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แนวทางการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ     
กรณีฉุกเฉินของจังหวดั ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

ประเด็น แนวทางปฏิบัต ิ
1. อำนาจในการ
ตรวจสอบตดิตามฯ 

      ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 27 ได้กำหนดหลักเกณฑ์  
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ น              
พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 7 วรรคท้าย กำหนดให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด   

2. ขั้นตอน
การตรวจสอบ
ติดตามฯ 

      เมื่อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่จังหวัด 
และจังหวัดได้มีการใช้จ่ายวงเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(วงเงิน 10 ล้านบาท) หรือวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(วงเงิน 20 ล้านบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมาย                   
ให้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เป็นผู้แทน ปภ. 
ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
รายละเอียดขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอน 

1. อปภ. มอบหมายให้  
(1) ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต เป็นผู้แทน ปภ. ดำเนินการตรวจสอบตรวจสอบ

ติดตามผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด 
(สนง.ปภ.จ. : เป็นหน่วยงานเจ้าของวงเงินทดรองราชการ และเป็นคณะกรรมการ
และเลขานุการใน ก.ช.ภ.จ) ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
          (2) ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพ่ือตรวจสอบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด  
          (3) ศูนย์ ปภ.เขต จัดทำแผนการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานฯ          
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ    

2. เมื่อดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯ และจัดทำแผนการตรวจสอบฯ แล้ว
จัดส่งสำเนาให้ ปภ. ทราบ   
          กรณีมีการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม คำสั่งแต่งตั้งฯ หรือแผนการ
ตรวจสอบติดตามฯ ให้ศูนย์ ปภ.เขต แจ้ง ปภ. ทราบด้วย     
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ประเด็น แนวทางปฏิบัต ิ
3. ศูนย์ ปภ.เขต แจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เพ่ือดำเนินการตรวจสอบติดตาม ตามแผนการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานฯ 
ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือกำหนดเป็นอย่างอื่นได้ 
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีข้อจำกัดในการตรวจสอบติดตาม ให้ใช้การ
สื่อสารช่องทางอื่น เช่น ระบบ ZOOM เป็นต้น 

4. ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการตรวจสอบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานฯ ตามแบบตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานฯ 

5. ศนูย์ ปภ.เขต จดัทำสรุปผลการตรวจสอบตดิตามฯ พรอ้มแนบแบบ
ตรวจสอบติดตามฯ จดัส่งให ้ปภ. ภายในวันที ่30 ของเดอืนมีนาคม และ        
เดอืนกนัยายน ของทกุป ีพรอ้มทั้งผา่นทาง E – mail : reliefchorpho@gmail.com 

3. ประเด็นการตรวจ
- ตามแบบ

ตรวจสอบ ติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน
ให้การช่วยเหลือ          
ผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินของ
จังหวัด 

      ให้ศูนย์ ปภ.เขต ตรวจผลการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการของจังหวัด  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ เกี่ยวข้อง ตามแบบตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานฯ โดยแบ่งเป็น 
2 ประเภท ตามวงเงินทดรองราชการ คือ (1) วงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
20 ล้านบาท และ (2) วงเงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
10 ล้านบาท ดังนี้ 

1. ประเภทภัย
2. การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ

- ด้าน ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
          - รายการ ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน 
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563        

3. ขั้นตอนการส่งเอกสารชดใช้เงินทดรองราชการตามข้อ 2
            - อยู่ระหว่างจัดส่ง  
            - ส่งไปยัง ปภ. แล้ว 
            - อื่น ๆ 

4. ผลการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายฯ การชดใช้เงินทดรองราชการ
- ยังไม่ได้รับเงินชดใช้
- ได้รับเงินชดใช้แล้ว
- อื่น ๆ

5. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (สนง.ปภ.จ.)
6. ข้อแนะนำของศูนย์ ปภ.เขต
7. อื่น ๆ
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ประเด็น แนวทางปฏิบัต ิ
4. การรายงานผล
การปฏิบตัิงาน 

       ชภ. รวบรวมสรุปผลการตรวจสอบติดตามฯ ภายในวันที่ 30 ของเดือน
เมษายน และตุลาคม ของทุกปี รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือนำไปพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ของจังหวัด 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ        ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต ดังนี้

ศูนย์ฯ ปภ.เขต จังหวดัในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
1.ปทุมธานี ปทุมธานี นนทบุร ีนครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
2.สุพรรณบุรี สุพรรณบุร ีกาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
3.ปราจีนบุรี ปราจีนบุร ีฉะเชิงเทรา สระแก้ว นครนายก สระบุรี 
4.ประจวบครีีขันธ์ ประจวบครีีขนัธ ์เพชรบรุี สมุทรสงคราม ราชบุรี 
5.นครราชสีมา นครราชสีมา สุรนิทร ์บุรรีัมย์ ชัยภูมิ 
6.ขอนแก่น ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ร้อยเอด็ มหาสารคาม 
7.สกลนคร สกลนคร นครพนม มกุดาหาร บงึกาฬ 
8.กำแพงเพชร กำแพงเพชร นครสวรรค์ พจิิตร ตาก 
9.พิษณุโลก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดติถ์ 
10.ลำปาง ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮอ่งสอน ลำพูน 
11.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นครศรธีรรมราช พัทลุง ชมุพร 
12.สงขลา สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
13.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจรญิ ยโสธร 
14.อุดรธานี อุดรธาน ีเลย หนองคาย หนองบวัลำภู 
15.เชียงราย เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
16.ชัยนาท ชัยนาท ลพบรุี สิงห์บรุี อุทัยธาน ี
17.จันทบุรี จันทบุร ีชลบรุี ระยอง ตราด 
18.ภูเก็ต ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง 
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จ.มีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 

 

 
 

 

เมื่อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
หรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัด 

ป้องกันหรือยับยั้ง 
ภัยพิบัต ิ

วงเงิน 10 ล้านบาท

ช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติ 

วงเงิน 20 ล้านบาท 

สนง.ปภ.จ. ขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
เพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการตามท่ีระเบียบกำหนด 

อปภ. 

ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต เป็นผู้แทน ปภ. ดำเนินการ
ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด 

แต่งตั้ง จนท. ของ ศูนย์ ปภ. เขต 

ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต

ปภ. 

มอบหมายให้

จัดทำแผนการตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานฯ 

ศูนย์ ปภ.เขต

ดำเนินการตรวจสอบติดตามฯ 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

สรุปผลการตรวจสอบติดตามฯ  
พร้อมแนบแบบตรวจสอบติดตามฯ 

ปภ. (ชภ.) รวบรวมสรุปผลการตรวจสอบติดตาม 

ภายในวันที่ 30 ของเดือน เม.ย. และ ต.ค. ของทุกปี 

จัดทำ

ส่งภายในวันท่ี 30 มี.ค. 

และ ก.ย. ของทุกปี 

และ ก.ย. ของทุกปี  

ผู้บังคับบัญชา 

2

1 

4

5

6

ขั้นตอนการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัตงิาน 

ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกิรณฉีกุเฉินของจังหวัด 

 ศูนย์ ปภ.เขต แจ้ง สนง.ปภ.จ. เพ่ือดำเนินการตรวจสอบ
ติดตาม ตามแผนการตรวจสอบฯ ณ สนง.ปภ.จ. หรือกำหนด 

เป็นอย่างอ่ืนได้ ตามความเหมาะสม  

3
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ขั้นตอนการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด 

ลำดับที่ กระบวนการปฏิบัติ รายละเอียด ผู้เกี่ยวข้อง 

1 

จ. ใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 

- เมื่ อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือ เกิด          
สาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่จังหวัด และจังหวัดได้มีการ
ใช้ จ่ ายวงเงินเชิ งป้ องกันหรือยับยั้ งภั ยพิบั ติ                  
กรณีฉุกเฉิน (วงเงิน 10 ล้านบาท) หรือวงเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วงเงิน 
20 ล้ านบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลั งฯ 
พ.ศ. 2562  

- เมื่อได้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ไปแล้ว 
จังหวัดได้ดำเนินการขอรับการขอรับโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ
ตามท่ีระเบียบกำหนด มายัง ปภ.  

- สนง.ปภ.จ. 

- ปภ. 

2 

 มอบหมายให ้          

                     

ผอ. ศูนย ์ปภ.เขต

ศูนย ์ปภ.เขต

       ภายในวันที่ 27  ธ.ค. 64 

      ส่งสำเนา 

 - อปภ. มอบหมายให้ ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต เป็น
ผู้แทน ปภ. ดำเนินการตรวจสอบติดตามผล            
การปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ        
กรณีฉุกเฉินของจังหวัด และให้ ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ปภ.เขต ตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานดังกล่าว 

 - ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ปภ.เขต 
ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภั ยพิ บั ติ กรณี ฉุ ก เฉิ นของจั งหวั ด 
(สนง.ปภ.จ. : เป็นหน่วยงานเจ้าของวงเงินทดรอง
ราชการ และเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ        
ใน ก.ช.ภ.จ.) ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

- ศูนย์ ปภ.เขต จัดทำแผนการตรวจสอบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

- ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งฯ พร้อมแผนการตรวจสอบ
ติดตามฯ ให้ ปภ. ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564     
    กรณีมีการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม คำสั่ง
แต่ งตั้ งฯ หรือแผนการตรวจสอบติดตามฯ 
ให้ศูนย์ ปภ.เขต แจ้ง ปภ. ทราบด้วย    

- ปภ. 

- ศูนย ์ปภ.เขต อปภ. 

แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์ ปภ.เขต 

สนง.ปภ.จ. ขอรับโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย   
เพื่อชดใชเ้งินทดรองราชการตามที่ระเบียบกำหนด 

ป้องกันหรือยับยั้งภยัพิบัต ิ
วงเงิน 10 ล้านบาท 

ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบัต ิ

วงเงิน 20 ล้านบาท 

ผอ. ศูนย ์ปภ.เขต เปน็ผู้แทน ปภ. ดำเนินการตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานใหก้ารช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวดั 

จัดทำแผนการตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานฯ 

เมื่อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรอืเกิดสาธารณภยัขึ้น
ในพื้นที่จังหวัด 

ปภ. 

ปภ. 
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ลำดับที่ กระบวนการปฏิบัติ รายละเอียด ผู้เกี่ยวข้อง 

3 

จัดทำ 

 ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค.  

 และ ก.ย. ของทุกปี    

         

 รายงาน 

- ศูนย์  ปภ .เขต  แจ้ งสำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือดำเนินการ

ตรวจสอบติดตาม ตามแผนการตรวจสอบติดตาม

ผลการปฏิบัติงานฯ ณ สนง.ปภ.จ. หรือกำหนด  

เป็นอย่างอ่ืนใด ตามความเหมาะสม 

- ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต/เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับแต่งตั้ง 

ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานฯ 

ตามแบบตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานฯ  

 - ศูนย์ ปภ.เขต จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ

ติดตามฯ พร้อมแนบแบบตรวจสอบติดตามฯ 

ส่งให้  ปภ. ทราบ ภายในวันที่  30 ของเดือน

มีนาคม และกันยายน ของทุกปี   

- ชภ. รวบรวมสรุปผลการตรวจสอบติดตามฯ 
ภายในวันที่ 30 ของเดือนเมษายน และตุลาคม 
ของทุกปี รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือนำไป
พัฒนาปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบัติ งานให้การ
ช่ ว ย เห ลื อ ผู้ ป ร ะส บ ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น                     
ของจังหวัด  

- ศูนย ์ปภ.เขต 

- สนง.ปภ.จ. 

- ปภ. (ชภ.) 

ปภ. (ชภ.) รวบรวมสรุปผลการตรวจสอบ

ติดตาม ภายในวันที ่30 ของเดือน เม.ย.  

และ ต.ค. ของทุกป ี

สรุปผลการตรวจสอบติดตามฯ  
พร้อมแนบแบบตรวจสอบติดตามฯ 

ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต /เจ้าหนา้ที่ที่ได้รับแต่งตั้ง 
ดำเนินการตรวจสอบติดตามฯ 

ผู้บังคับบัญชา 

ศูนย์ ปภ.เขต แจ้ง สนง.ปภ.จ.  
เพื่อดำเนินการตรวจสอบติดตามฯ    

ณ สนง.ปภ.จ. หรือกำหนดเป็นอย่างอื่นใด 
ตามความเหมาะสม 
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แบบตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด 
: ผลการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการของจังหวัด ..............   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......................... 

โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ............... ครั้งที่ .... วันที่ ............ เดือน ..............พ.ศ. .... 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ทีเ่กี่ยวข้อง 

1. วงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 20 ล้านบาท

ที ่ การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ ส่งเอกสารชดใช้เงินทดรองราชการ 
ผลการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายฯ 

การชดใช้เงินทดรองราชการ       

1 ประเภทภัย............................ - อยู่ระหว่างจัดส่ง 
- ส่งไปยัง ปภ. แล้ว 
- อ่ืน ๆ  

- ยังไม่ได้รับเงินชดใช้ 
- ได้รับเงินชดใช้แล้ว 
- อ่ืน ๆ 

หลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน (บาท) 
(1) ด้านการด ารงชีพ 
     ข้อ 5.1.1 ค่าอาหารจัดเลี้ยง 
     ข้อ 5.1.2 ค่าถุงยังชีพ 
     ฯลฯ 
(2) ด้านสังคมสงเคราะห์ 
(3) ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
(4) ด้านพืช 
(5) ด้านประมง 
(6) ด้านปศุสัตว์ 
(7) ด้านการเกษตรอื่น 
(8) ด้านบรรเทาสาธารณภัย 
(9) ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

รวม 7



- 2 - 

      1.1 กรณีได้รับอนุมตัิขยายวงเงินทดรองราชการ เพิ่มเติม 

ที ่ การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ ส่งเอกสารชดใช้เงินทดรองราชการ 
ผลการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายฯ 

การชดใช้เงินทดรองราชการ       

1 ประเภทภัย............................ - อยู่ระหว่างจัดส่ง 
- ส่งไปยัง ปภ. แล้ว 
- อ่ืน ๆ  

- ยังไม่ได้รับเงินชดใช้ 
- ได้รับเงินชดใช้แล้ว 
- อ่ืน ๆ 

หลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน (บาท) 
(1) ด้านการด ารงชีพ 
     ข้อ 5.1.1 ค่าอาหารจัดเลี้ยง 
     ข้อ 5.1.2 ค่าถุงยังชีพ 
     ฯลฯ 
(2) ด้านสังคมสงเคราะห์ 
(3) ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
(4) ด้านพืช 
(5) ด้านประมง 
(6) ด้านปศุสัตว์ 
(7) ด้านการเกษตรอื่น 
(8) ด้านบรรเทาสาธารณภัย 
(9) ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

รวม 
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        1.2 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (สนง.ปภ.จ.) 

ที ่ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2. วงเงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 10 ล้านบาท

ที ่ การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ ส่งเอกสารชดใช้เงินทดรองราชการ 
ผลการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายฯ 

การชดใช้เงินทดรองราชการ       

1 ประเภทภัย............................ 
ค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียด) จ านวนเงิน (บาท) - อยู่ระหว่างจัดส่ง 

- ส่งไปยัง ปภ. แล้ว 
- อ่ืน ๆ  

- ยังไม่ได้รับเงินชดใช้ 
- ได้รับเงินชดใช้แล้ว 
- อ่ืน ๆ 

(1) ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา 
(2) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการด าเนินการป้องกัน 

   หรือยับยั้งภัยพิบัต ิ
(3) ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 
     ซึ่งช ารุดเสียหายในระหว่างปฏิบัติงานตามความจ าเป็น 
(4) ค่าจัดหาพลังงานเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น 

  ส าหรับเครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 
 ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานตามความจ าเป็น 
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ที ่ การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ ส่งเอกสารชดใช้เงินทดรองราชการ 
ผลการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายฯ 

การชดใช้เงินทดรองราชการ       

ค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียด) ต่อ จ านวนเงิน (บาท) - อยู่ระหว่างจัดส่ง 
- ส่งไปยัง ปภ. แล้ว 
- อ่ืน ๆ  

- ยังไม่ได้รับเงินชดใช้ 
- ได้รับเงินชดใช้แล้ว 
- อ่ืน ๆ 

(5) ค่าจัดหาพลังงานไฟฟ้า 
(6) ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับ 
    เจ้าหน้าที่ท่ีออกปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายได้ ในกรณี 
    ที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตั้งไว้ 
    เพ่ือการนี้ และให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ 
(7) ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและ 
    ผู้มาให้ความช่วยเหลือให้เบิกจ่ายได้ วันละไม่เกิน  
    3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 50 บาทต่อคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ 
    ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือต้องไม่ได้ 
    รับเงินอ่ืนใดจากทางราชการอีก 
(8) กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นต้องอพยพประชาชนที่อาจได้รับ 
    ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่คาดหมายว่า 
    จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ ให้เบิกจ่ายค่าอาหาร 
    จัดเลี้ยงให้แก่ประชนได้ วันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละ 
    ไม่เกิน 50 บาทต่อคน    
(9) รายการค่าใช้จ่ายอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ใน 
    ประกาศ ปภ. ในเชิงป้องกันฯ ที่คณะกรรมการ 
    ป้องกันหรือยับยั้งฯ พิจารณาก าหนดรายการ 
    ค่าใช้จ่าย 
(10) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามประกาศ ปภ. ในเชิงป้องกันฯ 
ข้อ ๕ วรรคท้าย 
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- 5 - 

- ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (สนง.ปภ.จ.) 

ที ่ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. ข้อแนะน าของศูนย์ฯ เขต
    ......................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

4. อื่น ๆ
    ......................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

-----------------------------------
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ภาคผนวก 
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ค าสัง่แตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ 

และแผนการตรวจสอบตดิตาม 

ของศนูย ์ปภ.เขต 
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