แนวทางการใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัด
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
กรณีขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
การขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงปองกันฯ
กรมบั ญ ชี กลาง กระทรวงการคลั ง ไดย กเว น การปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง วาด วยเงินทดรอง
ราชการเพื่ อช ว ยเหลื อผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ กรณี ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2562 ข อ 18 ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอ
โดยขยายวงเงิน ทดรองราชการในเชิ งป องกั น หรื อ ยั บ ยั้ งภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ เป น ค าใช จ ายในการป อ งกั น
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในครั้งนี้
ไดเปนกรณีพิเศษ ในพื้นที่จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพิ่มเติม จังหวัดละ 50 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการปองกัน
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดรวมกับคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดทําหนาที่ในการประเมินสถานการณ
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะหสถานการณ ความเปนไปได พฤติการณ ปจจัยบงชี้ตาง ๆ วามีความจําเปน
ตองปองกัน หรือยับยั้ งภั ยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน รวมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการปองกัน หรือยับยั้ งภั ยพิบั ติ
ดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติจายเงินทดรองราชการตอไป
วัตถุประสงคการใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกันฯ
1. เป น การใช จ ายเงิน ทดรองราชการเพื่ อการดํ าเนิ น การใดที่ จํ าเป น ต องกระทํ าการอย างใดอย างหนึ่ ง
ตอสถานการณ ภั ยพิบั ติที่คาดหมายวาจะเกิด ขึ้น ในเวลาอัน ใกล และจําเป น ตองรีบ ดําเนิ น การป องกัน และยับ ยั้ ง
ภัย พิบั ติดั งกลาวโดยฉับ พลัน เพื่อลดผลกระทบจากภั ยพิบั ติ ที่จะเกิด ขึ้น ซึ่งหากไมดํ าเนิ น การป องกัน หรือยับ ยั้ ง
ภั ย พิ บั ติ ดั งกล าวอาจส งผลก อ ให เกิ ด อั น ตรายแก ชี วิ ต ร างกายของประชาชน หรื อ ความเสี ย หายแก ท รั พ ย สิ น
ของประชาชนหรือของรัฐ
2. มุง หมายที่จ ะบรรเทาความเดือ ดรอ นเฉพาะหนา ของประชาชน โดยไมส ามารถใชจา ยเงิน ทดรอง
ราชการเพื่อสรางสิ่งกอสราง หรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือกอสรางใหมได
3. ไมตองประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
แนวทางปฏิบัติ
1. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนหนวยเบิกจายเงินทดรองราชการ โดยผูวาราชการ
จังหวัด เปน ผูมีอํานาจในการอนุมัติจายเงิน ไมส ามารถจัด สรรใหแกห นวยงานอื่น ได แตส ามารถมอบหมายให
หนวยงาน/อําเภอเปนผูดําเนินการได แลวขอเบิกจายจากเงินทดรองราชการนี้
2. การใชจ ายเงิน ทดรองราชการในเชิง ปอ งกัน ฯ ใหถือ ปฏิบ ัต ิต ามประกาศกรมปอ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย เรื่อ ง หลัก เกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขการใชจายเงิน ทดรองราชการเชิงปอ งกัน หรือยับ ยั้งภัย พิบ ัติ
กรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563
3. ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการดําเนินการปองกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติ (โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)) อยางนอย 5 คน เปนคณะกรรมการ เพื่อทําหนาที่
ร วมกั บ คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั งหวั ด ในการประเมิน สถานการณ ระดั บความรุ นแรงของภั ยพิ บั ติ วิ เคราะห
สถานการณ ความเปนไปได พฤติการณ ปจจัยบงชี้ตาง ๆ วามีความจําเปน ตองปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
รวมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการป องกัน หรือยั บ ยั้งภั ยพิ บั ติ ดั งกล าวต อผู วาราชการจั งหวั ด เพื่ออนุ มัติ
จายเงินทดรองราชการตอไป
แนวทาง ...
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แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการป อ งกั น หรื อ ยั บ ยั้ ง ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น จั ง หวั ด ร ว มกั บ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด ทําหนาที่ในการประเมินสถานการณฯ สามารถดําเนินการไดใน 2 แนวทาง ดังนี้
(1) คณะกรรมการป องกัน หรือยั บ ยั้งภั ยพิบั ติ กรณี ฉุกเฉิน จังหวัด ประชุ มรว มกับ คณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด เพื่อพิจารณา
(2) คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด ประชุมแลวเสนอตอคณะกรรมการปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินจังหวัด เพื่อพิจารณา
4. รายการคาใชจา ยทีส่ ามารถเบิกจายจากเงินทดรองราชการในเชิงปองกันฯ ได มีดังนี้
(๑) คาแรงงาน คาจางเหมา
(๒) คาวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการดําเนินการปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
(๓) ค าซ อมแซมเครื่ องมื อ เครื่ องจั กรกล และยานพาหนะ ซึ่ งชํ ารุ ดเสี ยหายในระหว างปฏิ บั ติ งาน
ตามความจําเปน
(๔) คาจัดหาพลังงานเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นสําหรับเครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ
ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานตามความจําเปน
(๕) คาจัดหาพลังงานไฟฟา
(๖) ค า ตอบแทน ค า ใช จ ายในการเดิ น ทางสํ า หรั บ เจ าหน า ที่ ที่ อ อกปฏิ บั ติ งาน ใหเ บิก จา ยได
ในกรณีที่งบประมาณปกติไมเพียงพอ หรือมิไดตั้งไวเพื่อการนี้ และใหเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ
(๗) คาอาหารจัดเลี้ยงเจาหนาที่ของทางราชการและผูมาใหความชวยเหลือ ใหเบิกจายไดวัน ละ
ไมเกิน 3 มื้อ มื้อละไมเกิน 50 บาท ตอคน ทั้งนี้ เจาหนาที่ของทางราชการและผูมาใหความชวยเหลือตองไมได
รับเงินอื่นใดของทางราชการอีก
ในกรณี ที่มีความจําเปน ตองอพยพประชาชนที่อาจได รับ ผลกระทบจากสถานการณภั ยพิบั ติ
ที่คาดหมายวาจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล ใหเบิกจายคาอาหารจัดเลี้ยงใหแกประชาชนได วันละไมเกิน 3 มื้อ มื้อละ
ไมเกิน 50 บาท ตอคน
กรณีมีเหตุจําเปนที่จะตองเบิกจายเงินทดรองราชการนอกจากที่กําหนดไวดังกลาว เพื่อประโยชน
ในการดําเนินการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ใหคณะกรรมการฯ เปนผูพิจารณากําหนดเปนรายการคาใชจายและ
เสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติจายเงินตอไป
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