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ภาคผนวก 8
หนังสือเวียนแนวทางการแกไขปญหาสาธารณภัยและหลักเกณฑ
การสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สรุปแนวทางการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและภัยหนาวขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
********************************
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
สรุปวา ให องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเตรียมงบประมาณใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดป ทั้งกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0301.4/ว 3050 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 สรุปวา กิจกรรมที่เปนการชวยเหลือประชาชน
ตองอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงค
จะตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน ดําเนินการศึกษาปญหาความเดือดรอนและความตองการ
ของประชาชน และจัดทําโครงการแสดงสาระสําคัญของงานที่ตองปฏิบัติ แลวบรรจุเขาเปนแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดทํารางงบประมาณรายจาย
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 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 ที่ มท 0808.3/ว 1275 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546
สรุปวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความแหงแลง ในขณะเกิด
เหตุและหลังเกิดเหตุ และใหพิจารณาตั้งงบประมาณประเภทสํารองจายใหเพียงพอสําหรับใชจาย อีกทั้ง
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ใหสํารวจแหลงน้ําและปริมาณน้ําตนทุนในพื้นที่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ รวมทั้งระบบการสงน้ํา เพื่อ
ประโยชนในการอุปโภคบริโภค และกรณีไดรับภารกิจดานการจัดการระบบน้ําจากสวนราชการ ใหดูแล
ให อ ยู ใ นสภาพที่ ส มบู ร ณ หากมี ค วามชํ า รุ ด ให พิ จ ารณาซ อ มแซมให อ ยู ใ นสภาพที่ ใ ช ก ารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนและโครงการ จัดตั้งศูนยในการแกไข
ปญหาและการใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหประสานกับ
หนวยงานตางๆ ในพื้นที่ ที่มีอุปกรณเครื่องมือและกําลังคนที่เขามาชวยเหลือสนับสนุนไดเมื่อเกิดปญหา
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 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 ที่ 0808.3/ว. 4348 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 สรุปวา ใน
กรณีที่ ประสบสถานการณภั ยหนาว ใหองค กรปกครองสว นทอ งถิ่นนํ าเงิน สํารองจายมาใชจายเพื่ อ
ชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยหนาว และหากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณรายจาย
ที่เหลือจาย หรือไมมีความจําเปนตองใชจายไปเพิ่มจายได หรืออาจใชเงินสะสมมาดําเนินการแกไข
ปญหากรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยหนาว
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15
มีนาคม 2547 สรุปวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความแหง
แลง ทั้งในขณะกอนเกิดเหตุ การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ และใหสํารวจแหลง
น้ํา อุปกรณสงน้ํา ระบบการสงน้ํา รถบรรทุกน้ําใหมีสภาพสมบูรณ และกรณีไดรับมอบภารกิจถายโอน
ดานการจัดระบบน้ําจากสวนราชการตางๆ ใหพิจารณาตั้งงบประมาณปรับปรุง ซอมแซมและบํารุงรักษา
ใหสามารถใชการได เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค และบริโภค โดยไมขาดแคลน พรอมทั้งควรได
ประสานกั บ หน ว ยงานต า งๆ ในพื้ น ที่ ที่ มี อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ และกํ า ลั ง คนที่ ส ามารถเข า มาช ว ยเหลื อ
สนับสนุนไดเมื่อเกิดปญหา
7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 1726 ลงวันที่ 22
ตุลาคม 2547 สรุปวา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อวางแผนปองกัน
และแกไขปญหาความแหงแลง และจัดทําแผนใหการชวยเหลือประชาชน ทั้งกอนเกิดปญหา ขณะเกิด
ปญหา และหลังเกิดปญหา และใหสํารวจดูแลวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช แหลงน้ํา และระบบการ
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แจกจายน้ําสะอาดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยู หรือไดรับการถายโอนจากสวนราชการตางๆ ใหอยู
ในสภาพใชงานไดทันที และเมื่อเกิดเหตุความเสียหายจากสถานการณความแหงแลงอันมีผลกระทบตอ
ความเป น อยู ข องประชาชน ให ดํ า เนิ น การสํ า รวจความเสี ย หายและดํ า เนิ น การให ค วามช ว ยเหลื อ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ หากเกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแจงศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาปญหาความแหงแลงอําเภอ/จังหวัด เพื่อดําเนินการใหความ
ชวยเหลือตอไป

***************************
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วิทยุสื่อสาร
ในราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 241
ถึง ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
ขอความ

เนื่องจากขณะนี้เปนชวงของการเริ่มเขาสูฤดูรอน ทําใหหลายพื้นที่เกิดสภาพปญหาความแหง
แลง ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร ดังนั้นจึงขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการดังนี้
1. ติดตามสถานการณและเตรียมวัสดุอุปกรณและเจาหนาที่ ใหพรอมในการไขแกปญหาภัย
แลงไดทันทวงที
2. ในกรณี ที่ มี ส ถานการณ ภั ย แล ง เกิ ด ขึ้ น ในเขตพื้ น ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให
ดําเนินการดังนี้
2.1 นําเงินสํารองจายซึ่งไดตั้งงบประมาณไวแลวไปใชจายในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรก และหากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณ
รายการที่เหลือจายหรือไมมีความจําเปนตองจายไปเพิ่มจายไดโดยการอนุมัติของผูบริหารทองถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ ที่กําหนด
2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนําเงินสะสมที่เก็บรักษาไวดําเนินการแกไขปญหา
กรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยแลง ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฯ
2.3 ในการจั ด หาพั ส ดุ ฯ ในกรณีจํ า เป นเร ง ด ว นให ดํ า เนิ นการโดยวิ ธี ต กลงราคาเพื่ อ
บรรเทาความเดือดรอน ของผูประสบภัยแลง โดยกรณีองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล สามารถดําเนินการจัดหาไดในวงเงินครั้งละไมเกิน 1 แสนบาท โดยใหเจาหนาที่พัสดุ
หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการจัดซื้อจัดจางไปกอนแลวใหรีบรายงาน ขอความเห็นชอบตอผู
สั่งซื้อสั่งจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ
2.4 ในการช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย แล ง หลั ง เกิ ด เหตุ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ดําเนินการสํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชน และดําเนินการตรวจสอบงบประมาณ
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รายจ า ยว า มี แ ผนงานโครงการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย แล ง กรณี ฉุ ก เฉิ น ไว ห รื อ ไม หากไม ไ ด ตั้ ง
งบประมาณไวใหเสนอผูบริหารพิจารณาโอนแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีความจําเปนนอยกวามา
ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของผูประสบภัยแลง โดยการดําเนินการดังกลาวใหถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการตั้งงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนฯ ซึ่งไดแจงใหทราบแลวตามหนังสือกรมการ
ปกครองที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543
2.5 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานกับหนวยงานอื่นๆ ที่ใหความชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนในดานของภารกิจและวัสดุอุปกรณที่นําไปชวยเหลือ ทั้งนี้
ในการดําเนินการขางตนใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545

(นายวัลลภ พริง้ พงษ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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ที่ 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
ในกรณีเกิดอุทกภัยทั้งในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยใหนํางบประมาณที่ตั้งจายไวแลว หรือเงิน
สะสมไปดําเนินการชวยเหลือประชาชนดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อางถึงนั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา ในขณะนี้ประชาชนกําลังไดรับความเดือดรอนจาก
สถานการณ ค วามแห ง แล งทํ า ให ข าดแคลนน้ํ า เพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค ตลอดจนน้ํ า เพื่ อ การเกษตร
จึงจําเปนตองใหการชวยเหลือโดยเร็ว และในโอกาสตอไปก็อาจจะเกิดสาธารณภัยอื่นๆ ขึ้นอีกตามชวง
ฤดูกาล ในฐานะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
และมีหนาที่ปองกันบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชนไดรับรูถึง
ปญหาความตองการของประชาชน และมีงบประมาณของตนเองที่สามารถใหการชวยเหลือประชาชนได
อยางรวดเร็ว จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ดังนี้
1. การจัดเตรียมงบประมาณกอนเกิดเหตุ
1.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาตั้งงบประมาณรายจายประเภทเงินสํารอง
จายใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปและใหนําเงินสํารองจายไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น
1.2 จัดตั้งงบประมาณเพื่อการปองกันสาธารณภัยไวลวงหนา เชน ขุดลอกคูคลอง ทํานบ
เหมือง ฝาย เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชเพื่อการเกษตรในชวงฤดูแลง จัดหาถังน้ํา โองน้ํา ใหแกราษฎร
เพื่อเก็บกักน้ําสําหรับการบริโภค ตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาผาหม ยารักษาโรค สําหรับกรณีเกิดภัยหนาว
ตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตของหนวยงานราชการตางๆ ที่นําน้ํา
หรือเครื่องอุปโภค บริโภค ไปแจกจายราษฎรตามที่หนวยงานนั้นรองขอ เปนตน
1.3 จัด ทํา แผนโครงการและจัด ตั้ง คณะกรรมการให ความช ว ยเหลื อ ประชาชน ตาม
หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณ เพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
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สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543 ซึ่งแจงใหทราบแลว ตามหนังสือกรมการ
ปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543
1.4 ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณากําหนดวงเงินที่ผูบริหารทองถิ่นสามารถยืมเงินสะสม
ไปใชในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นไวเปนการลวงหนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 ขอ 82 วรรคสอง
2. การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุ
2.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณานําเงินสํารองจายซึ่งไดตั้งงบประมาณไว
แลวไปใชจายเปนลําดับแรก หากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณที่เหลือจาย หรือยังไม
มีความจําเปนตองจายไปเพิ่มจายไดโดยอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบงบประมาณฯ ขอ 26
2.2 จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ เพื่ อ แจกจ า ยให กั บ ราษฎรที่ ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นตาม
งบประมาณที่ไดตั้งจายไวแลว ตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งอาจจัดหาโดยวิธีตกลงราคา
ในกรณีขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ในวงเงินครั้งละไมเกิน
100,000 บาท โดยใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการซื้อหรือจางไปกอนแลว
รีบรายงานขอความเห็นชอบตอผูสั่งซื้อหรือสั่งจาง ตามระเบียบพัสดุฯ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
และเทศบาลขอ 32 วรรคสอง ขององคการบริหารสวนตําบล ขอ 25 วรรคสอง ทั้งนี้ อัตราคาใชจายใหถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลมตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน
2.3 หากมีงบประมาณไมเพียงพอแกการใชจายเพื่อการชวยเหลือประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็อาจยืมเงินสะสมในสวนที่เก็บรักษาไวไปดําเนินการแกไขปญหาฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นตามวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด ซึ่งอํานาจอนุมัติเปนของผูบริหารทองถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 82 วรรคสอง ทั้งนี้ จะตองกันเงินสะสมไว สําหรับจายเปนเงินเดือน
คาจาง คาตอบแทน ไมนอยกวาสามเดือนและตองตั้งงบประมาณชดใชเงินยืมสะสมใหครบถวนในคราว
ตรางบประมาณรายจายครั้งตอไปหรือในปงบประมาณถัดไปดวย
2.4 สําหรับการจัดหาน้ําสะอาด เพื่อ การชว ยเหลือประชาชนในการบริโภค องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดหาน้ําสะอาด ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑ สําหรับผลิตน้ํา
สะอาด เพื่อบริการประชาชนโดยไมคิดมูลคา ตามหนังสือกรมการปกครองดวนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว
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2305 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2543 และกรณีหนวยงานราชการตางๆ นําน้ําหรือเครื่องอุปโภค บริโภค ไป
แจกจ า ยราษฎรก็ ใ ห พิ จ ารณาสนั บ สนุ น งบประมาณเป น ค า วั ส ดุ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และหล อ ลื่ น ตามที่
หนวยงานนั้นรองขอดวย
3. การใหความชวยเหลือหลังเกิดเหตุ
3.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัย เพื่อสํารวจปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน
3.2 กรณี ที่ ยั ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การ เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นของ
ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยตอไป ใหตรวจสอบงบประมาณรายจายในปจจุบันวายังมีงบประมาณ
เพื่อการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยอีกหรือไม หากมีไมเพียงพอใหพิจารณาโอน/แกไข เปลี่ยนแปลง
แผนงานโครงการที่มีความจําเปนนอยกวามาดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
3.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานกับหนวยงานอื่นๆ ที่ใหความชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนในดานของภารกิจและวัสดุ อุปกรณที่นําไปชวยเหลือ
จึงเรียนมาเพื่อแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
อนุชา โมกขะเวส
(นายอนุชา โมกขะเวส)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

172

ภาคผนวก 8

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่ 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
เรี ย บร อ ยของประชาชน เป น อํ า นาจหน า ที่ ที่ ต อ งดํ า เนิ น การและจั ด ให มี ขึ้ น เพื่ อ เป น การให บ ริ ก าร
สาธารณะแก ป ระชาชน ประกอบกั บ พระราชบั ญญั ติ ป อ งกั น ภั ย ฝา ยพลเรื อ น พ.ศ. 2522 กํ า หนดให
ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองที่ (เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร) ที่ติดตอกับ
เขตทองที่ที่เกิดภัย มีหนาที่สนับสนุนการปองกันภัยฝายพลเรือนใหแกเขตทองที่ที่เกิดสาธารณภัยขึ้น ซึ่ง
ทองถิ่นบางแหงอาจไมมีความพรอมในดานการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ดังนั้น เพื่อการสนับสนุนทองถิ่นที่ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จึงกําหนดหลักเกณฑใหทองถิ่นที่ไมมีความพรอมดานเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ประสานการขอความช ว ยเหลื อ จากศู น ย อปพร. หรื อ ท อ งถิ่ น ที่ มี ค วามพร อ ม
สนับสนุนทองถิ่นที่ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังตอไปนี้
1. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีเครื่องมือ 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
ภัย หนาว แผนดินถลม ตึกถลม ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากการคมนาคมขนสง ฯลฯ โดย
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จัดทําเปนแผนหลักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมกับศูนย อปพร.ดังกลาว หรือทองถิ่นที่มี
ความพรอมเพื่อใหการสนับสนุน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะขอรับการสนับสนุนจัดทําแผน
ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของตนเองแล ง ส ง ให ศู น ย อปพร.หรื อ ท อ งถิ่ น ที่ มี ค วามพร อ มที่ จ ะ
สนับสนุน ไดใหความเห็นชอบ
1.2 ใหมีการประสานแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใหจัดทําแผนปฏิบัติการ
รวมกับศูนย อปพร.หรือทองถิ่นที่มีความพรอมดานเครื่องมือ เครื่องใช ใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได
เมื่อเกิดเหตุการณขึ้นในพื้นที่ เชน ขั้นตอนในการดําเนินการตามแผน การใหความชวยเหลือในดานพัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช บุคลากร การสื่อสาร เสนทางคมนาคม แผนที่ และอื่นๆ ที่จําเปน ตลอดจน
คาใชจายในการดําเนินการ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนเปนผูออกคาใชจาย
2. ใหมีการซักซอมแผนปฏิบัติการรวมกับศูนย อปพร.หรือทองถิ่นที่มีความพรอมดาน
เครื่องมือเครื่องใช ใหมีความสามารถปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อเกิดเหตุการณและใหมีการพิจารณา ทบทวน
หรือปรับปรุงแผนรวมกันใหเปนปจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับขีดความสามารถของเครื่องมือ
เครื่องใช ที่มีอยูทุกกรณี
3. เมื่อ มีสาธารณภัยเกิดขึ้นใหทองถิ่นที่ไมมีเครื่องมือ เครื่องใช ประสานการขอรับการ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากศูนย อปพร. หรือทองถิ่นที่มี
ความพรอม เพื่อใหการชวยเหลือตามแผนปฏิบัติการโดยเร็ว
4. หากศู น ย อปพร. หรื อ ท อ งถิ่ น ที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ ประสงค จ ะขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณเปนคาใชจาย ใหจัดทํารายละเอียดคาใชจายสงใหทองถิ่นที่ขอรับความชวยเหลือพิจารณาให
การสนับสนุน ดังนี้
4.1 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใชปฏิบัติงาน
ตามความเปนจริง
4.2 คา เบี้ย เลี้ ยง คา ตอบแทน ค า ตอบแทนการปฏิบั ติ ง านนอกเวลา คา ใช จา ยในการ
เดินทางสําหรับเจาหนาที่ที่ออกปฏิบัติงาน ใหเบิกจายดังนี้
1) ค า เบี้ ย เลี้ ย ง ค า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลา ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทาง
สําหรับเจาหนาที่ที่เปนขาราชการ ใหเบิกจายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2) คาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่ไมใชขาราชการ ใหเบิกจายตามอัตราคาจาง
แรงงานขั้นต่ําตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
3) คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ควบคุมเครื่องจักรกล เครื่องมือ
และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเบิกจายได 1 คน ตอ 1 จุด
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4) คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ขับเครื่องจักรกล หรือยานพาหนะ
ใหเบิกจายได 1 คนตอเครื่องจักรหรือยานพาหนะ 1 คัน
5. เมื่ อ ท อ งถิ่ น ที่ ข อรั บ ความช ว ยเหลื อ ได รั บ แจ ง ค า ใช จ า ยแล ว ให พิ จ ารณาตรวจสอบ
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
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ที่ มท 0808.3/ว 4348

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค กทม. 10200
16 ธันวาคม 2546

เรื่อง

ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยหนาว

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือซักซอมแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชน
ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในขณะกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลัง
เกิด เหตุ โดยใหนํา งบประมาณที่ตั้ง จา ยไวแ ลว หรือ เงิน สะสมไปดํา เนิน การชว ยเหลือ ประชาชน
ความละเอียดตามหนังสืออางอิง นั้น
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวาในขณะนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมี
กําลังแรงปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําใหบริเวณดังกลาวอุณหภูมิจะลดลงและมี
อากาศหนาวเย็น ซึ่งมีผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอนจากสถานการณดังกลาว ในฐานะที่องคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี อํ า นาจหน า ที่ ต อ งบรรเทาความเดื อ ดร อ นของประชาชน ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก าร
ชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแกประชาชนผูประสบภัยหนาวเปนไปดวยความรวดเร็ว
จึงเห็นควรปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยหนาว ดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรติดตามสถานการณและการรายงานพยากรณอากาศจาก
อําเภอ จังหวัด และกรมอุตุนิยมวิทยา และเตรียมวัสดุอุปกรณและเจาหนาที่ ใหพรอมในการแกไขปญหา
ภัยหนาวไดทันทวงที
2. ในกรณี ที่ ป ระสบสถานการณ ภั ย หนาวขึ้ น ในเขตพื้ น ที่ แ ละประชาชนได รั บ ความ
เดือดรอนไมสามารถชวยเหลือตนเองได องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการ ดังนี้
2.1 สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชน และดําเนินการตรวจสอบ
งบประมาณรายจา ยวา มีแ ผนงานโครงการเพื่อ ชว ยเหลือ ผูป ระสบภัย หนาวกรณีฉุก เฉิน ไวห รือ ไม
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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ที่ มท 0808.3/ว 323

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300
15 มีนาคม 2547

เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อางถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 1275 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 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 ในกรณีที่เกิดสถานการณ
รุนแรงตามที่จังหวัดรองขอ ซึ่งกรณีดังกลาวกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแนะนําใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถชวยเหลือในสภาวการณความแหงแลง ดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความแหงแลงทั้ง
ในขณะกอนเกิดเหตุ การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
2. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรได สํ า รวจแหล ง น้ํ า อุ ป กรณ ส ง น้ํ า ระบบการส ง น้ํ า
รถบรรทุกน้ําใหมีสภาพสมบูรณ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบภารกิจถายโอน ดานการ
จัดการระบบน้ําจากสวนราชการตางๆ ใหพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อการปรับปรุง ซอมแซม และการ
บํารุงรักษา ใหสามารถใชการไดเพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่ออุปโภค และบริโภค โดยไมขาดแคลน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 1275 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546
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3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรไดประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ที่มีอุปกรณ
เครื่องมือ และกําลังคน ที่สามารถเขามาชวยเหลือสนับสนุนไดเมื่อเกิดปญหา หรือใหความชวยเหลือ
สนับสนุนกําลังคน เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกหนวยงานตางๆ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 2487 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 โดย
อนุโลม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
พงศโพยม วาศภูติ
(นายพงศโพยม วาศภูติ)
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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ที่ มท 0891.2/ว 1726

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300
22 ตุลาคม 2547

เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 1275 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่
15 มีนาคม 2547
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2534 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547
สิ่งที่สงมาดวย แบบรายงานการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง จํานวน 1 ชุด
ตามที่ไดซักซอมแนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจาย และแนวทางปฏิบัติในการ
ชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัย ตามอางถึง นั้น กรมสงเสริมการปกครอง
ท อ งถิ่ น พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ในขณะนี้ ป ระชาชนในหลายจั ง หวั ด กํ า ลั ง ได รั บ ความเดื อ ดร อ นจาก
สถานการณความแหงแลง เปนเหตุใหขาดแคลนน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปน
หนวยงานที่ใกลชิดกับปญหาความตองการของประชาชนเปนอยางดี อีกทั้งมีงบประมาณของตนเอง
ที่สามารถใหการชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็ว จึงขอใหจังหวัด แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เตรียมการชวยเหลือประชาชนผูประสบปญหาความแหงแลง ดังนี้
1. สํารวจพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อวางแผนปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง และ
จัดทําแผนใหการชวยเหลือประชาชน ทั้งกอนเกิดปญหา 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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ในพื้นที่ที่เตรียมไวลวงหนาใหพรอม ในการระดมทรัพยากรสําหรับชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชวิธีการเชา หรือขอยืมอุปกรณ จากภาคเอกชน โดยจัดสรรคาน้ํามัน
เชื้ อ เพลิ ง และคา เบี้ ย เลี้ ย งสํ า หรับ เจ า หน า ที่ หรื อผู ช ว ยเหลื อ ในการปฏิ บั ติ ร าชการได ต ามระเบี ย บที่
เกี่ยวของ
3. เมื่อเกิดเหตุความเสียหายจากสถานการณความแหงแลงอันมีผลกระทบตอความเปนอยู
ของประชาชนในดานน้ําอุปโภค บริโภค ผลผลิต และการประกอบอาชีพ ใหดําเนินการสํารวจความ
เสียหายและดําเนินการใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ หากเกินขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแจงศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาปญหาความแหงแลง
อําเภอ/จังหวัด เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป
4. ในการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับเตรียมการแกไขปญหา
และดําเนินการชวยเหลือประชาชน ใหปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง ซึ่งไดซักซอมแนวทางปฏิบัติไวแลว
5. ขอใหจังหวัดสั่งการใหทองถิ่นจังหวัดสรุปผลการดําเนินการใหความชวยเหลือประชาชน
ที่ไดรับความรอนรายงานกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน จนกวา
สถานการณ ปญหาความแหงแลงจะสิ้นสุดลง โดยใหรายงานครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
สาโรช คัชมาตย
(นายสาโรช คัชมาตย)
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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แบบรายงานการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง
จังหวัด...................................

อําเภอ

จํานวน อปท. (แหง)
ไมประสบ ประสบ
ปญหา
ปญหา
ความ
ความ
แหงแลง แหงแลง

รวมงบประมาณ
รวม
ที่ อปท. เตรียม รายละเอียดการ
หมาย
ไว สําหรับแกไข ดําเนินการแกไข งบประมาณที่
เหตุ
ปญหาความแหง ปญหาความแหงแลง เบิกจาย (บาท)
แลง

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

รวมทั้งจังหวัด

ลงชื่อ.....................................................
(
)
ตําแหนง................................................ผูรายงาน
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ที่ มท 0808.3/ว 1082

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค กทม. 10200
25 มีนาคม 2546

เรื่อง การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากสภาวะความแหงแลงขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อางถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1519 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2545
ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแนะนําแนวทางปฏิบัติการตั้งและการใชงบประมาณ
เพื่อชวยเหลือประชาชนทั้งกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังการเกิดเหตุ ตอมาไดมีหนังสือซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2546 โดยเนนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้ง
งบประมาณเพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากภัยสาธารณะประเภทตางๆ
ความโดยละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อางอิง นั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา ขณะนี้เปนระยะเวลายางเขาสูฤดูรอนประชาชนอาจ
ไดรับความเดือดรอนจากสภาวะความแหงแลง เนื่องจากฝนทิ้งชวงและเกิดการขาดแคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร ในฐานะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่อยู
ใกลชิดประชาชนไดรับรูถึงปญหาความตองการของประชาชน และมีงบประมาณของตนเองที่สามารถ
ใหการชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถบริการประชาชนเมื่อเกิดสภาวะความแหงแลงขึ้น ดังนี้
1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการปองกันและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนที่ เ กิ ด จากสภาวะความแห ง แล ง โดยกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ นด า นการจั ด เตรี ย ม
งบประมาณกอนเกิดเหตุ การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยถือปฏิบัติตาม
หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นมากที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวั น ที่ 12 มี น าคม 2545 และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 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
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) การกอสรางฝายประชาอาสา การบํารุงรักษาซอมแซมแหลงน้ําขนาดเล็ก
จากกรมการปกครอง การกอสรางระบบน้ําสะอาดหมูบาน การกอสรางระบบประปาหมูบาน ถังเก็บน้ํา
แบบ ฝ.99 การกอสรางและซอมแซมระบบประปาชนบท จากกรมทรัพยากรน้ํา เปนตน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อการปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ําหรือประปาที่
ไดรับการถายโอนดังกลาวเพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยไมขาดแคลนตลอดป
3. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ประสบกับสภาวะความแหงแลงจัดทํา
แผนปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนใหครบวงจร ทั้งการปองกันและการบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากความแหงแลงในเขตทองถิ่น ซึ่งจําเปนตองมีการสํารวจพื้นที่ที่อาจขาดแคลนน้ํา และ
จัดหาแหลงน้ํา ตลอดจนปรับปรุงซอมแซมอุปกรณการเก็บกักน้ํา ใหสามารถใชประโยชนได นอกจากนี้
อาจจัดหาถังน้ํา โองน้ําใหแกราษฎรเพื่อกักเก็บน้ําสําหรับไวใชชวงฤดูแลงหรืออาจจัดหาน้ําสะอาดเพื่อ
การบริโภคแจกจายใหกับราษฎรโดยไมคิดมูลคา ตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณ เพื่อการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่นจังหวัด จัดใหมีการประสานแผนการ
ปฏิบัติชวยเหลือประชาชนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน
และองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นกับสวนราชการที่จะใหความชวยเหลือประชาชนในเขตทองถิ่น ที่
รับผิดชอบ เชน การประปาสวนภูมิภาค กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนตน และเมื่อ
ประสานแผนการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสร็จเรียบรอยแลวใหนําไปประสานแนวทาง
และวิธีปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชนกับศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความแหงแลงของจังหวัดและอําเภอตอไป

184

ภาคผนวก 8

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4. ใหรายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบเปน
ระยะจนกวาการใหความชวยเหลือประชาชนจะเสร็จสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
อนุชา โมกขะเวส
(นายอนุชา โมกขะเวส)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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ที่ มท 0808.3/ว 1275

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค กทม. 10200
11 เมษายน 2546

เรื่อง การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในสภาวะความแหงแลง
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือแนะนําและซักซอมแนวทางปฏิบัติ ในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนอันเนื่องมาจากสภาวะความแหงแลง ทั้งแนวทางในการตั้งงบประมาณและ
แนวทางการดําเนินการ เพื่อใหสามารถชวยเหลือประชาชน เมื่อสภาวะความแหงแลงไดเกิดขึ้นในพื้นที่
ไดทันทวงทีตามหนังสือที่อางอิง นั้น
โดยที่ขณะนี้ มีหลายพื้นที่ที่ไดเกิดสภาวะปญหาความแหงแลง เนื่องจากเปนชวงของฤดูรอน
แลวปรากฏฝนเริ่มทิ้งชวง เกิดภาวะขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานแรกที่จะตองเขาไปแกไขปญหาและชวยเหลือประชาชน
ซึ่งประสบปญหาเดือดรอนนั้น ดังนั้น เพื่อใหการแกไขปญหาและการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่จาก
สภาวะความแหงแลงไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลาและสนองตอบตอปญหา จึงขอ
ซักซอมและเนนย้ําแนวทางในการปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการแกไขปญหาสภาวะความแหง
แลงของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มเติม ดังนี้
1. ดานงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความ
แหงแลง ทั้งในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว
1519 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2545 และใหพิจารณาตั้งงบประมาณประเภทสํารองจายใหเพียงพอสําหรับใช
จ า ย เมื่ อ กรณี เ กิ ด สภาวะความแห ง แล ง รุ น แรงและมี ร ะยะเวลา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สามารถแก ไ ขป ญ หาความ
เดือดรอนของประชาชนในสวนรวมไดทันทวงที
2. ดานการสํารวจและการจัดเตรียมแหลงน้ําตนทุน ใหสํารวจ กําหนด จํานวนแหลงน้ําและ
ปริ ม าณน้ํ า ต น ทุ น ในพื้ น ที่ ทั้ ง ขนาดเล็ ก ขนาดใหญ รวมทั้ ง สํ า รวจระบบการส ง น้ํ า ทั้ ง คลองส ง น้ํ า
ธรรมชาติ ระบบชลประทาน อ า งเก็ บน้ํ า ฝายน้ํ า ลน น้ํ าบาดาล แหล ง น้ํ า ตา งๆ ทั้ ง ที่ เ ปน ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นเองและของสวนราชการ โดยทั้งนี้เพื่อประโยชนในการกําหนดประเภทใชสอย เพื่อ
อุปโภคหรือบริโภคหรือเพื่อการเกษตร และเพื่อความสะดวกตอการขนสง
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3. ดา นการปรั บปรุ ง และซ อ มแซม ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได สํา รวจแหล ง น้ํ า
อุปกรณการสงน้ํา ระบบการสงน้ํา รถบรรทุกน้ําใหมีสภาพสมบูรณ สามารถใชการไดทันที ตลอดเวลา
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ที่ไดรับโอนภารกิจดานการจัดการระบบน้ําจากสวนราชการนั้นๆ แลว
ที่ใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การซอมแซมระบบคลองสงน้ํา ระบบชลประทาน การขุดลอก คู
คลอง ที่ตื้นเขินใหมีสภาพที่กักเก็บน้ําไดสมบูรณ
4. ดานบุคลากร และการจัดตั้งศูนยปองกันแกไขปญหา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
จัดทําแผนและโครงการและจัดตั้งศูนยในการแกไขปญหาและการใหความชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมทั้ง การกําชับบุคลากรที่รับผิดชอบใหมีความพรอม และสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในการแกไขปญหาไดทันที และรวดเร็ว เมื่อไดรับการรองขอ
5. การประสานงานกับหนวยงานอื่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดประสานงานกับ
หนวยงานตาง ในพื้นที่ที่มีอุปกรณ เครื่องมือ และกําลังคนที่เขามาชวยสนับสนุนเมื่อเกิดปญหาได เชน
หนวยทหาร หนวยบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท สถาบันการศึกษา กลุมมวลชน หรือองคกร
เอกชนตาง ๆ ที่มีกําลังคน เครื่องมือ ยานพาหนะ ที่สามารถเขามาเสริมความชวยเหลือไดในยามจําเปน
6. ดานการสนับสนุนน้ําเพื่อแกไขปญหาจากการประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดประสานงานกับผูวาการประปาสวนภูมิภาคแลว โดยทั้งนี้หาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่มีสํานักประปาสวนภูมิภาคตั้งอยูหรือในพื้นที่ใกลเคียงตองการน้ําเพื่อ
ไปบรรเทาปญหาความเดือ ดรอนของประชาชนในพื้นที่แลว ขอใหประสานงานกับผูรับผิดชอบใน
สํานักงานประปานั้น ๆ ไดโดยตรง โดยทั้งนี้ขอใหนําน้ําที่ไดรับการสนับสนุนไปเพื่อชวยเหลือประชาชน
ที่ประสบปญหาจากสภาวะความแหงแลงเทานั้น
จึงเรียนมาเพื่อแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ และดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
อนุชา โมกขะเวส
(นายอนุชา โมกขะเวส)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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วิทยุสื่อสาร
ในราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
_______________________________________________________________________________
ที่ มท.0808.2/ว 2501
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ถึง ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา ตรัง สตูล และนราธิวาส
_______________________________________________________________________________
ขอความ
ตามที่ไดเกิดสถานการณอุทกภัยในพื้นที่ทําใหประชาชนไดรับความเดือด จึงขอใหแจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑที่วาดวย
การตั้งงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนซึ่งไดแจงตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 3050
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธุ 2543 ซึ่งไดกําหนดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม โดยสามารถใชเงินจายเปนคา
วัสดุซอมแซมที่อยูอาศัย เครื่องครัว อุปกรณประกอบอาหาร เครื่องนุงหม คาเครื่องใชอื่นๆ ที่จําเปนใน
ชีวิตประจําวัน คาจัดการศพผูเสียชีวิต เปนตน ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชเงินสํารองจายที่ได
ตั้งงบประมาณไวแลวไปใชจายในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรก และหาก
เงินสํารองจายไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณรายการที่เหลือจายหรือไมมีความจําเปนตองจายไปเพิ่ม
จายไดโดยการอนุมัติของผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 26 หรืออาจใชเงินสะสมซึ่งเปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 91

ธวัชชัย ฟกอังกูร
(นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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