ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
-------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๔ (๙ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๕ (๑๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ 1 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การชวยเหลือประชาชน” หมายความวา การใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ ความเดือดรอน
หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ โดยอาจใหเปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายก
องคการบริหารสวนตําบล
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น
“บุคลากร” หมายความวา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือประชาชนที่องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายใหปฏิบัติงาน
“สาธารณภัย” หมายความวา สาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย
“การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” 2 หมายความวา การสงเสริมหรือชวยเหลือบุคคล ใหสามารถ
เขาถึง ปจจัยพื้นฐานในการดํ ารงชี วิตไดอ ย างปกติสุขในสัง คม หรือ การสง เสริม พัฒ นาบุคคล ใหมีความรู
สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น หรือผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
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คํานิยาม แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
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“เกษตรกร” 3 หมายความวา ผูประกอบอาชีพปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว เลี้ยงสัตวน้ํา และทํานา
เกลือ ที่มีรายชื่อเปนเกษตรกรรายยอย และไดขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือสมาชิกในครัวเรือน ของผูที่อยูใน
ทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร หรือเปนผูมีรายชื่ออยูในทะเบียนผูเลี้ยงสัตว ของกรมปศุสัตว
หรือทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของกรมประมง
“เกษตรกรผูมีรายไดนอย” 4 หมายความวา เกษตรกรผูอยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายไดไม
เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยางยากลําบาก ขาดแคลนปจจัยพื้นฐาน
“โรคติดตอ” หมายความวา โรคติดตอตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
“โรคติดตออันตราย” หมายความวา โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
“โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง” หมายความวา โรคติดตอที่ตองเฝาระวังตามกฎหมาย วาดวยโรคติดตอ
“โรคระบาด” หมายความวา โรคระบาดตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และโรคระบาด ตาม
กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
“ยา” หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
ระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัย ปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
หมวด ๑ หลักการชวยเหลือประชาชน
-----------------------------------------------ขอ ๕ การชวยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ จะตองดําเนินการในขอบเขตอํานาจหนาที่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง และความจําเปน เหมาะสม
ขอ ๖ 5 กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะมีการประกาศ เขต
การใหความช วยเหลื อ ผู ป ระสบภั ยพิ บั ติก รณีฉุก เฉนิ ห รือ ไมก็ตาม องคก รปกครองสวนทอ งถิ่นสามารถ
ดําเนินการชวยเหลือประชาชนในเบื้องตน โดยฉับพลันทันที เพื่อการดํารงชีพหรือบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนา หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสินหรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแก
ประชาชน ไดตามความจําเปน ภายใตขอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย โดยไมตอง เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา
ในกรณีการชวยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการปองกันและระงับโรคติดตอ หรือการชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย ใหเสนอ
คณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความจําเปนตองชวยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑการ
ชวยเหลือตามระเบียบนี้ ใหขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย กอนใหการชวยเหลือ
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ขอ 6 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ขอ ๗ 6 กรณีมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้
(๑ กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย ให
รายงานอําเภอหรือจังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณานําเงินทดรองราชการ เพื่อการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ ใหความชวยเหลือผูประสบภัย
(๒ กรณีมิไดประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย ในการ
ชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณา ใหความชวยเหลือ ทั้งนี้ ไม
เกินหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้
5

หมวด ๒ คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน
-------------------------------------------ขอ ๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน คณะหนึ่ง เรียกวา
“คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
(๑) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย
( ก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนประธานกรรมการ
หรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ไดรับมอบหมาย
จากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
( ข ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการ
( ค ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย
เปนกรรมการ
จากผูวาราชการจังหวัดจํานวนไมเกิน ๒ คน
( ง ผูแทนประชาคมที่นายกองคการ
เปนกรรมการ
บริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนไมเกิน ๓ คน
( จ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนกรรมการและเลขานุก าร
( ฉ หัวหนาหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
เปนกรรมการและ
ที่ไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ผูชวยเลขานุการ
จํานวนไมเกิน ๒ คน
(๒) กรณีเทศบาล ประกอบดวย
( ก นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี
ที่ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
( ข ขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่ นจังหวัด
ที่ทองถิ่นจังหวัดมอบหมาย
7
( ค ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด
ในกรณีของเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง และนายอําเภอ
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เปนประธานกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
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ขอ 8 (2(ค แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลตําบล จํานวนไมเกิน 2 คน
( ง ผูแทนประชาคม ที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก
จํานวนไมเกิน ๓ คน
( จ ปลัดเทศบาล
( ฉ หัวหนาหนวยงานของเทศบาล ที่ไดรับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรี จํานวนไมเกิน ๒ คน
(๓) กรณีองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
(ก 8 นายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลผูที่ไดรับมอบหมาย
จากนายกองคการบริหารสวนตําบล
(ข ขาราชการสํานักงาน สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ที่ทองถิ่นจังหวัดมอบหมาย
(ค ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมายจากนายอําเภอ
จํานวนไมเกิน ๒ คน
(ง ผูแทนประชาคม ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือก
จํานวนไมเกิน ๓ คน
(จ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
และเลขานุการ
เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เปนประธานกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
และเลขานุการ
เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุก าร

(ฉ หัวหนาหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล
ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
จํานวนไมเกิน ๒ คน
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑ 9 ใหนํารายชื่อ ของประชาชนที่ไดรับความเดือ ดรอนที่สํารวจโดยหนวยงานของรัฐและรายชื่อ
ประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามขอ ๑๒ และสถานที่กลาง
ตามขอ ๑๙ มาใชในการพิจารณาชวยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้
(๒ 10 ปดประกาศรายชื่อ ประชาชนตาม (๑ ที่จะไดรับ ความชวยเหลือ ณ สํานักงานองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น สถานที่กลาง และที่ทําการหมูบาน ชุมชนใหทราบ เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน
(๓ รายงานผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ตอไป
(๔ ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนธรรม
(๕ การปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
8

9

8

ขอ8 (3(ก แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
9
ขอ 9 (1แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
10
ขอ 9 (2 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ขอ ๑๐ การประชุม คณะกรรมการตามขอ ๗ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง หนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ ที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรณีมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม ลงคะแนน
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๓
การใหความชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย
-------------------ขอ ๑๑ การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการ
ชวยเหลือ ที่จํ าเปนที่ ตอ งแกไขโดยฉั บพลั นในการดํารงชีพ และความเปนอยูของประชาชน หรือ เปนการ
ซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม อันเปนการบรรเทาความเดือ ดรอ นเฉพาะหนา องคกรปกครอง สวนทองถิ่น
สามารถใหความชวยเหลือไดทันที ภายใตขอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
กรณีสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ ความเสียหาย
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคา และการกอสรางใหมจะ
เกิดประโยชนตอทางราชการมากกวา ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณา ใหความเห็นชอบกอนการใชจาย
งบประมาณโดยใหคํานึงถึงสถานะทางการคลัง
หมวด ๔
การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
------------------------11
ขอ ๑๒ การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณี
การชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศใหประชาชนที่ประสงคจะขอรับ
ความช ว ยเหลื อ ยื่ น ลงทะเบี ย นเพื่ อ ขอรั บ ความชว ยเหลื อ ต อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการตามขอ ๙
ในกรณี เ กิ ด อั ค คี ภั ย ที่ ไ ม เ ข า ข า ยภั ย พิ บั ติ ในการช ว ยเหลื อ ประชาชน ให อ ยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการตามระเบียบนี้ที่จะพิจารณาการใหความชวยเหลือตามความจําเปน เหมาะสม ทั้งนี้ไมเกิน
อัตราตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
10

หมวด ๔/๑ 12
การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูรายไดนอย
----------------------------ขอ ๑๒/๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย ที่ประสบ
ปญหาในการประกอบอาชีพ ในเรื่องดังตอไปนี้
(ก จัดหาหรือปรับปรุงแหลง น้ําเพื่อการเกษตร
11

11

ขอ 12 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
12
หมวดที่ 4/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

(ข การสนั บสนุนอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปรับปรุงแหลงน้ํา
(ค ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุนดานการเกษตร
(ง คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกํา หนด
การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย นอกจากกรณีการชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศใหเกษตรกรผูมีรายไดนอย และประสงคจะขอรับความชวยเหลือ ยื่น
ลงทะเบียนขอรั บ ความช ว ยเหลื อ ต อ องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น เพื่ อ เสนอคณะกรรมการตามขอ 9
พิจารณา
หมวด ๕
การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
-----------------------------------ขอ ๑๓ เมื่อเกิดโรคติดตอ โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาด หรือมีเหตุ
สงสัยวาไดเกิดโรคดังกลาวในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหองคกรปกครอง สวนทองถิ่นนั้น
ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการปองกัน การควบคุม การแพร และการระงับการระบาด ของโรคนั้น หรือ
สรางภูมิคุมกันโรคใหกับผูที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัม พันธ องคความรูเ กี่ยวกับ โรคติดตอ การ
ชวยเหลือหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน การเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอ
ขอ ๑๔ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยไดวาเกิดโรคตามขอ ๑๓ ประสาน
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการปองกัน การควบคุม การแพร และการระงับการระบาดของโรค โดยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมดําเนินการหรือสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว
กรณีมีหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกลาว แตไมสามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุม หรือไม
สามารถระงับการระบาดของโรคติดตอได จะสงผลทําใหเกิดการแพรระบาด ที่เปนอันตราย ตอสุขภาพและ
ชีวิตของประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการ การปองกัน และควบคุมโรคได
ขอ ๑๕ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอ ดังนี้
(๑ ยา เวชภัณฑ และวัสดุที่ใชในการปองกันควบคุมโรคติดตอ เชน ถุงมือยางหรือหนัง ผาปด
ปากหรือปดจมูก รองเทายางหุมสนสูงใตเขา (รองเทาบูต หรือเสื้อกันฝน
(๒ เครื่องแตงกายและอุปกรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง ความจําเปน
เหมาะสม และประหยัด หมวด ๖ หลักเกณฑการชวยเหลือ
ขอ ๑๖ การชวยเหลือประชาชน ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่กําหนดไวใน ระเบียบนี้
ดังตอไปนี้
(๑ การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณา
ใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม
(๒ 13 การช วยเหลื อ ด านการส ง เสริม และพัฒ นาคุณภาพชีวิต ให อ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่ น
พิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือหลักเกณฑ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยอนุโลม
1 2
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ขอ 16(2แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

(๓ การช วยเหลือ ประชาชนด านการปอ งกันและระงับ โรคติดตอ ใหองคก รปกครองสวนทอ งถิ่น
พิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม
(๔ 14 การช วยเหลื อ เกษตรกรผู มีร ายไดนอ ย ใหอ งคก รปกครองสวนท อ งถิ่นพิ จ ารณาใชจา ย
งบประมาณชวยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยอนุโลม
1 3

หมวด ๗
การใชจา ยงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน
---------------------------ขอ ๑๗ การชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการแสดง สาระสําคัญของ
กิจ กรรมที่ตอ งดํ าเนิ นการและบรรจุ ไว ใ นแผนพัฒ นาทอ งถิ่น และตั้ง จายในขอ บั ญ ญัติ หรือ เทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหถูกตองตามประเภทของรายจาย ทั้งนี้ ให
ชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่จะตองตั้งงบประมาณดังกลาวไวในคําชี้แจงประกอบ งบประมาณรายจายดวย
ขอ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเบิกจาย จากงบ
กลาง ประเภทเงินสํารองจาย ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป โดยโครงการ ไม
จําเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอ ๑๙ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ จัดใหมี
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชเปนสถานที่กลาง เพื่อ
เปนศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชน การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สําหรับ วิธีการปฏิบัติง านใหเ ปนไปตามหลัก เกณฑที่ก รมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด โดยองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจพิจ ารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายที่จําเปน ในการบริห ารงานของ
สถานที่กลางดังกลาวใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการทีเ่ ปนที่ตั้ง ของสถานที่กลางดําเนินการ
แทนก็ได
ขอ ๒๐ 15 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชจายงบประมาณในการใหความชวยเหลือ ตามขอ
๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๒/๑ และขอ ๑๓ ไประยะหนึ่งแลวและคาดการณไดวา หากจะใช งบประมาณเพื่อให
ความชวยเหลือตอไปอาจสงผลกระทบตอสถานะทางการคลังในการบริหารหรือ การจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานตอ สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหความ
ชวยเหลือตอไป
ขอ ๒๑ 16 เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการตามโครงการชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาสัม พันธผลการดําเนินการใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน โดยใหติด
ประกาศ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานที่กลาง และที่ทําการหมูบาน และชุมชน
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ขอ16(4เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจ ายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
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ขอ 20 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
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ขอ 21 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ขอ ๒๒ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไดชวยเหลือประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวของแลวแตกรณี กอ นวันที่ระเบียบนี้ใช
บังคับ ใหถือวาเปนรายจายที่จายไดตามระเบียบนี้
ขอ ๒๓ สําหรับ การเบิ ก ค าใช จ ายเพื่อชวยเหลือประชาชนขององคก รปกครองสวนทองถิ่น ที่ได
ดําเนินการตามหลักเกณฑของหนังสือกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกอนวันที่ ระเบียบนี้
ใชบังคับและยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตอไปไดตามหลักเกณฑนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 17
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ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
รวบรวมโดย กรรมกร สีกากี

17

ราชกิจจานุเบกษา เลม 136 /ตอนพิเศษ 17 ง /หนา 1/ 17 มกราคม 2562

