
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลอืประชาชนตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐

แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 และ ฉบับที ่3 พ.ศ.2565

โดยที่เปนการสมควรกำหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๔ (๙) แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารส วน
จ ังหวัด พ.ศ . ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙) แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๕ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังนี้

ขอ ๑ ระเบียบนีเ้รียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐”

ขอ ๒๑ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การชวยเหลือประชาชน” หมายความวา การใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน 

หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดำรงชพี โดยอาจใหเปนสิ่งของหรือจายเปนเงินหรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่

 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการ
บริหารสวนตำบล

“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายก
องคการบริหารสวนตำบล

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“บุคลากร” หมายความวา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือประชาชนที่องคปกครอง

สวนทองถิ่นมอบหมายใหปฏิบัติงาน
“สาธารณภัย” หมายความวา สาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
“การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต”2 หมายความวา การสงเสริมหรือชวยเหลือบุคคลใหสามารถ

เขาถึงปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม หรือการสงเสริมพัฒนาบุคคลใหมีความรู สามารถ
นำไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ ้น หรือผู ที ่มีชื ่ออยู ในทะเบียนเพื ่อสวัสด ิการแหงรัฐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง/หนา ๓/๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
2 ขอ 3 นิยามคำวา “การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. ๒๕๖1
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“เกษตรกร”3 หมายความวา ผูประกอบอาชีพ ปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว เลี้ยงสัตวน้ำ และทำนาเกลือ ที่มี
รายชื่อเปนเกษตรกรรายยอย และไดขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือสมาชิกในครัวเรือนของผูที่อยูในทะเบียน
เกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร หรือเปนผูมีรายชื่ออยูในทะเบียนผูเลีย้งส ัตวของกรมปศุสัตว หรือ
ทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำของกรมประมง

“เกษตรกรผูมีรายไดนอย”4 หมายความวา เกษตรกรผูอยูในครอบครัวที ่มีฐานะยากจนมีรายได
ไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยางยากลำบาก ขาดแคลนปจจัยพื้นฐาน

“โรคติดตอ” หมายความวา โรคติดตอตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
“โรคติดตออันตราย” หมายความวา โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
“โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง” หมายความวา โรคติดตอที่ตองเฝาระวังตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
“โรคระบาด” หมายความวา โรคระบาดตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และโรคระบาดตามกฎหมาย

วาดวยโรคระบาดสัตว
“ยา” หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี ้และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปญหา กำหนด

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑
หลักการชวยเหลือประชาชน

ขอ ๕ การชวยเหลอืประชาชนตามระเบียบน้ี จะตองดำเนินการในขอบเขตอำนาจหนาทีข่ององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง และความจำเปนเหมาะสม

 ขอ ๖5 กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไมวาจะมีการประกาศเขต
การใหความชวยเหลือผู ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไมก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ ่นสามารถ
ดำเนินการชวยเหลือประชาชนในเบื้องตน โดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรงชพี หรือบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนา หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน หรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแก
ประชาชน ไดตามความจำเปนภายใตขอบอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย โดยไมตองเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ในกรณีการชวยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการสงเสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวิต หรือการปองกันและระงับโรคติดตอ หรือการชวยเหลือเกษตรกรผู มีรายไดนอยใหเสนอ
คณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน

3 ขอ 3 นิยามคำวา “เกษตรกร”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1

4 ขอ 3 นิยามคำวา “เกษตรกรผูมีรายไดนอย”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1

5 ขอ 6 แกไขเพ่ิมเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความจำเปนตองชวยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ
การชวยเหลือตามระเบียบนี ้ใหขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย กอนใหการชวยเหลือ”

 ขอ ๗6 กรณีมีความจำเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผู ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื ้นที่เกิดภัย
ใหรายงานอำเภอ หรือจังหวัด หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณานำเงินทดรองราชการเพื่อการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ ใหความชวยเหลือผูประสบภัย

(๒) กรณีมิไดประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย ในการ
ชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือ ทั้งนี้ไมเกิน
หลกัเกณฑท่ีกำหนดในระเบียบน้ี”

หมวด ๒
คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน

ขอ ๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน คณะหนึ่งเรียกวา
“คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”

(๑) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย
(ก) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด    เปนประธานกรรมการ
     หรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
     ที่ไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(ข) ทองถิ่นจังหวัด      เปนกรรมการ
(ค) ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย    เปนกรรมการ
     จากผูวาราชการจงัหวัดจำนวนไมเกิน ๒ คน
(ง) ผูแทนประชาคม ที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ
    คัดเลือกจำนวนไมเกิน ๓ คน
(จ) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด    เปนกรรมการและเลขานุการ
(ฉ) หัวหนาหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัด  เปนกรรมการและ
     ที่ไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ผูชวยเลขานุการ
     จำนวนไมเกิน ๒ คน

(๒) กรณีเทศบาล ประกอบดวย
(ก) นายกเทศมนตร ีหรือรองนายกเทศมนตร ี  เปนประธานกรรมการ
     ที่ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี

6 ขอ 7 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1
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(ข) ขาราชการสำนกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  เปนกรรมการ
     ที่ทองถิ่นจังหวัดมอบหมาย
(ค)7 ผูแทนสวนราชการ ที่ไดรับมอบหมายจาก   เปนกรรมการ
      ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีคณะกรรมการ
      ของเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง
      และนายอำเภอในกรณีคณะกรรมการ
      ของเทศบาลตำบล จำนวนไมเกิน ๒ คน
(ง) ผูแทนประชาคม ที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก   เปนกรรมการ
    จำนวนไมเกิน ๓ คน
(จ) ปลัดเทศบาล      เปนกรรมการและเลขานุการ
(ฉ) หัวหนาหนวยงานของเทศบาล ที่ไดรับมอบหมาย  เปนกรรมการ
     จากนายกเทศมนตร ีจำนวนไมเกิน ๒ คน   และผูชวยเลขานุการ

(๓) กรณีองคการบรหิารสวนตำบล ประกอบดวย
 (ก)8 นายกองคการบริหารสวนตำบล    เปนประธานกรรมการ

       หรือรองนายกองคการบริหารสวนตำบล ที่ไดรับ
       มอบหมายจากนายกองคการบรหิารสวนตำบล”
(ข) ขาราชการสำนกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  เปนกรรมการ
     ที่ทองถิ่นจังหวัดมอบหมาย
(ค) ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมายจากนายอำเภอ  เปนกรรมการ
     จำนวนไมเกิน ๒ คน
(ง) ผูแทนประชาคม ที่นายกองคการบริหารสวนตำบล  เปนกรรมการ
     คัดเลือก จำนวนไมเกิน ๓ คน
(จ) ปลัดองคการบริหารสวนตำบล     เปนกรรมการ

และเลขานุการ
(ฉ) หัวหนาหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบล   เปนกรรมการ
     ที่นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมาย   และผูชวยเลขานุการ
     จำนวนไมเกิน ๒ คน

7 ขอ 8 (2) (ค)  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1

8 ขอ 8 (3) (ก)  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1
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ขอ ๙ ใหคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอำนาจหนาที ่ดังนี้
(๑) 9 ใหนำรายชื่อของประชาชนที่ไดรับความเดอืดรอนที่สำรวจโดยหนวยงานของรัฐและรายชื่อ

ประชาชนที่ย่ืนลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามขอ ๑๒ และสถานที่กลาง
ตามขอ ๑๙ มาใชในการพิจารณาชวยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้

(๒)10 ปดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (๑) ที่จะไดรับความชวยเหลือ ณ สานักงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สถานที่กลาง และที่ทาการหมูบาน ชุมชนใหทราบ เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน”

(๓) รายงานผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีตอไป
(๔) ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนธรรม
(๕) การปฏิบัติหนาทีอ่ื่น ๆ ตามที่กำหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตามขอ ๗ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรณีมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที ่ประชุมลงคะแนน

เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

หมวด ๓
การใหความชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย

ขอ ๑๑ การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการ
ชวยเหลือที ่จำเปนที่ตองแกไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเปนอยู ของประชาชน หรือเปนการ
ซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ใหความชวยเหลือไดทันท ีภายใตขอบอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย

กรณีสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับความเสียหาย
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคาและการกอสรางใหมจะเกิด
ประโยชนตอทางราชการมากกวา ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการใชจาย
งบประมาณโดยใหคำนึงถึงสถานะทางการคลัง

9 ขอ 9 (1) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1

10 ขอ 9 (2) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1
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หมวด ๔
การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ขอ ๑๒11 การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณี
การชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศใหประชาชนที่ประสงคจะขอรับ
ความชวยเหลือ ยื ่นลงทะเบียนเพื ่อขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถิ ่นเพื ่อเสนอ
คณะกรรมการตามขอ ๙

ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไมเขาขายภัยพิบัติ ในการชวยเหลอืประชาชนใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ตามระเบียบนีท้ี่จะพิจารณาการใหความชวยเหลือตามความจำเปน เหมาะสม ทั้งนี้ไมเกินอัตราตามหลักเกณฑ
ท่ีกระทรวงการคลงักำหนด”

 หมวด ๔/๑12

การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย

ขอ ๑๒/๑13 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอยที่ประสบ
ปญหาในการประกอบอาชีพ ในเรื่องดังตอไปนี้

(ก) จัดหาหรือปรับปรุงแหลงน้ำเพื่อการเกษตร
(ข) การสนบัสนุนอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปรับปรุงแหลงน้ำ
(ค) ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุนดานการเกษตร
(ง) คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย นอกจากกรณีการชวยเหลอืดานสาธารณภัยฉุกเฉิน

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นประกาศใหเกษตรกรผูมีรายไดนอย และประสงคจะขอรับความชวยเหลือ
ยื่นลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการตามขอ 9 พิจารณา

หมวด ๕
การปองกันและควบคุมโรคติดตอ

ขอ ๑๓ เมื่อเกิดโรคติดตอ โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดหรือมีเหตุ
สงสัยวาไดเกิดโรคดังกลาวในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ดำเนินการหรือสนับสนุนใหมกีารปองกัน การควบคุม การแพร และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสราง

11 ขอ  12  แกไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1

12 หมวด 4/1 เพิ ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1

13 ขอ  12/1  เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1
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ภูมคิุมกันโรคใหกับผูที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธองคความรูเกี่ยวกับโรคติดตอ การชวยเหลอื
หนวยงานของรัฐและเอกชนใหเกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอ

ขอ ๑๔ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยไดวาเกิดโรคตามขอ ๑๓ ประสาน
หนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปองกัน การควบคุม การแพร และการระงับการระบาดของโรคโดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรวมดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินการดังกลาว

กรณีม ีหนวยงานที ่รับผิดชอบภารกิจดังกลาว แตไม สามารถดำเนินการไดอยางครอบคลุม
หรือไมสามารถระงับการระบาดของโรคติดตอได จะสงผลทำใหเกิดการแพรระบาดที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
และชีวิตของประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินการ การปองกันและควบคุมโรคได

ขอ ๑๕ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ ดังนี้

(๑) ยา เวชภัณฑ และวัสดุที่ใชในการปองกันควบคุมโรคติดตอ เชน ถุงมือยางหรือหนังผาปดปาก
หรือปดจมูก รองเทายางหุมสนสูงใตเขา (รองเทาบูต) หรือเสื้อกันฝน

(๒) เครื่องแตงกายและอุปกรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรทีป่ฏิบัติงานโดยคำนงึถงึความจำเปน
เหมาะสม และประหยัด

หมวด  5/1 14

การใหความชวยเหลือประชาชนดานอื่นๆ

ขอ 15/1 15  กรณีมีความจำเปนเรงดวนที่จะตองใหความชวยเหลือประชาชนในดานอื่นๆ  เพื่อฟนฟู
เยียวยา  สงเคราะหและบรรเทาผลกระทบของประชาชน  ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาชวยเหลือประชาชนได
ตามความจำเปนและเหมาะสม  ทั ้งนี ้ไมเกินอัตราตามหลักเกณฑที่หนวยงานรัฐกำหนด โดยใหคำนึงถึง
สถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย

หมวด ๖
หลักเกณฑการชวยเหลือ

ขอ ๑๖ การชวยเหลือประชาชน ใหปฏิบัตติามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่กำหนดไวในระเบียบน้ี
ดังตอไปนี้

14 ขอ  หมวด 5/1  เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖5

15 ขอ  15/1  เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ข-
ององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖5
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(๑) การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพบิัติฉุกเฉิน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา
ใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

(๒)16 การชวยเหลือดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา
ใชจ ายงบประมาณชวยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือหลักเกณฑของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยอนุโลม

(๓) การชวยเหลือประชาชนดานการปองกันและระงับโรคติดตอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม

(๔)17 การชวยเหลือเกษตรกรผู มีรายไดน อย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นพิจารณาใชจ าย
งบประมาณชวยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยอนุโลม

หมวด ๗
การใชจายงบประมาณเพ่ือการชวยเหลือประชาชน

ขอ ๑๗ การชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำโครงการแสดงสาระสำคัญของ
กิจกรรมที ่ตองดำเนินการและบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ ่น และตั ้งจายในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหถูกตองตามประเภทของรายจาย ทั้งนี้ใหชี้แจง
เหตุผลความจำเปนที่จะตองตั้งงบประมาณดังกลาวไวในคำช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจายดวย

ขอ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จำเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเบิกจายจาก
งบกลาง ประเภทเงินสำรองจาย ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปโดยโครงการ
ไมจำเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น

ขอ ๑๙ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดใหมี
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น โดยใชเปนสถานที่กลาง
เพื่อเปนศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชน การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆที่เกี่ยวของ
สำหรับวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายที่จำเปนในการบริหารงานของสถานที่กลาง
ดังกลาว ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการที่เปนที่ตั้งของสถานที่กลางดำเนินการแทนก็ได

16 ขอ  16(2)  แกไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลอืประชาชนตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1

17 ขอ  16(4)  เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1
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ขอ ๒๐18 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชจายงบประมาณในการใหความชวยเหลือ ตามขอ ๑๑
ขอ ๑๒ ขอ ๑๒/๑ และขอ ๑๓ ไประยะหนึ่งแลวและคาดการณไดวาหากจะใชงบประมาณ เพื่อใหความ
ชวยเหลือตอไปอาจสงผลกระทบตอสถานะทางการคลังในการบริหารหรือการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่รายงานตอสวนราชการที่เก่ียวของ เพื่อใหความ
ชวยเหลือตอไป
 ขอ ๒๑19 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาสัมพันธผลการดำเนินการใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันโดยใหติดประกาศ
ณ สำนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานที่กลาง และที่ทำการหมูบานและชุมชน

บทเฉพาะกาล

ขอ ๒๒ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไดชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของแลวแตกรณีกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ใหถือวาเปนรายจายที่จายไดตามระเบียบนี้

ขอ ๒๓ สำหรับการเบิกคาใชจายเพื ่อชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นที่ได
ดำเนินการตามหลักเกณฑของหนังสอืกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือสัง่การทีเ่กี่ยวของกอนวนัที่ระเบียบน้ี
ใชบังคับและยังดำเนินการไมแลวเสร็จ ใหดำเนินการตอไปไดตามหลักเกณฑน้ันจนกวาจะแลวเสร็จ

ประกาศ ณ  วันที่ ๒๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

    พลเอก อนพุงษ เผาจินดา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

18 ขอ  20  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1

19 ขอ  21  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖1
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256120

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256521

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

20 ราชกิจจานุเบกษา เลม 136/ตอนพิเศษ 11 ง/หนา 1/17 มกราคม 2562
21 ราชกิจจานุเบกษา เลม 139/ตอนพิเศษ 244 ง/หนา 1/17 ตุลาคม 2565

พันจาเอกชัชวาล/จัดทำ
 12  ตุลาคม  2565


