท าส าธ า รณภั ย  เ รื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการใน
เชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ประกาศเมื่อวันท่ี
๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

 
 

 



บทที่  ๓ 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังจึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑.  หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า  “หลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๖๓” 

๒.  หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
๓.  ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 

๒๕๕๖  ประกาศ ณ  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
     บรรดาหลักเกณฑ์  และค าส่ังอื่นใดท่ีก าหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

หลักเกณฑ์นี้  ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน 
๔.  ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ  จะต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ตาม

ความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
๕.  การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
ข้อที่ หลักเกณฑ์/วิธีการ เง่ือนไข/อัตราที่ก าหนด 
๑ ค่าอาหารจัดเล้ียง   วันละไม่เกิน ๓ มื้อๆ ละไม่เกิน ๕๐ บาท/คน 
๒ ค่าถงุยังชีพ ชุดละไม่เกิน ๗๐๐ บาท/ครอบครัว 
๓ ค่าจัดซื้อจัดหาน้ าส าหรับบริโภคและใช้สอยในท่ี

อยู่อาศัย 
เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็นจนกว่าเหตุการณ์
ประสบภัยพิบัติจะเข้าสู่ภาวะปกติ 

๔ ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพเบื้องต้น   
กรณีท่ีอยู่อาศัยได้รับความเสียหายท้ังหลัง 

เท่าท่ีจ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน ๓,๘๐๐ บาท 

๕ ค่าวัสดุซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยประจ า   
ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของท่ีได้รับความเสียหาย 

เท่าท่ีจ่ายจริง  หลังละไม่เกิน ๔๙,๕๐๐ บาท 

๖ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว  โรงเรือนส าหรับ
เก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย 

เท่าท่ีจ่ายจริง  ครอบครับละไม่เกิน ๕,๗๐๐ บาท 

๗ กรณีผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่น และ
บ้านเช่าเสยหายจากภัยพิบัติท้ังหลังหรือเสียหาย
บางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้  ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่า
บ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 
 

เท่าท่ีจ่ายจริง ในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือน
ละ  ๑,๘๐๐ บาท  เป็นเวลาไม่เกิน  ๒  เดือน 



ข้อที่ หลักเกณฑ์/วิธีการ เง่ือนไข/อัตราที่ก าหนด 
๘ ค่าดัดแปลงสถานท่ีส าหรับเป็นที่พักช่ัวคราว เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท  

หรือ ค่าผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ 
ส าหรับกันแดดกันฝน   

เท่าท่ีจ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

๙ ค่าใช้จ่ายส่วนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในท่ีพัก
ช่ัวคราว 
-ค่าไฟฟ้า 

ให้เป็นไปตามท่ีการไฟฟ้านครหลวงหรือการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บ ส าหรับกรณีท่ี
ห้องพักไม่มีไฟฟ้า  ให้จัดอุปกรณ์แสงสว่างอื่นๆ 
ทดแทนได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 

-จัดหาน้ าบริโภคและใช้สอยจากหน่วยงานท่ี
จังหวัดและอ าเภอมีอยู่  เช่น การประปาส่วน
ภูมิภาค  การประปานครหลวง  หน่วยดับเพลิง
เทศบาล  เป็นต้น  หรือจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุน้ า
ตามความจ าเป็นของจ านวนผู้ประสบภัยพิบัติ  
รวมท้ังการจัดซื้อเพื่อบริโภคใช้สอย 

เท่าท่ีจ่ายจริง  ตามความจ าเป็น 

-จัดสร้างหรือจัดหาห้องน้ า ห้องส้วม ๑ ท่ี ต่อ  
๑๐ คน 

เท่าท่ีจ่ายจริง  เฉล่ียท่ีละไม่เกิน ๑,๗๐๐ บาท 

-จัดสร้างท่ีรองรับ ท าลาย หรือก าจัดขยะมูลฝอย เท่าท่ีจ่ายจริง  ตามความจ าเป็น 
๑๐ ค่าเครื่องนุ่ งห่มท่ีไ ด้รับความเสียหายและไม่

ส าม ารถ น าก ลับม า ใ ช้ ไ ด้ อี ก  ห รื อมี ค ว า ม
จ า เป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ในก ารด า ร ง ชีพ   ก ร ณี ไ ม่ มี
เครื่องนุ่งห่มในการด ารงชีพขณะเกิดภัย 

รายละไม่เกิน  ๑,๑๐๐  บาท 

๑๑ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ  และหรือเงินทุน
ส าหรับผู้ประสบภัยพิบัติท่ีเป็นอาชีพหลักในการ
หาเล้ียงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ   

เท่าท่ีจ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน ๑๑,๔๐๐ 
บาท 

๑๒ ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
๑ ) ก ร ณี บ า ด เ จ็ บ ส า หั ส ท่ี ต้ อ ง รั ก ษ า ใ น
สถานพยาบาลติดต่อกันต้ังแต่ ๓ วันขึ้นไป   

 
ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจ านวน 
๔,๐๐๐ บาท 

๒)กรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการ  ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพตามปกติได้   

ให้ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจ านวน  ๑๓,๓๐๐ 
บาท 

๓)กรณีภัยพิบัติท่ีเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือ
รุนแรง เป็นท่ีสะเทือนขวัญของประชาชนท่ัวไป  

ให้ จ่ายเงินและ ส่ิงของปลอบขวัญ ผู้ ท่ีไ ด้รับ
บาดเจ็บท่ีรักษาตัวในสถานพยาบาลรายละไม่
เกิน ๒,๓๐๐ บาท 

๑๓ ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน  ๒๙,๗๐๐ บาท 
และในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตเป็นหัวหน้า
ครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เล้ียงดูครอบครัว 
 

ให้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีก
ไม่เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท 

 



ข้อที่ หลักเกณฑ์/วิธีการ เง่ือนไข/อัตราที่ก าหนด 
๑๔ กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ   มีอุณหภูมิต่ ากว่า 

๘ องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาว
ยาวนานติดต่อกันเกิน ๓ วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อ
เครื่องกันหนาวสงเคราะห์ประชาชนได้   

เท่าท่ีจ่ายจริงคนละไม่เกิน  ๓๐๐ บาท   
ท้ังนี้   จังหวัดหนึ่ ง ไม่ เกินงบประมาณปีละ  
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๕ ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  
ทีสูญหายหรือได้รับความเสียหายและไม่สามารถ
น ากลับมาใช้ได้อีก   

เท่าท่ีจ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท 

๑๖ ค่าเครื่องนอน  ท่ีสูญหายหรือได้รับความเสียหาย
และไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก  หรือมีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีพกรณีไม่มีเครื่องนอน
ในการด ารงชีพขณะเกิดภัย   

เท่าท่ีจ่ายจริง  คนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

  

๕.๒  ด้านสังคมสงเคราะห์  ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  โดยจัดโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพระยะส้ันเฉพาะพื้นท่ีประสบภัยพิบัติแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้มีรายได้เล้ียงดูครอบครัวในภาวะวิกฤต  
โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
ข้อที่ หลักเกณฑ์/วิธีการ เง่ือนไข/อัตราที่ก าหนด 
๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพ   เท่าท่ีจ่ายจริง  คนละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
๒ ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร วันละไม่เกิน ๕๐๐ บาท  ไม่เกิน ๑๐ วัน 
๓ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานปฏิบัติการฝึกอบรม เท่าท่ีจ่ายจริง  ภายในวงเงินไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔ เงินทุนประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม เท่าท่ีจ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท 

 

๕.๓  ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ดังนี้ 
ข้อที่ หลักเกณฑ์/วิธีการ เง่ือนไข/อัตราที่ก าหนด 
๑ จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ 

ส าหรับแจกจ่ายประชาชน  เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภคน้ าและอาหารที่ปลอดภัย  ดังนี้ 

 

-ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ ส าหรับไปท าความสะอาดบ่อ
น้ าต้ืนของประชาชน 

บ่อละไม่เกิน ๒๕๐ บาท 

-ค่าน้ าด่ืมแก่ครอบครัวท่ีขาดแคลนน้ าสะอาดบริโภค ครอบครัวละไม่เกิน ๒๐๐ บาท 
-ค่าอาหารเสริมโปรตีน และอาหารที่มีประโยชน์
ต่อร่างกายแก่ประชาชนผู้ประสบภัย เพื่อการฟื้นฟู
สภาพร่างกายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

ครอบครัวละไม่เกิน ๕๗๐ บาท 

-ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ ส าหรับแจกจ่ายประชาชน  
เพื่อการปรับปรุงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและ
สุขาภิบาลครัวเรือน 

ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๕๐ บาท 

ค่ายาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย (๘ รายการ)  ราคาตามบัญชีราคาส าหรับหน่วยงานราชการ 
องค์การเภสัชกรรม 



ข้อที่ หลักเกณฑ์/วิธีการ เง่ือนไข/อัตราที่ก าหนด 
๒ จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ส าหรั บ ไ ปปฏิ บั ติ ง าน ช่วย เห ลือประชาชน  
ปรับปรุ ง สุขาภิบาลและอนามัย ส่ิงแวดล้อม  
รวมท้ังการควบคุมป้องกันโรคได้  ดังนี้ 
-ค่ายาและเวชภัณฑ์ ส าหรับการรักษาพยาบาล
หรือป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
-ค่าวัสดุทางห้องปฏิบัติการหาเช้ือในคน 
-ค่าวัสดุและชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการในน้ า 
อาหาร และอากาศ 
-ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหาเช้ือในคน 
-ค่าตรวจวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบั ติการในน้ า 
อาหาร และอากาศ 

เท่าท่ีจ่ายจริง  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

๓ จัดหาวัสดุควบคุมและป้องกันโรคระบาดในภาวะ
ภัยพิบั ติ   จัดหาย าและเวชภัณฑ์ส าหรั บไป
ปฏิบั ติงาน  การควบคุมป้องกันโรคและการ
ปฏิบั ติการ ด้านการแพทย์   เพื่ อ ช่วย เห ลือ
ประชาชนในภาวะภัยพิบัติ  ได้แก่  ค่าวัสดุเก็บ
ตัวอย่าง  น้ ายา  และสารเคมีในการเก็บตัวอย่าง
และวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

เท่าท่ีจ่ายจริง  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

๔ 
 
 

ด้านการเกษตร  ให้ด าเนินการช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัยพิบั ติ ท่ีขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนกับหน่วยงานท่ีก ากับดูแลแต่ละด้านของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ก่อนเกิดภัยพิบัติ
แล้วเท่านั้น  โดยเบิกจ่ายได้  ดังนี้ 
๑)  ด้านพืช 
     ๑ .๑   ให้ด า เนินการ ให้ความช่วย เห ลือ
ผู้ประสบภัยท่ีพืชตาย หรือเสียหาย ตามจ านวน
พื้นท่ีท าการเกษตรจริงท่ีได้รับความเสียหาย    

 
 
ไม่เกินครัวเรือนละ ๓๐ ไร่  โดยคิดจากต้นทุน
การผลิตเฉล่ีย ดังนี้ 
(๑) กรณีพืชอายุส้ันเสียหาย ให้ช่วยเหลือต้นทุน
การผลิตเฉล่ียเฉพาะรายการค่าวัสดุ 
(๒) กรณีไม้ผล ไม้ยืนต้นเสียหาย ให้ช่วยเหลือ
ต้นทุนการผลิตเฉล่ียเฉพาะรายการค่าวัสดุและ
ต้นทุนเฉล่ียก่อนให้ผลผลิต 

     ๑.๒  กรณีพื้นท่ีท าการเพาะปลูกได้ถูกหิน  
ดิน ทราย ไม้  โคลน  รวมท้ังซากวัสดุทุกชนิดทับ
ถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้  และหน่วยงาน
ของรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือกรณี
ดังกล่าวได้  

ให้ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอก  ขนย้าย
หิน  ดิน  ทราย  ไม้  โคลน  รวมท้ังซากวัสดุท่ี
ทับถมพื้นท่ีแปลงเกษตรกรรม  เพื่อให้สามารถใช้
พื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูกพืชได้ในขนาดพื้นท่ีไม่เกิน  
๕  ไร่ 

     ๑.๓  กรณีประชาชนมีความจ าเป็นต้องขน
ย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบภัยพิบัติ   
 

ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขนย้ายปัจจัยการ
ผลิตและผลผลติในอัตราร้อยละ ๕๐  ของปัจจัย
การผลิตและผลผลิตของเกษตรกรท่ีด าเนินการ
ขนย้าย 



ข้อที่ หลักเกณฑ์/วิธีการ เง่ือนไข/อัตราที่ก าหนด 
 ๒)  ด้านประมง 

     ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีสัตว์น้ า
ตายหรือสูญหาย 

โดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า  อาหารสัตว์น้ า  วัสดุ
ทางการประมง  ไ ด้ตามความจ า เป็นและ
เหมาะสม 

๓)  ด้านปศุสัตว์ 
     ๓.๑  ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
กรณีท่ีเป็นการจัดหาอาหารสัตว์   วัคซีนและ
เวชภัณฑ์รักษาสัตว์  เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เล้ียง
และจัดหาอาหารสัตว์ 

 
ตามราคาท้องตลาดหรือตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

     ๓ .๒  ให้ด า เนินการให้ความช่วย เห ลือ
ผู้ประสบภัยท่ีสัตว์ตายหรือสูญหาย  หรือแปลง
หญ้าอาหารสัตว์เสียหายได้ 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

๔)  ด้านการเกษตรอื่น 
     ๔.๑  ค่าใช้จ่ายในการปรับเกล่ียพื้นท่ี  การไถ
พรวน  ยกร่อง  การก่อสร้างคันดิน  เพื่อการ
เพ าะป ลู กพื ชหรื อประก อบกิ จก ร รม ด้ า น
การ เกษตร ท่ี เป็นการบรร เทาปัญหาความ
เดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ 

 

     ๔.๒  ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและ
ระบบชลประธานให้สามารถใช้งานได้ในช่วง
ฉุกเฉิน  โดยให้ด าเนินการได้เฉพาะในส่วนท่ี
เกี่ยวกับการระบายน้ า 

 

     ๔.๓  ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่าระวางบรรทุก
ทางรถไฟและเรือบรรทุกของเอกชน  เพื่อใช้ใน
การขนย้ายสัตว์เล้ียงประสบภัย และท่ีน าไป
สนับสนุนหรือขนส่งพืชหญ้าอาหารสัตว์หรือ
อาหารสัตว์ 

ให้เบิกจ่ายดังนี้ 
๑) ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของ
เอกชน  ให้จ่ายเป็นรายวันตามราคาท้องถิ่น 
๒)  ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ  ให้เบิกจ่ายได้
เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 

๕)  ด้านบรรเทาสาธารณภัย  
     ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั ติ  
โดยเบิกจ่ายได้  ดังนี้ 
     ๕.๑  จัดหาภาชนะรองรับน้ า เช่น โอ่งซีเมนต์  
ถังเหล็กอาบสังกะสี  ถังเก็บน้ า ค.ส.ล.  ถังปูน
ฉาบเสริมลวด  หรือถังเก็บน้ าประเภทอื่นๆ เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
     ๕.๒  ซ่อมแซมภาชนะรองรับน้ า ท่ีช ารุด
เสียหาย  เพื่อให้สามารถใช้เก็บน้ าไว้อุปโภค
บริโภค 
 

 



ข้อที่ หลักเกณฑ์/วิธีการ เง่ือนไข/อัตราที่ก าหนด 
      ๕.๓  ซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับ

ความเสียหายจากภัยพิบัติ  ซึ่งมิได้อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ  ให้กระท าได้เฉพาะ
ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  
โดยการซ่อมแซมนั้นต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการท่ี
ได้รับงบประมาณด าเนินการในบริเวณนั้นอยู่แล้ว 

 

     ส าหรับการซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. จะต้องเป็นกรณี
ท่ีงบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  ซึ่งต้ัง
ไว้ ในปีนั้น ไ ด้ ใ ช้ จ่ายหมดแล้ว   และหากไม่
ซ่ อ ม แ ซ ม จะ บั ง เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต่ อ ส่ิ ง
สาธารณประโยชน์ หรือสร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชนโดยส่วนรวม  ท้ังนี้   อปท. ต้องมี
หนังสือยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วย 
     ส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ี ต้องใช้ระยะเวลา
ด า เนินการซ่ อมแซม  เกิ น  ๔๕ วั น   ให้ ใ ช้
งบประมาณปกติด าเนินการ 
     ส าหรับสะพานหรือถนน  หรือถนนท่ีมีท่อ
ระบายน้ าท่ีได้รับความเสียหายจนไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้  ให้ก่อสร้าง
สะพานไม้ช่ัวคราว  หรือเท่าท่ีจ าเป็น เร่งด่วน  
เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
     กรณีในเขตชุมชนท่ีเกิดภัยพิบัติเป็นระยะ
เวลานาน  ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ในการสัญจรไปมา  ให้จัดท าสะพานไม้ทางเดิน
ช่ัวคราวได้  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความ
จ าเป็น 

 

     ๕.๔  จ้างเหมาก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า  อัน
ไ ด้แก่   ส่ิงก่อสร้ างสาธารณประโยชน์ ท่ีกี ด
ขวางทางน้ า  หรือกิ่งไม้  ต้นไม้  เศษสวะ  กอไผ่  
ฯลฯ  ท่ีอุดช่องทางน้ าเป็นอุปสรรคต่อการระบาย
น้ า  ท าให้ส่ิงสาธารณประโยชน์ต้านทานน้ าไม่ไหว  
เกิดความช ารุดเสียหาย  หรือเกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 

 



ข้อที่ หลักเกณฑ์/วิธีการ เง่ือนไข/อัตราที่ก าหนด 
      ๕.๕  ค่าจัดหาวัสดุ  ได้แก่  กระสอบทราย  

ดิน  ลูกรัง  เสาเข็ม  ไม้แบบ  เป็นต้น  เพื่อน าไป
แก้ไขเหตุการณ์กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินจากภัยพิบัติท่ี
จะท าความเสียหายต่อส่ิงสาธารณประโยชน์หรือ
ความเสียหายต่อประชาชนโดยส่วนรวม  

เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

     ๕.๖  ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ให้เบิกค่าใช้จ่ายดังนี้ 
( ๑ )   ค่ าซ่ อ มแ ซมครุ ภัณฑ์   ย านพาหน ะ  
เครื่อง จักรกล  เครื่องสูบน้ าหรือผลักดันน้ า  
เครื่องปั่นไฟ  ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการ
กู้ชีพกู้ภัยของทางราชการ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน  ท่ีน ามาช่วยเหลือโดยสมัครใจ
และไม่คิดมูลค่า  ซึ่งช ารุดเสียหายในระหว่าง
ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ตามความ
จ าเป็นให้อยู่ในสภาพเดิม  เฉพาะกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยส าเร็จลุล่วงไปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒)  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รวมท้ังค่า
กระแสไฟฟ้า  ส าหรับยานพาหนะเครื่องจักรกล  
เครื่ องสูบ น้ าหรือผลักดันน้ า   เครื่ องปั่นไฟ  
ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยของ
ทางราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชนท่ีน ามาใช้ปฏิบัติงานช่วยเหลือโดยสมัครใจ 
โดยไม่คิดมูลค่าและค านึงถึงความจ าเป็นและการ
ประหยัด  และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือตนเองเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๓ )   ก ร ณี ท่ี เ ค รื่ อ ง สูบ น้ า ห รื อ ผ ลัก ดัน น้ า  
ยานพาหนะ  เครื่ อง จักรกล  เครื่ องปั่น ไฟ  
ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยของ
ทางราชการและ เอกชน ท่ีน ามา ช่วย เห ลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติมีไม่เพียงพอและไม่สามารถขอ
ความร่วมมือจากภาคเอกชนได้  ให้เช่าหรือจ้าง
เหมาเครื่องสูบน้ าหรือผลักดันน้ า  ยานพาหนะ  
เครื่องจักรกล  เครื่องปั่นไฟ  ตลอดจนเครื่องมือ
อุปกรณ์ด้านกู้ ชีพกู้ภัย  เพื่อน าไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติได้เท่าท่ีจ าเป็น  เร่งด่วน 
   

จ่ายค่าเช่าเป็นรายวันตามราคาท้องถิ่น 



ข้อที่ หลักเกณฑ์/วิธีการ เง่ือนไข/อัตราที่ก าหนด 
 (๔)  ค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามส่ิงของ  

รวมท้ังค่าจ้างเหมาแรงงาน  จัดหีบห่อให้ใช้
เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการก่อน  ในกรณีท่ีมี
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ  ให้จ้างบุคคลภายนอกได้
ตามจ านวนท่ีเห็นควร   

อัตราการจ้างให้จ่ายได้ตามอัตราค่าจ้างแรงงาน
ขั้นต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
 
 
 

(๕)  ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีประสบภัย  ให้เบิกจ่ายได้ใน
กรณีท่ีงบประมาณปกติไม่เพียงพอ  หรือมิได้ต้ังไว้
เพื่อการนี้  โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทาง
ราชการ  ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ีออกปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้   

ให้เบิกจ่ายได้  ดังนี้ 
     -เจ้าหน้าท่ีควบคุมเครื่องสูบน้ าหรือเครื่อง
ผลักดันน้ าให้เบิกจ่ายได้ ๒ คน ต่อ ๑ จุด ท่ีต้ัง
เครื่องสูบน้ าหรือเครื่องผลักดันน้ า 
     -เจ้าหน้าท่ีคนขับรถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ า  
วัสดุ  และครุภัณฑ์ ๑ คนต่อรถยนต์ ๑ คัน 
     -หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี  ออกปฏิบัติงานไม่
เกิน ๑๐ คน ต่อหน่วยต่อครั้ง 
     -หน่วยสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี  
ออกปฏิบัติงานไม่เกิน ๓ คน ต่อหน่วยต่อครั้ง 
     -หน่วยปฏิบัติงานด้านควบคุมป้องกันโรค  
ออกปฏิบัติงานครั้งละไม่เกิน  ๓  คน 
     -ค่าตอบแทนส าหรับบุคคลภายนอก  ให้
เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าตาม
ประกาศของกระทรวงแรงงาน 

(๖)  ค่าอาหารจัดเล้ียงเจ้าหน้าท่ีของทางราชการ
และผู้มาใช้ความช่วยเหลือ   
         ท้ังนี้  เจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มา
ให้ความช่วยเหลือต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทาง
ราชการอีก 

ให้เบิกได้วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๕๐ 
บาทต่อคน      

(๗) ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง และติดต่อส่ือสาร ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
(๘) ค่าวัสดุส านักงาน  ซึ่ ง เกี่ยวเนื่องในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค่าวัสดุในการจัดหีบห่อ  
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ท่ีจ าเป็น  เช่น  เช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

ให้เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 

     ๕.๗  กรณีมีความจ าเป็น  หากรายการใดมิได้
ก าหนดให้จ่ายเป็นเงิน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มี
อ านาจอนุมัติให้การช่วยเหลือ  

ผู้มีอ านาจอนุมัติให้การช่วยเหลือ พิจารณาให้
เบิกจ่ายเป็นเงินก็ได้  โดยค านึงถึงสภาพและ
เหตุการณ์ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
๖.  การให้ความช่วยเหลือข้างต้น  ให้มีการประสานงานกันระหว่างส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  และองค์กรการกุศลท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้การช่วยเหลือท่ัวถึงไม่ซ้ าซ้อนกัน  
และการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายจ่ายโดยอนุโลม   

๗.  ให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปให้กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส านักงานคลังจังหวัดทราบทุกๆ ๑๕ วัน  จนกว่าจะด าเนินแล้วเสร็จ 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีออกไปตรวจสอบ  ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย 

๘.  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข  และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๕  และเสนอต่อ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๙.  กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือนอกเหนอจากหลักเกณฑ์ และวิธีด าเนินการนี้  ให้ขอ
อนุมัติต่อกระทรวงการคลัง 

๑๐.  ให้ส่วนราชการท่ีมีวงเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้  แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามแบบและเงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

๑๑.  ในระหว่างท่ียังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์นี้  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติท่ี
ออกตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  ไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยท่ีส่วนราชการตามข้อ ๘ ก าหนด  เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์นี้ 

 

 



บทที่  ๔ 
สรุปการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน  ตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด ข้อกฏหมาย 
กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยท่ีนายกฯ สามารถช่วยเหลือได้
ทันที 
-ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น  โดยฉับพลัน
ทันที 
-ให้ความช่วยเหลือเพื่อการด ารงชีพ  หรือบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้า 
-ให้ความช่วยเหลือในการระงับสาธารณภัย 
-ให้การช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 
-ให้ความช่วยเหลือในการป้องกันภยันตรายท่ีจะเกิดแก่
ประชาชน 
ท้ังนี้   ควรพิจารณาตามความจ าเป็น  ภายใต้ขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  ในกรณีดังกล่าวนี้  ไม่ต้องเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา  นายกฯ  สามารถส่ังการโดยใช้งบ
กลางท่ีต้ังจ่ายไว้ถูกต้อง  ให้ความช่วยเหลือได้เลย 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๖ 

กรณีเกิดอัคคีภัยท่ีไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ 
-ในการช่วย เห ลือประชาชน  ให้อยู่ ใน ดุลพินิจของ
คณะกรรมการตามระเบียบนี้  จะพิจารณาการให้ความ
ช่วยเหลือตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ท้ังนี้  ไม่เกินอัตรา
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๑๒  วรรคสอง 

กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยท่ีต้องผ่านคณะกรรมการ 
-เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย 
-การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
-การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือ
ประชาชน  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือดังกล่าว  
ให้ขอความเห็นชอบไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย  ก่อนให้
การช่วยเหลือทุกครั้ง 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๖๒  ข้อ ๖  วรรคสอง 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน  ตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด ข้อกฏหมาย 
กรณีมีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อ
เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย  แบ่งเป็น ๒ กรณี  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการ  ดังนี้ 
๑.  กรณีมี การประกาศเขตการ ให้ ความ ช่ วย เห ลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นท่ีเกิดภัย  ให้รายงาน
อ าเภอหรือจังหวัด  หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้
พิจารณาน า เ งิ นทดรองราชการ เพื่ อการ ช่วย เห ลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๒.  กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นท่ีเกิดภัย  ในการช่วยเหลือประชาชน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ  แต่ไม่ เกินหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนดใน
ระเบียบฯ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ 

กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง 
-การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น  สังกะสี  อิฐ  หิน  ปูน  
ทราย  กระเบื้อง  วัสดุซ่อมแซมบ้าน  ท่ีอยู่  ท่ีพัก  เป็นต้น  
ควรใช้วิธี เฉพาะเจาะจง  โดยในกรณีดังกล่าวมีความ
จ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือ
ภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่อพยันตรายตามกฏหมายว่า
ด้วยโรคติดต่อและการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือก  อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและ
อาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  ด าเนินการตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๗๘ (๑) (ข) ในล าดับต่อไป กรณีนี้ไม่จ ากัด
วงเงิน 
-กรณีท่ีต้องจัดหาพัสดุเร่งด่วน ฉุกเฉิน จ าเป็น ไม่คาดคิด 
คาดหมาย และคาดฝันว่าจะเกิด เช่น กระสอบทราย 
อาหารประทังชีวิต  อุปกรณ์ช่วยเหลือเฉพาะหน้า  ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง  โดยนายกฯ ส่ังการให้
เจ้าหน้าท่ี (พัสดุ) หรือมอบหมายให้ใครท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
งาน  ให้ด าเนินการไปก่อน  แล้วรีบรายงานทีหลัง  กรณีนี้
ไม่จ ากัดวงเงินเช่นกัน 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
  



บทที่  ๕ 
การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ข้อ ๖ วรรคสอง, ข้อ ๑๒) 

องค์กรปกครองท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนท่ีประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ 
ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ ๑๒) 

ประชาชนยื่นค าขอความช่วยเหลือ/ลงทะเบียน  (ข้อ ๑๒) 

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ ๙ (๑)) 
และประกาศรายช่ือประชาชนท่ีจะขอรับการช่วยเหลือ  ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน (ข้อ ๙ (๒))  

หรือประกาศแล้วด าเนินการช่วยเหลือทันที  
(หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๐๗ ลงวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓) 

ช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม (ข้อ ๑๖ (๒)) 

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือส่ิงของ เป็นวงเงินให้การช่วยเหลือ
ไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันไม่เกิน ๓ 
ครั้ง ต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ (ข้อ ๘.๑) 
-เครื่องอุปโภคบริโภค  และหรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความ
จ าเป็น (ข้อ ๘.๑.๑) 
-ค่ารักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทางราชการส่ัง 
และรวมถึงค่าพาหนะ ค่าอาหาร ระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล เท่าท่ี
จ าเป็น เว้นแต่กรณีท่ีได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น (ข้อ ๘.๑.๒) 

ระ เบี ยบกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ว่ า ด้วยการ จ่ายเงิ น
อุ ด ห นุ น เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้
ประสบปัญหาทางสังคม กรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๐  
-ให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน
หรือส่ิงของได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ 
บาท ต่อครอบครัว (ข้อ ๖.๑) 



การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครองท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนท่ีประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือยื่น
ลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๗๖๘ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประชาชนยื่นค าขอความช่วยเหลือ/ลงทะเบียน 

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 

ประกาศรายช่ือประชาชนท่ีได้รับการช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน   
หรือประกาศแล้วด าเนินการช่วยเหลือทันที  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๒๐๗ ลงวันท่ี  ๑๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑. ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
๒. ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
 
 
 
 
 

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-ช่วยเหลือด้านการเงินหรือส่ิงของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือ 
ไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว และช่วยเหลือ
ติดต่อกันไม่เกิน ๓ ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ 
-เครื่องอุปโภคบริโภค และหรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตาม
ความจ าเป็น 
-ค่ารักษาพยาบาล เช่น ท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ี
ทางราชการส่ัง และรวมถึงค่าพาหนะ ค่าอาหาร ระหว่าง
ติดต่อรักษาพยาบาลเท่าท่ีจ าเป็น  เว้นแต่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น 

ระเบียบการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือส่ิงของได้ไม่เกนิ ๒,๐๐๐ บาท
ต่อครั้งต่อครอบครัว 
 
 
 
 



สรปุแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๕๒  ลงวัน ท่ี  ๑๖ 
มีนาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติใน
การควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทาง
กลับจากประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่อหรือ
พื้นท่ีระบาดต่อเนื่อง  กรณีโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

๑. อปท. สามารถใช้ยานพาหนะเพื่อรับผู้
เดินทางดังกล่าวโดยใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
๑.๑  เป็นผู้เข้าข่ายติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สามารถรับและไปส่งยังโรงพยาบาลได้ 
๑.๒  ผู้ ท่ี ต้อง เ ฝ้าระวั งและสัง เกตอาการ 
สามารถรับเพื่อน าส่งไปยังสถานท่ีพักได้ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อปท.ทุกแห่ง 

๒. ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานใน 
อปท. ท่ีไ ด้รับการแต่ง ต้ังเป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
หรือเจ้าหน้าท่ีของ อปท. ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่ง
จะต้องไปตรวจเย่ียมเฝ้าระวังและสังเกตอาการ
ของผู้ถูกกักกัน หรือผู้เดินทางกลับด้วยตนเองท่ี
อยู่ในระยะเวลาต้องกักกัน 
๒.๑  จัดหายาหรือเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา วัสดุ 
อุปก รณ์  เครื่ อ ง แ ต่ งก าย  และ วั ส ดุ อื่ น ท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
๒.๒  กรณีผู้ถูกกักกันเข้าข่ายติดเช้ือ ให้รีบ
น าส่งโรงพยาบาลทันที 
๒.๓  จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด  ฆ่าเช้ือ  
สถานท่ีพักของผู้ป่วยท่ีเป็นโรคติดต่อ เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๕ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อปท.ทุกแห่ง 



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
 ๓. อบจ. ท่ีได้รับมอบหมายจาก ผวจ. ให้เป็น

ผู้ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ ปฏิบั ติตาม
หลักเกณฑ์ลักษณะและแนวทางจัดการสถานท่ี
ควบคุมเพื่อสังเกตอาการป่วย กรณีผู้เดินทาง
จ านวนมากกลับจากพื้นท่ีเส่ียงสูง 
๓.๑  จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกัน
ควบคุมโรค เช่น หน้ากากอนามัย น้ ายาฆ่าเช้ือ 
เจลลางมือ ถังขยะเพื่อรองรับขยะติดเช้ือ  เป็นต้น 
๓.๒ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานภายในบริเวณ
สถานท่ีควบคุม 
๓.๓ จัดหาอาหาร วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน 
๓๐ บาท/คน 
๓.๔ ค่าใช้ จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นเกี่ ยวข้องกั บการ
ด าเนินงานของสถานท่ีควบคุม ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่าย
จริง จ าเป็น เหมาะสม ประหยัด 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-หลักเกณฑ์ ลักษณะและแนวทางจัดการ
สถานท่ีควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย กรณี
ผู้เดินทางจ านวนมากกลับมาจากพื้นท่ีเส่ียงสูง 
ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวง
สาธารณสุข  โดยอนุโลม 

อบจ. ท่ีได้รับมอบหมาย
จาก ผวจ. ให้ด าเนินการ
หรือร่วมด าเนินการ 
(Quarantine) 

๔. เมื่อปรากฏว่าผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติด
เช้ือ หรือเป็นผู้ท่ียังอยู่ในระยะต้องเฝ้าระวังและ
สังเกตอาการ ได้เดินทางไปในพื้นท่ีสาธารณะท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของ อปท. หรือในพื้นท่ีท่ีไม่มี
หน่วยงานใดด าเนินการ หรือหน่วยงานเจ้าของ
พื้นท่ีไม่สามารถด าเนินการได้  ให้ อปท. เข้าไป
ด าเนินการท าความสะอาดฆ่าเช้ือ  เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยทันที 
 
 

เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามข้อ ๒ อปท.ทุกแห่ง 



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๐๘.๒/ว  ๑๗๒๗ ลงวัน ท่ี  ๒๑  
มีนาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. 
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  กรณี
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 

๑. อปท.สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้ 
(๑)  ยา เวชภัณฑ์ วัสดุท่ีใช้ในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนัง  ผ้า
ปิดปากหรือปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า 
(รองเท้าบู๊ต) หรือเส้ือกันฝน 
(๒)   เครื่ องแต่งกาย และอุปกรณ์ในการ
ปฏิบั ติงานของบุคลากร ท่ีปฏิบั ติ งาน โดย
ค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 
๑๓ และข้อ ๑๕ 

อปท.ทุกแห่ง 

๒. ต้ังงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน  เช่น  
ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการป้องกัน การควบคุมการแพร่
และการระงับการระบาดของโรค 
-ต้ังงบประมาณในหมวดและประเภทรายจ่าย
ตามจ าแนกงบประมาณรายจ่าย 
-หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ใช้จ่ายจากเงิน
สะ สม ไ ด้  โ ด ย ให้ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม หนั ง สื อ 
มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๐๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องยกเว้นการใช้
จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการ
ของ ผู้เดินทางกลับจากประเทศท่ีเป็น เขต
โรคติดต่อหรือเป็นพื้นท่ีระบาดต่อเนื่อง กรณีติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ 
-หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๐๘ 
ลงวันท่ี  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้นการ
ใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกต
อาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศท่ีเป็น
เขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นท่ีระบาดต่อเนื่อง 
กรณีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
 
 
 
 
 

อปท.ทุกแห่ง 



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
 ๓. กรณีจัดหาครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ หรือเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่ไม่สามารถ
จัดหา ไ ด้ตามว ง เ งิ น ท่ี ก าหนดไ ว้ ใ นบัญ ชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
-สืบราคาจากท้องตลาด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย 
เว้นแต่บางกรณีมีน้อยกว่า ๓ ราย ให้สืบเท่าท่ีมี 
กรณีไม่มีการประกาศเชิญชวนท่ัวไปให้ใช้ราคา
ต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 
-ช้ีแจงเหตุผลให้ชัดเจนในค าช้ีแจงประกอบ
งบประมาณ 
-มีเอกสารหลักฐานในการสืบราคาประกอบด้วย 

หนังสือท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี 
๒๒  มิ ถุน ายน   ๒๕๕๒  เรื่ อ ง  การ ต้ั ง
งบประมาณเพื่ อการ จัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ของ อปท.และคู่มือแนวทางการ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
ค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ  กรมบัญชีกลาง 

อปท.ทุกแห่ง 

๔.  การจัดหาครุภัณฑ์ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในการด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ 
เครื่ อ งพ่นยาฆ่ า เ ช้ือ โรค มิ ใ ช่ โครงการ ท่ี
ด า เนินการ จัดท าบริการสาธารณะ  และ
กิจกรรมสาธารณะในพื้นท่ี จึงต้องน าไปบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวั น ท่ี  ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เ รื่ อ ง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อปท. ข้อ 
๓.๔ 

อปท.ทุกแห่ง 

๕. ในกรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 เป็นโรคระบาด หรือจังหวัดประกาศเขต
พื้นท่ีประสบสาธารณภัย 
-อปท. สามารถใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง  
ประเภทเงินส ารองจ่ายไปด าเนินการช่วยเหลือ 

 
 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 
๖ และข้อ ๑๘ 

ต้องมีการประกาศเป็น
โรคระบาด หรือต้องมี
ประกาศเขตพื้นท่ีประสบ
สาธารณภัย 



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
 ประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีเพื่อ

คุ้มครอง ชีวิ ตและทรัพย์ สิน  หรื อป้องกัน
อันตรายท่ีจะเกิดแก่ประชาชนได้ตามความ
จ าเป็น 
-หาก เงิ น ส ารอง จ่าย ไ ม่ เ พี ย งพอ  ให้ โอน
งบประมาณในรายการท่ีไม่มีความจ าเป็น หรือ
มีความจ าเป็นน้อยกว่าไปเพิ่มในเงินส ารองจ่าย 
-หากไม่มีงบประมาณท่ีจะโอน  ได้  ให้ผู้บริหาร
ท้อ ง ถิ่ น พิ จ า ร ณา จ่ า ย ขาด เ งิ น ส ะสม ไ ป
ด าเนินการได้ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๑ 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๐๘.๒/ว  ๑๘๔๑ ลงวัน ท่ี  ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง  การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโรคโควิด 19 

๑. กรณีผู้บริหารท้องถิ่นส่ังใช้ อปพร. ในการ
ค้นหา ติดตาม และคัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านท่ี
เป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียง เข้ามาพักอาศัยใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท. รวมท้ังการเฝ้า
ระวังบุคคลเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาท่ีเสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ อปพร. 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อปท.ทุกแห่ง 

๒.  กรณีมีประชาชนในเขตพื้นท่ี อปท. ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เกิดการว่างงาน จึง
เดินทางกลับจาก กทม. กลับภูมล าเนา ให้ 
อปท. แจ้งให้ประชาชนท่ีมีความประสงค์จะ
ท างานในพื้นท่ีมาขึ้นทะเบียนกับ อปท. และขอ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐ ลงวัน ท่ี ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. 

อปท.ทุกแห่ง 



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
 ความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นท่ี

ส าหรับโครงการท่ีสามารถใช้แรงงานราษฎรได้ 
หรือกรณี ท่ี อปท. มีความจ า เป็นต้อง จ้าง
แรงงานเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ปกติของ อปท. ก็อาจพิจารณาด าเนินการได้ 

  

๓. ให้อปท. จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับ
คนงานเก็บขยะมูลฝอย เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 
และหน่วยบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ
กู้ภัย หรือผู้ท่ีปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การ
พ่นยาฆ่าเช้ือ การท าความสะอาดตลาด เป็นต้น 
เพื่ อสวม ใ ส่ขณะปฏิบั ติหน้ า ท่ีต ามคว าม
เหมาะสม  

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อปท.ทุกแห่ง 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๐๘.๒/ว  ๑๘๔๒ ลงวัน ท่ี  ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง  แนวทางในการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  
 

๑.  หาก อปท. ได้รับมอบหมายจาก ผวจ. ให้
รับผิดชอบ หรือร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่น
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อปท. จึง
สามารถจัดหาสถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ์  เช่น ยา  
เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วย
ในการหายใจ และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินงานได้  โดยอาจด าเนินการลักษณะหนึ่ง
ลักษณะใด  ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงสถานท่ี
ราชการ  เ ช่น  โ ร ง เ รี ยน   มหาวิ ทย า ลัย  
หอประชุม  ท่ียั ง ไม่ ไ ด้ใ ช้งานหรือสถาน ท่ี
ราชการอื่น เพื่อใช้เป็นสถานท่ีด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรค  เมื่อได้รับความยินยอม  

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ 
๑๕  
 

อบจ. ท่ีได้รับมอบหมาย
จาก ผวจ. ให้ด าเนินการ
หรือร่วมด าเนินการ 
(Quarantine) 



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
 จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจอนุญาตให้ใช้สถานท่ี

ตามกฎหมายแล้ว อปท.สามารถต้ังงบประมาณ
ในการปรับปรุงสถานท่ีดังกล่าว และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีได้  
ท้ังนี้  อาคารดังกล่าวต้องไม่อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างหรือการตรวจรับงานหรือมีข้อพิพาท 
๑.๒ ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้สถานท่ีของทาง
ราชการเป็นสถานท่ีส าหรับด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรค และมีความจ าเป็นต้องจัดหา
สถานท่ีของเอกชน เพื่อใช้ในการด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อปท. อาจ
ด าเนินการเช่าสถานท่ีเอกชน เช่น โรงแรม 
อพาร์ทเม้นท์ หรือสถานท่ีอื่นๆ และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีได้  
ท้ังนี้ ให้พิจารณาสถานท่ีราชการเป็นล าดับแรก 
๑.๓  กรณี อปท. เป็นหน่วยงานด าเนินการหรือ
ร่วมด าเนินการ อปท. สามารถจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคได้ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
๑.๔ กรณี อปท. ไม่ได้เป็นหน่วยงานด าเนินการ
หรือร่วมด าเนินการ อาจพิจารณาสนับสนุน 
งบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้
ในการป้องกันและควบคุมโรคให้แก่หน่วยงาน
อื่นได้  
 

-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 

อปท.ทุกแห่ง 



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
 ๒. ในการด าเนินการตาม  ข้อ ๑  

-อปท. อาจใช้จ่ายจาก งปม. ประจ าปี หาก
ไม่ได้ต้ัง งปม. ไว้ให้ด าเนินการโอน งปม.  
-ในกรณีท่ี งปม. รายจ่ายประจ าปีไม่ เพียง
พอท่ีจะด าเนินการได้ให้ใช้จ่ายจากเงินสะสม  
-และในกรณีท่ีเงินสะสมไม่เพียงพอ ให้ อปท. 
พิจารณาน าเงินทุนส ารองเงินสะสมมาใช้จ่าย  
หากไม่เข้าเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม ให้ อปท. ขอท าความตกลงกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด ก่อนด าเนินการ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อทป. พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๖ 
หรือข้อ ๒๗ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒./ว ๑๖๐๘ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๗ 

อปท.ทุกแห่ง 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๐๔ ลง
วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓  แจ้งหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวัน ท่ี ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง  การด าเนินการกรณี
จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาหรืออุปกรณ์
การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่ง
พัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

๑. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส าหรับการป้องกัน 
ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 ในแต่ละครั้ง 
ทุกวงเงิน ถือเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน จึงยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฏกระทรวงก าหนดวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการ
แต่ง ต้ัง ผู้ตรวจรับพัสดุ  พ .ศ.  ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ พ .ศ.  ๒๕๖๐ ท่ี
เกี่ยวข้อง  โดยให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตามข้อ ๗๙ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ และให้
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
ด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความ
เห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อ 

-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ๘๙ (๔) และข้อ ๙๑ วรรคสอง 
 

อปท.ทุกแห่ง 



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว 

ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจ
รับ  โดยอนุโลม 
๒. การด าเนินการตามข้อ ๑ หากมีความจ าเป็น
จะต้องจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้าง ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 
๘๙ (๔) โดยให้จ่ายได้ตามเงื่อนไขท่ีผู้ขายหรือผู้
รับจ้างก าหนด และยกเว้นการวางหลักประกัน
การรับเงินล่วงหน้าตามระเบียบฯ ข้อ ๙๑ วรรคสอง 

  

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๔๑ ลง
วัน ท่ี  ๑ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งหนั ง สือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๓๓.๒/
ว ๑๒๐ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง  
แนวทางการด าเนินการ กรณีการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับการป้องกัน 
ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 

ในส่วนราชการอ้างอิงราคากลาง หน่วยงานของ
รัฐสามารถใช้วงเงินจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง
เป็นราคากลาง และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
๑.ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. การประกาศตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัด
จากวันท่ีมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าว  โดยจัดท าในรูปแบบไฟล์ PDF 
แล้วส่งข้อมูลผ่านระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศ
ใ น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ   
ท้ั ง นี้   ส ามา รถด า เนิ น ก า รตามหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๒/ว 
๖๒ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยอนุโลม 

-ภายใต้หลักเกณฑ์ตามนัยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
-อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๓ มาตรา 
๖๖  ว ร รคหนึ่ ง  แล ะมาตร า  ๙๘  แห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อปท.ทุกแห่ง 



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๙๒ ลงวันท่ี๑ เมษายน 
๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดหาอาหารใน
การด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ อปท. สามารถด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพ และการเบิก
ค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับประกาศกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  จึงก าหนดให้ 
-อปท.  ท่ี ไ ด้ รั บมอบหมายจาก  ผวจ .  ให้
ด าเนินการหรือด าเนินการร่วมในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิ ด  19 จัดหาอาหารและ เบิก จ่าย
ค่าอาหารส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้
ถูกกักกันในสถานท่ีควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่ม
ป่วย (Quarantine) ได้วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อ
ละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน 
-ท้ังนี้  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ได้รับเงิน
อื่นใดจากทางราชการอีก 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ (๓)  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๖๐๕/ว ๑๗๖๕ ลงวัน ท่ี  ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๓ เรื่ อง   แนวทางปฏิบั ติ ในการใช้
จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
 
 
 
 
 

อปท.ทุกแห่ง  ท่ี ไ ด้รั บ
มอบหมายจาก ผวจ. ให้
ด า เ นิ น ก าร ห รื อ ร่ ว ม
ด าเนินการ 
(Quarantine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๒๐ ลงวันท่ี ๙ เมษายน 
๒๕๖๓  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณขององ ค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

๑.  อปท.สามารถใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. 
ได้ดังนี้ 
๑.๑ ใ ช้ จ่ ายงบประมาณในการ ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 
-ด้านสาธารณภัย (ข้อ ๑๑) 
-ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ข้อ 
๑๒) 
-ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ข้อ 
๑๓,๑๔,๑๕) 
 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าท่ี
ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๐๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 

อปท.ทุกแห่ง 



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
 ๑.๒ การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๑.๑ ให้

ด าเนินการตามระเบียบข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ 
โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบ
กลาง ประเภทเงินส ารองจ่ายและหมวดอื่นๆ ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ห รื อ เ งิ น ส ะ ส ม  ต า ม ท่ี
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติยกเว้นการใช้
จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสม หรือ
โอนงบประมาณ ท่ีต้ังจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการดังกล่าว 
๒. ให้จังหวัดช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีความ
เข้าใจตรงกัน หากมีปัญหาในการปฏิบัติให้
หารือกระทรวงมหาดไทย 

  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๐๗ ลงวันท่ี ๑๔  เมษายน 
๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ตามระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ท่ี แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม  ข้ อ  ๙  ( ๒ ) ก า ห น ด ใ ห้
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
ปิดประกาศรายช่ือประชาชนท่ีจะได้รับความ
ช่วยเหลือ ณ ส านักงาน สถานท่ีกลาง ท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ให้ทราบ  เป็นเวลาไม่น้อย
กว่ า  ๑๕ วัน  แ ต่ เนื่ องจากการช่วย เหลือ
ประชาชน กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) เป็นกรณีฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน เมื่อ
ได้ด าเนินการปิดประกาศเรียบร้อยแล้ว 

-อาศัยอ านาจตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ 

อปท.ทุกแห่ง 



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
 ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที  โดยไม่

ต้องรอให้ครบ ๑๕ วัน 
๒. ตามหนังสือ มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๑  เ รื่ อ ง   แนวทางก ารด า เนิ นก าร
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของ อปท. ข้อ ๒ ก าหนดว่า  กรณีเกิดสาธารณ
ภัย  ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม  ตาม 
พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ และเหตุฉุกเฉิน ไม่สามารถป้องกันได้
หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการ
แก้ไขจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือ
ประชาชน โครงการดังกล่าว อปท. ไม่ต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) ถือเป็นกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน หากไม่
ด าเนินการแก้ไขจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ราชการหรือประชาชน  ดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงไม่ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

  



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๐๙.๓/ว  ๒๒๑๑ ลงวัน ท่ี  ๑๔  
เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
และ ผู้ป่ วยในสถานพยาบาลของทาง
ราชการ   กร ณี ผู้ มี สิทธิ หรื อบุ คคลใน
ครอบครัวเส่ียงหรือติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ โรคโควิด 19 ขององ ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ส วั ส ดิ ก า ร ค่ า
รักษาพยาบาลของ อปท. กรณีผู้มีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัวเส่ียงหรือติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโรคโควิด 19 จึงให้ อปท. ถือ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
-ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
๐๔๑๖.๔/ว ๑๐๒ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  
-หนังสือกรมบัญชีกลางท่ีก าหนดหลักเกณฑ์
และอัตราค่ารักษาพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
โดยอนุโลม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ช่ือและ
อาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือกรณีได้รับการวินิจฉัยว่า
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ 
วรรคสอง 

อปท.ทุกแห่ง 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๐๘.๓/ว  ๒๒๑๔ ลงวัน ท่ี  ๑๔ 
เมษายน  ๒๕๖๓  เรื่ องยกเว้นค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ของ อปท. อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

๑.กรณีการลดค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทน
อื่นท่ีได้รับจากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ 
อปท. 
-เป็นอ านาจของคณะกรรมการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของ อปท. ท่ีจะพิจารณาโดยเสียง
ข้างมาก 
-ยกเว้น เป็นกรณีเฉพาะรายเพื่อลดค่าเช่าหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นต่ ากว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ 
๒.กรณีการยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบ
แทนอื่นท่ีได้รับจากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ 
อปท. 
-ระเบียบไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องนี้ไว้ จึง
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ วรรค
สาม 
 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ วรรคสาม 

อปท.ทุกแห่ง 



เลขท่ีหนังสือ/เรื่อง แนวทางการด าเนินการ กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีด าเนินการ 
 -คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ 

อปท. พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ยกเว้นจาก
การเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งให้แก่ผู้เช่าท่ีได้รับ
ผลกระทบ ไม่ สามารถใ ช้ประ โยชน์ จาก
อสังหาริมทรัพย์ของ อปท.ท่ีเช่าได้ตามปกติ อัน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๗๙ ลง
วันท่ี ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓  เรื่อง การ
ก าหนดรายการในงบกลางประเภทส ารอง
จ่าย 

-ในระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พงศ. ๒๕๔๑ ให้แก้ไขค าว่า “อธิบดีกรมการ
ปกครอง” “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น” 
-อาศัยอ านาจตามความในระเบียบฯ ข้อ ๑๔ 
วรรคสอง  ก าหนดรายละเอียดประเภทรายจ่าย
งบกลาง  โดยให ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย  หรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัยได้  ท้ังนี้  ให้ใช้บังคับต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
 
 

-พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๙  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๔ 
วรรคสอง 

อปท.ทุกแห่ง 



แนวทางการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปคกรองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

 

แนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ถูกกักกัน 

ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ถูกกักกัน เช่น ผู้เข้าข่ายติดเช้ือ  ซึ่งได้รับการคัดกรองจากจังหวัด  ผู้ท่ี
ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการและผู้ท่ีอยู่ในสถานท่ีกักกันและการควบคุมเพื่อสังเกตอาการ 
๑,  กรณีกระทรวงคมนาคมได้น าส่งผู้เดินทางจากประเทศท่ีเป็นโรคติดต่อหรือเป็นพื้นท่ี
ระบาดต่อเนื่อง เข้ามาในเขต อปท. ให้ อปท. สามารถใช้ยานพาหนะเพื่อรับผู้เดินทาง
ดังกล่าวโดยใช้รถยนต์ส่วนกลาง ดังนี้ 
1. กรณีท่ีมีการคัดกรองจากจังหวัดว่าเป็นผู้เข้าข่ายติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 สามารถใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อรับส่งไปยังโรงพยาบาลได้ 
2. กรณีผู้ท่ีต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการในท่ีพัก หรือพื้นท่ีควบคุม จะเข้าพักในท่ีอยู่
อาศัยของตนเอง หรือพื้นท่ีควบคุมท่ีจัดให้ สามารถใช้รถยนต์ส่วนกลางในการับเพื่อน าส่ง
ไปยังสถานท่ีพัก 

 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1552 ลงวันท่ี 16 
มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้
เดินทางกลับจากประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นท่ีระบาดต่อเนื่อง  
กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
-ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 ให้ อปท. ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
 

2.   ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานใน อปท. ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) หรือเจ้าหน้าท่ีของ อปท. ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งจะต้องไปตรวจเยี่ยมเฝ้า
ระวังและสังเกตอาการของผู้ถูกกักกัน หรือผู้เดินทางกลับด้วยตนเองท่ีอยู่ในระยะเวลา
ต้องกักกัน ให้ อปท. ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดหายาหรือเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย และวัสดุอื่นท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก เป็นต้น ใน
การปฏิบัติงานของบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย 
2. กรณีผู้ถูกกักกันเข้าข่ายติดเช้ือ ให้รีบน าส่งโรงพยาบาลทันที  
3. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด  ฆ่าเช้ือ  สถานท่ีพักของผู้ป่วยท่ีเป็นโรคติดต่อ เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

-ในการปฏิบัติงานตามข้อ 2 สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตาม 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีของ อปท. พ.ศ. 2560 ข้อ 15 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2560 



แนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
3.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีได้รับมอบหมายจาก ผวจ. ให้เป็นผู้ด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ลักษณะและแนวทางจัดการสถานท่ีควบคุมเพื่อสังเกต
อาการป่วย กรณีผู้เดินทางจ านวนมากกลับจากพื้นท่ีเส่ียงสูง โดยให้ด าเนินการ ดังนี้  
1. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันควบคุมโรค เช่น หน้ากากอนามัย น้ ายาฆ่า
เช้ือ เจลลางมือ ถังขยะเพื่อรองรับขยะติดเช้ือ  เป็นต้น 
2. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานท่ีควบคุม 
3. จัดหาอาหาร วันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 30 บาท/คน 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถานท่ีควบคุม ให้เบิกได้เท่าท่ี
จ่ายจริง จ าเป็น เหมาะสม ประหยัด 

-ในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ตามหลักเกณฑ์ลักษณะและแนวทางจัดการสถานท่ี
ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย กรณีผู้เดินทางจ านวนมากกลับมาจากพื้นท่ี
เส่ียงสูง ลงวันท่ี 5 มนีาคม 2563 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยอนุโลม 

ค่าใช้จ่ายส าหรับสถานที่กักกัน/ควบคุม 
ค่าใช้จ่ายส าหรับสถานท่ีกักกัน/ควบคุม เช่น ค่าท าความสะอาดฆ่าเช้ือสถานท่ีพักของ
ผู้ป่วย/สถานท่ีสาธารณะ ค่าปรับปรุงสถานท่ีราชการหรือค่าเช่าสถานท่ีเอกชนท่ีควบคุม 
ให้ อปท. ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ 
1. กรณีผู้บริหารท้องถิ่นส่ังใช้ อปพร. ในการค้นหา ติดตาม และคัดกรองว่ามีคนใน
หมู่บ้านท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียง เข้ามาพักอาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท. รวมท้ัง
การเฝ้าระวังบุคคลเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ อปพร.  
-กรณีการปฏิบัติหน้าท่ีไม่เกิน 4 ช่ัวโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จ านวน 100 บาท 
-กรณีการปฏิบัติหน้าท่ีเกิน 4 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จ านวน 
200 บาท 
-กรณีการปฏิบัติหน้าท่ีเกิน 8 ช่ัวโมงขึ้นไป ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จ านวน 300 บาท 
ท้ังนี้   การเบิกจ่ายให้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์คลัง 
 
 

 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1841 ลงวันท่ี 26 
มีนาคม 2563 เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรให้ความช่วยเหลือผู้
ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 1727 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2563) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ. 2560  
-ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 



แนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2. กรณีมีประชาชนในเขตพื้นท่ี อปท. ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เกิดการว่างงาน จึงเดินทางกลับจาก กทม. กลับ
ภูมล าเนา ให้ อปท. แจ้งให้ประชาชนท่ีมีความประสงค์จะท างานในพื้นท่ีมาขึ้นทะเบียน
กับ อปท. และขอความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นท่ีส าหรับโครงการท่ี
สามารถใช้แรงงานราษฎรได้ หรือกรณีท่ี อปท. มีความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานเพื่อช่วย
เสริมการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติของ อปท. ก็อาจพิจารณาด าเนินการได้ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. 

3. ให้อปท. จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับคนงานเก็บขยะมูลฝอย เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 
และหน่วยบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย หรือผู้ท่ีปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง    
เช่น การพ่นยาฆ่าเช้ือ การท าความสะอาดตลาด เป็นต้น เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าท่ี
ตามความเหมาะสม  

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

แนวทางการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 

1. ให้ อปท. ร่วมด าเนินการหรือสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว กรณีมีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว แต่ไม่สามารถด าเนินการอย่างครอบคลุม หรือไม่สามารถ
ระงับการระบาดของโรคติดต่อได้ จะส่งผลท าให้เกิดการแพร่ระบาดท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและชีวิตของประชาชน   ให้ อปท. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้ 
-ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุท่ีใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนัง    
ผ้าปิดปากหรือปิดจมูก  รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) หรือเส้ือกันฝน 
-เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยค านึงถึง  
ความจ าเป็น  เหมาะสม  และประหยัด 
หาก อปท. ได้รับมอบหมายจาก ผวจ. ให้รับผิดชอบ หรือร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่น
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อปท. จึงสามารถจัดหาสถานท่ี   วัสดุ  อุปกรณ์  
เช่น ยา  เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจ และอุปกรณ์อื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานได้  โดยอาจด าเนินการลักษณะหนึ่งลักษณะใด  ดังต่อไปนี้ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1842 ลงวันท่ี 26 
มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางในการด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (ข้อ 13  ข้อ 14 
และข้อ 15)  
 



แนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
1.1 กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงสถานท่ีราชการ เช่น โรงเรียน  มหาวิทยาลัย  
หอประชุม  ท่ียังไม่ได้ใช้งานหรือสถานท่ีราชการอื่น เพื่อใช้เป็นสถานท่ีด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรค  เมื่อได้รับความยินยอมจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจอนุญาตให้ใช้สถานท่ี
ตามกฎหมายแล้ว อปท.สามารถต้ังงบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ีดังกล่าว และ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีได้  ท้ังนี้  อาคารดังกล่าวต้องไม่
อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือการตรวจรับงานหรือมีข้อพิพาท 
1.2 ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้สถานท่ีของทางราชการเป็นสถานท่ีส าหรับด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรค และมีความจ าเป็นต้องจัดหาสถานท่ีของเอกชน เพื่อใช้ในการด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อปท. อาจด าเนินการเช่าสถานท่ีเอกชน เช่น โรงแรม 
อพาร์ทเม้นท์ หรือสถานท่ีอื่นๆ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีได้  ท้ังนี้ ให้พิจารณาสถานที่ราชการเป็นล าดับแรก 
1.3 กรณี อปท. เป็นหน่วยงานด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ อปท. สามารถจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์เพื่ อ ใ ช้ ในการป้องกันและควบคุมโรคไ ด้  โดยถือปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  
1.4 กรณี อปท. ไม่ได้เป็นหน่วยงานด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ อาจพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค
ให้แก่หน่วยงานอื่นได้  
2. ในการด าเนินการตามข้อ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายจากงบประมาณ
ประจ าปี หากไม่ได้ ต้ัง งบประมาณไว้ให้ด าเนินการโอนงบประมาณ  ในกรณีท่ี
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการได้ให้ใช้จ่ายจากเงินสะสม       
ในกรณีท่ีเงินสะสมไม่เพียงพอ ให้ อปท. พิจารณาน าเงินทุนส ารองเงินสะสมมาใช้จ่าย  
หากไม่เข้าเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ให้ อปท. ขอท าความตกลงกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนด าเนินการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  
 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อทป. พ.ศ. 2541 
ข้อ 26 หรือข้อ 27  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1608 ลงวันท่ี 17 
มีนาคม 2563  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 87  
 



แนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค่ายา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา   

วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติหน้าที ่
ค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าหน้าท่ี เช่น  ค่าป่วยการชดเชยการงานของ    อปพร.  ค่าเบี้ยเล้ียง
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในสถานท่ีควบคุม  ค่าครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี ค่ายา/เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับปฏิบัติหน้าท่ี  เครื่องแต่ง
กาย  วัสดุอื่นท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
*กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แจ้งแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างของ อปท. กรณีการ
จัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  ดังนี้ 
๑.  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ส าหรับโรคโควิด 19 แต่ละครั้งทุกวงเงิน ไม่ต้องปฏิบัติตามกฏ
กระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๒.  การด าเนินการตามข้อ ๑ หากมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ให้ยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๘๙ (๔) และยกเว้นการวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๙๑ วรรคสอง 

 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1727 ลงวันท่ี 21 
มีนาคม 2563 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. 
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1841 ลงวันท่ี 26 
มีนาคม 2563 เรื่อง  การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้
ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 1004 
ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2563 แจ้งแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณี การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1992 ลงวันท่ี 1 
เมษายน 2563  เรื่อง  แนวทางการจัดหาอาหารในการด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น 
ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ การช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
*กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางปฏิบั ติ   โดยให้  อปท. พิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือ
หลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม ท้ังนี้   
อาจช่วยเหลือด้านการเงินหรือส่ิงของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ 
บาทต่อครอบครัว  และช่วยติดต่อกันไม่เกิน ๓ ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ 

 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1841 ลงวันท่ี 26 
มีนาคม 2563 เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้
ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (อ้างถึง หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 0808.2/ 
ว 1727 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2563) 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2715 ลงวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
อปท. กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 



แนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
การช่วยเหลือประชาชนนอกเหนอืจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 

-ค่าใช้จ่ายเงินสะสมในการด าเนินการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจาก
ประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นท่ีระบาดต่อเนื่อง และการด าเนินการในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
-กรณี อปท. มีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนเหนือจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ขอท าความ
ตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอ านาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอความ
เห็นชอบก่อนการให้ความช่วยเหลือ ตามค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี 956/2563 เรื่อง  
การมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2563 
 
*ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ให้ อปท. น าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการควบคุม เพื่อ
สังเกตอาการ ของผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเป็นพื้นท่ีระบาดต่อเนื่อง 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1608 ลงวันท่ี 17 
มีนาคม 2563  เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกต
อาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นท่ีระบาด
ต่อเนื่อง กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการและการใช้
จ่ายงบประมาณในการควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ด าเนินการหรือ
ร่วมด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
จัดหาอาหารและเบิกจ่ายค่าอาหารส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้ถูกกักกันใน
สถานท่ีควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยได้วันละไม่เกิน 3 มื้อๆ ละไม่เกิน 50 บาท/คน 
 
*อปท. ที่ได้รับมอบหมายจาก ผวจ. ให้ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จัดหาอาหาร และเบิกค่าอาหารส าหรับเจ้าหน้าท่ี
และผู้ถูกกักกันได้วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน 
 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1992 ลงวันท่ี 1  
เมษายน  2563  เรื่อง แนวทางการจัดหาอาหารในการด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


