
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

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

  โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  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  ดังน้ี    
 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐”  
 ขอ ๒0

1 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
 ขอ ๓ ในระเบียบน้ี  
 “การชวยเหลือประชาชน”  หมายความวา  การใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ ความเดือดรอน  
หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ  โดยอาจใหเปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน  หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือทองถ่ิน  ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล   และองคการ
บริหารสวนตําบล  
 “ผูบริหารทองถ่ิน”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   และนายก
องคการบริหารสวนตําบล  
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน  
 “บุคลากร”  หมายความวา  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือประชาชนที่องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายใหปฏิบัติงาน  
 “สาธารณภัย”  หมายความวา  สาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย    
 “การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”2 หมายความวา การสงเสริมหรือชวยเหลือบุคคล ใหสามารถ
เขาถึงปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม  หรือการสงเสริมพัฒนาบุคคล ใหมีความรู  
สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  หรือผูที่มีช่ืออยูในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี    
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 คํานิยาม แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 



  “เกษตรกร”3  หมายความวา  ผูประกอบอาชีพปลูกพืช  เลี้ยงปศุสัตว  เลี้ยงสัตวนํ้า   และทํานา
เกลือ  ที่มีรายช่ือเปนเกษตรกรรายยอย  และไดข้ึนทะเบียนเกษตรกร  หรือสมาชิกในครัวเรือน ของผูที่อยูใน
ทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร  หรือเปนผูมีรายช่ืออยูในทะเบียนผูเลี้ยงสัตว  ของกรมปศุสัตว  
หรือทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของกรมประมง 
 “เกษตรกรผูมีรายไดนอย”4  หมายความวา  เกษตรกรผูอยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจน   มีรายไดไม
เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ  มีชีวิตอยางยากลําบาก  ขาดแคลนปจจัยพื้นฐาน 
 “โรคติดตอ”  หมายความวา  โรคติดตอตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ  
 “โรคติดตออันตราย”  หมายความวา  โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ  
 “โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง”  หมายความวา  โรคติดตอที่ตองเฝาระวังตามกฎหมาย วาดวยโรคติดตอ  
 “โรคระบาด”  หมายความวา  โรคระบาดตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอและโรคระบาด ตาม
กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  
 “ยา” หมายความวา  ยาตามกฎหมายวาดวยยา ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
ระเบียบน้ี  และมีอํานาจตีความวินิจฉัย ปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบน้ี  

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

  ขอ ๕ การชวยเหลือประชาชนตามระเบียบน้ี  จะตองดําเนินการในขอบเขตอํานาจหนาที่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย  โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง  และความจําเปน เหมาะสม  
 ขอ  ๖4

5  กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมวาจะมีการประกาศ เขต
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิหรือไมก็ตาม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ดําเนินการชวยเหลือประชาชนในเบื้องตน  โดยฉับพลันทันที  เพื่อการดํารงชีพหรือบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนา  หรือระงับสาธารณภัย  หรือเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสินหรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแก
ประชาชน  ไดตามความจําเปน ภายใตขอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  โดยไมตอง เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 
 ในกรณีการชวยเหลือประชาชน  เพื่อเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  หรือการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  หรือการปองกันและระงบัโรคติดตอ  หรือการชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย  ใหเสนอ
คณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน  
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีความจําเปนตองชวยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑการ
ชวยเหลือตามระเบียบน้ี  ใหขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย  กอนใหการชวยเหลือ  
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 ขอ 6 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
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 ขอ ๗5

6 กรณีมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ  ดังน้ี    
 (๑ กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย  ให
รายงานอําเภอหรือจังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อพิจารณานําเงินทดรองราชการ เพื่อการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ  ใหความชวยเหลือผูประสบภัย    
 (๒ กรณีมิไดประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย  ในการ
ชวยเหลือประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอคณะกรรมการพิจารณา ใหความชวยเหลือ  ทั้งน้ี  ไม
เกินหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบน้ี 
 

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

  ขอ ๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน  คณะหน่ึง  เรียกวา  
“คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  

(๑) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด  ประกอบดวย   
( ก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด      เปนประธานกรรมการ    
 หรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ที่ไดรับมอบหมาย       
 จากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด   
( ข ทองถ่ินจังหวัด        เปนกรรมการ      
( ค ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย    เปนกรรมการ     
 จากผูวาราชการจังหวัดจํานวนไมเกิน  ๒  คน     
( ง ผูแทนประชาคมที่นายกองคการ     เปนกรรมการ     
 บริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนไมเกิน  ๓  คน   
( จ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด       เปนกรรมการและเลขานุการ  
( ฉ หัวหนาหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัด   เปนกรรมการและ    
 ที่ไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด    ผูชวยเลขานุการ  
 จํานวนไมเกิน  ๒  คน  
 

(๒) กรณีเทศบาล  ประกอบดวย   
( ก นายกเทศมนตร ี หรือรองนายกเทศมนตรี     เปนประธานกรรมการ     
 ที่ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี   
( ข ขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิ นจังหวัด   เปนกรรมการ    
 ที่ทองถ่ินจังหวัดมอบหมาย     
( ค 6

7 ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด เปนกรรมการ 
       ในกรณีของเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง และนายอําเภอ  
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ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลตําบล จํานวนไมเกิน 2 คน      
( ง ผูแทนประชาคม  ที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก      เปนกรรมการ    
 จํานวนไมเกิน  ๓  คน  
( จ ปลัดเทศบาล           เปนกรรมการ         
         และเลขานุการ   
( ฉ หัวหนาหนวยงานของเทศบาล  ที่ไดรับมอบหมาย     เปนกรรมการ    
 จากนายกเทศมนตรี  จํานวนไมเกิน  ๒  คน       และผูชวยเลขานุการ  

(๓) กรณีองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย   
(ก 7

8 นายกองคการบริหารสวนตําบล       เปนประธานกรรมการ   
 หรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลผูที่ไดรับมอบหมาย 
     จากนายกองคการบริหารสวนตําบล     
(ข ขาราชการสํานักงาน สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด      เปนกรรมการ 
      ที่ทองถ่ินจังหวัดมอบหมาย     
(ค ผูแทนสวนราชการที่ไดรับมอบหมายจากนายอําเภอ      เปนกรรมการ      
 จํานวนไมเกิน  ๒  คน       
(ง ผูแทนประชาคม  ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือก    เปนกรรมการ     
 จํานวนไมเกิน  ๓  คน     
(จ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล         เปนกรรมการ            
         และเลขานุการ     
(ฉ หัวหนาหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล       เปนกรรมการ     
 ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย      และผูชวยเลขานุการ    
 จํานวนไมเกิน  ๒  คน   

 ขอ ๙ ใหคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่  ดังน้ี  
 (๑ 8

9 ใหนํารายช่ือของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนที่สํารวจโดยหนวยงานของรัฐและรายช่ือ
ประชาชนที่ย่ืนลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามขอ  ๑๒  และสถานที่กลาง  
ตามขอ  ๑๙  มาใชในการพิจารณาชวยเหลือประชาชนตามระเบียบน้ี  
 (๒ 9

10 ปดประกาศรายช่ือประชาชนตาม  (๑  ที่จะไดรับความชวยเหลือ  ณ  สํานักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  สถานที่กลาง  และที่ทําการหมูบาน  ชุมชนใหทราบ  เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  
 (๓ รายงานผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ตอไป  
 (๔ ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนธรรม  
 (๕ การปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ  ตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี  
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 ขอ8 (3(ก แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 
9

 ขอ 9 (1แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 
10

 ขอ 9 (2 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 



 ขอ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตามขอ  ๗  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม    
  ในการประชุมคราวใด  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ ที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม  
 มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรณีมีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุม ลงคะแนน
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด  

หมวด  ๓ 
การใหความชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย 

-------------------- 
  ขอ ๑๑ การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการ
ชวยเหลือที่จําเปนที่ตองแกไขโดยฉับพลันในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชน  หรือ เปนการ
ซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม  อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา  องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน
สามารถใหความชวยเหลือไดทันที  ภายใตขอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  
 กรณีสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความรับผดิชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับ ความเสียหาย  
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวา  การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคา   และการกอสรางใหมจะ
เกิดประโยชนตอทางราชการมากกวา  ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณา ใหความเห็นชอบกอนการใชจาย
งบประมาณโดยใหคํานึงถึงสถานะทางการคลัง  

หมวด  ๔ 
การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

------------------------- 
  ขอ ๑๒10

11 การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  นอกจากกรณี
การชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใหประชาชนที่ประสงคจะขอรับ
ความชวยเหลือ  ย่ืนลงทะเบียนเพื่อขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการตามขอ  ๙  
 ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ ไมเขาขายภัยพิบัติ  ในการชวยเหลือประชาชน  ใหอยู ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการตามระเบียบน้ีที่จะพิจารณาการใหความชวยเหลือตามความจําเปน  เหมาะสม  ทั้งน้ีไมเกิน
อัตราตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

หมวด  ๔/๑11

12 
การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูรายไดนอย 

----------------------------- 
 ขอ ๑๒/๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย   ที่ประสบ
ปญหาในการประกอบอาชีพ  ในเรื่องดังตอไปน้ี 
  (ก จัดหาหรือปรับปรุงแหลง นํ้าเพื่อการเกษตร  
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 ขอ 12 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 
12

  หมวดท่ี 4/1 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 



 (ข การสนั บสนุนอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชในการปรับปรุงแหลงนํ้า  
 (ค ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุนดานการเกษตร    
 (ง คาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตามที่กระทรวงมหาดไทยกํา หนด    
 การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย  นอกจากกรณีการชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน  
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใหเกษตรกรผูมีรายไดนอย  และประสงคจะขอรับความชวยเหลือ  ย่ืน
ลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อเสนอคณะกรรมการตามขอ  9  
พิจารณา   

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

  ขอ ๑๓ เมื่อเกิดโรคติดตอ  โรคติดตออันตราย  โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง  หรือโรคระบาด  หรือมีเหตุ
สงสัยวาไดเกิดโรคดังกลาวในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด  ใหองคกรปกครอง สวนทองถ่ินน้ัน
ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการปองกัน  การควบคุม  การแพร  และการระงับการระบาด ของโรคน้ัน  หรือ
สรางภูมิคุมกันโรคใหกับผูที่มีภาวะเสี่ยง  รวมทั้งการประชาสัมพันธ  องคความรูเกี่ยวกับ โรคติดตอ  การ
ชวยเหลือหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน การเฝาระวัง  ปองกัน  และ
ควบคุมโรคติดตอ  
   ขอ ๑๔ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยไดวาเกิดโรคตามขอ  ๑๓  ประสาน
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการปองกัน  การควบคุม  การแพร  และการระงับการระบาดของโรค  โดยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมดําเนินการหรือสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว    
 กรณีมีหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกลาว  แตไมสามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุม  หรือไม
สามารถระงับการระบาดของโรคติดตอได  จะสงผลทําใหเกิดการแพรระบาด  ที่เปนอันตราย ตอสุขภาพและ
ชีวิตของประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการ  การปองกัน และควบคุมโรคได    
 ขอ ๑๕ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเบิกจายคาใชจายตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในการปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอ  ดังน้ี    
 (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 ระเบียบน้ี  
ดังตอไปน้ี  
 (๑ การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย  หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณา
ใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง  โดยอนุโลม  
 (๒ 1 2

13  การชวยเหลือดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือหลักเกณฑ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  โดยอนุโลม 
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 ขอ 16(2แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 



 (๓ การชวยเหลือประชาชนดานการปองกันและระงับโรคติดตอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข  โดยอนุโลม  
 (๔ 1 3

14  การชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาใชจาย 
งบประมาณชวยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๗ 
การใชจายงบประมาณเพ่ือการชวยเหลือประชาชน 

---------------------------- 
  ขอ ๑๗ การชวยเหลือประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําโครงการแสดง สาระสําคัญของ
กิจกรรมที่ตองดําเนินการและบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  และต้ังจายในขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหถูกตองตามประเภทของรายจาย  ทั้งน้ี  ให
ช้ีแจงเหตุผลความจําเปนที่จะตองต้ังงบประมาณดังกลาวไวในคําช้ีแจงประกอบ งบประมาณรายจายดวย  
 ขอ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเบิกจาย จากงบ
กลาง  ประเภทเงินสํารองจาย  ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   โดยโครงการ  ไม
จําเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 ขอ ๑๙ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ จัดใหมี
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใชเปนสถานที่กลาง  เพื่อ
เปนศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชน  การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  
สําหรับวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด  โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายที่จําเปน ในการบริหารงานของ
สถานที่กลางดังกลาวใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการทีเ่ปนที่ต้ัง ของสถานที่กลางดําเนินการ
แทนก็ได    
 ขอ ๒๐ 14

15 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชจายงบประมาณในการใหความชวยเหลือ ตามขอ  
๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๒/๑  และขอ  ๑๓  ไประยะหน่ึงแลวและคาดการณไดวา  หากจะใช งบประมาณเพื่อให
ความชวยเหลือตอไปอาจสงผลกระทบตอสถานะทางการคลังในการบริหารหรือ การจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานตอ สวนราชการที่เกี่ยวของ  เพื่อใหความ
ชวยเหลือตอไป 
 ขอ ๒๑15

16 เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการตามโครงการชวยเหลือประชาชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประชาสัมพันธผลการดําเนินการใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน  เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  โดยใหติด
ประกาศ  ณ  สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถานที่กลาง  และที่ทําการหมูบาน และชุมชน 
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 ขอ16(4เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจ ายเพ่ือชวยเหลอืประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
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 ขอ 20 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 
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 ขอ 21 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2562 



 ขอ ๒๒ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไดชวยเหลือประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของแลวแตกรณี  กอนวันที่ระเบียบน้ีใช
บังคับ  ใหถือวาเปนรายจายที่จายไดตามระเบียบน้ี  
 ขอ ๒๓ สําหรับการเบิกคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ได
ดําเนินการตามหลักเกณฑของหนังสือกระทรวงมหาดไทย  หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกอนวันที่ ระเบียบน้ี  
ใชบังคับและยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  ใหดําเนินการตอไปไดตามหลักเกณฑน้ันจนกวาจะแลวเสร็จ  

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลอืประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๖๐ (ฉบับที่ 2  พ.ศ. 256216

17 
 
 ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
 

รวบรวมโดย กรรมกร สีกากี 
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