
ด่วนทีสุด
ที ่นศ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๓๗ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฒ\/เ0 - 19) ด้วย /\า'X

ในลักษณะ 0ด่ห6 าาาณ ฒปเอ - 19 7651

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอทุกอำเภอ 

และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๒๓๐/ว๒๙๕๐

ลงวันที ่๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๑๑๖

ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนท่ีสุด ที ่มท ๐๖๐๕/ว ๕๑๒๖

ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๔. หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนท่ีสุด ที ่มท ๐๖๐๕/ว ๕๖๐๕

ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๑๑๖ ลงวันท่ี ๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบปร^มาณในการดำเนินการป้องกันและ  
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนท่ีสุด ที ่มท ๐๖๐๕'/ 

ว ๕๑๒๖ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง 

ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีได้รับขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน 
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)) ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด และหนังสือ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๖๐๕/ว ๕๖๐๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเว้น 

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)) เพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนบุคลากร 
ทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อ (โ0\7เ0 - 19 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

/๒. มอบหมาย...



-๒-

๒. มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดต้ังจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(00710-19) ด้วย /Vไา(ในลักษณะ อท่หธาาาณ00710- 197651โดยประสานสำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อ 00710 - 19

๓. มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินรังหวัดนครศรีธรรมราช 

และอำเภอทุกอำเภอ กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการโดย1,ดร่งดรัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรรัตน ์ไชยรัตน์) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นศ.

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ก.Vบ10017๑^๓31(■๐๐๓



ด่วนที่สุด
ที ่มท ๐๒๓0/ว ^26^0

ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที ่-. . เมษายน ๒๕๖๕

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๑๑๖ ลงวันที ่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณลัย ด่วนที่สุด มท ๐๖๐๕/ว ๕๑๒๖ 
ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีได้รับขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน 
หรือยับยั้งภัยพิน้ตกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)) ในอำนาจผู้ว่าราชโ 
หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๖๐๕/ว ๕๖๐๕ ลงวันท่ี ๒ สิงหา? 
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู,้ 
กรณีฉุกเฉิน (โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)) เพิ่มเดิม นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาX 

(คบค.มท.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินก\ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว จึงขอให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (00710 - 19) ด้วย /XIXในลักษณะ วโเไ/6 ๅาาณ 00710 - 19 1651โดยให้สำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อ (20710 - 19 ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง สำหรับงบประมาณในการดำเนินการจัดชื้อชุดตรวจ /XIX ให้เบิกจ่ายตามแนวทางหนังสือข้างต้น

(นายสุทธิพงษ ์จุลเจริญ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแกไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนที่เก่ียวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หนังสึออ้างถึง

สำนักงาน คบค.มท. (สนผ.สป.) 
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท ๕๐๑๘๘



กระทรวงมหาดไทย 

ถนนอัษฎางค ์กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรือง ชักซัอมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเขึ้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

เรียน ผู้ว'าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ในประเทศไทยยังคงพบผู้ดิดเขึ้อและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก มึแนวโน้มสูงข้ึน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ชิง 
ได้มีมาตรการท่ีสำคัญในการควบคุมโรคโดยมีการค้นหาผู้ดิดเขึ้อ ดูแลรักษา แยกกัก การกักตัวดูแลรักษาท่ีบัาน 
การจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส่โคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพ้ีนที ่ก่อนนำส่งโรงพยาบาล 

หรือโรงพยาบาลสนาม โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน 
ในการแก้ไขปัญหา

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔๕ (๘) ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔®) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ (๑๔) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไชเพิ่มเดิม มาตรา ๕๐ (๔) มาตรา ๕๓ (๑) 

มาตรา ๕๖ (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม 
มาตรา ๖๗ (๓) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๙) มาตรา ๑๗ (๑๙) บัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฏีอำนาจหน้าที่ 
ในการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่

และเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง จึงชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการ 
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส่โคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก 

ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งสถานท่ีควบคุมเพ่ือล้งเกตการเริ่มป่วย

(0น31'ลกปก6) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บัาน (0๐๓โกชก11V เ50๒ป0ก และ 1-1๐๓6 เ5๐(ลป๐ก) ดังนื่
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บัาน (0๐๓๓บกเ50๒ช๐ก และ

1-1๐๓6 เ50เ3ป๐ก)
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานท่ี

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์อุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑) ข้อ ๗ (๓) กำหนดให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล 
หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยท้ังภาครัฐและเอกชน จัดหายา 
เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐาน 
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือแนะนำ ทั้งนี้ให้รวมถึงการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากแหล่งด่าง ๆ 
และการเตรียมสถานท่ีกักกัน สถานที่คุมไว้สังเกตหรือเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มจำนวนขึ้นโดยขอความร่วมมือ 

คัดแปลงสถานท่ีต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม สถานท่ีปฏิบัติธรรม ศาลาวัด อาคาร 
ของเอกชน ที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือสถานที่ราชการ สถานที่เอกชนอื่น ๆ เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว ประกอบกับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

/ช้อ ๑๑...
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ข้อ ๑๑ กำหนดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย (ตต) ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานท่ีอื่นช่ัวคราวขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และ (๑๔) ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ ๑๔ 
กำหนดให้ ค่าใช้จ่ายโนการเช่าอาคารและท่ีดิน รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เก่ียวกับการเช่าให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 

เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง (๑) การเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบติงาน เก็บเอกสารหรีอพัสดุต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายเท่าท่ี 

จ่ายจริงไม่เกินอัตราตารางเมตรละห้ารัอยบาทต่อเดือน หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องเช่าในอัตราเกิน 
ตารางเมตรละห้ารัอยบาทต่อเดือนให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกินห้าหม่ืนบาทต่อเดือนในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็น 
ที่จะต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม (๑) เกินอัตราที่กำหนดไว้ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี ้อัตรา 
ที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามห้องตลาด และต้องบันทึกเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ายในอัตรานั้นไว้ด้วย ดังนั้น องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถจัดหาสถานที่ในการจัดต้ังศูนย์พักคอยเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ดิดเชี้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยให้พิจารณาใช้สถานที่ราชการเป็นสถานที่ในการจัดต้ังศูนย์พักคอย 

เป็นลำดับแรก กรณีไม่สามารถใช้สถานที่ของทางราชการได้และมีความจำเป็นต้องจัดหาสถานท่ีของเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจดำเนินการเช่าสถานที่เอกชน เช่น โรงแรม อพาร์ทเม้นท้ หรือสถานท่ีอื่น ๆ 
เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยได้โดยสามารถดำเนินการปรับปรุงสถานท่ีให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็น 

เหมาะสม ประหยัด
๑.๒ ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพื่มเดิม ข้อ ๔ กำหนดบทนิยาม “เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” 
หมายความรวมถึงผู้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัดิราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอกปฏิบัดิหน้าท่ี 

ในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บัาน ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง 
เดินทาง คำเช่าที่หัก คำพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได ้ทั้งบี ้กรณีเบิกค่าอาหารแล้วไม่ให้เบิกค่าเบี้ยเล้ียง และการเบิกค่าใช้จ่ายลังกล่าว 
ต้องไม่ซํ้าช้อนกับหน่วยงานอื่น

๑.๓ ค่าอาหาร วัสดุ อุปกรณ ์วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่!ม’ใช่ยา และการจัดรถรับส่งผู้ป่วย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีเงินสำรองจ่ายในงบกลางเพื่อกรณีอุกเฉิน 
ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป่องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
หรือกรณีอุกเงินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรัอนของประชาชนเป็นส่วนรวมได ้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัดิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔!0 ข้อ ๖ กำหนดให้ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังในเรื่องน้ันไปก่อนโดยอนุโลม ปํระกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ กำหนดว่า เมื่อเป็น 
ที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพินัติกรณีอุกเงินขึ้นในเวลาอันใกล้และจำเป็นต้องรีบดำเนินการโดยจับพลัน ส่วนราชการ 
อาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป่องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีอุกเฉินนั้นได้ (๖) ในกรณีจังหวัดอ่ืน ให้เป็น 
อำนาจหน้าท่ีของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอบุม้ติจ่ๆยเงิน 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดโดยความเห็นชอน 

ของกระทรวงการคลัง และประกาศกรมป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช

/การใช้จ่าย...
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การใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ข้อ ๕ 

กำหนดให้เบิกจ่ายเงินทดรองราชการซึ่งใช้ในการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน 
(๑) ค่าแรงงาน ค่าช้างเหมา (๒) ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัต ิ(๔) ค่าขัดหา 
พลังงานเชื้อเพลิงและบํ้ามันหล่อลื่นสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะท่ีน์ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตามความช้าเป็น และ (๗) ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ชองทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือให้เบิกจ่ายได้ 
วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน ทั้งนี ้เจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ 

ต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทางราชการอีก ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๒.๔/ 
๓๐๕๙๓ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีได้รับชยายวงเงินทดรองราชการ 
ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีนุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (00ฟ่0 - 19))ในอำนาจ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด และอำนาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปได้ว่า กรมบัญชีกลางได้อบุม้ติ 
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัด ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (00710 - 19) ประกอบด้วย 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์พักคอย (00๓๓ชก!IV เร0เ.3ป๐ก และ เ-เ0๓6 เ50เ3ป0ก) เพื่อเตรียม 
รองรับผู้บัวยที่ตดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (00710 - 19) ก่อนนำส่งโรงพยาบาล เช่น ค่าปรับปรุงสถานที่ 

ค่าอาหารจัดเลี้ยง ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านการดำรงชีพของผู้ป่วย ค่าใช้จ่าย 

ในการขนย้ายผู้ป่วย ฯลฯ (๒) ค่าวัสดุทางการแพทย ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (00710 - 19) เชิงรุกในพ้ืนที่เส่ียง กลุ่มบุคคลท่ีเสี่ยง และกิจกรรมที่เส่ียง (๓) ค่าใช้จ่ายในการชนย้าย 
ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ช้าเป็น 
เร่งด่วนในการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง 

ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อป้องกันและยับย้ังก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้ ดังนี้
๑.๓.๑ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และจัดเลี้ยงอาหารผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 

ในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน

๑.๓.๒ จัดรถรับส่งผู้ป่วย โดยให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง และเบิกจ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 

หากไม่มืรถยนต์ส่วนกลางหรือมีแต่ไม่เพืยงพอให้จ้างเหมาบรืการรถรับส่งได้
๑.๓.๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรค กรณีผู้ป่วย ซึ่งไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

แต่อาศัยอยู่เป็นประช้าในพื้นที่ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ป่วย 
ในเขตพื้นท่ีชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เข้าพักในศูนย์พักคอย 

(00๓๓ชก!IV เ50(3ป0ก) และเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลดังกล่าวได้
๒. เพื่อเป็นการป้องกันและยับย้ังก่อนเกิดสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอาจจัดหาวัสด ุ

ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (00710 - 19) เชิงรุกในพ้ืนที่เลี่ยง 
กลุ่มบุคคลกลุ่มเส่ียง และกิจกรรมที่เส่ียง รวมทั้งจัดเล้ียงอาหารบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเอง 
ที่บ้าน วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้มีสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มบัวย (0ช3โ3กบกธ) 
ให้ลือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๕๒ ลงวันที ่๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุค ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๙๒ ลงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และแนวทางปฏิบัต ิ
เพิ่มเดิม ดังนี้

/๓.๑ กรณี...



๓.® กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องจัดพาหนะรับส่งบุคคลที่เดินทาง 
มาจากพื้นที่เลี่ยง เพื่อเข้าพักในสถานท่ีควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มปวย (01131-3กซก6) ให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
และเบิกจ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ีอเพลิง หากไม่มีรถยนต์ส่วนกลางหรือมีแต่ไม่เพียงพอให้จ้างเหมาบรืการรถรับล่งได้

๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการบีองกันควบคุมโรค กรณีกลุ่มบุคคลที่มีความเลี่ยงสูง ซึ่งไม่มีซึ่อ 
ในทะเบียนบ้าน แต่อาศัยอยู่เป็นประจำในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย 
หรือกลุ่มบุคคลที่มีความเล่ียงสูงในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อาจพิจารณาให้เข้าพักในสถานที่ควบคุมเพ่ือสังเกตการเริ่มป่วย (0น3โ3กซกธ) และเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับ 

บุคคลดังกล่าวไต้
๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องจัดพาหนะรับล่งผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก  

พื้นที่เส่ียง เพื่อเข้าพักในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวท่ีบ้าน (00๓๓นก■เ^ เ50๒ซ0ก และ แ๐๓6 150(3110ก) 

ให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางและเบิกจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิง หากไม่มีรถยนต์ส่วนกลางหรือมีแต่ไม,เพียงพอ 

ให้จ้างเหมาบริการรถรับส่งได้
๕. การดำเนินการตามช้อ ๑.® ข้อ ๑.๓ ข้อ ๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีเงินสำรองจ่ายไม่เพียงพอ ก็สามารถโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายไปเพิ่มได้ 

หรือกรณีงบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอก็อาจพิจารณาใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยถือปฏิบัต ิ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๐๘.๖/ว ๑๖๐๘ ลงวันที่ ๑๓1 มีนาคม ๖๕๖๓ หรืออาจ 
ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำเงินทุนสำรองเงินสะสมมาใช้ได ้โนกรณีไม่ได้ดำเนินการเอง 
ก็สามารถอุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแทนได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินอุคหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๖๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ทั้งนี้ให้คำนึงถึงสถานะ 
ทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งให้นายอำเภอ ทุกอำเภอทราบ พร้อมท้ังแจ้งให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบและถีอปฏิป้ดิต่อไป

จอแสดงความนับถือ

(นา^ฉตรชัย พรหมเลิศ) 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 

โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๙๐๔๙



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ถนนลู่ทองนอก กทม. ๑๐๓๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ 

ภัยพิบัติกรณีนิกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีได้รับขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติ 

กรณีฉุกเฉิน(โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (00710 - 19)) ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนท่ีสุด ที ่ม

ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉ,

๒. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๒.๔/๓๐๕๙อ

ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ซ!

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณา กรณีขอยกเว้น 

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีซุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (00710 - 19)) ที่ได้รับการขยายวงเงินจากกรมบัญชีกลาง เป็นกรณีพิเศษ โดยดำเนินการ 

ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติขยายวงเงินไว้แล้ว ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์พักคอย (0(วกากานก!'เ50(3ป๐ก และ เ-เ01าไ6 |5๐1ลป๐ก) 
เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (00710 - 19) ก่อนนำส่งโรงพยาบาล เช่น ค่าปรับปรุง 

สถานที ่กรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม ค่าอาหารจัดเล้ียง ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านการดำรงชีพของผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ที่จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการดังกล่าว

๒. ค่าวัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(00710 - 19) เชิงรุกในพื้นท่ีเสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรมที่เส่ียง และวัสดุอ่ืน ๆ ที่จำเป็นเร่งด่วน 

ในการดำเนินการดังกล่าว

๓. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายผู้ป่วย ไปยังโรงพยาบาล โรงพุยาบาลสนาม ค่าตอบแทนให้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงาน ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการดังกล่าว

๔. ค่าใช้จ่ายในการสนับสบุนการฉีดวัคซีน ค่าเช่าสถานท่ี หรือจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่อีดวัคซีน 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการฉีดวัคซีน ค่าเช่าอุปกรณ ์ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าอาหารจัด่เล้ียง 

ค่าสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการดังกล่าว

๕. ค่าใช้จ่าย ...



-๒-

๕, ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนาม เช่น ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด 

ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จำเป็น ค่าอาหารจัดเล้ียง ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าจัางเหมา 
เก็บขยะติดเช้ือ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 

เร่งด่วนในการดำเนินการดังกล่าว 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑

บัดนี ้ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (00710 - 19) ของประเทศไทยในภาพรวมพบว่า ขณะนี้จำนวนผู้ติดเช้ือ 

มีแนวโน้มสูงขึ้น ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นจำนวนมาก มีผู้เสึยชีวิตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จึงส่งผลให้ต้องมีการเฝ็าระวังการติดเชื้อและรักษาความเข้มข้นของมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด  

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีนึกเฉินดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาล จึงอนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และชังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้สามารถ 

ใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(00710 - 19) ที่ไต้รับอนุมัติขยายจากกรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการท่ีขอทำความตกลง ทั้งน้ี ขอให้กรมป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ 

กรณีฉุกเฉิน ตามรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย รายละเอียด 

ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค 

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๙๓



ด่วนที่สุด
ที ่มท ๐๖๐๕/ว ปน็ี’้?©ำโ เลูธแแ& กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ถนนลูทองนอก กทม. ๑๐๓๐0

'๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ 

ภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีขอขยายวงเงินทดรองราชการในเซิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบ้ติ 
กรณีอุกเอิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฒVแว - 19)) เพิ่มเดิม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๖๐๕/๕๕๕0

ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ นืบับ

๒. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0๔0๒.๔/๓๓๑๖๘

ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณา กรณีขอยกเว้น 

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ กรณีขอชยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน 

ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และของจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด เพิ่มเติมอีก แห่งละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีอุกเฉินเฉพาะสถานการณ์ในครั้งนี ้ได้เป็นกรณีพิเศษ 

โดยดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับอนุมตขยายวงเงินไว้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

บัดนี้ไต้รับแว้งผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางว่า เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย และจังหวัดสามารถดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีลุกเฉินสถานการณ์ครั้งนี ้

ได้อย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงอนุมัติให้กรมป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเธน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ กรณีขยายวงเงินทดรองราซการในเชิงป้องกัน 

หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน (โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (00710 - 19)) เพิ่มเดิมเป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที ่

กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และในพื้นที่จังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด 

จังหวัดละ ๕0,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี ้ในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน 

หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดพิจารณาประเมิน วิเคราะห ์

สถานการณ ์ความเป็นไปได ้พฤติการณ์และปัจจัยบ่งชี้ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ 

และปฏิบัติตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่าย 

เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีอุกเฉินอย่า^เคร่งครัด รายละเอียดปรากฏ 

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอให้จังหวัดใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีอุกเฉินดังกล่าว โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และให้จังหวัด

ประเมิน ...



-๒- 

ประเมินสถานการณ์และวางแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ รวมทั้งจัดทำข้อมูลที่เก่ียวช้องไว้ให้พร้อม 

หากพิจารณาแล้วเห็นว่า วงเงินทดรองราชการที่เหลืออยู่จะไม'เพียงพอต่อการป้องกันหรือยับยั้งๆ ให้จังหวัด 

พิจารณาเสนอเรื่องขอยกเว้นระเบียบกระทรวงการคลังฯ เพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการไปยังกรมป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และกรมป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจะได้เร่งประสานการปฏิบัติกับกระทรวงการคลังในการพิจารณาให้โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค 

โทรศัพท ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙ 

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๙๓


