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 ๑. ปรับปรุงค านิยาม และแก้ไขถ้อยค า  
  (๑) “ภัยพิบัติ” ให้มีประเภทของภัยเท่าที่จ าเป็น โดยยกเลิกภัย “ฟ้าผ่า” เนื่องจากโดยสภาพการณ์
ไม่มีลักษณะเป็นสาธารณภัย และภัย “จากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ของทางราชการ” เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้อง
ด าเนินการตามกฎหมาย และรัฐต้องให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่กรณีอยู่แล้ว 
  (๒) “ผู้ประสบภัยพิบัติ” ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐมีงบประมาณอยู่แล้ว 
  (๓) แก้ไขถ้อยค า “การประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” เป็น “การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน”เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประกาศและเพ่ือลดผลกระทบทางด้านจิตวิทยา 
เช่น ความตื่นตระหนก และผลกระทบด้านอ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
 ๒. แก้ไขเพิ่มเติมหลักการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
  จากเดิม ที่ให้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเมื่อมีการ
ประกาศภัยพิบัติก่อน เป็น ให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการได้ เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นใน
เวลาอันใกล้และจ าเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน เพ่ือยับยั้งหรือป้องกันภัยพิบัติ  
 (๑) กรณีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ ให้ใช้เพ่ือยับยั้งหรือป้องกันภัยพิบัติได้ภายในวงเงินไม่เกิน                     
๑๐ ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ  
 (๒) กรณีเกิดภัยพิบัติแล้ว ให้ใช้เพ่ือช่วยเหลือได้ ๒๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๕๐ ล้านบาท)                  
โดยต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือก่อน หากวงเงินไม่เพียงพอ ขอขยายวงเงินมายังกระทรวงการคลัง                   
ได้โดยตรง 
 ๓. แก้ไขเพิ่มเติมผู้มีอ านาจในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
  กรณีจังหวัดอ่ืน เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ ก .ช.ภ.จ. เนื่องจาก ก.ช.ภ.จ.                    
มีอ านาจหน้าที่ในการกลั่นกรองความเสียหาย ความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัย พิจารณาช่วยเหลือ 
ตลอดจนอนมุัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ เป็นต้น ดังนั้น จึงควรให้มีความรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ๔. ก าหนดเงื่อนไขการช่วยเหลือด้านการเกษตร 
 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เงินงบประมาณของตนเองในการป้องกันภัยที่เกิดจากโรคหรือ
การระบาดของสัตว์/พืชทุกชนิดก่อน เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้วและ
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงจะใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการของกระทรวงเกษตรฯ ได้  
 ๕. เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
โดยเพ่ิมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอีก ๒ หน่วยงาน ได้แก่ พาณิชย์จังหวัด และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
เพ่ือให้มีผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราคาสินค้าและการก่อสร้าง และเพ่ิมผู้แทนภาคเอกชน ๑ คน ได้แก่ 
ประธานหอการค้าจังหวัด หรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนเพ่ือให้มีข้อมูล/ความเห็นของภาคเอกชน
ประกอบการพิจารณา รวมทั้งเพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
  

๖. ยกเลิก... 
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 ๖. ยกเลิกการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการระหว่างหน่วยงานที่มีวงเงินทดรองราชการ
ตามล าดับขั้น เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติด้านการเงินระหว่างส่วนราชการตลอดจนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง              
ที่จังหวัดหรือส่วนราชการมักจะเลือกการขอขยายวงเงินทดรองราชการกับกระทรวงการคลังแทนการขอรับ
สนับสนุนเงินทดรองราชการระหว่างหน่วยราชการตามที่ก าหนด 
 ๗. ก าหนดระยะเวลาการชดใช้คืนเงินทดรองราชการ 
  เพ่ือเป็นการก ากับและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของส่วนราชการและจังหวัดได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และเป็นการรักษาวินัยทางการคลัง เนื่องจากมีการปรับลดวงเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัด      
จาก ๕๐ ล้านบาท เหลือ ๒๐ ล้านบาท โดยไม่มีวงเงินกลับคืนมาโดยอัตโนมัติ หากไม่รีบขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ
ชดใช้คืน 
  (๑) กรณีส่วนราชการใช้จ่ ายวงเงินทดรองราชการในอ านาจของตนเอง ให้ รวบรวมเอกสาร                            
ส่งส านักงบประมาณภายใน ๓๐ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง 
  (๒) กรณสี่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการฯ ให้ส่งใบส าคัญมายังหน่วยงาน
เจ้าของเงินทันทีภายใน ๓๐ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง และให้ส่วนราชการเจ้าของเงินรวบรวมใบส าคัญส่งให้         
ส านักงบประมาณทันที ทั้งนี้ ระยะเวลาด าเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจะต้องเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วันท าการ 
 ๘. แก้ไขหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง  
  จากเดิมที่ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคน      
ตามความจ าเป็น ท าหน้าที่จัดหาเจรจาต่อรองราคากับผู้มีอาชีพขาย หรือรับจ้างท างานนั้นโดยตรงในราคาซึ่งไม่สูง
กว่าราคาตลาดของท้องที่ในช่วงเวลาที่ภัยพิบัติเกิดข้ึน เป็น 
 (๑) การจัดหาพัสดุที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน และ ใช้เวลา
ด าเนินการหรือช่วยเหลือไม่เกิน ๗ วัน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๓ คน เพ่ือท าหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดหาเจรจาต่อรองและตกลงราคากับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้นโดยตรงในราคา        
ซึ่งไม่สูงกว่าราคาตลาดของท้องที่ในช่วงเวลาที่ภัยพิบัติเกิดข้ึน 
 (๒) การจัดหาพัสดุนอกเหนือจากเพ่ือการด ารงชีพและใช้เวลาด าเนินการ หรือช่วยเหลือมากกว่า 
๗ วันขึ้นไป ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกว่าด้วยการพัสดุ 
 ๙. ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม 
  ให้มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ  
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ปัญหาข้อร้องเรียน และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบโดยให้มีการตรวจสอบ
ติดตามท้ังในระดับพื้นท่ี (จังหวัด) และส่วนกลาง  
 (๑) คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) ท าหน้าที่ตรวจสอบในระดับพ้ืนที่จังหวัด      
และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามฯ ทราบ 
 (๒) คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง               
มีอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกัน           
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผู้แทนส านักงบประมาณ เป็นกรรมการ และผู้แทนกรมบัญชีกลาง           
เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 
๑๐. ปรับปรุง... 
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 ๑๐. ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอ่ืน ๆ 
  (๑) ปรับปรุงแก้ไขอ านาจหน้าที่ของ ก.ช.ภ.อ. จาก “ ส ารวจความเสียหาย” เป็น “ ส ารวจ
ตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลการส ารวจความเสียหาย” เนื่องจากการส ารวจความเสียหายเป็นภารกิจขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
  (๒) ปรับปรุงแก้ไขอ านาจหน้าที่ของ ก.ช.ภ.จ. “ พิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือ”                      
เป็น “กลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือ” 

 ๑๑. บทเฉพาะกาล 
   (๑) การด าเนินการและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเดิม จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ เว้นแต่การด าเนินการขั้นตอนใดที่ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
   (๒) ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราในการจ่ายเงินทดรอง
ราชการตามระเบียบใหม่ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่มีอยู่เดิมไปพลางก่อน  
             อนึ่ง กรมบัญชีกลางได้เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อกระทรวงการคลังแล้ว แต่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกระทรวง และอาจจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
   (๓) ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดแบบและเง่ือนไขรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการให้ใช้แบบ
และเงื่อนไขรายงานเดิม ไปพลางก่อน  
   (๔)ให้ผู้ซึ่ งด ารงต าแหน่งใน ก .ช.ภ.อ หรือ ก.ช.ภ.กอ. ,  ก.ช.ภ.จ. ตามระเบียบเดิม            
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวตามระเบียบนี้  
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