อัตราค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์
และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 (9 ด้าน)
5.1 ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ข้อ

รายการ

เงื่อนไข

จํานวนเงิน (บาท)

1

ค่าอาหารจัดเลี้ยง และถุงยังชีพ

เท่าทีจ่ ่ายจริง

2

ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

เท่าทีจ่ ่ายจริง

ค่าอาหารมื้อละไม่เกิน 30/วัน/คน
ถุงยังชีพชุดละไม่เกิน 500/ครอบครัว
ครอบครัวละไม่เกิน 3,500

3

ค่าน้ําบริโภคและใช้สอย

เท่าทีจ่ ่ายจริง

ตามความจําเป็น

4

ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจํา ซึ่งผู้ประสบภัย
เป็นเจ้าของ และที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร
ในวัด ที่ได้รับความเสียหายบางส่วน
ค่าวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจํา ซึ่งผู้ประสบภัยเป็น
เจ้าของ และที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัด
ที่ได้รับความเสียหายทัง้ หลัง
ค่าวัสดุซ่อมแซมยุ้งข้าว/โรงเรือน/คอกสัตว์ ทีไ่ ด้รับ
ความเสียหายบางส่วน
ค่าวัสดุสร้างยุง้ ข้าว/โรงเรือน/คอกสัตว์ ที่ได้รบั ความ
เสียหายทัง้ หลัง
ค่าอุปกรณ์แสงสว่างในที่อยู่อาศัยแทนของเดิม
ค่าเช่าที่พักไม่เกิน 7 วัน

เท่าทีจ่ ่ายจริง

หลังละไม่เกิน 20,000

เท่าทีจ่ ่ายจริง

หลังละไม่เกิน 30,000

เท่าทีจ่ ่ายจริง

ครอบครัวละไม่เกิน 3,000

เท่าทีจ่ ่ายจริง

ครอบครัวละไม่เกิน 8,000

เท่าทีจ่ ่ายจริง
เท่าทีจ่ ่ายจริง

ครอบครัวละไม่เกิน 200
คนละไม่เกิน 100/วัน

เท่าทีจ่ ่ายจริง

ครอบครัวละไม่เกิน 1,500/เดือน ไม่เกิน 2 เดือน

เท่าทีจ่ ่ายจริง
เท่าทีจ่ ่ายจริง
เท่าทีจ่ ่ายจริง

ครอบครัวละไม่เกิน 2,000
ครอบครัวละไม่เกิน 4,000
ครอบครัวละไม่เกิน 800

เท่าทีจ่ ่ายจริง
เท่าทีจ่ ่ายจริง
เท่าทีจ่ ่ายจริง
เท่าทีจ่ ่ายจริง
เท่าทีจ่ ่ายจริง
เท่าทีจ่ ่ายจริง
เท่าทีจ่ ่ายจริง
เท่าทีจ่ ่ายจริง
เท่าทีจ่ ่ายจริง

ตามความจําเป็น
ตามความจําเป็น
ไม่เกิน 1,500/1 ที่
ไม่เกิน 1,500/1 ที่
ตามความจําเป็น
ตามความจําเป็น
ไม่เกิน 1,000
ไม่เกิน 1,000
คนละไม่เกิน 500

เท่าทีจ่ ่ายจริง

ครอบครัวละไม่เกิน 10,000

5
6
7
8
9

10 ค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัยกรณีเช่าบ้านของผู้อนื่
และบ้านเช่าเสียหายทัง้ หลังหรือบางส่วนจนอยู่อาศัย
ไม่ได้
11 - ค่าดัดแปลงสถานที่เป็นทีพ่ ักชั่วคราว
- ค่าสร้างที่พกั ชั่วคราว
- ค่าผ้าใบ/ผ้าพลาสติก/วัสดุอื่นสําหรับกันแดด
กันฝน และป้องกันอุทกภัย
12 ค่าใช้จ่ายในการจัดสาธารณูปโภคในที่พกั ชั่วคราว
- ค่าไฟฟ้า/อุปกรณ์แสงสว่าง
- ค่าน้ําบริโภคและใช้สอย
- จัดสร้างห้องน้ํา 1 ที่ / 10 คน
- จัดสร้างห้องส้วม 1 ที่ / 10 คน
- จัดสร้างโรงครัว/ทีร่ ับประทานอาหาร
- จัดสร้างที่รองรับ ทําลาย หรือกําจัดขยะ
13 - ค่าเครื่องนุง่ หนุ่ม คนละ 2 ชุด
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา คนละ 2 ชุด
14 ค่าเครื่องนอน
15 ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและหรือเงินทุน
ประกอบอาชีพ

ข้อ
16

17

รายการ
ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
- กรณีบาดเจ็บสาหัส

เงื่อนไข

จํานวนเงิน (บาท)

- รักษาตัว
ในสถานพยาบาล
3 วันขึ้นไป
- รักษาตัวเกิน 30
วันขึ้นไป

เงินยังชีพ 2,000/เดือน จนกว่าจะออกจาก
สถานพยาบาล

- กรณีบาดเจ็บถึงขั้นพิการ

ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้

ช่วยเหลือเบือ้ งต้น 10,000
และเงินยังชีพคนละ 2,000/เดือน/ไม่เกิน 2 ปี

- กรณีสาธารณภัยขาดใหญ่ รุนแรง สะเทือนขวัญ

รักษาตัว
ในสถานพยาบาล
เสียชีวิต

ค่าปลอบขวัญผูบ้ าดเจ็บ รายละไม่เกิน 2,000 บาท

- ค่าจัดการศพ
- กรณีผู้ตายเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว

18

ค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาว

19

ค่าขนย้ายครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติที่จําเป็นต้อง
ย้ายถิ่นที่อยูใ่ หม่หรือกลับภูมิลําเนาเดิม

หัวหน้าครอบครัว
หรือเป็นผู้หารายได้
เลี้ยงดู
อุณหภูมิต่ํากว่า
15 องศาเซลเซียส
ติดต่อกันเกิน 3 วัน
เท่าทีจ่ ่ายจริง

จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 3,000

รายละไม่เกิน 25,000
ช่วยเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 25,000
คนละไม่เกิน 240
จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ 1,000,000
ครอบครัวละไม่เกิน 5,000

5.2 ด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผปู้ ระสบภัย
ข้อ
1
2

3

รายการ

เงื่อนไข

จํานวนเงิน (บาท)

ค่าช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้พกิ าร ซึ่งหัวหน้า
ตามความเหมาะสม ครอบครัวละไม่เกิน 5,000
ครอบครัวประสบภัยพิบัติจนเสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ
และจําเป็น
และไม่สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสขุ
ค่าช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษากรณีที่บดิ ามารดา
บิดามารดา หรือผู้
หรือผู้อุปการะ หรือผู้มีรายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัว อุปการะเสียชีวติ จาก
เสียชีวิตจากภัยพิบัติ
ภัยพิบัติ
- ค่าอุปกรณ์การเรียนการศึกษา
คนละไม่เกิน 3,000
- ค่าใช้จ่ายตามภารกิจประจําวัน เช่น ค่าพาหนะ
คนละ 500/1 ภัย หรือ 1 เหตุการณ์
ไปสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
เฉพาะพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติ
- ค่าอุปกรณ์การฝึกอาชีพ
เท่าทีจ่ ่ายจริง
คนละไม่เกิน 2,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร
เท่าทีจ่ ่ายจริง
วันละไม่เกิน 500 (ไม่เกิน 10 วัน)
- ค่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน ปฏิบัติการฝึกอบรม
เท่าทีจ่ ่ายจริง
ไม่เกิน 10,000
- ค่าอุปกรณ์ในการลงทุนประกอบอาชีพ
ครอบครัวละไม่เกิน 4,000
เท่าทีจ่ ่ายจริง

5.3. ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ข้อ
1
2

3

4

5

รายการ

เงื่อนไข

จํานวนเงิน (บาท)

จัดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชน
ที่เจ็บป่วยจากภัยพิบัติในสถานพยาบาลหรือหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่
ค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์
- ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ทําความสะอาดบ่อน้ําตื้น

เท่าทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 50,000/คน ตามอัตราค่าบริการของสถาน
บริการสาธารณสุข

-

บ่อน้ําละไม่เกิน 30

- น้ําดื่มแก่ครอบครัวทีข่ าดแคลนน้ําสะอาดบริโภค

-

ครอบครัวละไม่เกิน 200

- ค่าอาหารเสริมโปรตีนเพื่อฟืน้ ฟูร่างกาย
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ปรับปรุงสุขาภิบาลและอานามัยสิ่งแวดล้อม)

-

ครอบครัวละไม่เกิน 500

- ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ทําความสะอาดบ่อน้ํา
สาธารณะ ติดตัง้ ประปาสนาม ทําลายแหล่งแพร่
เชื้อโรค

เท่าทีจ่ ่ายจริง

ตามความจําเป็น

- ค่าใช้จ่ายเป่าล้างบ่อบาดาล
- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บา้ น
- ค่าสารเคมีและวัสดุในกิจกรรมล้างตลาด
(ผงปูนคลอรีน 65% และถุงดําใส่ขยะ)

เท่าทีจ่ ่ายจริง

แห่งละไม่เกิน 4,600
แห่งละไม่เกิน 26,580
ตามความจําเป็น

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทดสอบเชื้ออุจจาระร่วง
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
เพื่อนําส่งอุจจาระ/ตัวอย่างน้ํา

-

ตัวอย่างละไม่เกิน 100
ตัวอย่างละไม่เกิน 15/25

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
สําหรับการทดสอบอาหาร
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์สําหรับตรวจวินิจฉัย
โรคเสปโตสไปโรซีส
- ค่ายาและวชภัณฑ์สําหรับควบคุมการแพร่
โรคระบาด
จัดหาวัสดุในการเก็บตัวอย่างอากาศ
- ค่าวัสดุสําหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง

-

ตัวอย่างละไม่เกิน 30

-

ตัวอย่างละไม่เกิน 50

-

ตัวอย่างละไม่เกิน 4,020

- ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างน้ํายาวิเคราะห์ตะกั่ว

-

ตัวอย่างละไม่เกิน 500

- ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างน้ํายาและสารเคมีวิเคราะห์
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์, แก๊สไนโตรเจน
ไดออกไซด์
ค่าซ่อมแซมสถานบริการสาธารณสุขรวมทัง้ ครุภัณฑ์

-

ตัวอย่างละไม่เกิน 300

-

เฉพาะรายการที่มีความจําเป็น

คนละไม่เกิน 68

ข้อ
6

รายการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับเจ้าหน้าทีท่ ี่ออก
ปฎิบัติงาน
- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เงื่อนไข
-

จํานวนเงิน (บาท)
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ

ออกปฏิบัตงิ านไม่เกิน
10 คน/หน่วย/ครั้ง

- หน่วยสาธิตประปาสนาม

ออกปฏิบัตงิ าน
ครั้งละไม่เกิน 5 คน

- หน่วยสาธิตการล้างบ่อน้ํา

ออกปฏิบัตงิ าน
ครั้งละไม่เกิน 3 คน

- หน่วยเป่าล้างบ่อน้ําบาดาลประปาหมู่บ้าน

ออกปฏิบัตงิ าน
ครั้งละไม่เกิน 3 คน

- หน่วยสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

ออกปฏิบัตงิ าน
ไม่เกิน 3 คน/หน่วย/
ครั้ง

- หน่วยปฏิบัติงานด้านควบคุมป้องกันโรค

ออกปฏิบัตงิ าน
ครั้งละไม่เกิน 3 คน

5.4 ด้านพืช
ข้อ
1

2

รายการ
กรณีพืชอายุสั้นเสียหาย
- พันธุ์พืชอายุสั้น

เงื่อนไข

จํานวนเงิน (บาท)

ไม่เกินร้อยละ 100
ของพื้นที่เสียหาย

ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด

- พันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น

ไม่เกินร้อยละ 25
ของพื้นที่เสียหาย

ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด

- ช่วยเหลือด้านสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
หรือสารเคมีหรืออินทรีย์วัตถุ

ไม่เกินร้อยละ 50 ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด
ของพื้นทีท่ ี่ให้ความ
ช่วยเหลือ

กรณีไม้ยืนต้นเสียหาย
- พันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น
- ช่วยเหลือด้านสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
หรือสารเคมีหรืออินทรีย์วัตถุ

ไม่เกินร้อยละ 100
ของพื้นที่เสียหาย

ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด

ไม่เกินร้อยละ 50
ของพื้นที่เสียหาย

ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด

ข้อ
3

4
5

6
7

รายการ

เงื่อนไข

กรณีพืชที่ปลูกได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
- ช่วยเหลือด้านสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
หรือสารเคมีหรืออินทรีย์วัตถุ

ทําให้ชะงักการ
เจริญเติบโตไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของพื้นที่
ฟื้นฟูได้
กรณีพื้นทีท่ ําการเพาะปลูกถูกหิน ดิน ทราย ไม้
ไม่สามารถเพาะปลูก
โคลน รวมทั้งซากวัสดุทกุ ชนิดทับถม
ได้ขนาดพื้นที่ไม่เกิน
5 ไร่
กรณีราษฎรมีความจําเป็นต้องขนย้ายปัจจัยการผลิต
คาดว่าจะได้รับ
และผลผลิต
ผลกระทบจาก
ภัยพิบัติให้ชว่ ยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 50 ของ
ปัจจัยการผลิต
กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชให้ดําเนินการ
จัดหายาเคมี สารเคมี หรืออินทรียว์ ัตถุ ตลอดจน
อุปกรณ์ในการป้องกัน
เกษตรกรที่ได้รบั การช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียนด้านพืชกับหน่วยงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิด
ภัยพิบัติแล้วเท่านั้น

จํานวนเงิน (บาท)
ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด

ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด
ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด

ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด
-

5.5 ด้านประมง
ข้อ

รายการ

เงื่อนไข

1

ให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีเกิด
ภัยพิบัติขึ้นในพืน้ ที่เฉพาะแห่งภายในพื้นที่จังหวัด
หรือเป็นภัยพิบตั ิเล็กน้อย และมีความเสียหายนั้นอยู่
ในระดับที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยอํานาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ํา อาหารสัตว์น้ํา วัสดุ
ทางการประมง สารเคมี และยารักษาโรคที่จําเป็น
เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียนด้านประมงกับหน่วยงานของกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดพิบัติแล้ว
เท่านั้น

-

ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด

-

ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด

2
3

-

จํานวนเงิน (บาท)

-

5.6 ด้านปศุสัตว์
ข้อ

รายการ

1

จัดหาพืชอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ ให้แก่สตั ว์ของ
เกษตรกร

2

จัดหาวัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่อป้องกันโรค
และกําจัดโรค การฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง
ให้การสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์

3
4
5

เงื่อนไข

จํานวนเงิน (บาท)

ในกรณีทขี่ าดแคลน ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด
และมีผลกระทบต่อ
ชีวิตสัตว์
ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด

แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
เสียหาย
ให้การช่วยเหลือค่าพันธุ์สัตว์
สัตว์ตายหรือสูญหาย ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด
เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียนด้านปศุสัตว์กับหน่วยงานของกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบตั ิแล้ว
เท่านั้น

5.7 ด้านการเกษตรอื่น
ข้อ

รายการ

เงื่อนไข

1

ค่าปรับเกลี่ยพืน้ ที่ ไถพรวน ยกร่อง การก่อสร้าง
คันดิน
ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทาน
เฉพาะในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการระบายน้ํา
ค่าจ้างเหมารถยนต์ รถไฟ เรือ
- ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน

-

ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด

สามารถใช้งานได้
ในช่วงฉุกเฉิน

ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด

จ่ายเป็นรายวัน

ตามราคาท้องถิน่

เท่าทีจ่ ่ายจริง

ตามความจําเป็น

2
3

- ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ

จํานวนเงิน (บาท)

5.8 ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ

รายการ

1

จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับ
ยานพาหนะบรรทุกน้ําของทางราชการ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/เอกชน ที่นํามาช่วยเหลือ
ภัยแล้ง

2

จัดหาภาชนะรองรับน้ํา

เงื่อนไข

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนราษฏร
ตามความจําเป็น
จํานวนวัน ระยะทาง
และจํานวน
ยานพาหนะ
-

ตามความจําเป็น

ข้อ
3
4
5

รายการ

- สะพานไม้ทางเดินชั่วคราวในเขตชุมชน

7

8

9

จํานวนเงิน (บาท)

ซ่อมแซมภาชนะรองรับน้ํา/ปรับปรุงซ่อมแซม
ก.ช.ภ.อ./กอ.
ตามความจําเป็น
บ่อน้ําบาดาลและบ่อน้ําตื้น
ควบคุม
จัดหาวัสดุ (กระสอบทราย ดิน ลูกรัง เสาเข็ม ไม้แบบ ลดอันตรายที่จะทํา ตามความจําเป็น
เป็นต้น) เพื่อนําไปป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์
ความเสียหาย
เฉพาะหน้า
ต่อส่วนรวม
ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย - กรณีเร่งด่วน
ตามความจําเป็น
ซึ่งมิได้อยูใ่ นความรับผิดชอบของส่วนราชการ
จําเป็น
- ไม่ซ้ําซ้อนกับ
โครงการที่ได้รับ
งบประมาณ
- สะพานหรือถนน หรือถนนที่มที ่อระบายน้ํา
ให้กอ่ สร้างสะพานคอนกรีตทดแทน หรือ
ก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราว หรือท่อเหลี่ยม คสล.

6

เงื่อนไข

- เพื่อทดแทน
ของเดิมเท่าที่
จําเป็นเร่งด่วน
กรณีสร้างสะพาน
คอนกรีตไม่เกิน
45 วัน (สะพาน
ขนาดเล็กๆ เพือ่
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร)

- เกิดภัยพิบตั ิเป็น
ระยะเวลานาน
ราษฎรเดือดร้อน
จ้างเหมาตัด ราน หรือริดต้นไม้ หรือกิ่งไม้ที่หักโค่น
ทําความเสียหายแก่
สิ่งสาธารณประโยชน์
หรือทรัพย์สินทาง
ราชการ
จ้างเหมากําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําที่อุดช่องทางน้ํา
สิ่งสาธารณประโยชน์
เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ํา ทําให้เกิดความ
หรือ กิ่งไม้ เศษสวะ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกัน
ฯลฯ เป็นอุปสรรค
ต่อการระบายน้าํ
ทําให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เครื่องจักรกลของทาง
ราชการที่นํามาใช้
ในการป้องกันมิให้
น้ําท่วม (ขุดดินทําคัน
กั้นน้ํา กําจัดสิ่งกีด
ขวางทางน้ํา)
ค่าขุดลอกเปิดทางน้ํา ค่าจ้างในการสร้างแนวป้องกัน
หรือจัดซื้อวัสดุเพื่อสร้างแนวป้องกันพื้นที่การเกษตร

ตามความจําเป็น

ตามความจําเป็น
ตามความจําเป็น

ตามความจําเป็น

ตามความจําเป็น

ตามความจําเป็น

5.9 ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ข้อ

รายการ

1

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ยานพาหนะของทางราชการ/
เอกชน ที่ช่วยโดยสมัครใจ และไม่คิดมูลค่า

2

- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมทัง้ ค่า
กระแสไฟฟ้าสําหรับเครื่องสูบน้ําของทางราชการ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงื่อนไข

ชํารุดเสียหาย
ตามความจําเป็น
ในระหว่างปฏิบตั ิงาน
ซ่อมให้อยู่ในสภาพ
เดิมเฉพาะกรณี
จําเป็นเร่งด่วน
ตามความจําเป็น

- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมทัง้
ค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับเครื่องสูบน้ําของเอกชน

3

4

5

6

จํานวนเงิน (บาท)

เครื่องสูบน้ําของทาง ตามความจําเป็นและประหยัด
ราชการมีจํานวนไม่
เพียงพอและการให้
ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือตนเอง
การให้ราษฎรมีส่วน ตามความจําเป็นและประหยัด
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยานพาหนะ
ของทางราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เอกชน ร่วมในการช่วยเหลือ
ที่นํามาใช้ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือโดยสมัครใจและไม่คิด
ตนเอง
มูลค่า
ค่าเช่าหรือจ้างเหมาเครื่องสูบน้ํา/ยานพาหนะ
เครื่องสูบน้ํา/
จ่ายค่าเช่าเป็นรายวันตามราคาท้องถิ่น
ยานพาหนะของทาง
ราชการมีไม่เพียงพอ
และไม่สามารถขอ
ความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนได้
ค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทัง้ ให้ใช้เจ้าหน้าทีข่ อง ตามอัตราค่าแรงงานขั้นต่ําตามประกาศกระทรวง
จ้างเหมาแรงงานจัดหีบห่อ
ส่วนราชการก่อน
แรงงาน
กรณีเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอให้จ้าง
บุคคลภายนอกได้
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน การปฏิติงานนอกเวลา -กรณีงบประมาณ
เบิกจ่ายตามตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของข้าราชการ/ลูกจ้าง ปกติไม่เพียงพอ หรือ
ของทางราชการ
มิได้ตั้งไว้เพื่อการนี้
(2) ค่าตอบแทน (ผูท้ ี่มิใช่ข้าราชการ/ลูกจ้างฯ)
-ตามจํานวน
ตามอัตราค่าแรงงานขั้นต่ําตามประกาศกระทรวง
ผู้ปฏิบัติงาน
แรงงาน
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ควบคุมเครื่องสูบน้ํา

-จํานวน 1 คน ต่อ 1
จุด ที่ตงั้ เครือ่ งสูบน้ํา

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนคนขับรถยนต์บรรทุก
เครื่องสูบน้ํา วัสดุ และครุภัณฑ์

-จํานวน 1 คน ต่อ
รถยนต์ 1 คัน

ข้อ

รายการ

เงื่อนไข

7

ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าทีข่ องทางราชการและผู้มา
ให้ความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง และติดต่อสื่อสาร

ต้องไม่ได้รับเงินอื่น
ใดจากทางราชการ
เท่าทีจ่ ่ายจริง

มื้อละไม่เกิน 30/คน

ค่าวัสดุสํานักงาน/วัสดุหีบห่อ/ค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ที่จําเป็น เช่น ค่าเช่นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เกี่ยวเนื่องในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

เบิกจ่ายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

8
9

จํานวนเงิน (บาท)

ตามความจําเป็น

สรุปหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2552
ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสตั ว์
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป)
ข้อ
1

2

3

รายการ
ด้านพืช
การให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน
1.1 กรณีพืชที่เสียหาย
- ข้าว
- พืชไร่
- พืชสวน และอื่นๆ
1.2 กรณีพืชสวนและไม้ยืนต้น ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ทําให้ชะงัก
การเจริญเติบโต แต่ไม่ตาย และยังอยูใ่ น
สภาพฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้
ด้านประมง
- ปลาทุกชนิดในบ่อดิน/นาข้าว
- กุ้ง ปู และหอย
- สัตว์น้ําที่เลี้ยงในกระชัง/บ่อซีเมนต์
และอื่นๆ เช่น ปลาสวยงาม กบ
ตะพาบน้ํา เป็นต้น
ด้านปศุสัตว์ (สัตว์เลี้ยงตาย/สูญหาย)
- โค กระบือ
- สุกร
- แพะ แกะ
- เป็ด
- ไก่พื้นเมือง หรือลูกผสมพื้นเมือง
- ไก่พันธุ์ไข่/เนือ้
- ห่าน
- นกกระทา
- นกกระจอกเทศ

เงื่อนไข

จํานวน(บาท)

606/ไร่
837/ไร่
912/ไร่
287/ไร่

(คิดเฉพาะพื้นทีเ่ ลี้ยง)
รายละไม่เกิน 5 ไร่
3,406/ไร่
รายละไม่เกิน 5 ไร่
9,098/ไร่
รายละไม่เกิน 80 ตาราง 257/ตารางเมตร
เมตร
ไม่เกิน 2 ตัว
ไม่เกิน 10 ตัว
ไม่เกิน 10 ตัว
ไม่เกิน 1,000 ตัว
ไม่เกิน 300 ตัว
ไม่เกิน 1,000 ตัว
ไม่เกิน 300 ตัว
ไม่เกิน 1,000 ตัว
ไม่เกิน 10 ตัว

3,600-15,800/ตัว
1,200/2,500/ตัว
1,400/ตัว
15/40/ตัว
20/40/ตัว
15/35/60ตัว
50/ ตัว
5/10/ตัว
2,000/ตัว

