
116

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอหารือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า จากเหตุภัยพิบัติ วาตภัย 

ท�าให้บ่อเลี้ยงกุ้งได้รับความเสียหายจากอวน  และเชือกกันนกที่คลุมบ่อกุ้งถูกลมพัด ดึงรั้งมอเตอร์ เครื่องตีน�้าตกลงใน

บ่อ แกนเหลก็หกังอ  เครือ่งตนี�า้หยดุท�างาน ไฟฟ้าดบั ท�าให้กุง้ขาวทีเ่ลีย้งไว้ในบ่อขาดออกซเิจนเป็นเวลานาน จนในทีส่ดุ

กุ้งตายยกบ่อ  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องจับกุ้งก่อนก�าหนด ท�าให้เกิดความเสียหาย รวมจ�านวน  ๑๕ ราย  สามารถช่วย

เหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ 

ตามหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕.๑.๑๑ ค่าเครื่อง

มือประกอบอาชีพ หรือเงินทุน ส�าหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ

เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท และข้อ  ๕.๔.๒ ด้านประมง ให้ด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่

สัตว์น�้าตายหรือเสียหาย  โดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้า อาหารสัตว์ วัสดุทางการประมง  สารเคมีและยารักษาโรคที่จ�าเป็น

ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนด ตามความจ�าเป็น และเหมาะสม  

ตามหลกัเกณฑ์วธิปีฏบิตัปิลกีย่อยเกีย่วกบัการให้ความช่วยเหลอืด้านการเกษตรผูป้ระสบภัยพบัิตกิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ข้อ ๕.๒ ด้านประมง ได้หรือไม่

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมิตร  ศิลป์ประเสริฐ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
โทร./โทรสาร.  ๐๓๒-๖๐๔๕๗๑
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ที่ ปข ๐๐๒๑/๙๒๑๕   กรมบัญชีกลาง

   ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

   ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๒

เรื่อง ขอหารือกรณีปลาตายเนื่องจากน�้าเสีย

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ้างถึง หนงัสอืกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๖๑๗/๑๔๖๕  ลงวนัท่ี ๓ มนีาคม ๒๕๕๒

 ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า จังหวัดปราจีนบุรีขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีจังหวัดได้

เปิดประตูระบายน�้าคลองสารภีในพื้นที่อ�าเภอเมืองและอ�าเภอบ้านสร้าง  เพ่ือระบายน�้าออกจากนาข้าวของราษฎร  

แต่เนื่องจากน�้าที่ระบายออกลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี เกิดเน่าเสีย  ท�าให้ปลาของราษฎรที่เลี้ยงไว้ในกระชังตามแม่น�้า

ปราจีนบรุตีาย  กรณทีีป่ลาตายดงักล่าวจะถอืเป็นภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิทีส่ามารถให้ความช่วยเหลอืตามระเบยีบกระทรวง

การคลงัฯ ได้หรอืไม่  และหากเป็นภัยพบัิตจิะก�าหนดเป็นภยัพบิตัตอิะไร  ซึง่กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัพจิารณา

เห็นว่า การที่จังหวัดจ�าเป็นต้องเปิดประตูระบายน�้าเพื่อให้ชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ตามฤดูกาลเป็นภารกิจตาม

อ�านาจหน้าทีข่องทางราชการ ทีน่�า้ซึง่ระบายออกจากนาข้าวลงสูแ่ม่น�า้ปราจนีบรุ ีมภีาวะเน่าเสยีส่งผลกระทบท�าให้ปลา

ทีร่าษฎรเลีย้งไว้ในกระชงัในแม่น�า้ปราจนีบรีุตายเป็นบริเวณกว้างมลัีกษณะเป็นเหตุภยัพิบติั แต่เนือ่งจากเหตภุยัพบัิตดิงั

กล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งจังหวัดและราษฎรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี ต่างก็ทราบ

ก�าหนดการเปิดประตูระบายน�้าล่วงหน้าและคาดหมายได้ถึงผลกระทบจากน�้าเสียที่ระบายลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี เหตุภัย

พบิตัดิงักล่าวจงึไม่มลีกัษณะเป็นภยัพบัิตกิรณฉีกุเฉนิตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการฯ ด้วยเหตุ

นีจั้งหวดัปราจนีบุรจีงึไม่สามารถประกาศภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ เพือ่ให้การช่วยเหลอืราษฎรตามระเบยีบได้ จงึขอหารอืว่า  

ความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจังหวัดปราจีนบุรี จ�าเป็นต้องเปิด

ประตรูะบายน�า้เพือ่ระบายน�า้ออกจากนาข้าว ให้ชาวนาสามารถเกบ็เกีย่วข้าวได้ตามฤดูกาลเป็นภารกจิตามอ�านาจหน้าที่

ของทางราชการ การที่น�้าซึง่ระบายออกจากนาขา้วลงสู่แมน่�้าปราจีนบรุี มีภาวะเน่าเสียสง่ผลกระทบท�าใหป้ลาที่ราษฎร

เลีย้งไว้ในกระชงัในแม่น�า้ปราจนีบุร ีตายเป็นบรเิวณกว้าง แต่กรณดีงักล่าวเป็นเรือ่งทีม่ไิด้เกดิขึน้โดยปัจจบุนัทนัด่วนและ

อยู่ในข่ายที่สามารถป้องกันได้  จึงมิใช่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่จะด�าเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการ
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ส�านักงานกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐
โทรสาร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

คลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ความ

เห็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงถูกต้องแล้ว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ที่ มท ๐๖๑๗/๑๔๖๕   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

   ๓ มีนาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง ขอหารือกรณีปลาตายเนื่องจากน�้าเสีย

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๓๔/๑๓๘๖  ลงวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒

 ด้วยจังหวดัปราจีนบุรขีอหารอืแนวทางปฏบัิตติามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีจังหวัดมีความจ�าเป็นต้องเปิดประตู

ระบายน�้าคลองสารภี ในพื้นที่อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี และอ�าเภอบ้านสร้าง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุก

ปี เพือ่ระบายน�้าออกจากนาขา้ว  ให้ชาวนาสามารถเก็บเก่ียวข้าวได้ตามฤดูกาล แต่เนือ่งจากน�้าทีเ่กบ็กกัไว้เป็นเวลานาน

เกิดการเน่าเสีย เมื่อระบายน�้าลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี ก็จะท�าให้ปลาที่ราษฎรเลี้ยงไว้ในกระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี ตายเป็น

บริเวณกว้าง จังหวัดได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวตามหลักวิชาการแล้ว และแจ้งเตือนราษฎรผู้

เลี้ยงปลาในกระชังให้ทราบล่วงหน้าก่อนการระบายน�้าทุกครั้ง แต่ยังมีความสูญเสียเกิดขึ้นจึงขอหารือดังนี้

 ๑. การเกดิเหตปุลาทีร่าษฎรเลีย้งไว้ในกระชงัในแม่น�า้ปราจนีบรุตีาย เพราะน�า้เสยีทีจ่งัหวดัได้ท�าการ

ระบายจากประตรูะบายน�า้คลองสารภดีงักล่าว ข้างต้น ถอืเป็นภยัพบัิตกิรณฉีกุเฉนิตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วย

เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

 ๒. หากเป็นภัยพิบัติที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ตามระเบียบฯ ในข้อ ๑ การประกาศภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน จะก�าหนดให้เป็นภัยพิบัติอะไรรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัพจิารณาแล้วเหน็ว่า  การทีจ่งัหวัดปราจนีบรุจี�าเป็นต้องเปิดประตู

ระบายน�า้เพือ่ระบายน�า้ออกจากนาข้าว ให้ชาวนาสามารถเก็บเก่ียวข้าวได้ตามฤดกูาลเป็นภารกจิตามอ�านาจหน้าทีข่อง

ทางราชการ การที่น�้าซึ่งระบายออกจากนาข้าวลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี มีภาวะเน่าเสียส่งผลกระทบท�าให้ปลาที่ราษฎร

เล้ียงไว้ใน กระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี ตายเป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะเป็นเหตุภัยพิบัติ แต่เนื่องจากเหตุภัยพิบัติดัง

กล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีและราษฎรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี  

ต่างก็ทราบก�าหนดการเปิดประตูระบายน�้าคลองสารภีล่วงหน้า และคาดหมายได้ถึงผลกระทบจากน�้าเสียที่ระบายลง

สู่แม่น�้าปราจีนบุรี เหตุภัยพิบัติดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

เงินทดรองราชการฯ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดปราจีนบุรีจึงควรมีการวางแผนด�าเนินการแก้ไขปัญหา

โดยใช้จ่ายจากงบประมาณปกติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในส่วนของการปรับปรุงสภาพแหล่งน�้าและสภาพน�้ามิ

ให้เกิดการเน่าเสีย และการชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ด้วยเหตุนี้จังหวัดปราจีนบุรีจึงไม่สามารถประกาศภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรตามระเบียบที่อ้างถึงได้  จึงขอหารือว่าความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
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ส�านักงานกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐
โทรสาร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

คลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ความ

เห็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงถูกต้องแล้ว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

119

ที่ มท ๐๖๑๗/๑๔๖๕   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

   ๓ มีนาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง ขอหารือกรณีปลาตายเนื่องจากน�้าเสีย

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๓๔/๑๓๘๖  ลงวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒

 ด้วยจงัหวดัปราจนีบรุขีอหารอืแนวทางปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีจังหวัดมีความจ�าเป็นต้องเปิดประตู

ระบายน�้าคลองสารภี ในพื้นที่อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี และอ�าเภอบ้านสร้าง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุก

ปี เพือ่ระบายน�้าออกจากนาขา้ว  ให้ชาวนาสามารถเกบ็เกี่ยวข้าวได้ตามฤดูกาล แต่เนือ่งจากน�้าทีเ่กบ็กกัไว้เป็นเวลานาน

เกิดการเน่าเสีย เมื่อระบายน�้าลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี ก็จะท�าให้ปลาที่ราษฎรเลี้ยงไว้ในกระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี ตายเป็น

บริเวณกว้าง จังหวัดได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวตามหลักวิชาการแล้ว และแจ้งเตือนราษฎรผู้

เลี้ยงปลาในกระชังให้ทราบล่วงหน้าก่อนการระบายน�้าทุกครั้ง แต่ยังมีความสูญเสียเกิดขึ้นจึงขอหารือดังนี้

 ๑. การเกดิเหตปุลาท่ีราษฎรเลีย้งไว้ในกระชงัในแม่น�า้ปราจนีบรุตีาย เพราะน�า้เสยีทีจ่งัหวดัได้ท�าการ

ระบายจากประตรูะบายน�า้คลองสารภดีงักล่าว ข้างต้น ถอืเป็นภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วย

เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

 ๒. หากเป็นภัยพิบัติที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ตามระเบียบฯ ในข้อ ๑ การประกาศภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน จะก�าหนดให้เป็นภัยพิบัติอะไรรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัพจิารณาแล้วเหน็ว่า  การทีจ่งัหวดัปราจนีบรุจี�าเป็นต้องเปิดประตู

ระบายน�า้เพือ่ระบายน�า้ออกจากนาข้าว ให้ชาวนาสามารถเกบ็เกีย่วข้าวได้ตามฤดูกาลเป็นภารกจิตามอ�านาจหน้าทีข่อง

ทางราชการ การท่ีน�้าซึ่งระบายออกจากนาข้าวลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี มีภาวะเน่าเสียส่งผลกระทบท�าให้ปลาที่ราษฎร

เลี้ยงไว้ใน กระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี ตายเป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะเป็นเหตุภัยพิบัติ แต่เนื่องจากเหตุภัยพิบัติดัง

กล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีและราษฎรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี  

ต่างก็ทราบก�าหนดการเปิดประตูระบายน�้าคลองสารภีล่วงหน้า และคาดหมายได้ถึงผลกระทบจากน�้าเสียที่ระบายลง

สู่แม่น�้าปราจีนบุรี เหตุภัยพิบัติดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

เงินทดรองราชการฯ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดปราจีนบุรีจึงควรมีการวางแผนด�าเนินการแก้ไขปัญหา

โดยใช้จ่ายจากงบประมาณปกติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในส่วนของการปรับปรุงสภาพแหล่งน�้าและสภาพน�้ามิ

ให้เกิดการเน่าเสีย และการชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ด้วยเหตุนี้จังหวัดปราจีนบุรีจึงไม่สามารถประกาศภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรตามระเบียบที่อ้างถึงได้  จึงขอหารือว่าความเห็นของกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
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 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทราบ

ด้วย เพื่อจักได้แจ้งให้จังหวัดปราจีนบุรีทราบต่อไป

ส�านักงานกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐
โทรสาร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีสมบัติ  พรประสิทธิ์)
ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓ มี.ค.๒๕๕๒

121

ที่ ปจ ๐๐๓๔/๑๓๘๖   ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

   ถนนสุวินทวงศ์ ปจ.๒๕๒๓๐

   ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๒

เรื่อง ขอหารือกรณีปลาตายเนื่องจากน�้าเสีย

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ด้วยในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ทุกปี  จังหวัดปราจีนบุรี มีความจ�าเป็นต้องเปิดประตูระบาย

น�้าคลองสารภี  ในพื้นที่อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี และอ�าเภอบ้านสร้างลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อระบายน�้าที่เก็บกักไว้

ช่วยเหลอืเกษตรกรทีเ่พาะปลกูข้าวให้ท�าการเก็บเก่ียวข้าวได้  ซึง่การเปิดประตรูะบายน�า้คลองสารภ ีเพือ่ระบายน�า้ออก

จากนาข้าวลงสูแ่ม่น�า้ปราจนีบรุ ี ท�าให้เกดิผลกระทบต่อเกษตรกรทีเ่ลีย้งปลากระชงัในแม่น�า้ปราจนีบุร ีเนือ่งจากน�า้ทีเ่ก็บ

กักไว้เป็นเวลานานเกิดภาวะน�้าเสียพอระบายน�้าลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี อาจท�าให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี 

ของเกษตรกรตายเป็นบริเวณกว้างได้  ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ ดังนี้

 ๑. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น

  ๑.๑ ปรบัปรงุประตรูะบายน�า้ จากแบบโค้งเปลีย่นเป็นประต ู๒ บาน เลือ่นขึน้และลงเพือ่ป้องกัน

ตะกอนที่จะไหลไปกับน�้า

  ๑.๒ รณรงค์จัดท�าน�้าหมักชีวภาพ EM ส�าหรับเทลงในแม่น�้าเพื่อให้น�้ามีคุณภาพดีขึ้น

  ๑.๓ การเพิ่มค่าออกซิเจนในน�้าโดยใช้เครื่องสูบน�้า สูบน�้าแล้วพ่นไปในอากาศ

  ๑.๔ การจัดเรอืตรวจการณ์ และเจ้าหน้าท่ีเพือ่ตรวจสอบและจับกมุผูก้ระท�าความผดิกฎหมายประมง

  ๑.๕ วางระบบบริหารจัดการ การเปิด-ปิดประตูระบายน�้า

  ๑.๖ แต่งตัง้คณะท�างานก�ากับดแูลการปล่อยน�า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรมลงสูแ่ม่น�า้ล�าคลอง

  ๑.๗ ประสานกรมควบคุมมลพิษให้จัดเจ้าหน้าที่มาประจ�าในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม  

เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาน�้าเสีย

  ๑.๘ ขอความร่วมมือจากราษฎรให้งดใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชในช่วงท�านาปรัง ให้มาใช้สาร

อินทรีย์แทน

  ๑.๙ ลดการเลี้ยงปลาในกระชัง ควบคุมการก่อสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า และอนุมัติให้เลี้ยงปลาใน

กระชังได้ตามที่จังหวัดก�าหนด ขอให้เกษตรกรลดการเลี้ยงปลาในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม

 ๒. การแก้ไขปัญหาระยะยาว

  ๒.๑ จดัระบบชลประทานและปรบัเปลีย่นพนัธุข้์าวทีม่ใีบน้อย เพือ่ลดการเน่าเสยีหรอืหมกัหมม

  ๒.๒ ขอสนับสนุนน�้าจากอ่างเก็บน�้าขุนด่านปราการชล เพื่อช่วยเจือจางความสกปรกของน�้าใน

คลองสารภี

  ๒.๓ อบรมกลุ่มผู้ใช้น�้าให้มีความรู้และความร่วมมือตรวจสอบคุณภาพน�้า

  ๒.๔ สร้างระบบนิเวศน์ให้แม่น�้า  จัดหาพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงแม่น�้า

  ๒.๕ สร้างจติส�านกึให้ประชาชนเข้าใจการปฏบิตังิานของทางราชการให้นกึถงึประโยชน์ของส่วน

รวมมากกว่าส่วนตัว
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทราบ

ด้วย เพื่อจักได้แจ้งให้จังหวัดปราจีนบุรีทราบต่อไป

ส�านักงานกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๒๐
โทรสาร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีสมบัติ  พรประสิทธิ์)
ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓ มี.ค.๒๕๕๒

121

ที่ ปจ ๐๐๓๔/๑๓๘๖   ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

   ถนนสุวินทวงศ์ ปจ.๒๕๒๓๐

   ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๒

เรื่อง ขอหารือกรณีปลาตายเนื่องจากน�้าเสีย

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ด้วยในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ทุกปี  จังหวัดปราจีนบุรี มีความจ�าเป็นต้องเปิดประตูระบาย

น�้าคลองสารภี  ในพื้นที่อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี และอ�าเภอบ้านสร้างลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อระบายน�้าที่เก็บกักไว้

ช่วยเหลอืเกษตรกรทีเ่พาะปลกูข้าวให้ท�าการเกบ็เกีย่วข้าวได้  ซ่ึงการเปิดประตูระบายน�า้คลองสารภ ีเพ่ือระบายน�า้ออก

จากนาข้าวลงสูแ่ม่น�า้ปราจนีบุร ี ท�าให้เกดิผลกระทบต่อเกษตรกรทีเ่ลีย้งปลากระชงัในแม่น�า้ปราจนีบรุ ีเนือ่งจากน�า้ทีเ่กบ็

กักไว้เป็นเวลานานเกิดภาวะน�้าเสียพอระบายน�้าลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี อาจท�าให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังในแม่น�้าปราจีนบุรี 

ของเกษตรกรตายเป็นบริเวณกว้างได้  ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ ดังนี้

 ๑. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น

  ๑.๑ ปรบัปรงุประตรูะบายน�า้ จากแบบโค้งเปลีย่นเป็นประต ู๒ บาน เลือ่นขึน้และลงเพือ่ป้องกนั

ตะกอนที่จะไหลไปกับน�้า

  ๑.๒ รณรงค์จัดท�าน�้าหมักชีวภาพ EM ส�าหรับเทลงในแม่น�้าเพื่อให้น�้ามีคุณภาพดีขึ้น

  ๑.๓ การเพิ่มค่าออกซิเจนในน�้าโดยใช้เครื่องสูบน�้า สูบน�้าแล้วพ่นไปในอากาศ

  ๑.๔ การจดัเรอืตรวจการณ์ และเจ้าหน้าทีเ่พือ่ตรวจสอบและจบักมุผูก้ระท�าความผดิกฎหมายประมง

  ๑.๕ วางระบบบริหารจัดการ การเปิด-ปิดประตูระบายน�้า

  ๑.๖ แต่งตัง้คณะท�างานก�ากบัดแูลการปล่อยน�า้เสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมลงสูแ่ม่น�า้ล�าคลอง

  ๑.๗ ประสานกรมควบคุมมลพิษให้จัดเจ้าหน้าที่มาประจ�าในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม  

เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาน�้าเสีย

  ๑.๘ ขอความร่วมมือจากราษฎรให้งดใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชในช่วงท�านาปรัง ให้มาใช้สาร

อินทรีย์แทน

  ๑.๙ ลดการเลี้ยงปลาในกระชัง ควบคุมการก่อสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า และอนุมัติให้เลี้ยงปลาใน

กระชังได้ตามที่จังหวัดก�าหนด ขอให้เกษตรกรลดการเลี้ยงปลาในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม

 ๒. การแก้ไขปัญหาระยะยาว

  ๒.๑ จดัระบบชลประทานและปรบัเปลีย่นพนัธุข้์าวทีม่ใีบน้อย เพือ่ลดการเน่าเสยีหรอืหมกัหมม

  ๒.๒ ขอสนับสนุนน�้าจากอ่างเก็บน�้าขุนด่านปราการชล เพื่อช่วยเจือจางความสกปรกของน�้าใน

คลองสารภี

  ๒.๓ อบรมกลุ่มผู้ใช้น�้าให้มีความรู้และความร่วมมือตรวจสอบคุณภาพน�้า

  ๒.๔ สร้างระบบนิเวศน์ให้แม่น�้า  จัดหาพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงแม่น�้า

  ๒.๕ สร้างจติส�านกึให้ประชาชนเข้าใจการปฏบิตังิานของทางราชการให้นกึถงึประโยชน์ของส่วน

รวมมากกว่าส่วนตัว
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ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย  เทิดเผ่าไทย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

  ๒.๖ ตั้งคณะท�างานตรวจสอบน�้าทิ้งจากชุมชนให้มีการบ�าบัดก่อนทิ้งลงแม่น�้าหากจังหวัดได้

ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาอย่างเตม็ท่ีแล้ว แต่ยงัไม่สามารถป้องกนัภาวะน�า้เสยี และท�าให้ปลาทีเ่ลีย้งในกระชงัของเกษตรกร

ตายได้

 จงัหวดัปราจนีบุร ีพจิารณาเหน็ว่า ซึง่กรณดีงักล่าวไม่เข้าประเภทภยัพบิตัทิีก่�าหนดไว้ จงึถอืเป็นภยัพบิตัิ

อื่นๆ ตามความหมายของภัยพิบัติแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ พ.ศ.๒๕๔๖ แต่เพื่อความ

ชัดเจน ถกูต้อง เป็นไปตามการให้ความช่วยเหลอืตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอื

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ จังหวัดจึงขอหารือในประเด็น ดังนี้

 ๑. สาเหตุน�้าเสียท�าให้ปลาในกระชังที่เลี้ยงในแม่น�้าของเกษตรกรตายเป็นบริเวณกว้าง ถือเป็นภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉินที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ หรือไม่

 ๒. หากกรณีดังกล่าวสามารถให้การช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖  จังหวัดจะประกาศเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใด

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งจังหวัดทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
โทร.๐-๓๗๔๕-๔๔๑๖
โทรสาร ๐-๓๗๔๕-๔๔๒๐
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ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๙๕๐  กระทรวงการคลัง

   ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๔๐๐

   ๒๔  มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง หารือการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ้างถึง หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/๑๓๗๕๑ 

 ลงวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัขอหารอืกรณจีงัหวดัอบุลราชธาน ีใช้จ่ายเงนิ

ทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิตักิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. 

๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบสภยัพบัิตกิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ช่วยเหลอื

ผู้ประสบสภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคระบาดในสุกร (PRRS)  โดยจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคและเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค 

จ�านวน ๕,๖๗๐,๔๔๐ บาท  ซึง่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก�าหนด โดยจงัหวดัอบุลราชธานไีด้ชีแ้จงเหตผุล

ว่า โรคระบาดในสุกร (PRRS) เป็นโรคระบาดร้ายแรงซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะผู้ที่

มโีรคประจ�าตวัท�าให้มผีลถงึแก่ชวีติยากแก่การควบคมุโรคจากการเลีย้งสกุรแบบวถิพีืน้บ้านและแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็  

จังหวัดจ�าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในการยับยั้ง  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ระบาดในสุกร (PRRS)   อย่างเด็ดขาด ในเวลาจ�ากัดและพร้อมเพรียงกันทุกพื้นที่ และขอให้กรมป้องกันฯ เสนอความ

เหน็ของจงัหวดัน�าเรยีนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยให้ความเหน็ชอบและส่งส�านกังบประมาณพจิารณาอนมุตังิบ

ประมาณชดใช้เงินทดรองราชการให้แก่จังหวัด ซึ่งกรมป้องกันฯ เห็นว่า 

 ๑. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบสภัยพบิตักิรณฉีกุเฉนิ 

พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือกบรรเทาความเดือด

ร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  เงื่อนไข และอัตราการช่วยเหลือที่กระทรวง

การคลงัก�าหนด และหากส่วนราชการมีความจ�าเป็นต้องจ่ายเงนิทดรองราชการนอกเหนอืหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดจะต้องได้

รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน

 ๒. การทีจ่งัหวดัอบุลราชธานจีดัซือ้อปุกรณ์ป้องกันและเครือ่งพ่นยาฆ่าเชือ้โรค ซึง่อยูน่อกเหนอืหลกั

เกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑  โดยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวง

การคลัง เป็นการด�าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ จึงไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการตา

มระเบียบฯ ดังกล่าว และถือเป็นความรับผิดชอบของจังหวัดที่จะต้องพิจารณาจัดหางบประมาณอื่นชดใช้เงินทดรอง

ราชการที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วซึ่งกรมป้องกันฯ  ได้แจ้งให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบแล้วถึง ๒ ครั้ง แต่จังหวัดอุบลราชธานี

ยังคงช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติมและขอทบทวนความเห็นดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้กรมป้องกันฯ ด�าเนินการขออนุมัติเงินงบ

ประมาณชดใช้เงินทดรองราชการให้แก่จังหวัด ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องดังกล่าว จึงขอหารือว่า ความเห็นกรมป้อ

งกันฯ  ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
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