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ภาคผนวก  8 
หนังสือเวียนแนวทางการแกไขปญหาสาธารณภัยและหลักเกณฑ 

การสนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 สรุปแนวทางการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและภัยหนาวขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

******************************** 
 
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
สรุปวา ให องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเตรียมงบประมาณใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดป ท้ังกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0301.4/ว 3050 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 สรุปวา กิจกรรมที่เปนการชวยเหลือประชาชน
ตองอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงค
จะตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน ดําเนินการศึกษาปญหาความเดือดรอนและความตองการ
ของประชาชน และจัดทําโครงการแสดงสาระสําคัญของงานที่ตองปฏิบัติ แลวบรรจุเขาเปนแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดทํารางงบประมาณรายจาย 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 สรุปวา 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่
เกิดจากสภาวะความแหงแลง โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติในดานการจัดเตรียมงบประมาณกอนเกิดเหตุ 
การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุ และกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบ
ภารกิจถายโอนจากสวนราชการตางๆ แลว ใหพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงและรักษาแหลงน้ํา
หรือระบบประปาที่ไดรับการถายโอน เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยไมขาดแคลนน้ํา
ตลอดป 
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1275 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546 
สรุปวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความแหงแลง ในขณะเกิด
เหตุและหลังเกิดเหตุ และใหพิจารณาตั้งงบประมาณประเภทสํารองจายใหเพียงพอสําหรับใชจาย อีกทั้ง
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ใหสํารวจแหลงน้ําและปริมาณน้ําตนทุนในพื้นที่ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดใหญ รวมท้ังระบบการสงน้ํา เพื่อ
ประโยชนในการอุปโภคบริโภค และกรณีไดรับภารกิจดานการจัดการระบบน้ําจากสวนราชการ ใหดูแล
ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ หากมีความชํารุดใหพิจารณาซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนและโครงการ จัดตั้งศูนยในการแกไข
ปญหาและการใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหประสานกับ
หนวยงานตางๆ ในพื้นที่ ท่ีมีอุปกรณเครื่องมือและกําลังคนที่เขามาชวยเหลือสนับสนุนไดเมื่อเกิดปญหา 
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 0808/ว 2487 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 สรุปวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใด ไมมีเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหประสานความ
รวมมือกับศูนย อปพร. จังหวัด ศูนย อปพร. อําเภอ และศูนย อปพร. ทองถิ่นที่ใกลเคียง หรือทองถิ่นที่มี
ความพรอมดานเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหความชวยเหลือ หาก
ศูนย อปพร. หรือทองถิ่นที่ใหความชวยเหลือประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจาย 
ใหจัดทํารายละเอียดคาใชจายสงใหทองถิ่นที่ขอรับความชวยเหลือพิจารณาใหการสนับสนุน 
 5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 0808.3/ว. 4348 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 สรุปวา ใน
กรณีท่ีประสบสถานการณภัยหนาว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินสํารองจายมาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยหนาว และหากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณรายจาย
ท่ีเหลือจาย หรือไมมีความจําเปนตองใชจายไปเพิ่มจายได หรืออาจใชเงินสะสมมาดําเนินการแกไข
ปญหากรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยหนาว 
 6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15 
มีนาคม 2547 สรุปวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความแหง
แลง ท้ังในขณะกอนเกิดเหตุ การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ และใหสํารวจแหลง
น้ํา อุปกรณสงน้ํา ระบบการสงน้ํา รถบรรทุกน้ําใหมีสภาพสมบูรณ และกรณีไดรับมอบภารกิจถายโอน
ดานการจัดระบบน้ําจากสวนราชการตางๆ ใหพิจารณาตั้งงบประมาณปรับปรุง ซอมแซมและบํารุงรักษา
ใหสามารถใชการได เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค และบริโภค โดยไมขาดแคลน พรอมท้ังควรได
ประสานกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ท่ีมีอุปกรณเครื่องมือ และกําลังคนที่สามารถเขามาชวยเหลือ
สนับสนุนไดเมื่อเกิดปญหา 
 7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี มท 0891.2/ว 1726 ลงวันที่ 22 
ตุลาคม 2547 สรุปวา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อวางแผนปองกัน
และแกไขปญหาความแหงแลง และจัดทําแผนใหการชวยเหลือประชาชน ท้ังกอนเกิดปญหา ขณะเกิด
ปญหา และหลังเกิดปญหา และใหสํารวจดูแลวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช แหลงน้ํา และระบบการ
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แจกจายน้ําสะอาดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยู หรือไดรับการถายโอนจากสวนราชการตางๆ ใหอยู
ในสภาพใชงานไดทันที และเมื่อเกิดเหตุความเสียหายจากสถานการณความแหงแลงอันมีผลกระทบตอ
ความเปนอยูของประชาชน ใหดําเนินการสํารวจความเสียหายและดําเนินการใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี หากเกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแจงศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาปญหาความแหงแลงอําเภอ/จังหวัด เพื่อดําเนินการใหความ
ชวยเหลือตอไป 
   
 

*************************** 
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วิทยุสื่อสาร 
ในราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

ท่ี มท 0808.2/ว 241      ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
ถึง  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ขอความ 

 เนื่องจากขณะนี้เปนชวงของการเริ่มเขาสูฤดูรอน ทําใหหลายพื้นที่เกิดสภาพปญหาความแหง
แลง ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร ดังนั้นจึงขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการดังนี้ 
 1. ติดตามสถานการณและเตรียมวัสดุอุปกรณและเจาหนาท่ี ใหพรอมในการไขแกปญหาภัย
แลงไดทันทวงที 
 2. ในกรณีท่ีมีสถานการณภัยแลงเกิดข้ึนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ดําเนินการดังนี้  
  2.1 นําเงินสํารองจายซึ่งไดตั้งงบประมาณไวแลวไปใชจายในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรก และหากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณ
รายการที่เหลือจายหรือไมมีความจําเปนตองจายไปเพิ่มจายไดโดยการอนุมัติของผูบริหารทองถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ ท่ีกําหนด 
  2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนําเงินสะสมที่เก็บรักษาไวดําเนินการแกไขปญหา
กรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยแลง ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฯ 
  2.3 ในการจัดหาพัสดุฯ ในกรณีจําเปนเรงดวนใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคาเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอน ของผูประสบภัยแลง โดยกรณีองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล สามารถดําเนินการจัดหาไดในวงเงินครั้งละไมเกิน 1 แสนบาท โดยใหเจาหนาท่ีพัสดุ
หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการจัดซื้อจัดจางไปกอนแลวใหรีบรายงาน ขอความเห็นชอบตอผู
สั่งซื้อสั่งจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ 
  2.4 ในการชวยเหลือผูประสบภัยแลงหลังเกิดเหตุ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการสํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชน และดําเนินการตรวจสอบงบประมาณ
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รายจายวามีแผนงานโครงการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแลงกรณีฉุกเฉินไวหรือไม หากไมไดตั้ง
งบประมาณไวใหเสนอผูบริหารพิจารณาโอนแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีความจําเปนนอยกวามา
ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของผูประสบภัยแลง โดยการดําเนินการดังกลาวใหถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการตั้งงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนฯ ซึ่งไดแจงใหทราบแลวตามหนังสือกรมการ
ปกครองที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 
  2.5 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีใหความชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนในดานของภารกิจและวัสดุอุปกรณท่ีนําไปชวยเหลือ ท้ังนี้ 
ในการดําเนินการขางตนใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 
 
 

 
(นายวัลลภ พริง้พงษ) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ท่ี มท 0313.4/ว 667  กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

 12  มีนาคม  2545 

เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 2508 ลงวันที่ 6 กันยายน 2544 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือซักซอมแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชน     
ในกรณีเกิดอุทกภัยท้ังในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยใหนํางบประมาณที่ตั้งจายไวแลว หรือเงิน
สะสมไปดําเนินการชวยเหลือประชาชนดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือท่ีอางถึงนั้น 
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา ในขณะนี้ประชาชนกําลังไดรับความเดือดรอนจาก
สถานการณความแหงแลงทําใหขาดแคลนน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร          
จึงจําเปนตองใหการชวยเหลือโดยเร็ว และในโอกาสตอไปก็อาจจะเกิดสาธารณภัยอื่นๆ ข้ึนอีกตามชวง
ฤดูกาล ในฐานะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
และมีหนาท่ีปองกันบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชนไดรับรูถึง
ปญหาความตองการของประชาชน และมีงบประมาณของตนเองที่สามารถใหการชวยเหลือประชาชนได
อยางรวดเร็ว จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
 1. การจัดเตรียมงบประมาณกอนเกิดเหตุ 
  1.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาตั้งงบประมาณรายจายประเภทเงินสํารอง
จายใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปและใหนําเงินสํารองจายไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น 
  1.2 จัดตั้งงบประมาณเพื่อการปองกันสาธารณภัยไวลวงหนา เชน ขุดลอกคูคลอง ทํานบ 
เหมือง ฝาย เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชเพื่อการเกษตรในชวงฤดูแลง จัดหาถังน้ํา โองน้ํา ใหแกราษฎร
เพื่อเก็บกักน้ําสําหรับการบริโภค ตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาผาหม ยารักษาโรค สําหรับกรณีเกิดภัยหนาว 
ตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตของหนวยงานราชการตางๆ ท่ีนําน้ํา 
หรือเครื่องอุปโภค บริโภค ไปแจกจายราษฎรตามที่หนวยงานนั้นรองขอ เปนตน 
  1.3 จัดทําแผนโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการใหความชวยเหลือประชาชน ตาม
หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณ เพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
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สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543 ซึ่งแจงใหทราบแลว ตามหนังสือกรมการ
ปกครอง ท่ี มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 
  1.4 ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณากําหนดวงเงินที่ผูบริหารทองถิ่นสามารถยืมเงินสะสม
ไปใชในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนไวเปนการลวงหนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2541 ขอ 82 วรรคสอง 
 2. การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุ 
  2.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณานําเงินสํารองจายซึ่งไดตั้งงบประมาณไว
แลวไปใชจายเปนลําดับแรก หากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณที่เหลือจาย หรือยังไม
มีความจําเปนตองจายไปเพิ่มจายไดโดยอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบงบประมาณฯ ขอ 26 
  2.2 จัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เพื่อแจกจายใหกับราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอนตาม
งบประมาณที่ไดตั้งจายไวแลว ตามระเบียบพัสดุท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งอาจจัดหาโดยวิธีตกลงราคา 
ในกรณีขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ในวงเงินครั้งละไมเกิน 
100,000 บาท โดยใหเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการซื้อหรือจางไปกอนแลว
รีบรายงานขอความเห็นชอบตอผูสั่งซื้อหรือสั่งจาง ตามระเบียบพัสดุฯ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
และเทศบาลขอ 32 วรรคสอง ขององคการบริหารสวนตําบล ขอ 25 วรรคสอง ท้ังนี้ อัตราคาใชจายใหถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลมตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 
  2.3 หากมีงบประมาณไมเพียงพอแกการใชจายเพื่อการชวยเหลือประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็อาจยืมเงินสะสมในสวนที่เก็บรักษาไวไปดําเนินการแกไขปญหาฉุกเฉินที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึนตามวงเงินท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนด ซึ่งอํานาจอนุมัติเปนของผูบริหารทองถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 82 วรรคสอง ท้ังนี้ จะตองกันเงินสะสมไว สําหรับจายเปนเงินเดือน
คาจาง คาตอบแทน ไมนอยกวาสามเดือนและตองตั้งงบประมาณชดใชเงินยืมสะสมใหครบถวนในคราว
ตรางบประมาณรายจายครั้งตอไปหรือในปงบประมาณถัดไปดวย 
  2.4 สําหรับการจัดหาน้ําสะอาด เพื่อการชวยเหลือประชาชนในการบริโภค องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดหาน้ําสะอาด ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑ สําหรับผลิตน้ํา
สะอาด เพื่อบริการประชาชนโดยไมคิดมูลคา ตามหนังสือกรมการปกครองดวนที่สุด ท่ี มท 0313.4/ว 
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2305 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2543 และกรณีหนวยงานราชการตางๆ นําน้ําหรือเครื่องอุปโภค บริโภค ไป
แจกจายราษฎรก็ใหพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตามที่
หนวยงานนั้นรองขอดวย 
 3. การใหความชวยเหลือหลังเกิดเหตุ 
  3.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัย เพื่อสํารวจปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน 
  3.2 กรณีท่ียังมีความจําเปนตองดําเนินการ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยตอไป ใหตรวจสอบงบประมาณรายจายในปจจุบันวายังมีงบประมาณ 
เพื่อการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยอีกหรือไม หากมีไมเพียงพอใหพิจารณาโอน/แกไข เปลี่ยนแปลง
แผนงานโครงการที่มีความจําเปนนอยกวามาดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
  3.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีใหความชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนในดานของภารกิจและวัสดุ อุปกรณท่ีนําไปชวยเหลือ 
  
  จึงเรียนมาเพื่อแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ท่ี มท 0808.3/ว 2847  กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สําหรับ
ทองถิ่นที่ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

 ดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน เปนอํานาจหนาท่ีท่ีตองดําเนินการและจัดใหมีข้ึนเพื่อเปนการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 กําหนดให
ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ี (เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร) ท่ีติดตอกับ
เขตทองท่ีท่ีเกิดภัย มีหนาท่ีสนับสนุนการปองกันภัยฝายพลเรือนใหแกเขตทองท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยข้ึน ซึ่ง
ทองถิ่นบางแหงอาจไมมีความพรอมในดานการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 ดังนั้น เพื่อการสนับสนุนทองถิ่นที่ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จึงกําหนดหลักเกณฑใหทองถิ่นที่ไมมีความพรอมดานเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประสานการขอความชวยเหลือจากศูนย อปพร. หรือทองถิ่นที่มีความพรอม 
สนับสนุนทองถิ่นที่ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังตอไปนี้ 
 1. กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหประสานความรวมมือกับศูนย อปพร. จังหวัด ศูนย อปพร. อําเภอ และศูนย อปพร.ทองถิ่นที่ใกลเคียง
หรือทองถิ่นที่มีความพรอมดานเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหการ
สนับสนุนโดยใหดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 จัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งประกอบดวย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย 
และภัยอื่นๆ อันมีมาเปนสาธารณะ ไมวาจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้น เชน ไฟปา ภัยแลง 
ภัยหนาว แผนดินถลม ตึกถลม ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากการคมนาคมขนสง ฯลฯ โดย
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จัดทําเปนแผนหลักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมกับศูนย อปพร.ดังกลาว หรือทองถิ่นที่มี
ความพรอมเพื่อใหการสนับสนุน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะขอรับการสนับสนุนจัดทําแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของตนเองแลงสงใหศูนย อปพร.หรือทองถิ่นที่มีความพรอมท่ีจะ
สนับสนุน ไดใหความเห็นชอบ 
  1.2 ใหมีการประสานแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใหจัดทําแผนปฏิบัติการ
รวมกับศูนย อปพร.หรือทองถิ่นท่ีมีความพรอมดานเครื่องมือ เครื่องใช ใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได
เมื่อเกิดเหตุการณข้ึนในพื้นที่ เชน ข้ันตอนในการดําเนินการตามแผน การใหความชวยเหลือในดานพัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช บุคลากร การสื่อสาร เสนทางคมนาคม แผนที่ และอื่นๆ ท่ีจําเปน ตลอดจน
คาใชจายในการดําเนินการ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนเปนผูออกคาใชจาย 
 2. ใหมีการซักซอมแผนปฏิบัติการรวมกับศูนย อปพร.หรือทองถิ่นที่มีความพรอมดาน
เครื่องมือเครื่องใช ใหมีความสามารถปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อเกิดเหตุการณและใหมีการพิจารณา ทบทวน
หรือปรับปรุงแผนรวมกันใหเปนปจจุบัน ท้ังนี้ เพื่อใหสอดคลองกับขีดความสามารถของเครื่องมือ 
เครื่องใช ท่ีมีอยูทุกกรณี 
 3. เมื่อมีสาธารณภัยเกิดข้ึนใหทองถิ่นที่ไมมีเครื่องมือ เครื่องใช ประสานการขอรับการ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากศูนย อปพร. หรือทองถิ่นที่มี
ความพรอม เพื่อใหการชวยเหลือตามแผนปฏิบัติการโดยเร็ว 
 4. หากศูนย อปพร. หรือทองถิ่นที่ใหความชวยเหลือประสงคจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเปนคาใชจาย ใหจัดทํารายละเอียดคาใชจายสงใหทองถิ่นที่ขอรับความชวยเหลือพิจารณาให
การสนับสนุน ดังนี้ 
  4.1 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใชปฏิบัติงาน
ตามความเปนจริง 
  4.2 คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจายในการ
เดินทางสําหรับเจาหนาท่ีท่ีออกปฏิบัติงาน ใหเบิกจายดังนี้ 
   1) คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจายในการเดินทาง
สําหรับเจาหนาท่ีท่ีเปนขาราชการ ใหเบิกจายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
   2) คาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีท่ีไมใชขาราชการ ใหเบิกจายตามอัตราคาจาง
แรงงานขั้นต่ําตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
   3) คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีควบคุมเครื่องจักรกล เครื่องมือ
และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเบิกจายได 1 คน ตอ 1 จุด 
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   4) คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีขับเครื่องจักรกล หรือยานพาหนะ
ใหเบิกจายได 1 คนตอเครื่องจักรหรือยานพาหนะ 1 คัน 
 5. เมื่อทองถิ่นที่ขอรับความชวยเหลือไดรับแจงคาใชจายแลว ใหพิจารณาตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของคาใชจายอีกครั้ง เมื่อตรวจสอบถูกตองแลวใหเบิกคาใชจายจากงบประมาณ ประเภท
สํารองจายไดไมเกินวงเงินที่ไดรับแจง ภายใน 30 วัน 
 6. กรณีมีความจําเปนตองขอรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชนที่ไมใชหนวยงานตามขอ 1 
สามารถกระทําไดโดยไมตองมีการประสานแผนก็ได และสําหรับการสนับสนุนงบประมาณคาใชจายให
ดําเนินการตามขอ 4 และขอ 5 โดยอนุโลม 
 7. กรณีขอรับการสนับสนุนความชวยเหลือจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ภูมิภาคใหเบิกคาใชจายไดตามหลักเกณฑของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

176 ภาคผนวก  8 

ท่ี มท 0808.3/ว 4348  กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

 16 ธันวาคม 2546 

เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยหนาว 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือซักซอมแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชน 
ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังในขณะกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลัง
เกิดเหตุ โดยใหนํางบประมาณที่ตั ้งจายไวแลวหรือเงินสะสมไปดําเนินการชวยเหลือประชาชน 
ความละเอียดตามหนังสืออางอิง นั้น 

 กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวาในขณะนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมี
กําลังแรงปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําใหบริเวณดังกลาวอุณหภูมิจะลดลงและมี
อากาศหนาวเย็น ซึ่งมีผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอนจากสถานการณดังกลาว ในฐานะที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีตองบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ดังนั้น เพื่อใหการ
ชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแกประชาชนผูประสบภัยหนาวเปนไปดวยความรวดเร็ว 
จึงเห็นควรปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยหนาว ดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรติดตามสถานการณและการรายงานพยากรณอากาศจาก
อําเภอ จังหวัด และกรมอุตุนิยมวิทยา และเตรียมวัสดุอุปกรณและเจาหนาท่ี ใหพรอมในการแกไขปญหา
ภัยหนาวไดทันทวงที 

2. ในกรณีท่ีประสบสถานการณภัยหนาวขึ้นในเขตพื้นที่และประชาชนไดรับความ
เดือดรอนไมสามารถชวยเหลือตนเองได องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชน และดําเนินการตรวจสอบ
งบประมาณรายจายวามีแผนงานโครงการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยหนาวกรณีฉุกเฉินไวหรือไม 
หากไมไดตั้งงบประมาณไวควรนําเงินสํารองจายซึ่งไดตั้งงบประมาณไวแลวใชจายในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรกซึ่งอํานาจการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายเปนของคณะ
ผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   พ.ศ. 2541 ขอ 19 และหากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณรายการที่เหลือจาย
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หรือไมมีความจําเปนตองใชจาย ไปเพิ่มจายได โดยการอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ ขอ 26 

2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจยืมเงินสะสมที่เก็บรักษาไวดําเนินการแกไขปญหา
กรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยหนาว ตามวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดซึ่งอาจอนุมัติเปนของคณะผูบริหาร
ทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 82 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
       

ขอแสดงความนับถือ 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ท่ี มท 0808.3/ว 323  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
  ถนนราชสีมา กทม. 10300 

 15 มีนาคม 2547 

เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 
 3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1275 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546 
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 2487 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 

 ตามที่ไดมีหนังสือแนะนําและซักซอมแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนอันเนื่องมาจากสภาวะแหงแลง และหลักเกณฑการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตามหนังสืออางอิง นั้น 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา ขณะนี้มีหลายพื้นที่ไดเกิดสภาวะปญหา
ความแหงแลง ประชาชนอาจไดรับความเดือดรอน การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อ
การเกษตร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 เห็นชอบในสวนราชการสนับสนุน
กําลังคน เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ
รุนแรงตามที่จังหวัดรองขอ ซึ่งกรณีดังกลาวกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแนะนําใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถชวยเหลือในสภาวการณความแหงแลง ดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความแหงแลงท้ัง
ในขณะกอนเกิดเหตุ การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรไดสํารวจแหลงน้ํา อุปกรณสงน้ํา ระบบการสงน้ํา 
รถบรรทุกน้ําใหมีสภาพสมบูรณ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบภารกิจถายโอน ดานการ
จัดการระบบน้ําจากสวนราชการตางๆ ใหพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อการปรับปรุง ซอมแซม และการ
บํารุงรักษา ใหสามารถใชการไดเพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่ออุปโภค และบริโภค โดยไมขาดแคลน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1275 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546 
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3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรไดประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ท่ีมีอุปกรณ 
เครื่องมือ และกําลังคน ท่ีสามารถเขามาชวยเหลือสนับสนุนไดเมื่อเกิดปญหา หรือใหความชวยเหลือ
สนับสนุนกําลังคน เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกหนวยงานตางๆ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 2487 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 โดย
อนุโลม 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
พงศโพยม วาศภูติ 

(นายพงศโพยม วาศภูติ) 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ท่ี มท 0891.2/ว 1726  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
  ถนนราชสีมา กทม. 10300 

 22 ตุลาคม 2547 

เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1275 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546 
 4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่  
  15 มีนาคม 2547 
 5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.3/ว 2534 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 

สิ่งท่ีสงมาดวย    แบบรายงานการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง จํานวน 1 ชุด 

 ตามที่ไดซักซอมแนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจาย และแนวทางปฏิบัติในการ
ชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัย ตามอางถึง นั้น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา ในขณะนี้ประชาชนในหลายจังหวัดกําลังไดรับความเดือดรอนจาก
สถานการณความแหงแลง เปนเหตุใหขาดแคลนน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร 
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปน
หนวยงานที่ใกลชิดกับปญหาความตองการของประชาชนเปนอยางดี อีกทั้งมีงบประมาณของตนเอง
ที่สามารถใหการชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็ว จึงขอใหจังหวัด แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เตรียมการชวยเหลือประชาชนผูประสบปญหาความแหงแลง ดังนี้ 

1. สํารวจพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อวางแผนปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง และ
จัดทําแผนใหการชวยเหลือประชาชน ท้ังกอนเกิดปญหา ขณะเกิดปญหา และหลังเกิดปญหา โดยให
จังหวัดและอําเภอเปนศูนยกลางในการประสานแผนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการหรือองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 

2. สํารวจดูแลวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช แหลงน้ํา และระบบการแจกจายน้ําสะอาดที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยูหรือไดรับการถายโอนจากสวนราชการตางๆ ใหอยูในสภาพสามารถใช
งานไดทันที ตลอดจนสํารวจครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช เชน เครื่องสูบน้ํา รถบรรทุกน้ํา ของภาคเอกชน
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ในพื้นที่ท่ีเตรียมไวลวงหนาใหพรอม ในการระดมทรัพยากรสําหรับชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชวิธีการเชา หรือขอยืมอุปกรณ จากภาคเอกชน โดยจัดสรรคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง และคาเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจาหนาท่ี หรือผูชวยเหลือในการปฏิบัติราชการไดตามระเบียบที่
เกี่ยวของ 

3. เมื่อเกิดเหตุความเสียหายจากสถานการณความแหงแลงอันมีผลกระทบตอความเปนอยู
ของประชาชนในดานน้ําอุปโภค บริโภค ผลผลิต และการประกอบอาชีพ ใหดําเนินการสํารวจความ
เสียหายและดําเนินการใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี หากเกินขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแจงศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาปญหาความแหงแลง
อําเภอ/จังหวัด เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป 

4. ในการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับเตรียมการแกไขปญหา
และดําเนินการชวยเหลือประชาชน ใหปฏิบัติตามหนังสือท่ีอางถึง ซึ่งไดซักซอมแนวทางปฏิบัติไวแลว 

5. ขอใหจังหวัดสั่งการใหทองถิ่นจังหวัดสรุปผลการดําเนินการใหความชวยเหลือประชาชน
ท่ีไดรับความรอนรายงานกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน จนกวา
สถานการณ ปญหาความแหงแลงจะสิ้นสุดลง โดยใหรายงานครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
สาโรช คัชมาตย 

(นายสาโรช คัชมาตย) 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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แบบรายงานการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง 
จังหวัด................................... 

 
จํานวน อปท. (แหง) 

อําเภอ 
ไมประสบ
ปญหา
ความ 

แหงแลง 

ประสบ
ปญหา 
ความ 

แหงแลง 

รวมงบประมาณ
ที่ อปท. เตรียม
ไว สําหรับแกไข
ปญหาความแหง

แลง 

รายละเอียดการ
ดําเนินการแกไข

ปญหาความแหงแลง 

รวม
งบประมาณที่
เบิกจาย (บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. อําเภอ......... 
2. อําเภอ......... 
3. อําเภอ......... 
 
 
 

 

      

รวมทั้งจังหวัด       
 
 
 
       ลงช่ือ..................................................... 
                (     ) 
       ตําแหนง................................................ผูรายงาน  
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ท่ี มท 0808.3/ว 1082  กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

 25 มีนาคม 2546 

เรื่อง  การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากสภาวะความแหงแลงขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 1519 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2545 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแนะนําแนวทางปฏิบัติการต้ังและการใชงบประมาณ 
เพื่อชวยเหลือประชาชนทั้งกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังการเกิดเหตุ ตอมาไดมีหนังสือซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2546 โดยเนนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้ง
งบประมาณเพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากภัยสาธารณะประเภทตางๆ 
ความโดยละเอียดปรากฏตามหนังสือท่ีอางอิง นั้น 

 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา ขณะนี้เปนระยะเวลายางเขาสูฤดูรอนประชาชนอาจ
ไดรับความเดือดรอนจากสภาวะความแหงแลง เนื่องจากฝนทิ้งชวงและเกิดการขาดแคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร ในฐานะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่อยู
ใกลชิดประชาชนไดรับรูถึงปญหาความตองการของประชาชน และมีงบประมาณของตนเองที่สามารถ
ใหการชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถบริการประชาชนเมื่อเกิดสภาวะความแหงแลงข้ึน ดังนี้ 

1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการปองกันและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนที่ เกิดจากสภาวะความแหงแลง โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติในดานการจัดเตรียม
งบประมาณกอนเกิดเหตุ การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 1519 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2545 
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2. กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบภารกิจถายโอนจากสวนราชการตางๆ แลว 
เชน การขุดและปรับปรุงคลองสงน้ํา การซอมแซมคลองสงน้ํา การซอมแซมระบบชลประทาน การ
ซอมแซมอางเก็บน้ําและฝายน้ําลน จากกรมสงเสริมสหกรณ การขุดลอกคลอง ขุดลอกแหลงน้ํา ขุดสระ
เก็บน้ํา เพื่อการอุปโภค การขุดเจาะน้ําบาดาลและปรับปรุงซอมแซมบอบาดาล จากสํานักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) การกอสรางฝายประชาอาสา การบํารุงรักษาซอมแซมแหลงน้ําขนาดเล็ก
จากกรมการปกครอง การกอสรางระบบน้ําสะอาดหมูบาน การกอสรางระบบประปาหมูบาน ถังเก็บน้ํา
แบบ ฝ.99 การกอสรางและซอมแซมระบบประปาชนบท จากกรมทรัพยากรน้ํา เปนตน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อการปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ําหรือประปาที่
ไดรับการถายโอนดังกลาวเพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยไมขาดแคลนตลอดป 

3. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ีประสบกับสภาวะความแหงแลงจัดทํา
แผนปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนใหครบวงจร ท้ังการปองกันและการบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากความแหงแลงในเขตทองถิ่น ซึ่งจําเปนตองมีการสํารวจพื้นที่ท่ีอาจขาดแคลนน้ํา และ
จัดหาแหลงน้ํา ตลอดจนปรับปรุงซอมแซมอุปกรณการเก็บกักน้ํา ใหสามารถใชประโยชนได นอกจากนี้
อาจจัดหาถังน้ํา โองน้ําใหแกราษฎรเพื่อกักเก็บน้ําสําหรับไวใชชวงฤดูแลงหรืออาจจัดหาน้ําสะอาดเพื่อ
การบริโภคแจกจายใหกับราษฎรโดยไมคิดมูลคา ตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณ เพื่อการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองทองถิ่นจังหวัด จัดใหมีการประสานแผนการ
ปฏิบัติชวยเหลือประชาชนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการที่จะใหความชวยเหลือประชาชนในเขตทองถิ่นที่
รับผิดชอบ เชน การประปาสวนภูมิภาค กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนตน และเมื่อ
ประสานแผนการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสร็จเรียบรอยแลวใหนําไปประสานแนวทาง
และวิธีปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชนกับศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความแหงแลงของจังหวัดและอําเภอตอไป 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  8 185 

4. ใหรายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบเปน
ระยะจนกวาการใหความชวยเหลือประชาชนจะเสร็จสิ้น 

จึงเรียนมาเพื่อแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบและดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ท่ี มท 0808.3/ว 1275  กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

 11 เมษายน 2546 

เรื่อง  การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในสภาวะความแหงแลง 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือแนะนําและซักซอมแนวทางปฏิบัติ ในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนอันเนื่องมาจากสภาวะความแหงแลง ท้ังแนวทางในการตั้งงบประมาณและ
แนวทางการดําเนินการ เพื่อใหสามารถชวยเหลือประชาชน เมื่อสภาวะความแหงแลงไดเกิดข้ึนในพื้นที่
ไดทันทวงทีตามหนังสือท่ีอางอิง นั้น 
 โดยท่ีขณะนี้ มีหลายพื้นที่ท่ีไดเกิดสภาวะปญหาความแหงแลง เนื่องจากเปนชวงของฤดูรอน
แลวปรากฏฝนเริ่มท้ิงชวง เกิดภาวะขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานแรกที่จะตองเขาไปแกไขปญหาและชวยเหลือประชาชน
ซึ่งประสบปญหาเดือดรอนนั้น ดังนั้น เพื่อใหการแกไขปญหาและการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่จาก
สภาวะความแหงแลงไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลาและสนองตอบตอปญหา จึงขอ
ซักซอมและเนนย้ําแนวทางในการปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการแกไขปญหาสภาวะความแหง
แลงของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ดานงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความ
แหงแลง ท้ังในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี 
มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 
1519 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2545 และใหพิจารณาตั้งงบประมาณประเภทสํารองจายใหเพียงพอสําหรับใช
จาย เมื่อกรณีเกิดสภาวะความแหงแลงรุนแรงและมีระยะเวลา ท้ังนี้เพื่อสามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในสวนรวมไดทันทวงที 

2. ดานการสํารวจและการจัดเตรียมแหลงน้ําตนทุน ใหสํารวจ กําหนด จํานวนแหลงน้ําและ
ปริมาณน้ําตนทุนในพื้นที่ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดใหญ รวมท้ังสํารวจระบบการสงน้ํา ท้ังคลองสงน้ํา
ธรรมชาติ ระบบชลประทาน อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน น้ําบาดาล แหลงน้ําตางๆ ท้ังท่ีเปนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเองและของสวนราชการ โดยทั้งนี้เพื่อประโยชนในการกําหนดประเภทใชสอย เพื่อ
อุปโภคหรือบริโภคหรือเพื่อการเกษตร และเพื่อความสะดวกตอการขนสง 
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3. ดานการปรับปรุงและซอมแซม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดสํารวจแหลงน้ํา 
อุปกรณการสงน้ํา ระบบการสงน้ํา รถบรรทุกน้ําใหมีสภาพสมบูรณ สามารถใชการไดทันที ตลอดเวลา 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ท่ีไดรับโอนภารกิจดานการจัดการระบบน้ําจากสวนราชการนั้นๆ แลว
ท่ีใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การซอมแซมระบบคลองสงน้ํา ระบบชลประทาน การขุดลอก คู 
คลอง ท่ีตื้นเขินใหมีสภาพที่กักเก็บน้ําไดสมบูรณ 

4. ดานบุคลากร และการจัดตั้งศูนยปองกันแกไขปญหา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
จัดทําแผนและโครงการและจัดตั้งศูนยในการแกไขปญหาและการใหความชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมท้ัง การกําชับบุคลากรที่รับผิดชอบใหมีความพรอม และสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีในการแกไขปญหาไดทันที และรวดเร็ว เมื่อไดรับการรองขอ 

5. การประสานงานกับหนวยงานอื่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดประสานงานกับ
หนวยงานตาง ในพื้นที่ท่ีมีอุปกรณ เครื่องมือ และกําลังคนที่เขามาชวยสนับสนุนเมื่อเกิดปญหาได เชน 
หนวยทหาร หนวยบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท สถาบันการศึกษา กลุมมวลชน หรือองคกร 
เอกชนตาง ๆ ท่ีมีกําลังคน เครื่องมือ ยานพาหนะ ท่ีสามารถเขามาเสริมความชวยเหลือไดในยามจําเปน 

6. ดานการสนับสนุนน้ําเพื่อแกไขปญหาจากการประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดประสานงานกับผูวาการประปาสวนภูมิภาคแลว โดยท้ังนี้หาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่มีสํานักประปาสวนภูมิภาคตั้งอยูหรือในพื้นที่ใกลเคียงตองการน้ําเพื่อ
ไปบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่แลว ขอใหประสานงานกับผูรับผิดชอบใน
สํานักงานประปานั้น ๆ ไดโดยตรง โดยทั้งนี้ขอใหนําน้ําท่ีไดรับการสนับสนุนไปเพื่อชวยเหลือประชาชน
ท่ีประสบปญหาจากสภาวะความแหงแลงเทานั้น 

 
จึงเรียนมาเพื่อแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ และดําเนินการตอไป 

   
ขอแสดงความนับถือ 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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วิทยุสื่อสาร 
ในราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

_______________________________________________________________________________ 
ท่ี มท.0808.2/ว 2501      วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
ถึง ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา ตรัง สตูล และนราธิวาส 
_______________________________________________________________________________ 

ขอความ 
 ตามที่ไดเกิดสถานการณอุทกภัยในพื้นที่ทําใหประชาชนไดรับความเดือด จึงขอใหแจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑท่ีวาดวย
การตั้งงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนซึ่งไดแจงตามหนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0313.4/ว 3050 
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธุ 2543 ซึ่งไดกําหนดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม โดยสามารถใชเงินจายเปนคา
วัสดุซอมแซมที่อยูอาศัย เครื่องครัว อุปกรณประกอบอาหาร เครื่องนุงหม คาเครื่องใชอื่นๆ ท่ีจําเปนใน
ชีวิตประจําวัน คาจัดการศพผูเสียชีวิต เปนตน ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชเงินสํารองจายท่ีได
ตั้งงบประมาณไวแลวไปใชจายในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรก และหาก
เงินสํารองจายไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณรายการที่เหลือจายหรือไมมีความจําเปนตองจายไปเพิ่ม
จายไดโดยการอนุมัติของผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 26 หรืออาจใชเงินสะสมซึ่งเปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 91 
 

 
ธวัชชัย ฟกอังกรู 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 


