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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



คํานํา

“ภัยพิบัต”ิ เปนเรื่องท่ีไมอาจคาดการณไดวาจะเกิดข้ึนเม่ือไร ท่ีไหน และมีความรุนแรงเพียงใด หาก

สิ่งท่ีสามารถทําไดในวันนี้ คือ การเตรียมความพรอม เพ่ือรับมือภัยพิบัติ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต จาก

สถานการณอุทกภัยภัยท่ีเกิดข้ึนตั้งแตชวงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สงผลใหมีพ้ืนท่ีประสบ

อุทกภัยท่ัวประเทศ มากถึง ๓๙ จังหวัด, ในชวงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดเหตุอุทกภัยข้ึนอีกครั้งท่ี

ภาคใต ทําใหมีพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยถึง ๑๐ จังหวัด และตอเนื่องในชวงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ในเกือบทุก

จังหวัดท่ัวประเทศ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ในฐานะองคกร

หลักของภาครัฐ จึงไดกําหนดแนวทาง เพ่ือเปนมาตรการในการใหความชวยเหลือ ฟนฟู ผูประสบภัยพิบัติ ท้ัง

ภัยธรรมชาติ และภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย ภายใตภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย

บูรณาการความรวมมือจากภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ดําเนินงานใน ๓ มาตรการ คือ มาตรการเตรียมความ

พรอมรองรับสถานการณ มาตรการชวยเหลือเรงดวน และมาตรการฟนฟูและเยียวยา โดยมุงหวังเปนอยางยิ่ง

วา มาตรการดังกลาว จะสามารถบรรเทาปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนา ตลอดจนสงเสริม สนับสนุนการ

ฟนฟูวิถีชีวิตและชุมชน ใหมีความเขมแข็ง สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางม่ันคง ยั่งยืน

“คูมือแนวทางการดําเนินการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ” เลมนี้ เกิดจากการถอดบทเรียนจาก

ประสบการณของผูท่ีลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน /ผูใหการสนับสนุน และผูท่ีทําหนาท่ีประสานงานในการชวยเหลือ

ฟนฟูผูประสบภัยพิบัติในบทบาทภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ใน

บทบาทท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย รวมท้ังการหนุนเสริมหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน ในชวง

เวลาท่ีผานมา โดยเนนคนหาจุดบกพรอง และเติมเต็มกระบวนการทํางานลดปญหาอุปสรรค เพ่ือจักให

ผูประสบภัยพิบัติสามารถกลับคืนสูการดําเนินชีวิตอยางปกติไดโดยเร็ว และพัฒนาไปสูแนวทางการ

เตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งถือเปนเครื่องมือหนึ่งในการหนุนเสริมใหผูปฏิบัติงาน

สามารถดําเนินการใหการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือ

เตรียมความพรอม และการใหความชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัยพิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน

นายปกรณ พันธุ
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ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ = ภัย x ความลอแหลม
ศักยภาพหรือความสามารถในการจัดการกับภัย

ความรูทั่วไปเก่ียวกับภัยพิบัติ

ภัย (Hazard) หมายถึง อันตรายท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือจากการกระทําของมนุษย ซึ่งนํามาซึ่งความสูญเสีย
หรือ ความเสียหาย โดยภัยแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก

• ภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม วาตภัย ดินถลม ภัยแลง ไฟปา และแผนดินไหว เปนตน
• ภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน ภัยจากการใชรถใชถนน อัคคีภัย ภัยจากสารเคมี ภัย

สารพิษจาก โรงงาน ภัยจากระเบิด และภัยจากการกอการราย เปนตน

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง ภัยท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือจากการกระทําของมนุษย และสงผลกระทบหรือ
สราง ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของคนในสังคมหรือชุมชน โดยชุมชนท่ีประสบภัยพิบัติไมสามารถ
จัดการกับภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนไดดวยตนเอง

การท่ีภัยจะพัฒนาไปเปนภัยพิบัติไดนั้น ตองมีองคประกอบสําคัญอยู 3 ประการ ไดแก
• ภัย (Hazard) หมายถึง อันตรายท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือจากการกระทําของมนุษย ซึ่งนํามาซึ่ง

ความสูญเสียหรือ ความเสียหาย
• ความลอแหลม (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยท้ังดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมตางๆ ท่ี เอ้ือใหเกิดผลกระทบจากภัยนั้นๆ มากยิ่งข้ึน
• ศักยภาพหรือความสามารถในการจัดการกับภัย (Capacity) หมายถึง ความสามารถในการ

จัดการหรือ รับมือกับภัยท่ีเกิดข้ึน โดยการใชทักษะ องคความรู และทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูในการตอบสนอง
และเตรียมการรับมือกับภัย

หากชุมชนใดท่ีประสบภัยและมีศักยภาพในการจัดการกับภัยไดดวยตนเอง ความเสียหายท่ีมีตอชีวิต
และทรัพยสินก็จะนอย ลง แตถาหากชุมชนใดไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะจัดการกับภัยท่ีเกิดข้ึน จะสงผลใหเกิด
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ของคนในชุมชนเปนอยางมาก

ความหมายของภัย

ความหมายของภัยพิบัติ

ความแตกตางระหวางภัยและภัยพิบัติ
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ตารางแสดงปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทย
ภาค

เดือน เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก

ใตฝง
ตะวันออก ใตฝงตะวันตก

มกราคม - - - - - อุทกภัย, ฝนแลง
กุมภาพันธ ไฟปา ไฟปา, ฝนแลง ฝนแลง - - ฝนแลง
มีนาคม พายุฤดูรอน,

ไฟปา, ฝนแลง
พายุฤดูรอน,

ไฟปา, ฝนแลง
พายุฤดูรอน,

ฝนแลง
ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง

เมษายน พายุฤดูรอน,
ไฟปา, ฝนแลง

พายุฤดูรอน,
ไฟปา, ฝนแลง

พายุฤดูรอน,
ฝนแลง

ฝนแลง - ฝนแลง

พฤษภาคม อุทกภัย,
พายุฤดูรอน

อุทกภัย,
พายุฤดูรอน

อุทกภัย,
พายุฤดูรอน

อุทกภัย พายุหมุนเขต
รอน, อุทกภัย

อุทกภัย, ฝนแลง

มิถุนายน อุทกภัย, ฝนท้ิงชวง อุทกภัย, ฝนท้ิงชวง อุทกภัย, ฝนท้ิงชวง อุทกภัย, ฝนท้ิงชวง อุทกภัย อุทกภัย
กรกฎาคม พายุหมุนเขตรอน,

อุทกภัย, พายุฝนฟา
คะนอง,ฝนท้ิงชวง

พายุหมุนเขตรอน,
อุทกภัย, พายุฝน
ฟาคะนอง, ฝนท้ิง
ชวง

พายุหมุนเขตรอน,
อุทกภัย, พายุฝนฟา
คะนอง, ฝนท้ิงชวง

อุทกภัย, ฝนท้ิงชวง อุทกภัย อุทกภัย

สิงหาคม พายุหมุนเขตรอน,
อุทกภัย, พายุฝนฟา
คะนอง

พายุหมุนเขตรอน,
อุทกภัย, พายุฝน
ฟาคะนอง

พายุหมุนเขตรอน,
อุทกภัย, พายุฝนฟา
คะนอง

พายุหมุนเขตรอน,
อุทกภัย, พายุฝนฟา
คะนอง

อุทกภัย อุทกภัย

กันยายน พายุหมุนเขต รอน,
อุทกภัย, พายุฝนฟา
คะนอง

พายุหมุนเขต รอน,
อุทกภัย, พายุฝน
ฟาคะนอง

พายุหมุนเขตรอน,
อุทกภัย, พายุฝนฟา
คะนอง

พายุหมุนเขต รอน,
อุทกภัย, พายุฝนฟา
คะนอง

- -

ตุลาคม - - พายุหมุนเขตรอน,
อุทกภัย, พายุฝนฟา
คะนอง

พายุหมุนเขต รอน,
อุทกภัย, พายุฝนฟา
คะนอง

อุทกภัย พายุหมุนเขต
รอน, อุทกภัย,
คลื่นพายุซัดฝง,
แผนดินถลม

พฤศจิกายน - - - - - พายุหมุนเขต
รอน, อุทกภัย
คลื่นพายุซัดฝง
แผนดินถลม

ธันวาคม - - - - - อุทกภัย

ท่ีมา: http://www.tmd.go.th/info/risk.pdf
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ภัยพิบัติในประเทศไทย

อุทกภัย หมายถึง เหตุการณท่ีมีน้ําทวมพ้ืนดินสูงกวาระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณน้ําฝน
มากจนทําใหมีปริมาณน้ําสวนเกินมาเติมปริมาณน้ําผิวดินท่ีมีอยูตามสภาพปกติ จนเกินขีด

ความสามารถการระบายน้ําของแมน้ํา ลําคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย โดยการปดก้ัน
การไหลของน้ําตามธรรมชาติ ท้ังเจตนาและไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน และ
สิ่งแวดลอมการเกิดอุทกภัยในประเทศไทยสวนใหญมีสาเหตุจากพายุและมรสุม ทําใหเกิดฝนตกในปริมาณมาก
แตในชวงเวลาสั้นๆ ควบคูไปกับพ้ืนท่ีแหลงตนน้ําลําธารท่ีลาดชันไมมีตนไมใหญปกคลุม นําสูปญหาพังถลมของ
ดินและโคลนติดตามมา แหลงน้ําและลําน้ําตางๆ เกิดการตื้นเขินจากตะกอนดิน ความสามารถในการเก็บกักน้ํา
ลดลง และบางแหงเกิดการเบี่ยงเบนของเสนทางไหลของน้ํา นอกจากนี้ พ้ืนท่ีลุม (Flood Plain) ซึ่งเปนแหลง
รองรับน้ําหลากในอดีต ถูกนําไปใชประโยชนเปนแหลงชุมชน แหลงผลิตทางเศรษฐกิจ ท้ังอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งกอสรางตางๆ กีดขวางทางน้ําธรรมชาติ ตางเปนปจจัยเสริมสําคัญท่ีทําใหเกิด
สถานการณน้ําทวมรุนแรงและสรางความเสียหายมากข้ึน โดย สามารถจําแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้

(1) น้ําทวมขัง/น้ําลนตลิ่ง (Inundation/Over bank flow) เปนสภาวะน้ําทวมหรือสภาวะน้ําลนตลิ่ง
ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากระบบระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ มีลักษณะคอยเปนคอยไป อันเปนผลจากการเกิดฝนตก
หนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน มักเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุมริมแมน้ําและบริเวณชุมชนเมือง
ใหญๆ น้ําทวมขังสวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ําและแผเปนบริเวณกวางเนื่องจากไมสามารถระบายน้ําไดทัน

(2) น้ําทวมฉับพลัน (Flash Flood) เปนภาวะน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลันในพ้ืนท่ีเนื่องจากฝนตก
หนักในบริเวณพ้ืนท่ีซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ําหรือตานน้ํานอยหรืออาจเกิดจากสาเหตุ
อ่ืนๆ เชน เข่ือนหรืออางเก็บน้ําพังทลาย น้ําทวมฉับพลัน มักเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดข้ึนใน
บริเวณท่ีราบระหวางหุบเขา ซึ่งอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมากอนเลย แตมีฝนตกหนักมากบริเวณตน
น้ําท่ีอยูหางออกไป การเกิดน้ําทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนท่ีดวยความเร็วมาก โอกาสท่ีจะปองกัน
และหลบหนีจึงมีนอย

วาตภัย หมายถึงภัยท่ีเกิดจากพายุลมแรง จนทําใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน
ตนไม สิ่งกอสรางตางๆ  ในประเทศไทยมีสาเหตุมาจากพายุหมุนเขตรอน ไดแก ดีเปรสชั่น

พายุโซนรอนและพายุไตฝุนซึ่งเกิดในเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม โดยเดือนตุลาคมมีโอกาสเกิดมากท่ีสุด ซึ่งเขาสู
ประเทศไทยจากดานตะวันออก มีแหลงกําเนิดในมหาสมุทรแปซิฟคและทะเลจีนใต ข้ึนฝงท่ีประเทศเวียตนาม
ผานลาว กัมพูชา เขาสูประเทศไทย สวนท่ีเกิดในอาวเบงกอลหรืออันดามันจะเขาประเทศไทยทางดาน
ตะวันตก แตมีเพียงสวนนอยท่ีมักจะเกิดข้ึนเฉพาะเดือนพฤษภาคม สวนอีกสาเหตุเกิดจากพายุฤดูรอน

ซึ่งเปนพายุฝนฟาคะนองท่ีมีความรุนแรงมากกวาปกติ มีลมกระโชกแรง ฟาผาและมักมีลูกเห็บ สวนใหญเกิดใน
เดือนมีนาคม-เมษายน โดยเกิดบอยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นอกจากนี้ วาตภัยยังเกิดได
จากมรสุมท่ีมีกําลังแรง คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใตและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

อุทกภัย

วาตภัย
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ดินถลมหรือโคลนถลม (Landslide or Mud/Debris Flow) หมายถึง ปรากฏการณ
ท่ีดินหรือหินบริเวณนั้นไมสามารถรับน้ําหนักของตัวเองไถลเลื่อนลงจากพ้ืนท่ีสูงสูพ้ืนท่ี

ต่ํากวาภายใตอิทธิพลแรงโนมถวงของโลก มักเกิดพรอมกับหรือตามมาหลังจากน้ําปาไหลหลาก หรือหลังพายุ
ฝนท่ีเกิดฝนตกหนักตอเนื่องอยางรุนแรง เนื่องจากมีน้ําเปนตัวกลางทําใหมวลวัสดุเกิดความไมมีเสถียรภาพ
อัตราการไถลเลื่อนดังกลาวขางตนอาจชาหรือเร็วข้ึนกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สภาพสิ่งแวดลอม และ
ปริมาณน้ําฝน ในบางกรณีแผนดินถลมอาจเกิดจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของวัสดุ
ดังกลาวอาจพัดพาตนไม บานเรือน รถยนต สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ ชํารุด หรือพังทลาย และยังอาจทําใหชองเปด
ของสะพานและแมน้ําลําคลองอุดตันจนเปนสาเหตุใหเกิดอุทกภัยข้ึนไดในเสนทางการเคลื่อนตัว ปรากฏการณ
ดังกลาวเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน และสิ่งแวดลอม ซึ่งแตละครั้งสรางความเสียหายอยาง
มาก

เกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลก สวนใหญ แผนดินไหวมักเกิดตรงบริเวณ
ขอบ ของแผนเปลือกโลกเปนแนวแผนดินไหวของโลก หรือบริเวณรอยราวของหินใตพ้ืน

โลกหรือท่ีเรียกวา "รอยเลื่อน" เม่ือระนาบรอยราวท่ีประกบกันอยู ไดรับแรงอัดมาก ๆ ก็จะทํา ใหรอยเลื่อนมี
การเคลื่อนตัวอยางฉับพลันเกิดเปน แผนดินไหว ความรุนแรงแผนดินไหว (Intensity) วัดจากปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึน ขณะเกิด และหลังเกิดแผนดินไหว ซึ่งประเทศไทยใช มาตราเมอรแคลลี่ สําหรับเปรียบเทียบลําดับ
ความรุนแรงแผนดินไหวจากนอยไปมาก สวนมาตราริคเตอรเปนการวัดความสัมพันธของขนาดโดยประมาณ
กับความสั่นสะเทือนใกลศูนยกลาง

ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ
อันดับท่ี มาตราเมอรแคลลี่ ขนาด มาตราริคเตอร

I เปนอันดับท่ีออนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ 1-2.9 เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนเริ่มมคีวามรูสึกถึงการสั่นไหว
บางครั้ง รูสึกเวียน ศรีษะ

II พอรูสึกไดสําหรับผูท่ีอยูน่ิงๆ ในอาคารสูง ๆ 3-3.9 เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนท่ีอยูในอาคารรูสึกเหมือนรถไฟ
ว่ิงผานIII พอรูสึกไดสําหรับผูอยูในบาน แตคนสวนใหญยัง

ไมรูสึก

IV ผูอยูในบานรูสึกวาของในบานสั่นไหว 4-4.9 เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผูท่ีอาศยัอยูท้ังภายในอาคาร และ
นอกอาคาร รูสึกถึงการ สั่นสะเทือน วัตถุหอยแขวนแกวง
ไกว

V รูสึกเกือบทุกคน ของในบานเริ่มแกวงไกว

VI รูสึกไดกับทุกคนของหนักในบานเริ่มเคลื่อนไหว 5-5.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงเปนบริเวณกวาง เครื่องเรือน และวัตถุ
มีการเคลื่อนท่ี

VII ทุกคนตางตกใจ สิ่งกอสรางเริ่มปรากฎความ
เสียหาย

6-6.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย

VIII เสียหายคอนขางมากในอาคารธรรมดา

ดินโคลนถลม

แผนดินไหว
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อันดับท่ี มาตราเมอรแคลลี่ ขนาด มาตราริคเตอร

IX สิ่งกอสรางท่ีออกแบบไวอยางดี เสยีหายมาก 7.0
ข้ึนไป

เกิดการสั่นไหวรายแรง อาคาร สิ่งกอสรางมีความเสยีหาย
อยางมาก แผนดินแยก วัตถุท่ีอยูบนพ้ืนถูกเหว่ียงกระเด็นX อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ

XI อาคารสิ่งกอสรางพังทลายเกือบท้ังหมด ผิวโลก
ปูดนูนและเลื่อนเปนคลื่นบน
พ้ืนดินออน

XII ทําลายหมดทุกอยาง มองเห็นเปนคลื่นบน
แผนดิน

สึนามิ (tsunami) เปนคลื่นขนาดยักษท่ีมีกําเนิดจากในมหาสมุทรและเคลื่อนท่ีเขาสูชายฝง
โดยเกิดจากการแทนท่ีน้ําอยางรุนแรง ทําใหมวลของน้ําเกิดการเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูง

เหมือนการโยนหินขนาดใหญลงไปแทนท่ีน้ํา ซึ่งปรากฏการณแทนท่ีน้ําในธรรมชาติ  เชน การเกิดภูเขาไฟ
ระเบิดในทะเล การเกิดแผนดินไหวหรือแผนดินถลมในทะเล การเกิดแผนดินไหวบนแผนดินใกลชายฝง ทําให
เกิดการแทนท่ีน้ําอยางรนุแรง น้ําก็จะเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงแผกระจายออกจากจุดท่ีน้ําถูกแทนท่ี ทําใหเกิด
เปนสึนามิข้ึน ท้ังนี้ระยะหางระหวางคลื่นแตละลูกจะหางกันกวา 100 กิโลเมตร อีกท้ังความเร็วคลื่นจะแปรผัน
ไปตามความลึกของมหาสมุทร หากมหาสมุทรยิ่งลึก ความเร็วของสึนามิก็ยิ่งสูงข้ึน

หมายถึง พายุหมุนท่ีเกิดข้ึนในนานน้ําเขตรอน มีความกด
อากาศท่ีศูนยกลางของพายุต่ํามาก และมีลมพัดเวียนเปนรูป

กนหอยเขาหาศูนยกลางของพายุในชั้นบรรยากาศระดับลางแบบทวนเข็มนาฬิกา โดยสามารถแบงชนิดของ
พายุตามความแรงของลมท่ีพัดเวียนเขาหาศูนยกลางเปน 3 ระดับ คือ พายุดีเปรสชั่น มีความเร็วลมสูงสุดใกล
ศูนยกลางไมถึง 63 กิโลเมตรตอชั่วโมง พายุโซนรอนหรือพายุไซโคลน มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 63-
117 กิโลเมตรตอชั่วโมง และ พายุไตฝุนหรือพายุไซโคลนกําลังแรง เปนพายุท่ีมีความแรงลมสูงสุดใกล
ศูนยกลางมากกวา 117 กิโลเมตรตอชั่วโมง พายุเหลานี้ทําใหเกิดสาธารณภัยไดหลายประเภทพรอมกัน ท้ังวาต
ภัย อุทกภยั และคลื่นพายุซัดฝง ลมท่ีพัดแรงเปนอันตรายตอชีวิตและทําลายลางทรัพยสินตามแนวเสนทางเดิน
ของพายุและพ้ืนท่ีใกลเคียง ลมแรงดังกลาวยังกอใหคลื่นลมในทะเลท่ีมีความสูงเปนอันตรายตอการเดินเรือ
และถาพายุท่ีมีความแรงลมมากกวา 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง จะมีโอกาสสูงท่ีจะกอใหเกิดคลื่นพายุซัดฝง
(Storm Surge) ท่ีเปนอันตรายตอชีวิตและกิจกรรมท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีราบตามแนวชายฝงทะเลได

คือ ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนพรอมกับพายุหมุนเขตรอนท่ีมีความ
แรงลมมากกวา 100 กิโลเมตร ระดับน้ําท่ีสูงข้ึนจากความกด

อากาศท่ีลดต่ําลงบริเวณใกลศูนยกลางของพายุพรอมกับคลื่นลมแรงจัดท่ีพัดเขาหาฝง กอใหเกิดความเสียหาย
ตอพ้ืนท่ีราบชายฝงทะเลใกลศูนยกลางของพายุ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายฝงท่ีเปนดานรับลม ระดับความรุนแรงของ
ความเสียหายจะข้ึนอยูกับความแรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ และขนาดของชุมชน

คลื่นสึนามิ

คลื่นพายุซัดฝง (Storm Surge)

พายุหมุนเขตรอน (Tropical Cyclone)
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การบริหารจัดการภัยพิบัติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ท่ีสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในประเทศ
ไทยเปนอยางมาก ไดแก อุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม ซึ่งเปนภัยท่ีมีสาเหตุของการเกิดเก่ียวโยงและ
ตอเนื่องกัน โดยอุทกภัยและโคลนถลมจะมีสาเหตุแรกเริ่มจากพายุและเกิดฝนตกหนัก ประกอบกับ
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตางๆ โดยเฉพาะปาไม ดิน น้ํา อากาศ ถูกทําลายจนเสื่อมโทรม สงผล
ใหเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน ดินและโคลนถลม สรางความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนเปนอยางมากและ มีแนวโนมรุนแรงข้ึน ขณะท่ีการบริหารจัดการปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของ
ประเทศ ซึ่งดําเนินการโดยหลายหนวยงาน ท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ไมมีทิศทางดําเนินการ
ปองกันและใหความชวยเหลือผูประสบภัยอยางบูรณาการ จึงไมสามารถบรรเทาและแกไขปญหาในภาวะ
เรงดวนเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิผลเทาท่ีควร

การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาจแบงงานเปน 4 ระยะสําคัญ ไดแก
1. การเตรียมการปองกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับระบบการบริหาร

จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหมีขีดความสามารถในการเตรียมการเผชิญภัยพิบัติตางๆ ไว
ลวงหนากอนเกิดภัย เปนการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากภัยท่ีมีตอประชาชนในพ้ืนท่ี
เสี่ยงใหนอยท่ีสุด

2. การเตรียมพรอมรับภัย เพ่ือสรางระบบการเตรียมความพรอมและแนวทางการปฏิบัติในการรับมือ
กับภัยท่ีจะเกิดข้ึน และเพ่ือลดภาระในการใหความชวยเหลือเม่ือเกิดภัย

3. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมการท่ีจําเปนใหสามารถเผชิญและจัดการภัยพิบัติตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพทันที และใหการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีระบบ
ชัดเจน ไมสับสน และลดความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติใหเหลือนอยท่ีสุด

4. การจัดการหลังเกิดภัย เพ่ือบรรเทาทุกข ข้ันตนแกผูประสบภัยโดยเร็ว ตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ และใหการสงเคราะห ชวยเหลือผูประสบภัย ใหสามารถดํารงชีวิตไดตามปจจัยสี่
และเพ่ือฟนฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ท่ีมา
http://202.28.24.131/web/3-2.htm
http://www.panyathai.or.th
http://th.wikipedia.org/
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การชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยพิบัติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ในบทบาทของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเปนหนวยหนึ่งในการชวยเหลือและฟนฟู
ผูประสบภัยพิบัติท้ังตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการปองกันภัยฝาย
พลเรือนในระดับชาติและระดับจังหวัด และพันธกิจของกระทรวงท่ีมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุน และจัด
สวัสดิการใหแกกลุมเปาหมายตาง ๆ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูประสบปญหาทางสังคม ไดมีการพัฒนาแนวทาง
และมาตรการชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยพิบัติ จากประสบการณในการทํางานท่ีผานมา ท้ังอุทกภัย ดิน
โคลนถลม และคลื่นสึนามิ  มาอยางตอเนื่อง และกําหนดกรอบแนวคิดกลยุทธ และกระบวนการในการ
ชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย  ดังนี้

1 การคิดวิเคราะห การมองภาพปญหา/การแกไขแบบเปนระบบ
2 สืบเสาะหาขอมูลและการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
3 การดําเนินงานในเชิงรุก
4 การบูรณาการและการเชื่อมโยง
5 ความถูกตองของงาน
6 การสรางความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)
7 ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
8 การประชาสัมพันธ
9 การติดตามงานและประเมินผล

การคิดวิเคราะห การมองภาพปญหา/การแกไขแบบเปนระบบ
ดวยบทบาทภารกิจหลักของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) คือการสงเคราะห

ชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมและผูดอยโอกาส ผูยากไร จึงเปนท่ีคาดหวังจากสังคมและรัฐบาลในการทํา
หนาท่ีชวยเหลือผูประสบภัยทันทีท่ีภัยเกิด นอกเหนือจากภารกิจท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมายในการฟนฟู
ผูประสบภัย และแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งการคิดวิเคราะหจากประสบการณในการ
ชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยธรรมชาติของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมองภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
คนหาแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบ พบวา ขอจํากัดในการชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยท่ีสําคัญ คือ
ขอมูล เม่ือภัยเกิดข้ึน เปนเรื่องยากท่ีจะเขาสืบเสาะหาขอมูล ดังนั้นการจัดทําขอมูลอยางเปนระบบในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย เปนสิ่งจําเปนในการประเมินสถานการณและวางแผนการชวยเหลือ คําถามท่ีตองการคําตอบและ
วิธีการอันเปนประโยชนตอชุมชนและหนวยงานท่ีจะเขาไปชวยเหลือท้ังในภาวะฉุกเฉินและหลังเกิดภัย คือ

กรอบแนวคิดและกลยุทธในการทํางาน
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 ทําอยางไรใหเกิดระบบขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ
o ชุมชนรวมกันทําขอมูลเพ่ือบริหารจัดการภัย
o มีศูนยขอมูลกลาง และการสํารองขอมูลไวในหลาย ๆ จุด มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย

เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและทองถ่ินเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว ถูกตอง
o ขอมูลท่ีจําเปน ในการประเมินความเสียหายและสภาพปญหาในเบื้องตนและกําหนด

แผนการชวยเหลือ อาทิท่ีตั้งทางกายภาพของชุมชน ท่ีตั้งบานเรือน เสนทางการ
คมนาคม แมน้ําภูเขา พ้ืนท่ีปลอดภัยหากเกิดเหตุการณฉุกเฉิน และ สถานท่ีท่ีตองอพยพ
ประชาชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล
สถานีตํารวจ ระบุบานเรือนของกลุมเปราะบาง หรือ กลุมท่ีตองไดรับความชวยเหลือเปน
พิเศษ หากเกิด กรณีฉุกเฉิน เชน เด็ก คนพิการ คนชรา หรือคนท่ีตองการความ
ชวยเหลือเปนพิเศษในสังคม ระบุพ้ืนท่ีท่ีเคยเกิดภัย ขอมูลการเกิดภัยพิบัติในชุมชน
ยอนหลังและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เชน ปฏิทินฤดูกาลและปฏิทินการเกิดภัย รวมถึง
ขอมูลทางเศรษฐกิจ เชน การประกอบอาชีพ รายได

สืบเสาะหาขอมูลและการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
เม่ือเกิดภัยข้ึน การสืบเสาะหาขอมูลโดยเรงดวนเปนสิ่งจําเปน เพ่ือประเมินสถานการณและวาง

แผนการชวยเหลือ ขณะเดียวกันก็จําเปนตองจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ มีการปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่อง ซึ่ง
สามารถดําเนินการได โดย

 ใชขอมูลจากหนวยงานในพ้ืนท่ีเก่ียวกับภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน เชน จากปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวม
กับขอมูลชุมชนท่ีไดจัดทําไวกอนหนา ประเมินความเสียหายเบื้องตน  ซึ่งควรประกอบดวย
o ขอมูลเก่ียวกับภัยพิบัติ ไดแก ชนิดของภัยพิบัติ เวลาเกิดภัยพิบัติ ระดับความรุนแรง

และพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ
o ผลกระทบจากภัยพิบัติ ไดแก

(1) ชีวิตและทรัพยสิน จํานวนผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ ผูสูญหาย (จําแนกเปนผูสูงอายุ ผูชาย
ผูหญิง และเด็ก) จํานวนผูไดรับผลกระทบ (จําแนกเปนครอบครัวผูยากจนจากจํานวนท้ังหมด) จํานวน
ครอบครัวท่ีไดรับผลกระทบ (จําแนกเปนความเสียหาย ทางเครื่องมือทํามาหากิน อาหาร ขาวของ เฟอรนิเจอร
และอ่ืนๆ)

(2) อาหารและความเปนอยู ประมาณการการขาดแคลนอาหาร ความเสี่ยงตอ
โภชนาการ ความตองการชวยเหลือเรงดวนของผูประสบภัยโดยเฉพาะเด็ก ผูหญิง และผูสูงอายุ ผลกระทบกับ
การจางงานในพ้ืนท่ี และผลผลิตภาคครัวเรือน น้ําดื่มและการสุขาภิบาลเบื้องตน สาเหตุและปญหาของการ
ขาดสุขพลานามัยท่ีดี มาตรการเรงดวนท่ีตองแกไข โดยเฉพาะกับเด็ก ผูหญิง และผูสูงอายุ ความตองการการ
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สนับสนุนดานการบริการดานสาธารณสุขมีหรือไม โครงสรางพ้ืนฐาน มีความเสียหายและสงผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางไร

(3) การตอบโตภัยพิบัติฉุกเฉิน ระดับครัวเรือนมีการอพยพไปอยูท่ีใด การสํารองอาหาร
หรือไมอยูไดประมาณก่ีวัน น้ํากิน น้ําใช หองสุขา

 สํารวจขอมูลและปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง อยางนอยไมควรเกิน ๓ วันตอครั้ง
o ขอมูลความเสียหายระดับครัวเรือน
o ขอมูลความเสียหายระดับชุมชน
o ชองวางหรือปญหาท่ีเกิดข้ึน

(1) ปญหาสําคัญท่ีชุมชนกําลังเผชิญ (อาหาร สุขพลานามัยเครื่องนุงหม น้ําอุปโภค
บริโภคการเดินทาง)ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

(2) ปญหาเฉพาะสําหรับกลุมคนเฉพาะ (เด็ก ผูหญิง ผูสูงอายุ)

การดําเนินงานในเชิงรุก
ในการชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยพิบัติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดใสใจกับการ

ทํางานเชิงรุก โดยเล็งเห็นวา การชวยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติทําไดเพียงการบรรเทาความทุกขยากเดือดรอน
ใหแกผูประสบภัยและสงเสริมใหผูประสบภัยกลับมาดําเนินชีวิตอยางปกติใหเร็วท่ีสุด แตดวยภาวะธรรมชาติท่ี
ผันแปร ทําใหภัยพิบัติเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและมีความรุนแรงมากข้ึน ความจริงท่ีเผชิญคือการชวยเหลือฟนฟู
หลังเกิดภัยยังไมบรรลุเปาหมายตองเผชิญกับภัยพิบัติใหมอีกครั้ง  การทํางานเชิงรุกจึงเปนวิถีทางใหมในการ
ดําเนินงานเพ่ือชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย  ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย

 การชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือลดความสูญเสียและความเสียหายท้ังชีวิตทรัพยสิน และ
ตอบสนองความตองการเรงดวนของผูประสบภัย โดยเปนการทํางานในลักษณะประสาน
ความรวมมือ และหนุนเสริมหนวยงานหลัก
o มีจุดรับแจงและประสานการชวยเหลือผูประสบภัย คือ ศูนยประชาบดี โทรศัพทสาย

ดวน 1300 และหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิารท่ัวประเทศ
o หนวยงานในพ้ืนท่ีมีการเตรียมการเปนศูนยอพยพ/ ศูนยพักพิงชั่วคราวสําหรับ

ผูประสบภัย
o ชวยเหลือทางดานกําลังคน อุปกรณเครื่องมือ ยานพาหนะ อาหาร ยารักษาโรค น้ําดื่ม

ฯลฯ
 การชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัยหลังเกิดภัย
o คณะทํางานในระดับพ้ืนท่ี และทีมสวนกลางพรอมใหการสนับสนุนการปฏิบัติการ

ชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัย
o มีอาสาสมัครเพ่ือเยี่ยมเยียน ใหกําลังใจ  จัดเก็บขอมูล และประสานการชวยเหลือใหแก

ผูประสบภัย
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o การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน ทองถ่ิน มีระบบสวัสดิการชุมชนเพ่ือดูแลสมาชิกท่ี
ประสบปญหาทางสังคม อยูในภาวะยากลําบากในเบื้องตน

และสิ่งสําคัญท่ีจะทําตอไป เพ่ือใหชุมชน ทองถ่ินท่ีอยูในพ้ืนท่ีประสบภัยซ้ําซาก สามารถสราง
โอกาสและความม่ันคงในการดํารงชีวิตจากขอจํากัดและภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน โดย  การสรางกระบวนการคิดใหแก
ชุมชน ทองถ่ิน ในการแปรวิกฤติใหเปนโอกาส อาทิ การพัฒนาระบบทองเท่ียว หรืออาชีพท่ีสอดคลองกับ
ฤดูกาล เชน สงเสริม Home stay ในลักษณะเรือนแพ และการทองเท่ียววิถีชีวิตคนริมฝงน้ํา ในชวงฤดูน้ํา
หลาก

การบูรณาการและการเช่ือมโยง
ในการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย มีพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยแหงชาติ พ.ศ. 2550 เปนกรอบในการดําเนินงาน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการ  มีแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการจัดแบงโครงสรางการทํางานในระดับตางๆ เพ่ือเปนกลไกในการบริหารจัดการ ท้ัง
ในระดับชาติ ระดับจังหวัด อําเภอ และมีระบบงบประมาณเพ่ือรองรับการบริหารจัดการภัยเปนการเฉพาะ
ดังนั้นการดําเนินงานเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงใหความสําคัญกับ
การเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือลดความซ้ําซอน และเปนการกระจาย
ความชวยเหลือใหครอบคลุม ท่ัวถึงผูประสบภัยไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน  โดยรูปแบบการบูรณาการและเชื่อมโยง
งานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เริ่มตั้งแตการกําหนดศูนยประสานการชวยเหลือผูประสบภัยในระดับ
จังหวัด การจัดตั้งทีมทํางานในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือการระดมความรวมมือและสรรพกําลังของบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ การจัดระบบเพ่ือทํางานรวมกับทีมงานสวนกลางท่ีมาสนับสนุนในการชวยเหลือ เก็บรวบรวมขอมูล
และบูรณาการงบประมาณในการชวยเหลืออยางเปนระบบ ภายใตการกําหนดแผนปฏิบัติการ ท้ังเงิน
งบประมาณปกติของหนวยงานในพ้ืนท่ี งบประมาณจากสวนกลาง งบบริจาคจากองคกรการกุศล ภาคประชา
สังคม เงินงบประมาณจากองคการปกครองสวนทองถ่ิน และเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
โดยรูปแบบการบูรณาการและเชื่อมโยงท่ี พส. ดําเนินการผานมาอยูภายใต 2 บทบาทหลัก คือ

1. บทบาทในการชวยเหลือผูประสบปญหาสังคมและอยูในภาวะยากลําบาก
o การบูรณาการทรัพยากรและภารกิจงานในหนวยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย ในระดับพ้ืนท่ี ในรูปคณะทํางาน และมาตรการในการชวยเหลือ
ฟนฟูผูประสบภัย โครงการ 3 ส. สรางสุข

o การเชื่อมโยงงานกับทองถ่ิน รวมถึงหนวยงานอ่ืนและภาคีเครือขายในพ้ืนท่ีรวมจัด
กิจกรรมตามโครงการ 3 ส. สรางสุข

o การสรางชองทางและโอกาสเพ่ือการระดมทรัพยากร และการชวยเหลือจากภาคสวน
ตางๆ มาสูผูประสบภัย

2. บทบาทในการชวยเหลือผูประสบภัยตาม พ.ร.บ. ปองกันและฟนฟูตามความตองการของ
ผูประสบภัย จัดทําแผนงาน โครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
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ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยเชื่อมโยงงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับอําเภอ จังหวัด เพ่ือใชงบประมาณ

ความถูกตองของงาน
การดําเนินงานชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัย สามารถทําไดใน 2 บทบาทดังท่ีกลาวมา

ขางตน ซึ่งแตละบทบาทจะมีกฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติท่ีแตกตางกัน ดังนั้นผูปฏิบัติงานจักตองมีความ
เขาใจในระเบียบปฏิบัติ และสามารถเลือกใชระเบียบปฏิบัติไดถูกตองกับงานท่ีทํา โดยระเบียบปฏิบัติท่ีมีการ
นํามาใชในการชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัย อาทิ

 ระเบียบตามบทบาทในการชวยเหลือผูประสบปญหาสังคมและอยูในภาวะยากลําบาก
o ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย วาดวยการจายเงิน

อุดหนุนเพ่ือชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2547
o ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย วาดวยการจายเงิน

อุดหนุนเพ่ือชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550
o ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย

และผูไรท่ีพ่ึง พ.ศ. 2547
o ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย

และผูไรท่ีพ่ึง พ.ศ. 2552
o ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวยการสงเคราะหเด็กในครอบครัวยากจน

พ.ศ.2546
o ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการสงเคราะหผูตกทุกขไดยากใน

ประเทศใหกลับภูมิลําเนาเดิม พ.ศ. 2543
o ประกาศกรมประชาสงเคราะห เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายชวยเหลือผูตกทุกข

ไดยากในประเทศใหกลับภูมิลําเนาเดิม
o ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวยการสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว พ.ศ.

2547
 ระเบียบตามบทบาทในการชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย

o ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546

o ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549

o ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552
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การสรางความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)
ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนแตละครั้งครอบคลุมพ้ืนท่ีจํานวนมาก ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบมีหลาย

ระดับ การชวยเหลือจึงเริ่มตั้งแตการลดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสิน การบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูประสบภัยใหสามารถยังชีพอยูได และกลับเขาสูสภาวะปกติของการดํารงชีพโดยเร็ว โดยใหความสําคัญกับ
การทํางานเปนทีม (Teamwork) ซึ่งการสรางความรวมแรงรวมใจในการชวยเหลือผูประสบภัยแตละครั้ง เปน
การสรางทีมจากสวนกลาง เพ่ือเขาไปหนุนเสริมทีมในพ้ืนท่ี และทีมสนับสนุนในเขตใกลเคียง โดยเนน
กระบวนการมีสวนรวมและแบงงานกันทําดวยความสมัครใจ มีการวางระบบเชื่อมโยงการทํางาน สรุปปรับปรุง
ขอมูลอยางตอเนื่อง และสรุปบทเรียนเปนระยะๆ เพ่ือใหสามารถทํางานไดสอดคลองกับสภาพการณ สําหรับ
ภัยพิบัติท่ีรุนแรงและตองใชเวลาในการปฏิบัติงานระยะยาว ไดมีการจัดทีมงานจากสวนกลางและในพ้ืนท่ี
ใกลเคียงเขาสับเปลี่ยนหมุนเวียน

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
ในการทํางานชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เราไมสามารถทํางานไดดวยตนเองเพียงลําพัง

เนื่องจากขอจํากัดดานทรัพยากร และความตองการของผูประสบภัยและชุมชน  การทําความเขาใจองคกรท่ี
เขารวมในการชวยเหลือผูประสบภัย ทีมปฏิบัติงาน  หมายรวมองคกรของเราและทีมงานของเราเอง จึงเปนสิ่ง
สําคัญเพ่ือการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบราชการท่ียึดกฎระเบียบเครงครัดได
กลายเปนอุปสรรคในการชวยเหลือผูประสบภัยมากกวาจะเอ้ือประโยชน เม่ือมีความเขาใจท่ีเดนชัด เราก็จะ
สามารถวิเคราะห วางแผนเพ่ือกําหนดวิถีการทํางานท่ีเอ้ือประโยชนตอผูประสบภัยสูงสุด เชน เปดรับของ
บริจาคท่ีจําเปนสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหา และมอบใหแกผูประสบภัย แทนการจัดหาโดย
หนวยงานซึ่งอาจทําไมไดเนื่องจากระเบียบไมเอ้ืออํานวย นอกจากท่ีเราเขาใจแลว การทําใหภาคีภาคสวนอ่ืน
โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ไดมีความเขาใจในระบบราชการ เขาใจองคกร และมีการชี้แจงแนวทาง
มีการวางระบบการประสานงานท่ีชัดเจนจะทําใหลดความขัดแยงและการทํางานซ้ําซอน ในการจัดกิจกรรม/
โครงการอาสาเขามาในพ้ืนท่ี

การประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีทําใหการบริหารจัดการภัยพิบัติมีประสิทธิภาพ ท้ังการ

ประชาสัมพันธเพ่ือปองกันและแจงเตือนภัย  การประชาสัมพันธเพ่ือประสานการขอรับการชวยเหลือ  การ
ประชาสัมพันธเพ่ือระดมทรัพยากรและการชวยเหลือจากทุกภาคสวนเพ่ือใหผูประสบภัยและชุมชนกลับคืนสู
ปกติไดโดยเร็ว ในสวนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดเนนการประชาสัมพันธเพ่ือประสานการขอรับ
การชวยเหลือ และการระดมทรัพยากรเปนหลักสําคัญ โดยรูปแบบการประชาสัมพันธทําท้ังในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค โดยใชกลไกในการประชาสัมพันธ ประกอบดวย

o ศูนยประชาบดี 1300 ท่ัวประเทศ
o แผนปายประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีสาธารณะและจุดหลักในเขตเมือง
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o เผยแพรทางสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุ
o ตัวอักษรวิ่งตามแยกสัญญาณไฟจราจร
o หนวยเคลื่อนท่ีในการชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย

การติดตามงานและประเมินผล
การติดตามงานและประเมินผลเปนสิ่งสําคัญในการทํางาน ซึ่งท่ีผานมากรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการมีการติดตามงานในลักษณะของการรายงานผลการชวยเหลือจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และการ
ตรวจเยี่ยมของผูบริหาร แตยังขาดการประเมินผลเพ่ือการพัฒนางานชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยพิบัติ

อยางไรก็ตาม ในการติดตามงานท่ีผานมาไดมีการสรุปบทเรียนและกําหนดเปนแนวทางใน
การชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัยแบบกวางๆ เพ่ือใหหนวยงานและผูเก่ียวของมีกรอบในการปฏิบัติงานเบื้องตน
ท้ังยังสามารถปรับและประยุกตรูปแบบแนวทางการทํางานใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณของพ้ืนท่ีได
โดยสาระสําคัญของแนวทางการใหความชวยเหลือ ฟนฟู ผูประสบภัยพิบัติ ท้ังภัยธรรมชาติ และภัยท่ีเกิดจาก
การกระทําของมนุษย ภายใตภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกอบดวย

o เนนการบูรณาการความรวมมือจากภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ
o ดําเนินงานใน 3 มาตรการ คือ มาตรการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ มาตรการ

ชวยเหลือเรงดวน และมาตรการฟนฟูและเยียวยา

แผนภาพแสดงมาตรการในการดําเนินการเพื่อใหความชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยพิบัติ

มาตรการ

เตรียมความพรอมรองรับ

สถานการณ

ภัยธรรมชาติ

ภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
(เชน เหตุการณชุมนุมทางการเมือง,ปญหาความขัดแยงระหวางชายแดน)
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o เผยแพรทางสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุ
o ตัวอักษรวิ่งตามแยกสัญญาณไฟจราจร
o หนวยเคลื่อนท่ีในการชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย

การติดตามงานและประเมินผล
การติดตามงานและประเมินผลเปนสิ่งสําคัญในการทํางาน ซึ่งท่ีผานมากรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการมีการติดตามงานในลักษณะของการรายงานผลการชวยเหลือจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และการ
ตรวจเยี่ยมของผูบริหาร แตยังขาดการประเมินผลเพ่ือการพัฒนางานชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยพิบัติ

อยางไรก็ตาม ในการติดตามงานท่ีผานมาไดมีการสรุปบทเรียนและกําหนดเปนแนวทางใน
การชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัยแบบกวางๆ เพ่ือใหหนวยงานและผูเก่ียวของมีกรอบในการปฏิบัติงานเบื้องตน
ท้ังยังสามารถปรับและประยุกตรูปแบบแนวทางการทํางานใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณของพ้ืนท่ีได
โดยสาระสําคัญของแนวทางการใหความชวยเหลือ ฟนฟู ผูประสบภัยพิบัติ ท้ังภัยธรรมชาติ และภัยท่ีเกิดจาก
การกระทําของมนุษย ภายใตภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกอบดวย

o เนนการบูรณาการความรวมมือจากภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ
o ดําเนินงานใน 3 มาตรการ คือ มาตรการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ มาตรการ

ชวยเหลือเรงดวน และมาตรการฟนฟูและเยียวยา

แผนภาพแสดงมาตรการในการดําเนินการเพื่อใหความชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยพิบัติ

มาตรการ

เตรียมความพรอมรองรับ

สถานการณ

มาตรการ

ชวยเหลือเรงดวน

มาตรการ

ฟนฟูและเยียวยา

ภัยธรรมชาติ

ภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
(เชน เหตุการณชุมนุมทางการเมือง,ปญหาความขัดแยงระหวางชายแดน)
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1. ศูนยประสานงานการสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

หนาท่ีของศูนยประสานงานฯ
1. เปนศูนยกลางในการปฏิบัติการเพ่ือสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย ของกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ
2. รวบรวมและประมวลขอมูลทุติยภูมิของสถานการณสาธารณภัย จากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

และหนวยงานในพ้ืนท่ีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพ่ือประเมินความชวยเหลือใน
เบื้องตน และวางแผนการใหความชวยเหลือในระยะยาว

3. วางแผนเพ่ือชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย ท้ังในดานหนวยปฏิบัติการในพ้ืนท่ี เครื่องอุปโภคบริโภค
ท่ีจําเปน และงบประมาณสนับสนุน

4. ประสานหนวยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหนวยปฏิบัติการในพ้ืนท่ีในการ
รายงานขอมูล และการดําเนินการเพ่ือใหการสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย

5. รวบรวมผลการปฏิบัติการ เพ่ือนําเสนอผูบริหาร และจัดทําขอมูลสรุป เปนฐานขอมูลในการ
ทํางาน

ชุดปฏิบัติการ จํานวน 12 ชุด ในพื้นท่ีท่ัวประเทศ
1. ใหสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) แตละจังหวัดเปนหัวหนาชุดปฏิบัติการ ทํา

หนาท่ีประสานการทํางานกับศูนยพัฒนาสังคม หรือศูนยคุมครองสวัสดิภาพชุมชนในจังหวัดพ้ืนท่ี
ในการรวบรวมสถานการณสาธารณภัย การประสานความชวยเหลือ และวางแผนการใหความ
ชวยเหลือในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
พื้นท่ีรับผิดชอบของชุดปฏิบัตกิาร

o ชุดท่ี 1 สสว.1 ปทุมธานี รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
และสระบุรี

o ชุดท่ี 2 สสว.2 กรุงเทพฯ รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว
นครนายก สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

o ชุดท่ี 3 สสว.3 ชลบุรี รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด
o ชุดท่ี 4 สสว.4 นครปฐม รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี

สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
o ชุดท่ี 5 สสว.5 นครราชสีมา รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย และ

ชัยภูมิ

มาตรการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ
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o ชุด ท่ี 6 สสว.6 ขอนแกน รับผิดชอบพ้ืน ท่ีจังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี
หนองบัวลําภู รอยเอ็ด ขอนแกน บึงกาฬและมหาสารคาม

o ชุดท่ี 7 สสว.7 กาฬสินธุ รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
กาฬสินธุ อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี

o ชุดท่ี 8 สสว.8 ลพบุรี รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง
กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค และอุทัยธานี

o ชุดท่ี 9 สสว.9 อุตรดิตถ รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัด ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ
และอุตรดิตถ

o ชุดท่ี 10 สสว.10 เชียงใหม รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัด เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง
ลําพูน นาน พะเยา เชียงราย และแพร

o ชุดท่ี 11 สสว.11 สุราษฎรธานี รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัด ชุมพร สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

o ชุดท่ี 12 สสว.12 สงขลา รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัด สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส

2. ใหศูนยพัฒนาสังคมในจังหวัดพ้ืนท่ี หรือศูนยคุมครองสวัสดิภาพชุมชน ทําหนาท่ีชุดปฏิบัติการ
ประสานและสนับสนุนความรวมมือกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคมและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในดานขอมูลขาวสารการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนในการยังชีพ ใหการ
สงเคราะหครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินป พ.ศ.2546 หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 และการดูแลกลุมเปาหมายเฉพาะกรณีเรงดวน และ
จัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ี (Mobile Unit) เพ่ือดําเนินการตามภารกิจกรมฯ ดานการชวยเหลือ
ผูประสบภัย

สําหรับชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ี (Mobile Unit) ทําหนาท่ีในการเปนหนวยเคลื่อนท่ี
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ ใหคําปรึกษาแนะนํา, ตรวจสอบขอเท็จจริง สภาพปญหาความ
เดือดรอน, ประสานความรวมมือภาคสวนตางๆ ในดานขอมูลขาวสาร การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปน
ในการยังชีพ

1. นักจิตวิทยา
2. นักสังคมสงเคราะห
3. นักพัฒนาสังคม
4. นักกิจกรรมบําบัด หรือครูฝกวิชาชีพ
5. พนักงานขับรถ
6. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในพ้ืนท่ี (ถามี)
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2. ศูนยประชาบดี 1300 ท่ัวประเทศ เปนชองทางการสื่อสาร เชื่อมประสานการชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ัวประเทศ โดยปฏิบัติหนาท่ี เปนศูนยรับแจงเหตุ แจงความตองการ ประสาน
การชวยเหลือไปยังภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังจัดทีมรวมในการชวยเหลือผูประสบภัย ตลอดจน
เปนศูนยรับบริจาคแกผูท่ีประสงคจะบริจาคเงิน และ/หรือสิ่งของ เพ่ือใหการชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติ

3. ทุกหนวยงานในสังกัดกรมฯ จัดเตรียมในการเปนสถานท่ีพักพิงชั่วคราวใหแกผูประสบภัย ใหความ
ชวยเหลือท้ังการฟนฟูสภาพจิตใจ ใหคําปรึกษาแนะนํา เครื่องอุปโภคบริโภค และอ่ืนๆท่ีจําเปน ตาม
ภารกิจของกรมฯ

4. หนวยงานสังกัดกรมฯ ท่ีมีผูรับบริการในความรับผิดชอบ ใหจัดทําแผนในการเตรียมรับสถานการณใน
ภาวะเรงดวน ไดแก

- แผนการดูแลผูรับบริการ ประกอบดวย การจัดหาท่ีพักชั่วคราว อาหาร หองน้ํา หองสุขา
และการดูแลดานสุขภาพอนามัยของผูรับบริการ โดยเฉพาะโรคเก่ียวกับทางเดินอาหาร
และทางเดินหายใจ

- แผนเคลื่อนยายผูรับบริการ ในกรณีท่ีอาคารเดิมมีความเสี่ยง และไมปลอดภัยตอชีวิต
และความเปนอยูของผูรับบริการ

- แผนการจัดการหลังภัยพิบัติ โดยสํารวจและประเมินความเสียหายของหนวยงาน
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เม่ือมีเหตุการณภัยพิบัติ หรือเหตุการณไมสงบเกิดข้ึน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดมี
มาตรการในการใหความชวยเหลือเรงดวน โดยมีชุดปฏิบัติการในภารกิจการสงเคราะหและฟนฟู ลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
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ยังชีพ เพ่ือดําเนินการดังนี้
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- ใหการสงเคราะหครอบครัว และการดูแลกลุมเปาหมายเฉพาะกรณีเรงดวน เชน การ
จัดตั้งศูนยเด็กเล็กชั่วคราว ดูแลคนพิการ ผูสูงอายุ ผูท่ีไดรับบาดเจ็บ ผูไดรับผลกระทบ
เปนกรณีพิเศษ ใหการสงเคราะหครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทด
รองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 หลักเกณฑและ
วิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 และการดูแล
กลุมเปาหมายเฉพาะกรณีเรงดวน เชน การจัดตั้งศูนยเด็กเล็กชั่วคราว ดูแลคนพิการ
ผูสูงอายุ ผูท่ีไดรับบาดเจ็บ ผูไดรับผลกระทบเปนกรณีพิเศษ

- รายงานขอมูลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะกลับมาท่ีศูนยประสานงาน
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

- ประชาสัมพันธการดําเนินการประสานความชวยเหลือในพ้ืนท่ี
- วางแผนการฟนฟู เยียวยาเม่ือเหตุการณกลับเขาสูภาวะปกติ
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หลังจากสถานการณกลับเขาสูภาวะปกติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดมีแนวทาง
มาตรการในการฟนฟูและเยียวยาใหแกผูประสบภัยพิบัติ ดังนี้

1.การสํารวจขอมูลทางสังคมและคุณภาพชีวิต ฟนฟูศักยภาพของผูประสบภัยและครอบครัว
1.1 จัดเจาหนาท่ีเยี่ยมบาน ฟนฟูสภาพจิตใจผูประสบภัยและครอบครัว
1.2 สํารวจขอมูล รวบรวมขอเท็จจริง ตลอดจนประเมินความเสียหาย และผลกระทบ
1.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานความชวยเหลืออ่ืนๆ

2. จัดทําแผนการฟนฟูและชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ
เพ่ือสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพใหแกผูประสบภัยพิบัติ และสมาชิกในครอบครัว ใหสามารถ

กลับไปดํารงชีวิตในภาวะปกติไดโดยเร็ว ภายใตภารกิจหลักของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และนโยบายท่ีรัฐบาลไดมอบหมายใหดําเนินการ ภายใตกรอบแนวคิด
“ 3 ส สรางสุข สรางรายได และเสริมสรางคุณภาพชีวิต”

มาตรการฟนฟแูละเยยีวยา
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สรางสุข
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ตัวอยางกิจกรรมภายใตกรอบแนวคิด “ 3 ส สรางสุข สรางรายได และเสริมสรางคุณภาพชีวิต”

 ส “สรางสุข”
กิจกรรมสรางสุข ดวย “ศาลาสรางสุขเคลื่อนท่ี” ประกอบดวย
- มุมเด็ก : เปนมุมกิจกรรมท่ีเนนการสรางความสุข สนุกสนาน ความรูท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก และ

เปนจุดในการดูแลเด็กชั่วคราวในชวงท่ีพอแมผูปกครองตองไปจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย
ทรัพยสิน ฯลฯ ภายในมุมเด็กประกอบไปดวย กิจกรรมคาราวานเสริมสรางเด็ก เกม นันทนาการ
ดนตรี หนังสือ เปนตน

- มุมผูสูงอายุและผูพิการ : เปนมุมกิจกรรมท่ีจัดบริการนวดประคบสมุนไพร มีอาสาสมัครฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการคอยใหการดูแล นอกจากนี้ ยังเปนพ้ืนท่ีท่ีเปดโอกาสใหผูสูงอายุ และผูพิการ
ไดมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ อาทิ การเปดซอมอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
โดยผูพิการของศูนยฝกอาชีพในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การถายทอดภูมิปญญาของ
ผูสูงอายุ เชน ภูมิปญญาทองถ่ินผูสูงอายุสูเด็กและเยาวชน ภูมิปญหาดานอาชีพเพ่ือเปนการสราง
รายไดเสริม เปนตน

- มุมครอบครัวสัมพันธ : เนนกิจกรรมท่ีใหบริการแกสมาชิกครอบครัวทุกชวงวัย และเปดโอกาสให
สมาชิกในครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกัน ตลอดจนมีสวนในการแบงปนและใหความชวยเหลือ
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ตัวอยางกิจกรรมภายใตกรอบแนวคิด “ 3 ส สรางสุข สรางรายได และเสริมสรางคุณภาพชีวิต”

 ส “สรางสุข”
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ทรัพยสิน ฯลฯ ภายในมุมเด็กประกอบไปดวย กิจกรรมคาราวานเสริมสรางเด็ก เกม นันทนาการ
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ครอบครัวอ่ืนๆท่ีประสบภัยพิบัติ เชน พิธีบายศรีสูขวัญ ผาปาพืชผักสวนครัวเพ่ือผูประสบภัย
บริการตัดผม บริการใหคําแนะนําปรึกษา เปนตน

 ส “สรางรายได”
กิจกรรมสรางรายได ดวย “เมนูอาชีพ” เปนการสรางอาชีพทดแทนชั่วคราว และการสราง

อาชีพใหมเพ่ือเสริมรายได โดยเนนการฝกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 1 – 2 วัน เชน การทําขนมไทย การ
ทําอาหาร งานหัตถกรรม งานจักสาน การ screen ผา การซอมรองเทา หรือหลักสูตร 15 วัน เชน การเย็บผา
การทอผา การทําผาหม รวมถึงการเสริมสรางทักษะเพ่ือการรวมกลุมประกอบอาชีพ

 ส “เสริมสรางคุณภาพชีวิต”
กิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิต ดวย “ภารกิจหลักของกระทรวงฯ” ซึ่งมีความหลากหลาย

ตามสภาพปญหาและความตองการของผูประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 เชน การสนับสนุนเงินซอมแซมบานผูสูงอายุ / ผูพิการ,
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การสนับสนุนและเชื่อมรอยจิตอาสาเขามาชวยเหลือผูประสบภัย เชน สภาเด็กและเยาวชน กลุม
อาชีวศึกษา เปนตน

3. เตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อรองรับสถานการณภัยพิบัติในอนาคต
โดยจัดทําแผนในการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (อพม.)

ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันสาธารณภัย ภัยพิบัติ เพ่ือเปนเครือขายในการเฝาระวัง และแจงเหตุ
ตลอดจน สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและแกไขปญหาเม่ือเกิดภัยพิบัติ
ในระดับชุมชน ท้ังนี้อาจเริ่มจากพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยพิบัติกอน แลวจึงขยายไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ



ภาคผนวกภาคผนวก



การสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัยการสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1.การสํารวจขอมูล
1.จัดทีมสํารวจลงพ้ืนที่ เก็บขอมูลรายบุคคล (ฟอรม 07)
2.ใหคําแนะนําปรึกษา ใหกําลังใจ ฟนฟูสภาพจิตใจ
3.สรุปสถานการณความเสียหาย (ฟอรม แบบ 07-1)

2.การวางแผน (ฟอรม แบบ 07-2)

การชวยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
กลุมเปาหมาย วงเงิน (ไมเกิน) หมายเหตุ

เด็กในครอบครัว 1,000 บาท/คน/ครอบครัว (เงิน) ไมเกิน 3 คร้ังตอครอบครัว และไมเกิน
3,000 บาทถาครอบครัวมีเด็กเกิน 1 คน1,000 บาท/คน/ครอบครัว(สิ่งของ)

2,000 บาท/คร้ัง (เงินและสิง่ของ)
ผูมีรายไดนอย 3,000 บาท/ครอบครัว ไมเกิน 3 คร้ัง/ปงบประมาณ
ผูสูงอายุ 2,000 บาท/คร้ัง ไมเกิน 3 คร้ัง/ปงบประมาณ

12,000 บาท ซอมบาน
62,500 บาท ซอมที่จัดกิจกรรม

คนพิการ 4,500-4,000 บาท/คัน กายอุปกรณ
2,000 บาท/คร้ัง (เงิน) ไมเกิน 3 คร้ัง/ปงบประมาณ
10,000 บาท ซอมบาน

การฝกอาชีพและทักษะการ
รวมกลุม

27 ,000 บาท/ รุน รุนละ 20 คน หลักสูตร 5 วัน
25,000 บาท / รุน รุนละ 20 คน หลักสูตร 10 วัน
551,000 บาท/ รุน รุนละ 30 คน หลักสูตร 208 วัน

การชวยเหลือตามกฎหมาย
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

กลุมเปาหมาย วงเงิน (ไมเกิน) หมายเหตุ
ผูสูงอายุ,ผูพิการ 5,000 บาท/ครอบครัว กรณีที่หัวหนาครอบครัวเสียชีวิต
นักเรียน,นักศึกษา 3,000 บาท/คน กรณีที่พอ-แม,ผูเลี้ยงด,ูผูมีรายไดหลักใน

ครอบครัวเสียชีวิต
500 บาท คาใชจายประจําวัน ตอ 1 ภย หรือ 1

เหตุการณ ex. คาเดินทางไป รร.
ฝกอาชีพระยะสั้น 2,000 บาท/คน อุปกรณการฝกอาชีพ

500 บาท ตอบแทนวิทยากร ไมเกิน 10 วัน
10,000 บาท การดําเนินงานปฏิบัติการฝกอบรม
4,000 บาท/ครอบครัว อุปกรณลงทุนประกอบอาชีพ

แหลงเงิน
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546

50
ลาน

-อยูในอํานาจผูวาฯ ชวยเหลือผูประสบภัย
-อําเภอ เสนอ จังหวัด เพ่ือขอเงินสนับสนุนตามแผนได

10
ลาน

-กรณีวงเงินไมพอ จังหวัดดําเนินการขอเพ่ิมไดจากหนวยอื่น
-กรณีใหความชวยเหลือดานสังคมสงเคราะห ขอผานปลัด พม.

เพ่ิมเติม
-กรณีที่เงินชวยเหลือของ พม. ไมเพียงพออีก
-พม. สามารถขอสนับสนุน จาก สํานักเลขาธิการนายกฯ ได

3.การรายงานกรมฯ
-สถานการณประจําวัน
-แผนการดําเนินการ
-ผลการปฏิบัติการ

การสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัยการสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1.การสํารวจขอมูล
1.จัดทีมสํารวจลงพ้ืนที่ เก็บขอมูลรายบุคคล (ฟอรม 07)
2.ใหคําแนะนําปรึกษา ใหกําลังใจ ฟนฟูสภาพจิตใจ
3.สรุปสถานการณความเสียหาย (ฟอรม แบบ 07-1)

2.การวางแผน (ฟอรม แบบ 07-2)

เตร
ียม

คว
าม

พร
อม -ศูนยประสานงานการ

สงเคราะหและฟนฟู
ผูประสบภัยฯ ประสานพื้นที่
เพื่อต้ังรับสถานการณ
-ทุกหนวยงานในสังกัดกรมฯ
จัดเตรียมในการเปนสถานที่
พักพิงชั่วคราวใหแก
ผูประสบภัย
-หนวยงานกรมฯ ที่มีผูรับฯ ใน
ความรับผิดชอบ ทาํแผนดูแล
ระหวางมีภยั, แผนเคล่ือนยาย,
และแผนจัดการหลังภัยพิบัติ

ชว
ยเห

ลือ
เรง

ดว
น -จัดชุดปฏิบัติการในภารกิจ

การสงเคราะหและฟนฟ ูลง
พื้นที่เยี่ยมเยยีน ใหคําแนะนํา
ปรึกษา ตรวจสอบปญหาความ
เดือดรอน ประสานความ
รวมมือภาคสวนตางๆ
-ใหการสงเคราะหผูเดือดรอน
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ฯ พ.ศ.2546 และหลักเกณฑฯ
พ.ศ.2551
-ใหการสงเคราะหกับ
กลุมเปาหมายตามระเบยีบ
ของ พม.ที่เกี่ยวของ

การชวยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
กลุมเปาหมาย วงเงิน (ไมเกิน) หมายเหตุ

เด็กในครอบครัว 1,000 บาท/คน/ครอบครัว (เงิน) ไมเกิน 3 คร้ังตอครอบครัว และไมเกิน
3,000 บาทถาครอบครัวมีเด็กเกิน 1 คน1,000 บาท/คน/ครอบครัว(สิ่งของ)

2,000 บาท/คร้ัง (เงินและสิง่ของ)
ผูมีรายไดนอย 3,000 บาท/ครอบครัว ไมเกิน 3 คร้ัง/ปงบประมาณ
ผูสูงอายุ 2,000 บาท/คร้ัง ไมเกิน 3 คร้ัง/ปงบประมาณ

12,000 บาท ซอมบาน
62,500 บาท ซอมที่จัดกิจกรรม

คนพิการ 4,500-4,000 บาท/คัน กายอุปกรณ
2,000 บาท/คร้ัง (เงิน) ไมเกิน 3 คร้ัง/ปงบประมาณ
10,000 บาท ซอมบาน

การฝกอาชีพและทักษะการ
รวมกลุม

27 ,000 บาท/ รุน รุนละ 20 คน หลักสูตร 5 วัน
25,000 บาท / รุน รุนละ 20 คน หลักสูตร 10 วัน
551,000 บาท/ รุน รุนละ 30 คน หลักสูตร 208 วัน

การชวยเหลือตามกฎหมาย
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

กลุมเปาหมาย วงเงิน (ไมเกิน) หมายเหตุ
ผูสูงอายุ,ผูพิการ 5,000 บาท/ครอบครัว กรณีที่หัวหนาครอบครัวเสียชีวิต
นักเรียน,นักศึกษา 3,000 บาท/คน กรณีที่พอ-แม,ผูเลี้ยงด,ูผูมีรายไดหลักใน

ครอบครัวเสียชีวิต
500 บาท คาใชจายประจําวัน ตอ 1 ภย หรือ 1

เหตุการณ ex. คาเดินทางไป รร.
ฝกอาชีพระยะสั้น 2,000 บาท/คน อุปกรณการฝกอาชีพ

500 บาท ตอบแทนวิทยากร ไมเกิน 10 วัน
10,000 บาท การดําเนินงานปฏิบัติการฝกอบรม
4,000 บาท/ครอบครัว อุปกรณลงทุนประกอบอาชีพ

แหลงเงิน
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546

50
ลาน

-อยูในอํานาจผูวาฯ ชวยเหลือผูประสบภัย
-อําเภอ เสนอ จังหวัด เพ่ือขอเงินสนับสนุนตามแผนได

10
ลาน

-กรณีวงเงินไมพอ จังหวัดดําเนินการขอเพ่ิมไดจากหนวยอื่น
-กรณีใหความชวยเหลือดานสังคมสงเคราะห ขอผานปลัด พม.

เพ่ิมเติม
-กรณีที่เงินชวยเหลือของ พม. ไมเพียงพออีก
-พม. สามารถขอสนับสนุน จาก สํานักเลขาธิการนายกฯ ได

3.การรายงานกรมฯ
-สถานการณประจําวัน
-แผนการดําเนินการ
-ผลการปฏิบัติการ

การสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัยการสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1.การสํารวจขอมูล
1.จัดทีมสํารวจลงพ้ืนที่ เก็บขอมูลรายบุคคล (ฟอรม 07)
2.ใหคําแนะนําปรึกษา ใหกําลังใจ ฟนฟูสภาพจิตใจ
3.สรุปสถานการณความเสียหาย (ฟอรม แบบ 07-1)

2.การวางแผน (ฟอรม แบบ 07-2)

-จัดชุดปฏิบัติการในภารกิจ
การสงเคราะหและฟนฟ ูลง
พื้นที่เยี่ยมเยยีน ใหคําแนะนํา
ปรึกษา ตรวจสอบปญหาความ
เดือดรอน ประสานความ
รวมมือภาคสวนตางๆ
-ใหการสงเคราะหผูเดือดรอน
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ฯ พ.ศ.2546 และหลักเกณฑฯ
พ.ศ.2551
-ใหการสงเคราะหกับ
กลุมเปาหมายตามระเบยีบ
ของ พม.ที่เกี่ยวของ

ฟน
ฟูเ

ยีย
วย

า จัดกิจกรรม 3 ส.
1.สรางสุข "ศาลาสรางสุข
เคลื่อนท่ี" มีมุมเด็ก มุมผูสูงอายุ
ผูพิการ มุมครอบครัวสัมพันธ
เนนคลายทุกขใหผูประสบภัย
2.สรางรายได จัด"เมนูอาชีพ"
หลักสตูรระยะสั้น 1-2 วัน เชน
ทําขนม จักสาน ซอมรองเทา
และ หลักสูตร 15 วัน เชน เย็บ
ผา ทอผา ทําผาหม
3.สรางคุณภาพชีวิต ดวย
"ภารกิจหลักของกระทรวงฯ"
ซอมบาน  อาชีพระยะยาว

การชวยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
กลุมเปาหมาย วงเงิน (ไมเกิน) หมายเหตุ

เด็กในครอบครัว 1,000 บาท/คน/ครอบครัว (เงิน) ไมเกิน 3 คร้ังตอครอบครัว และไมเกิน
3,000 บาทถาครอบครัวมีเด็กเกิน 1 คน1,000 บาท/คน/ครอบครัว(สิ่งของ)

2,000 บาท/คร้ัง (เงินและสิง่ของ)
ผูมีรายไดนอย 3,000 บาท/ครอบครัว ไมเกิน 3 คร้ัง/ปงบประมาณ
ผูสูงอายุ 2,000 บาท/คร้ัง ไมเกิน 3 คร้ัง/ปงบประมาณ

12,000 บาท ซอมบาน
62,500 บาท ซอมที่จัดกิจกรรม

คนพิการ 4,500-4,000 บาท/คัน กายอุปกรณ
2,000 บาท/คร้ัง (เงิน) ไมเกิน 3 คร้ัง/ปงบประมาณ
10,000 บาท ซอมบาน

การฝกอาชีพและทักษะการ
รวมกลุม

27 ,000 บาท/ รุน รุนละ 20 คน หลักสูตร 5 วัน
25,000 บาท / รุน รุนละ 20 คน หลักสูตร 10 วัน
551,000 บาท/ รุน รุนละ 30 คน หลักสูตร 208 วัน

การชวยเหลือตามกฎหมาย
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

กลุมเปาหมาย วงเงิน (ไมเกิน) หมายเหตุ
ผูสูงอายุ,ผูพิการ 5,000 บาท/ครอบครัว กรณีที่หัวหนาครอบครัวเสียชีวิต
นักเรียน,นักศึกษา 3,000 บาท/คน กรณีที่พอ-แม,ผูเลี้ยงด,ูผูมีรายไดหลักใน

ครอบครัวเสียชีวิต
500 บาท คาใชจายประจําวัน ตอ 1 ภย หรือ 1

เหตุการณ ex. คาเดินทางไป รร.
ฝกอาชีพระยะสั้น 2,000 บาท/คน อุปกรณการฝกอาชีพ

500 บาท ตอบแทนวิทยากร ไมเกิน 10 วัน
10,000 บาท การดําเนินงานปฏิบัติการฝกอบรม
4,000 บาท/ครอบครัว อุปกรณลงทุนประกอบอาชีพ

แหลงเงิน
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546

50
ลาน

-อยูในอํานาจผูวาฯ ชวยเหลือผูประสบภัย
-อําเภอ เสนอ จังหวัด เพ่ือขอเงินสนับสนุนตามแผนได

10
ลาน

-กรณีวงเงินไมพอ จังหวัดดําเนินการขอเพ่ิมไดจากหนวยอื่น
-กรณีใหความชวยเหลือดานสังคมสงเคราะห ขอผานปลัด พม.

เพ่ิมเติม
-กรณีที่เงินชวยเหลือของ พม. ไมเพียงพออีก
-พม. สามารถขอสนับสนุน จาก สํานักเลขาธิการนายกฯ ได

3.การรายงานกรมฯ
-สถานการณประจําวัน
-แผนการดําเนินการ
-ผลการปฏิบัติการ



ศูนยประสานงานการสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

หนาที่ของศูนยประสานงานฯ
1. เปนศูนยกลางในการปฏิบัติการเพื่อสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2. รวบรวมและประมวลขอมูลทุติยภูมิของสถานการณสาธารณภัย จากหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ และหนวยงานใน

พื้นที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อประเมินความชวยเหลือในเบื้องตน และวางแผนการใหความ
ชวยเหลือในระยะยาว

3. วางแผนเพื่อชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย ทั้งในดานหนวยปฏิบัติการในพื้นที่ เคร่ืองอุปโภคบริโภคที่จําเปน และ
งบประมาณสนับสนุน

4. ประสานหนวยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหนวยปฏิบัติการในพื้นที่ในการรายงานขอมูล และ
การดําเนินการเพื่อใหการสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย

5. รวบรวมผลการปฏิบัติการ เพื่อนําเสนอผูบริหาร และจัดทําขอมูลสรุป เปนฐานขอมูลในการทํางาน

ชุดปฏิบัติการในพ้ืนที่ทั่วประเทศ
1. ใหสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) แตละจังหวัดเปนหัวหนาชุดปฏิบัติการ ทําหนาที่ประสานการ

ทํางานกับศูนยพัฒนาสังคม หรือศูนยคุมครองสวัสดิภาพชุมชนในจังหวัดพื้นที่ ในการรวบรวมสถานการณสา
ธารณภัย การประสานความชวยเหลือ และวางแผนการใหความชวยเหลือในพื้นที่รับผิดชอบ

2. ใหศูนยพัฒนาสังคมในจังหวัดพื้นที่ หรือศูนยคุมครองสวัสดิภาพชุมชน ทําหนาที่ชุดปฏิบัติการ ประสานและ
สนับสนุนความรวมมือกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคมและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในดาน
ขอมูลขาวสารการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนในการยังชีพ ใหการสงเคราะหครอบครัว ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินป พ.ศ.2546 หลักเกณฑ
และวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 และการดูแลกลุมเปาหมายเฉพาะ
กรณีเรงดวน และจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อดําเนินการตามภารกิจกรมฯ ดานการ
ชวยเหลือผูประสบภัย

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของชุดปฏิบัติการ
- ชุดท่ี 1 สสว.1 ปทุมธานี รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี

พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
- ชุดท่ี 2 สสว.2 กรุงเทพฯ รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว

นครนายก สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
- ชุดท่ี 3 สสว.3 ชลบุรี รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด
- ชุดท่ี 4 สสว.4 นครปฐม รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี

สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
- ชุดท่ี 5 สสว.5 นครราชสีมา รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย

และชัยภูมิ
- ชุดท่ี 6 สสว.6 ขอนแกน รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี

หนองบัวลําภู รอยเอ็ด ขอนแกน บงึกาฬและมหาสารคาม
- ชุดท่ี 7 สสว.7 กาฬสินธุ รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร

กาฬสินธุ อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี
- ชุดท่ี 8 สสว.8 ลพบุรี รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง

กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค และอุทัยธานี
- ชุดท่ี 9 สสว.9 อุตรดิตถ รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัด ตาก พิษณุโลก สุโขทัย

เพชรบูรณ และอุตรดิตถ
- ชุดท่ี 10 สสว.10 เชียงใหม รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัด เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง

ลําพูน นาน พะเยา เชียงราย และแพร
- ชุดท่ี 11 สสว.11 สุราษฎรธานี รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัด ชุมพร สุราษฎรธานี

นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
- ชุดท่ี 12 สสว.12 สงขลา รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัด สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา

และนราธิวาส



แผนการดําเนินการเพ่ือสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย ตามภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เตรียมความพรอมรองรับสถานการณ
- ศูนยประสานงานการสงเคราะหและฟนฟู

ผูประสบภัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เปนศูนยกลางในการปฏิบัติการ รวบรวมและ
ประมวลขอมูล เพ่ือประเมินความชวยเหลือใน
เบื้องตน และวางแผนการใหความชวยเหลือใน
ระยะยาว ประสานหนวยงานของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ และหนวยปฏิบัติการใน
พ้ืนท่ีในการรายงานขอมูล และการดําเนินการ
เพ่ือใหการสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย

- ทุกหนวยงานในสังกัดกรมฯ จัดเตรียมในการ
เปนสถานท่ีพักพิงชั่วคราวใหแกผูประสบภัย ให
ความชวยเหลือท้ังการฟนฟูสภาพจิตใจ ให
คําปรึกษาแนะนํา เครื่องอุปโภคบริโภค และ
อ่ืนๆท่ีจําเปน ตามภารกิจของกรมฯ

- หนวยงานสังกัดกรมฯ ท่ีมีผูรับบริการในความ
รับผิดชอบ ใหจัดทําแผนในการเตรียมรับ
สถานการณในภาวะเรงดวน เชน แผนการดูแล
ผูรับบริการ, แผนเคลื่อนยายผูรับบริการ และ
แผนการจัดการหลังภัยพิบัติ

สงเคราะหและชวยเหลือเรงดวน

- ชุดปฏิบัติการในภารกิจการสงเคราะหและฟนฟู
ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ ใหคําปรึกษา
แนะนํา,ตรวจสอบขอเท็จจริง สภาพปญหาความ
เดือดรอน,ประสานความรวมมือภาคสวนตางๆ ใน
ดานขอมูลขาวสาร  การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนใน
การยังชีพ

- ให การสง เคราะห ครอบครัว  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 และการ
ดูแลกลุมเปาหมายเฉพาะกรณีเรงดวน เชน การ
จัดตั้งศูนยเด็กเล็กชั่วคราว ดูแลคนพิการ ผูสูงอายุ
ผูที่ไดรับบาดเจ็บ ผูไดรับผลกระทบเปนกรณีพิเศษ

- รายงานขอมูลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะกลับมาที่ศูนยประสานงานเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

- ประชาสัมพันธการดําเนินการประสานความ
ชวยเหลือในพื้นที่

ฟนฟูเยียวยา
- การดําเนินการ ภายใตกรอบแนวคิด “3 ส สรางสุข

สรางรายได และเสริมสรางคุณภาพชีวิต”
1. ส สรางสุข กิจกรรมสรางสุข ดวย “ศาลาสราง

สุข เคลื่ อน ท่ี” ประกอบดวย มุม เด็ก   มุม
ผูสูงอายุและผูพิการ มุมครอบครัวสัมพันธ

2. ส สรางรายได กิจกรรมสรางรายได ดวย “เมนู
อาชีพ” เปนการสรางอาชีพทดแทนช่ัวคราว
และการสรางอาชีพใหมเพ่ือเสริมรายได โดย
เนนการฝกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 5 วัน หรือ
หลักสูตร 10 วัน

3. ส เสริมสรางคุณภาพชีวิต กิจกรรมเสริมสราง
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  ด ว ย “ ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง
กระทรวงฯ” ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 หลักเกณฑและ
วิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 เชน การสนับสนุน
เงินซอมแซมบานผูสูงอายุ / ผู พิการ, การ
สนับสนุนและเช่ือมรอยจิตอาสาเขามาชวยเหลอื
ผูประสบภัย เชน สภาเด็กและเยาวชน กลุม
อาชีวศึกษา เปนตน



หมายเหตุ
อําเภอ ตําบล/เทศบาล หมูบาน ครัวเรือน คน บาดเจ็บ เสียชีวิต สูญหาย เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ บางสวน ท้ังหลัง

รายงาน ณ วันท่ี              เดือน               พ.ศ            เวลา             น.

แบบ 07-1

จํานวนราษฎรผูเดือดรอน บานเรือนเสียหาย(หลัง)จํานวนพ้ืนท่ีประสบภัย กลุมภาวะยากลําบากท่ีเดือดรอน(คน)

สรุปสถานการณความเสียหายจากสาธารณภัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด.................................................................................



แผนปฏิบัติการเพ่ือสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย จังหวัด.........................................................
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย

(ประเภท/
จํานวน)

การดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

รูปแบบ/วิธีการ งบประมาณ พ้ืนท่ีดําเนินการ ระยะเวลา

รวมจํานวนโครงการท้ังหมด.................................โครงการ
รวมงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ งบดําเนินการ.......................................บาท งบเงินอุดหนุน..........................................บาท งบกลาง..............................................บาท
เงินบริจาค....................................................บาท สิ่งของ/เครื่องใชท่ีไดรับการสนับสนุน มูลคา..........................................................บาท
ผูประสานงาน.............................................................ตําแหนง.....................................................หนวยงาน...............................................โทรศัพทติดตอ.......................................

แบบ 07 - 2



สง
กล

ับภ
ูมิล

ําเน
า

เยี่ย
มเยี

ยน
ให

กํา
ลัง

ใจ

อา
หา

รก
ลอ

ง

มอ
บเ

ครื่
อง

อุป
โภ

คบ
ริโภ

ค

ให
คํา

ปรึ
กษ

า/ฟ
นฟู

จิต
ใจ

สํา
รว

จพื้
นที่

แล
ะป

ระ
เมิน

จัด
ที่พั

กช
ั่วค

รา
ว

เงิน
สง

เคร
าะ

หค
รอ

บค
รัว

เงิน
สง

เคร
าะ

หเด็
ก

เงิน
สง

เคร
าะ

หผู
ปร

ะส
บป

ญห
า

เครื่
อง

ชว
ยค

วา
มพิ

กา
ร

ซอ
มแ

ซม
บา

นผู
สูง

อา
ยุ

ซอ
มแ

ซม
บา

นค
นพิ

กา
ร

เงิน
จัด

กา
รศ

พผู
สูง

อา
ยุ

รว
มก

ลุม
ปร

ะก
อบ

อา
ชีพ

ฝก
อา

ชีพ
ระ

ยะ
สั้น

ปร
ะส

าน
สง

ตอ

อื่น
ๆ

เงิน
ชว

ยเห
ลือ

ผูส
ุงอ

ายุ

เงิน
ชว

ยเห
ลือ

คน
พิก

าร

เงิน
ชว

ยเห
ลือ

 น
ร./

นศ
.

ฝก
อา

ชีพ
ระ

ยะ
สั้น

รวม
รายงาน ณ วันท่ี       เดือน                    พ.ศ. เวลา             น.

แบบ 07 - 3

การชวยเหลือในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (จํานวนราย)

มอ
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ีพร
วม

กับ
จัง

หวั
ด

แล
ะม

ูลน
ิธิร

าช
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ระเบียบฯ ผูประสบภัย พ.ศ.2546

เงินบริจาค
(บาท)

พ้ืนท่ีดําเนินการ
(หมูบาน / ตําบล)

สรุปการดําเนินการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
อําเภอ............................................. จังหวัด.................................................



อาคาร สิ่งกอสราง ยานพาหนะ เครื่องใชสํานักงาน

รายงาน ณ วันท่ี              เดือน                     พ.ศ. เวลา              น.

แบบ 07-4

การประเมินความเสียหาย
การดําเนินการในเบ้ืองตน แผนรองรับวิกฤต

รายงานสถานการณและการจัดการแกไขสถานการณท่ีเกิดจากสาธารณภัยภายในหนวยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

ช่ือหนวยงาน............................................................จังหวัด.....................................

จํานวนผูรับบริการในหนวยงาน

ชาย......................คน  หญิง................................ คน รวม......................คน



หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน

หมายเลขฉุกเฉิน

ศูนยดับเพลิงกรุงเทพมหานคร 199

หนวยแพทยกูชีพ กทม. 1555

แจงเหตุราย

กองปราบปราม 1195

ตํารวจทางหลวง 1193

สายดวนกรมทางหลวง 1586

ตํารวจทองเท่ียว 1155

ศูนยนเรนทร 1669

ศูนยรับแจงอุบัติเหตุ 24 ชม.

มูลนิธิรวมกตญัู 0-2751-0951-3

ศูนยวิทยุกรุงธน 0-2451-7228-9

ศูนยวิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม. 0-2226-4444-8

ศูนยวิทยุรามา 0-2354-6999

ศูนยสงกลับและรถพยาบาลกรมตํารวจ 1691

ศูนยเอราวัณ กทม. (ศูนยรับแจงเหตุ) 1646

ศูนยควบคุมระบบการจราจรบนทางดวน 1543

ศูนยควบคุมและสั่งการจราจร 1197

ศูนยคุมครองผูโดยสารสาธารณะ กรมการขนสงทางบก 1584

ศูนยจราจรอุบัติเหตุ จส.100 1137

สถานีวิทยุชุมชน รวมดวยชวยกัน (FM 96) 1677

สถานีวิทยุ สวพ. 91 1644

ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ

ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 1860



ศูนยบริการขาวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 1182

ศูนยปลอดภัยทางน้ํา แกไขชื่อเปน เหตุดวนทางน้ํา ศูนยปลอดภัย

ทางน้ํา
1199

สายดวนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784

อุบัติเหตุทางน้ํา กองบัญชาการตํารวจ 1196

ศูนยประชาบดี1300

ศูนยปรึกษาปญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันสแหงประเทศไทย) 0-2713-6793

ฮอทไลนคลายเครียด (กรมสุขภาพจิต) 1667

ศูนยดํารงธรรม 1567

ศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 1111

ศูนยพิทักษสิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ 1579

ศูนยรับแจงขาวยาเสพติด (สนง.ตํารวจแหงชาติ) 1688

ศูนยสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี 0-2282-3892

สายดวนบัตรทอง 1330

สายดวนผูบริโภคกับ อย. 1556

สายดวนรองทุกข สคบ. 1166

แจงบัตร ATM - บัตรเครดิตหาย

ธนาคารกรุงเทพ 1333

ธนาคารกรุงไทย 1551

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572

ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888

ธนาคารซิตี้แบงก 1588

ธนาคารทหารไทย 1558

ธนาคารไทยธนาคาร 0-2626-7777

ธนาคารไทยพาณิชย 0-2777-7777

ธนาคารธนชาต 1770

ธนาคารนครหลวงไทย 0-2828-8000

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 0-2285-1555



ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด (ไทย) 1595

ธนาคารออมสิน 0-2299-8555

ธนาคารอาคารสงเคราะห 0-2202-2000

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น 0-2614-4800

สอบถามขอมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต 1188



 

มติ ครม. 

ระเบียบ 

แบบฟอรม 



 

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสาธารณภัย 

(ตุลาคม ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔) 
วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

อุทกภัย ๑. รับทราบการขอขยายวงเงินทดรองราชการในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 

๕๐  ล้ านบาท  เ ป็น  ๑๐๐  ล้ านบาท  และการขอยกเ ว้นการปฏิ บั ติตามระเ บียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง

กระทรวงการคลังไ ด้อนุมั ติให้จั งหวัดลพบุรีแล้ว และให้กระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงการคลังเร่งดําเนินการในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาเป็นการด่วน 

๒. ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้านทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย

ให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือที่

นอกเหนือไปจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดไว้ใน ๒ กรณี ดังนี้ 

๒.๑ ให้ความช่วยเหลือตามลักษณะของความเสียหายที่รุนแรงและฉับพลัน โดยให้  

คํานึงถึงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องด้วย 

๒.๒ ให้ความช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือน 

ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล

ความเสียหาย เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบ

กลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน

สัปดาห์หน้า 

๓. ให้ตั้งศูนย์ประสานงานการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไว้ที่

ศาลากลางของแต่ละจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน 

กระทรวงมหาดไทย 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)
๑๙๑๓๔ ลว. ๒๐ ต.ค. 
๕๓) 

 

 



 

- ๒ - 

วันที่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบูรณาการสนธิกําลังกับทุกภาคส่วนในการ

สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วน 

 

  อนุมัติในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยให้กระทรวง

สาธารณสุขขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณก่อนดําเนินการต่อไป 

กระทรวงสาธารณสุข 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)
๑๙๑๓๔ ลว. ๒๐ ต.ค. 
๕๓) 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

อุทกภัย ๑. อนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท เฉพาะราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจากกรณี
เกิดน้ําท่วมฉับพลัน ทําให้ไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินไปสู่ในที่ปลอดภัยได้หรือผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่
ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

๒. อนุมัติในหลักการให้จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เช่น 
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ เรือขนาดเล็กพร้อมพาย บ้านพักอาศัยชั่วคราวแบบเต็นท์ยกพื้น 
ห้องสุขาเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ํา และกระสอบทราย 

๓. มอบให้คณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
(คชอ.) รว่มกับกระทรวงมหาดไทยและสํานักงบประมาณรับไปพิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี้ 

   ๓.๑  ลําดับความสําคัญในการดําเนินการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย 

กระทรวงมหาดไทย 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/๑๙๗๘๕ ลว. 
๒๘ ต.ค. ๕๓) 
 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/๑๙๗๘๓ 
ลว. ๒๘ ต.ค. ๕๓) 

 

 



 

- ๓ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ๓.๒ สัดส่วนในการใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้

ประสบอุทกภัย ว่าสมควรใช้เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

 

  ๑.มอบหมายให้กระทรวงการคลังเสนอวิธีการจ่ายเงินแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยให้
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาในวันจันทร์ที่ ๑ พ.ย. ๕๓ 

 
 
๒. รับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี  ๒๕๕๓ ตามที่

กระทรวงการคลังเสนอ   
๒.๑ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวด้านการเงินในการให้

ความช่วยเหลือความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ดังนี้  

(๑) จังหวัดแต่ละจังหวัดมีเงินทดรองราชการที่สามารถเบิกใช้ได้ทันที ใน
วงเงิน ๕๐ ล้านบาท หากไม่เพียงพออธิบดีกรมบัญชีกลางสามารถอนุมัติวงเงินให้ได้อีก ๒๐๐ 
ล้านบาท (รวมเป็น ๒๕๐ ล้านบาท) และปลัดกระทรวงการคลังมีอํานาจอนุมัติวงเงินเพิ่มขึ้น
ถึง ๕๐๐ ล้านบาท หากเกินกว่านี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้อนุมัติ  

(๒)  การจัดซื้อพัสดุต่าง ๆ โดยใช้เงินทดรองราชการ ได้รับยกเว้นให้ไม่
ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ โดยเป็นอํานาจของผู้ ว่าราชการจังหวัดที่จะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หนึ่งคนหรือหลายคนทําการจัดซื้อ และตรวจรับไปก่อน แล้วจึง
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายหลัง  

(๓)  การขอขยายวงเงินทดรองราชการเป็นเรื่องที่จังหวัดจะแจ้งผ่านกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กระทรวงการคลัง 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/๑๙๗๘๕ ลว. 
๒๘ ต.ค. ๕๓) 
หนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที่ กค 
๑๐๐๖/๒๑๓๙๔ ลว. ๒๒ 
ต.ค.๕๓ 

กรมบัญชีกลาง 
 

 

 



 

- ๔ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ๒.๒  กรมธนารักษ์ เพื่อช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับความเดือดร้อนได้มี

แนวทางดังนี้ 

(๑) ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ให้พิจารณาความเสียหายของอาคาร

ที่พักอาศัย หากอาคารที่พักอาศัยเสียหายบางส่วนให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา ๑ 

ปี หากอาคารที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลัง  ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา ๒ ปี  

(๒) ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตได้รับ

ความเสียหายให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา ๑ ปี โดยมีข้อมูลการรับรองความ

เสียหายจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

(๓) ผู้เช่าอาคารราชพัสดุ หากผลกระทบจากอุทกภัยทําให้ผู้เช่าอาคาร

ราชพัสดุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เป็นเวลาเกิน ๓ วัน ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่า

เช่าเป็นเวลา ๑ เดือน  

(๔) ให้ยกเว้นการคิดเงินเพิ่ม กรณีที่ผู้ เ ช่าไม่สามารถชําระค่าเช่า 

ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ต้องชําระภายในกําหนดระยะเวลา โดยเหตุมาจากการเกิด

อุทกภัยดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัย  

๒.๓ ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

๒.๓.๑ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มี

มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่ประสบอุทกภัย ปีบัญชี ๒๕๕๓ ดังนี้  

- กรณีเกษตรกรลูกค้าเสียชีวิตจากอุทกภัย จะจําหน่ายลูกหนี้ออกจาก

บัญชีเป็นหนี้สูญ โดย ธ.ก.ส. รับภาระเอง 

กรมธนารักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ก.ส. 

 

 



 

- ๕ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  - กรณีเกษตรกรลูกค้าประสบภัยอย่างร้ายแรงและไม่เสียชีวิต 

   (๑) หนี้เงินกู้เดิมที่มีอยู่ก่อนประสบภัย 

    (๑.๑) ขยายเวลาการชําระหนี้เงินกู้เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปีบัญชี 

๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 

    (๑.๒) งดคิดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๕๓ - 

๒๕๕๕ โดย ธ.ก.ส.   จะขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลตามอัตราดอกเบี้ย MRR-๑ ซึ่งขณะนี้มี

อัตราดอกร้อยละ ๕.๗๕ ต่อปี  

    (๑.๓) หากการให้ความช่วยเหลือตามข้อ (๑.๑) และ (๑.๒) ยังคง

เป็นภาระหนักแก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับ

โครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนี้  

   (๒) การให้เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    (๒.๑) ให้เงินกู้รายละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

                        (๒.๒) ลดดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราปกติที่ ธ.ก.ส. เรียกเก็บจาก

เกษตรกรลูกค้า ร้อยละ ๓ ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดย ธ.ก.ส. จะขอชดเชยดอกเบี้ยจาก

รัฐบาลในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี  

                        (๒.๓) กําหนดชําระหนี้เงินกู้ตามความสามารถในการชําระหนี้

ของเกษตรกรลูกค้าโดย ธ.ก.ส. จะลดหย่อนหลักประกันการกู้เงินจากหลักเกณฑ์ปกติ ดังนี้ 

                              (๒.๓.๑) กรณีกู้เงินโดยจํานองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน ให้ขยาย

วงเงินกู้จากที่กู้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของวงเงินจดทะเบียนจํานอง เป็นให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินจดทะเบียนจํานอง     

 

 

 

 



 

- ๖ – 

 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
                                 (๒.๓.๒) กรณีกู้เงินโดยใช้กลุ่มลูกค้ารับรองรับผิดชอบอย่าง

ลูกหนี้ร่วมตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ให้ขยายวงเงินในการประกันจากรายละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เป็นไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๓ หากปรากฏว่าเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ประสบอุทกภัย

เพิ่มขึ้นทั้งในเขตพื้นที่เดิมและในพื้นที่อื่น ๆ อีก ธ.ก.ส. ขอถือใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรลูกค้าดังกล่าวเช่นเดียวกัน  

        ๒.๓.๒ ธนาคารออมสิน  มีมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความ

เดือดร้อนแก่  ผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้  

  - หนี้เงินกู้เดิม ลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคารและลูกค้าสินเชื่อเคหะให้พัก

ชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน และให้ติดต่อขอความช่วยเหลือ

ได้จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  

             (๑) ลูกค้าสินเชื่อเดิม : ขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน 

  (๒) ลูกค้าสินเชื่อเคหะ : ปรับลดเงินงวด หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชําระ

หนี้ออกไปไม่เกิน ๓๐ ปี  

          (๓) ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและ SMEs : ให้พักชําระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลาไม่

เกิน ๖ เดือนขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ปี และสามารถกู้เพิ่มเป็น

เงินทุนหมุนเวียน ไม่เกินรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ ร้อยละ ๑.๕ 

(ตลอด ๕ ปี)  

           (๔) ลูกค้าสินเชื่อ ธุรกิจห้องแถว : จะให้กู้ไม่เกินรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

อัตราดอกเบี้ย MLR - ๑.๕ ต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารออมสนิ   

 



 

- ๗ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  -  เงินกู้ใหม่ ลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมและประชาชนทั่วไป สามารถกู้เพิ่มเพื่อ

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินรายละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชําระภายใน ๓-๕ ปี อัตรา

ดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ ๒.๕๐ ปีที่ ๒ คิด MLR ลบ ร้อยละ ๒.๐๐ (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อย

ละ ๖) ปีที่ ๓ เป็นต้นไปคิด MLR ลบ ร้อยละ ๑.๐๐  

 ๒.๓.๓ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทํา "โครงการเงินกู้เพื่อลดภาระ

หนี้ ปลูกสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๓"เพื่อเป็นการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ อันจะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าธนาคารในการ

ขอลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระ และประชาชนที่ต้องการไถ่ถอนจากสถาบันการเงินเดิมรวมทั้ง

การปลูกสร้างซ่อมแซมอาคารหรือที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ย

พิเศษ ดังนี้ ปีที่ ๑เดือนที่ ๑-๔ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐ เดือนที่ ๕-๑๒ คิดอัตราดอกเบี้ย 

MRR-๒.๐๐ = ร้อยละ ๔.๕๐ (ปัจจุบัน MRR ของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ ๖.๕๐) ปีที่ ๒คิดอัตรา

ดอกเบี้ย MRR-๒.๐๐ =  ร้อยละ ๔.๕๐ ปีที่ ๓คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-๑.๐๐ = ร้อยละ 

๕.๕๐ ปีที่ ๔ จนถึงตลอดอายุสัญญา รายย่อย MRR-๐.๕๐ = ร้อยละ ๖ สวัสดิการ MRR-

๑.๐๐ สําหรับลูกค้าธนาคารที่ขอลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระ จะได้รับการปลอดผ่อนชําระ

เงินงวด ๔ เดือน สําหรับประชาชนที่ไถ่ถอนปลูกสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผ่อนชําระเงินงวด

ปกติ (เดือน ๑-๔ ไม่คิดดอกเบี้ย) 

๒.๓.๔ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

    -  การพักชําระหนี้ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ และหรือปรับปรุง 

 
 
 
 

 
(ธอส.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ธพว.) 

 

 

 



 

- ๘ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  โครงสร้างหนี้สาํหรับ ลูกค้าเดิม โดยดําเนินการพักชําระเงินต้นและหรอืเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

ให้กับลูกค้าทุกราย ตั้งแต่งวดครบกําหนดชําระในเดือนที่ประสบปัญหา เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 

๓ เดือน แต่ไมเ่กิน ๑๒ เดือน ทั้งนี้ให้พิจารณาระยะเวลาเป็นราย ๆ ตามความเหมาะสม 

      - วงเงินฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ สําหรับลูกค้าเดิม และลูกค้าทั่วไป ได้กําหนด

วงเงินสินเชื่อ ฉุกเฉินเพื่อเงินทุนในการปรับปรุง ฟื้นฟู และหมุนเวียนในการดําเนินกิจการกู้

สูงสุดรายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน ๕ ปี ระยะเวลาปลอดการชําระ

คืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ย : ลูกค้าเดิมของธนาคารคิด

อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา (ปัจจุบัน MLR ของธนาคารเท่ากับร้อยละ ๗) : 

ลูกค้า SMEs ทั่วไปที่ประสบภัยพิบัติคิดอัตราดอกเบี้ย MLR บวก ร้อยละ ๐.๕ ต่อปี 

๒.๓.๕ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 

  - ให้สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ เ งินทุน

หมุนเวียน และสินเชื่อ อเนกประสงค์ 

  - ไม่จํากัดวงเงิน โดยพิจารณาตามความเสียหายจริง 

           - ผ่อนปรนเงินต้นและอัตรากําไรเป็นระยะเวลา ๓ เดือน เดือนที่ ๔ - ๒๔ 

จะคิดอัตรากําไรต่ํากว่าสัญญาเดิมร้อยละ ๑ หรือเลือกชําระหนี้เฉพาะส่วนอัตรากําไรเป็น

ระยะเวลา ๑๒ เดือน ส่วนเดือนที่ ๑๓ - ๒๔ ชําระทั้งเงินต้นและกําไร โดยจะคิดอัตรากําไร

ต่ํากว่าสัญญาเดิมร้อยละ ๑ 

๒.๓.๖ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จะพิจารณา

ผ่อนปรนเงื่อนไขให้กับผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นราย ๆ ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธอท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธสน. 

 

 



- ๙ - 

 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ๒.๓.๗ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

  - ผ่อนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้  

  - ให้กู้เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกิจการ 

  - สําหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน กู้ซ่อมแซม อนุมัติภายใน ๓ วัน 

  - ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ธนาคารจะให้การสนับสนุนสินเชื่อ

เพิ่มเติมแก่ลูกค้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงกิจการ รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน  

  - ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ธนาคารผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระ

หนี้ โดยให้พักชําระเงินต้นนาน ๖ เดือน หรือชําระดอกเบี้ยบางส่วน  

  - ลูกค้า Home for Cash ให้อนุมัติสินเชื่อภายใน ๓ วัน โดยคิดอัตรา

ดอกเบี้ย MLR - ๑.๗๕ เป็นเวลา ๒ ปี หลังจากนั้นคิด MLR - ๐.๕ ต่อปี 

๒.๓.๘ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะประสานงานกับ

สถาบันการเงินทุกแห่ง เพื่อผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการค้ําประกันให้กับผู้ที่ใช้บริการ บสย. ค้ํา

ประกันและได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  

๒.๔ การจัดตั้งศูนย์บริการผู้ประสบภัยของกระทรวงการคลัง  

 กระทรวงการคลังมอบหมายให้กรมบัญชีกลาง โดยสํานักคลังจังหวัดจัดตั้ง

ศูนย์บริการประชาชนในจังหวัดที่เกิดอุทกภัย (One Stop Service) เพื่ออํานวยความสะดวก

ให้กับประชาชนในการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจของรัฐ  

 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บสย. 

 

 
กรมบัญชีกลาง 

 

 

 



 

- ๑๐ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ 

อุทกภัย อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น จํานวน ๓,๑๖๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน ๖๓๒,๒๘๘ ครัวเรือน ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ 
บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว 
สํานักงบประมาณขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสินซึ่งเป็นหน่วยรับ
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยด่วนต่อไป 

กระทรวงมหาดไทย 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๑๑๔ 
ลว. ๒ พ.ย.๕๓) 
 

 

  เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของส่วนราชการต่างๆ 
ดังนี้               
๑. มาตรการชว่ยเหลือและฟืน้ฟผูู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

๑.๑ หลักการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟผูู้ประสบอุทกภัย 
           ๑.๑.๑ เป้าหมาย ครอบคลุม ๔ กลุ่ม ได้แก่  
                  - ประชาชนทั่วไปผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
                  - เกษตรกร 
                  - ผู้ประกอบการ และ 
                  - ระบบโครงสร้างพื้นฐาน                                                            

        ๑.๑.๒ มาตรการดําเนินการ  
       - มาตรการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน ให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้ประสบ

อุทกภัยทุกกลุม่ ทุกพื้นทีใ่นทนัที เพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในช่วงที่เกิดวิกฤต 
       - มาตรการฟื้นฟูเกษตรกรและประชาชนทั่วไปหลังภาวะน้ําลด ให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบอุทกภัยให้สามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ภายหลังจาก
เหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านค่าชดเชยพืชผลเสียหาย 
การซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และที่อยู่อาศัย ทั้งในส่วนของ 

คณะกรรมการรัฐมนตรี
เศรษฐกิจ (รศก.) 

(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๑๑๑๕/๔๐๔๖ ลว. 
๒ พ.ย.๕๓) 

 
 

 

 



 

- ๑๑ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณ
ภัย 

การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

  เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป การป้องกันและรักษาโรคที่มาหลังน้ําลด และการฟื้นฟูด้าน

จิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 

ถนน ไฟฟ้า ประปา และสถานที่ราชการต่าง ๆ เป็นต้น 

                     - มาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยพิบัติในระยะยาว เร่งรัดจัดทําระบบการเตือน

ภัยที่มีเอกภาพ ระบบป้องกันอุทกภัยและระบบบริหารจัดการน้ํา รวมทั้งกําหนดแฟนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที่มีขั้นตอนการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติได้ทันต่อ

สถานการณ์ ตลอดจนเร่งพัฒนากลไกประกันความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 

        ๑.๑.๓ เกณฑ์การใหค้วามช่วยเหลือ  
                     - พื้นที่ให้ความช่วยเหลือ เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ 

ซึ่งจะต้องกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ อย่างเพียงพอและเป็นธรรม ทั้งในพื้นที่ที่ยังมี

ปัญหาอุทกภัยรุนแรง และพื้นที่ปัญหาอุทกภัยเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดว่า

จะเกิดอุทกภัย ทั้งนี้ ยึดตามประกาศพื้นที่อุทกภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                     - ผู้ประสบภัยและความเสียหาย  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกําหนดหลักเกณฑ์การให้

ความช่วยเหลือในแต่ละมาตรการที่ชัดเจนและดําเนินการสํารวจข้อมูลเพื่อจัดทําทะเบียนผู้ได้รับความ

เสียหายอย่างเป็นระบบ โดยข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านจํานวนผู้ประสบภัยที่จะได้รับความช่วยเหลือ การ

คํานวณมูลค่าความเสยหายและวงเงินที่จะให้ความช่วยเหลือต้องมีความถูกต้องตรงกัน และสามารถ

ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 



- ๑๒ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
             - งบประมาณ 

           ๑) กรณีการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนบรรเทาผลกระทบและความเสียหาย

ฉับพลัน ให้จ่ายจากวงเงินทดรองราชการ และงบกลางรายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจําเป็น 

           ๒) กรณีการให้ความช่วยเหลือที่มีลักษณะเป็นงานปกติของส่วนราชการ ให้

ส่วนราชการปรับแผนงบประมาณของหน่วยงานเป็นลําดับแรกก่อน รวมทั้งพิจารณาบทบาท

ของ อปท. ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ความช่วยเหลือด้วย 

           ๓) กรณีการให้ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ให้แยก

บันทึกบัญชีการดําเนินงานตามมาตรการนี้ออกจากการดําเนินงานปกติให้ชัดเจน  

๒. ข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของส่วนราชการ 

       ๒.๑ มาตรการช่วยเหลือระยะเรง่ด่วน  
        ๒.๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสํารวจข้อมูล

ความเสียหายที่ชัดเจน เพื่อให้การช่วยเหลือค่าเสียหายด้านที่พักอาศัยและทรัพย์สินที่ประสบ

อุทกภัยในระยะแรก  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่ กรณีบ้านเสียหายทั้งหลังชดเชยให้หลังละ 

๓๐,๐๐๐ บาท กรณีบ้านเสียหายบางส่วนชดเชยหลังละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และกรณี

เครื่องมือประกอบอาชีพเสียหายชดเชยให้ครอบครัวละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  และอาจ

พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป  

        ๒.๑.๒ ให้เร่งสํารวจจํานวนครัวเรือนที่เสียหายซึ่งรวมถึงผู้เช่าที่พักอาศัยที่

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ชัดเจน เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงมหาดไทย 

 

 



- ๑๓ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท และประสานคณะกรรมการอํานวยการกํากับติดตามการ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) ในการกําหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินในรายละเอียด
ต่อไป  และเร่งจัดทําแผนการจ่ายเงินในแต่ละพื้นที่โดยเริ่มจากพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่ม
คลี่คลายแล้วพร้อมทั้งประสานกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการรับรองเอกสารของผู้
ประสบอุทกภัยในทุกจุดจ่ายเงินที่กําหนดไว้ตามแผน โดยให้เริ่มดําเนินการทยอยจ่ายเงิน
ช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินภายใน ๑ สัปดาห์  

        ๒.๑.๓ เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือสถานศกึษาที่ประสบอุทกภัยของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย การช่วยเหลือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

การจัดสุขาเคลือ่นที่ให้บริการสถานศึกษาและชุมชนที่ประสบอุทกภัย จัดหาเรือท้องแบน 

และการให้ความช่วยเหลือค่าแบบเรียน อุปกรณ์การเรียนสําหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานในพื้นที่อุทกภัย รวมเป็นเงินทั้ง ๑๗๖ ล้านบาท โดยให้ประสานรายละเอียดกับสํานัก

งบประมาณต่อไปรวมทั้งเห็นชอบให้ยกเว้นค่าหน่วยกิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ที่

ประสบอุทกภัย 

๒.๒ มาตรการฟื้นฟูเกษตรกรและประชาชนทั่วไปหลังภาวะน้ําลด 

         ๒.๒.๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามที่กระทรวง

เกษตรและ สหกรณ์เสนอ โดยให้รวมถึงเกษตรกรที่เช่าที่ทํากินและได้รบัผลกระทบจาก

อุทกภัย โดยให้เร่งสํารวจพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเสียหายจากอุทกภัยให้ชัดเจน และ

ประสานกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ ์

 

 

 



- ๑๔ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  (๑) ด้านพชื ช่วยเหลือในอัตราร้อยละ ๕๕ ของต้นทุนการผลิตรวม 

โดยช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริง ร้อยละ ๑๐๐ แบ่งเป็น กรณีพืชเสียหาย ให้ช่วยเหลือ

ข้าว อัตราไร่ละ ๒,๐๙๘ บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ ๒,๙๒๑ บาท และพืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่

ละ ๔,๙๐๘ บาท และกรณีพืชสวนและไม้ยืนต้นที่ยังไม่ตายและฟื้นฟูได้ให้ช่วยเหลืออัตราไร่

ละ ๒,๔๕๔ บาท  

(๒) ด้านประมงและปศุสัตว์ ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ

ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 

๒๕๕๒ ส่วนที่เกินจากการช่วยเหลือตามหลกัเกณฑ์ฯ ให้ช่วยเหลือครึ่งหนึ่งของความเสียหาย

ที่เกินจากเกณฑ์ปกติ  

(๓) ด้านประมง ปลา ให้ความช่วยเหลือไร่ละ ๓,๔๐๖ บาท รายละไม่

เกิน ๕ ไร่ กุ้ง ปู และหอย ให้ความช่วยเหลือไร่ละ ๙,๐๙๘ บาท รายละไม่เกิน ๕ ไร่ สัตว์น้ํา

ที่เลี้ยงในกระชัง/บ่อให้ความช่วยเหลือตารางเมตรละ ๒๕๗ บาท รายละไม่เกิน ๘๐ ตาราง

เมตร ทั้งนี้ ความช่วยเหลือต่างๆ หากคํานวณแล้วได้รับการช่วยเหลือต่ํากว่า ๒๕๗ บาท ก็ให้

ได้รับความช่วยเหลือในอัตรารายละ ๒๕๗ บาท  

(๔) ด้านปศุสตัว์ กรณีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย แบ่งเป็น แปลงหญ้า

สาธารณะให้ความช่วยเหลือเป็นเมล็ดพืชอาหารสัตว์ไม่เกินไร่ละ ๒ กก. และหรือใช้หน่อพันธุ์

ไม่เกินไร่ละ ๒๕๐ กก. และ แปลงหญ้าส่วนตัวของเกษตรกร ให้รายละไม่เกิน ๒๐ ไร่ และใช้

เมล็ดพืชอาหารสัตว์ไม่เกินไร่ละ ๒ กก. และหรือใช้หน่อพันธุ์ไม่เกินไร่ละ ๒๕๐ กก. และกรณี

สัตว์ตายหรือสูญหาย มีเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือสัตว์ที่สําคัญ เช่น โคไม่เกิน ๒ ตัว  

 

 

 

 



- ๑๕ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  กระบือ ไม่เกิน ๒ ตัว สุกร ไมเ่กินรายละ ๑๐ ตัว เป็ดพันธุ์ไข่และพันธุ์เนื้อ ไม่เกินรายละ 

๑,๐๐๐ ตัว ไก่พื้นเมือง ไม่เกินรายละ ๓๐๐ ตัว ไก่ไข่ ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐ ตัว  

    ๒.๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรฯ รับข้อเสนอการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ไวแสง

และทนน้ําท่วมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพิจารณาความเหมาะสมใน

การบูรณาการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีพันธุ์ข้าวดังกล่าวต่อไป  

   ๒.๒.๓ ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแนวทางการดูแลราคาสินค้าที่เป็นปัจจัย

การผลิตทางการเกษตรและการก่อสร้าง เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 

และนําเสนอคณะกรรมการ รศก. พิจารณาต่อไป  

  ๒.๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทํารายละเอียดการฟื้นฟูสถานศึกษาเช่น การ

บูรณะซ่อมแซมห้องสมุดเฉลมิราชกุมารี หอ้งสมุดประชาชน และศูนย์การศึกษานอกระบบ

ตามอัธยาศัยตําบล และจัดโครงการ fix it center เป็นต้น โดยประสานกับสํานักงบประมาณใน

การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ๒๕๕๔ มาดําเนินการเป็นลําดับแรก 

๒.๓ มาตรการด้านการเงนิและการคลัง 

๒.๓.๑ มาตรการด้านสนิเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

(๑) การจําหน่ายหนี้สูญกรณีเกษตรกรเสียชีวิต โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

จะจําหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ และให้รัฐบาลรับภาระหนี้แทน    

(๒) การขยายเวลาชําระหนี้และงดคิดดอกเบี้ย โดยสถาบันเกษตรกรจะ

ขยายเวลาชําระหนี้และงดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ สําหรับลูกหนี้

ที่ประสบอุทกภัย โดยขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล ทั้งนี้ หากปรากฏว่าปี ๒๕๕๓ มสีมาชิก  

 

 
กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ ์

 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 
กระทรวงการคลัง 

 

 

 

 



- ๑๖ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย เพิ่มขึ้นทั้งในเขตพื้นที่เดิมและพื้นที่อื่น ๆ กรมสง่เสริมสหกรณข์อถือ

ใช้มาตรการใหค้วามช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกตามมาตรการเดียวกัน 

(๓) การให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ปีที่ ๑ -๓ 

ดอกเบี้ย MRR – ๒ ใน ๓ เดือนแรกของปีแร คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๐ ปีที ่๔ – ๕ คิดดอกเบี้ย 

MRR – ๑ และตั้งแต่ปีที่ ๖ ขึ้นไป คิดดอกเบี้ย MRR ทั้งนี้ ได้ลดหย่อนหลักเกณฑ์การกู้เงิน

โดยใช้ที่ดินจํานอง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจํานองเป็นหลักประกันให้ลกูค้าได้ไม่เกินร้อยละ 

๘๐ ของราคาประเมินที่ดิน หรือราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างรวมกัน 

(๔) การให้สินเชื่อเพิ่มเติมและลดดอกเบี้ย โดยสถาบันเกษตรกร ใหส้ินเชื่อ

ใหม่ไม่เกินรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๓ ต่อปี เป็นเวลาไม่

เกิน ๓ ปี ทั้งนี้หากปรากฏว่าปี ๒๕๕๓ มีสมาชิกประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นทั้งในเขตพื้นที่เดิม

และพื้นที่อื่น ๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอถือใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก

ตามมาตรการเดียวกัน 

๒.๓.๒ มาตรการด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป 

                       (๑) การขยายเวลาชําระหนี้สําหรับลูกหนี้เดิม โดยบรรษัทประกันสนิเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม พักการชําระค่าธรรมเนียมค้ําประกัน ๖ เดือน ถงึกําหนดชําระ

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุการค้ําปรันตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

และร่วมมือกับสถาบันการเงินในการผ่อนปรนเรื่องการพักชําระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ 

และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พักชําหระหนี้ไม่เกิน ๖ เดือน หรือขยายเวลาผ่อน

ชําระหนี้ไม่เกิน ๓๐ ปี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรษัทประกันสนิเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 

 



- ๑๗ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  (๒) การใหส้ินเชื่อและลดดอกเบี้ย โดย 

                    - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้เดิม แบ่งเป็น กรณีที่

หลักประกันเสยีหายและได้รับผลกระทบเรือ่งรายได้ ให้ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ ๑ เป็นเวลา 

๑ ปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคารกรณีเสียชีวิต/ทพพลภาพถาวร 

ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ ๐.๐๑ ตลอดระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่ และ กรณอีาคารเสียหายทั้ง

หลังจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในส่วนของอาคาร นอกจากนี้

ยังให้สินเชื่อใหม่เพื่อปลูกสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี เป็น

เวลา ๕ ปี หลงัจากนั้นกรณีรายย่อยคิดดอกเบี้ย MRR – ๐.๕ ต่อปี และกรณีสวัสดิการ คิด

ดอกเบี้ย MRR – ๑ ต่อปี 

                     - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

โครงการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปี ๒๕๕๓ 

วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท สิ้นสุดวันรับคําขอกู้ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซม 

ฟื้นฟูกจิการ และทุนหมุนเวียน โดยให้สินเชื่อไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามความ

จําเป็นของกิจการ คิดดอกเบี้ยอัตราคงที่ร้อยละ ๓ ตลอดอายุสัญญาและเรียกเก็บดอกเบี้ย

จากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อัตราคงที่ร้อยละ ๒ ต่อปีตลอดสัญญา  

                    - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สินเชื่อวงเงินเบิกถอนเงินสดและ

สินเชื่อวงเงินทุนระยะยาว สินเชื่อเพื่อก่อสร้าง วงเงินลงทุนระยะยาว เงินทุนหมุนเวียน และ

วงเงินอเนกประสงค์ 

 
 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

 

 

 

 



- ๑๘ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
               - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้สินเชื่อ ๗ ประเภท ได้แก่ เงินกู้

กรุงไทยสู้อุทกภัย วงเงินตามความเสียหายจริง เงินทุนหมุนเวียนกรุงไทยสู้อุทกภัย สําหรับ

เสริมสภาพคล่องให้ลูกค้า โครงการกรุงไทยสู้อุทกภัย สําหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนปรน

เงื่อนไขการชําระหนี้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทยสู้อุทกภัย สําหรับลูกค้าที่ผ่อนชําระสินเชื่อกับ

ธนาคารและได้รับความเสียหายจากอุทกภัย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรุงไทยจับคู่ธุรกิจสู้อุทกภัย โดยจัด Business Matching ระหว่าง

ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย และสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

ฟื้นฟูหลังอุทกภัย  

                 - การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจเฟรนโชน์และธุรกิจขาย

ตรงของกระทรวงพาณิชย์ ใช้สินเชื่อคงเหลือ ๑,๖๕๕ ล้านบาท จากวงเงินสินเชื่อช่วยเหลือ

กลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ มาให้ความ

ช่วยเหลือในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ และขยายการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจเฟรนไชน์และธุรกิจขาย

ตรงเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนไม่เกิน ๕ ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และปลอดชําระเงินต้น 

๑ ปี รวมทั้งขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจาก ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นสิ้นสุด ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ 

                - การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูจาก

ปัญหาอุทกภัยของกระทรวงการคลัง โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะ

ผ่อนผันเงื่อนไขการให้สินเชื่อเป็นกรณีพิเศษ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



- ๑๙ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ๒.๓.๓ มาตรการด้านภาษีของกระทรวงการคลัง โดยนําเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๓ มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา/นิติบุคคลได้ ขณะทีผู่้ประสบภัยหรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคได้รับการยกเว้นภาษี

เงินได้จากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค ช่วยเหลือหรือชดเชย รวมทั้งขยายเวลาการยื่น

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ที่ต้องยื่นแบบในเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และ

ธันวาคม ภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๒.๔ มาตรการฟื้นฟูโครงสร้างพืน้ฐาน  

 (๑) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่งสํารวจความ

เสียหายและดําเนินการซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว 

โดยประสานกับสํานักงบประมาณในการปรับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจําปี ๒๕๕๔ มา

ดําเนินการเป็นลําดับแรก นอกจากนี้ ให้ส่วนราชการพิจารณาให้การผ่อนผันแก่

ผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยตามความเหมาะสมโดย

ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  

(๒) ให้สํานักงบประมาณ รับไปพิจารณารายละเอียดของแผนการช่วยเหลือ

และฟื้นฟูสาธารณูปโภคด้านแหล่งน้ําบาดาลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และนําเสนอคณะกรรมการ รศก. พิจารณา

ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
สํานักงบประมาณ 

 

 

 

 



- ๒๐ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ๒.๕ มาตรการป้องกันปญัหาภัยพิบัติในระยะยาว  

(๑) ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการปรับปรุงระบบเตือนภัยพิบัติ และ

กลไกการดําเนินงานให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพ เพื่อให้สามารถ

แก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ต่อไป  

(๒) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดระบบประกันภัยพืชผล

การเกษตรจากภัยธรรมชาติ โดยพิจารณาแนวทางการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

ระบบดังกล่าวด้วย และนําเสนอตามขั้นตอนต่อไป  

(๓) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ดําเนินการศึกษา

ความเหมาะสมและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําในภาพรวม ทั้งในด้านการจัดการข้อมูล

และการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ และพิจารณาแนวทางการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําตาม

ธรรมชาติในชุมชน รวมทั้งการจัดการด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อ

ป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะยาว  

๓. ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการภายใต้มาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย ประสานกับสํานักงบประมาณ เพื่อปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจํา ๒๕๕๔ สําหรับดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นลําดับแรกก่อน 

 

 
กระทรวงมหาดไทย 

 

 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
 
 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 



- ๒๑ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ 

อุทกภัย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่ ง

ประกอบด้วย มาตรการภาษีสําหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และมาตรการ

ภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๓ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย

การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... จํานวน ๓ ฉบับ และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

กระทรวงการคลัง 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๓/๒๑๐๑๕ 
ลว. ๑๕ พ.ย.๕๓) 

  คณะรัฐมนตรีรบัทราบการซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท  ตามที่คณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้

ประสบอุทกภัย (คชอ.) เสนอ   

 หลักเกณฑ์ 

            การพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)  จะพิจารณา

จ่ายให้ครัวเรือนที่อยู่อาศัยใน ๔ กรณี  ดังนี ้  

๑. บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน   

๒. บ้านพักอาศัยที่ไม่มทีะเบียนบ้าน  

๓. บ้านเช่า            

๔. อื่น ๆ เช่น ที่พักอาศัยที่ประสบภัยพิบัติ นอกเหนือจากจากข้อ ๑-๓  

          หลักฐานการแสดงสิทธิ์ขอรับการช่วยเหลือ  

             ๑. กรณีบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน  ใช้สําเนาทะเบียนบ้าน   

คชอ. 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๘๕๘ 
ลว. ๑๒ พ.ย.๕๓) 

 

 

 



- ๒๒ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
               ๒. กรณีบ้านพักอาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้าน ใช้หนังสือรับรองโดยผู้ปกครองท้องที่ 

(กํานัน  ผูใ้หญบ่้าน) หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี  นายก อบต.)   

             ๓. กรณีบ้านเช่า  ใช้สัญญาเช่า/หนังสือรับรองการเช่าจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

             ๔. กรณีอื่น ๆ เช่น ที่พักอาศัยทีป่ระสบภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔ ให้ใช้

หนังสือรับรองโดยผู้ปกครองท้องที่ (กํานัน  ใหญ่บ้าน) หรอื ผู้บริหารท้องถิ่น 

(นายกเทศมนตรี  นายก อบต.)   

             ๕. ทุกกรณีให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบและรับรอง 

 ขั้นตอนการดําเนนิการ  

 ๑) ให้จังหวัดจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่อําเภอ องค์กร  ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผูท้ี่มีสว่นเกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มดําเนินการ โดยกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจะสั่งการแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดต่อไป    

           ๒) ให้จังหวัด/อําเภอประสานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นดําเนินการสํารวจข้อมูล

รายละเอียด   ของผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ที่มสีิทธิ์ได้รบัการช่วยเหลือตามมติ ครม. โดย

จัดการพิมพ์รายชื่อหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้รับเงินพร้อมเลขประจําตัว ๑๓ หลัก ลงใน

แบบฟอร์มที่กาํหนด    

           ๓)  อําเภอตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดตามข้อ ๒. แล้วลงนามรับรองความถูกต้อง

ส่งให้สํานักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นรายตําบล   

          ๔) กรณีไม่มีบ้านเลขที่หรือกรณีอื่น ๆ ให้จัดพิมพ์รายชื่อหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้รับ

เงิน เช่นเดียวกัน พร้อมกับคํารับรองของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปกครองทอ้งถิ่น   

 

 

 

 



 - ๒๓ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
              ๕) สาํนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง แล้ว

นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือตามมติ ครม. 

ในหนังสือนําสง่ถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับส่งข้อมลูรายละเอียดตามข้อ 

๓. ทาง E-mail Address : relief๒๕๕๓@gmail.com คือ      

                        (๑) File Scan หนังสือนําส่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม                

     (๒) ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือใหด้ําเนินการจัดส่ง

เป็น ๒ รูปแบบ คือ   ๒.๑ รูปแบบ Excel File (เพื่อจัดรูปแบบรายชื่อ ส่งให้ธนาคารออมสิน

และสํานักงบประมาณดําเนินการต่อไป) ๒.๒ รูปแบบ PDF File (เพื่อตรวจสอบกับต้นฉบับ 

ป้องกันการแก้ไขข้อมูล)  

ทั้งนี้ ให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดส่งข้อมูลตาม (๑)  และ (๒)  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และเอกสารตัวจริงส่งถึง ปภ.ภายใน

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และเก็บรักษาต้นฉบับข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับจากอําเภอ 

เพื่อให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ   

               ๖)  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากจังหวัด 

แล้วส่งให้ธนาคารออมสินและสํานักงบประมาณ เพื่อดําเนินการต่อไป 

               การจ่ายเงินของธนาคารออมสิน     

  ธนาคารออมสินจะทําการจ่ายเงิน ณ ที่ทําการสาขา และจดัหน่วยเคลื่อนที่

เพื่อไปจ่ายเงินให้กับผู้มสีิทธิ์ โดยผู้รับเงินจะต้องนําเอกสารไปแสดง ดังนี้             

 

 

 

 

 



- ๒๔- 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
     ๑) กรณีมารับด้วยตนเอง  ให้นําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง ไป

แสดงต่อเจ้าหน้าที่จ่ายเงิน และให้ลงลายมอืชื่อรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่

จ่ายเงินลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน ประกอบกันด้วย   

  ๒) กรณีไม่สามารถรับเงินได้ด้วยตนเอง ให้มี หนังสือมอบฉันทะ (ผู้รับมอบ

ฉันทะสามารถรับมอบได้เพียงรายเดียวและครั้งเดียวเท่านั้น และไมส่ามารถมอบฉันทะต่อได้)  

บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มอบและผู้รับมอบฉนัทะกรณีบัตรประจําตัวประชาชน

สูญหาย ให้ขอสําเนารายการบัตรประจําตัวประชาชนที่สํานักทะเบียนทกุแห่ง เพื่อใช้แทนบัตร

ประจําตัวประชาชน หรือใช้หลักฐานการแจ้งความกรณีบัตรประจําตัวสญูหายมาแสดงได้   

                 หากผู้มีสิทธิไมส่ามารถรับเงินช่วยเหลือได้ในวันที่กําหนด ให้ยื่นขอรับเงินได้  

ณ ที่ทําการธนาคารออมสินทกุสาขาในวันและเวลาเปิดทําการ   

         แนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัด  

 ๑) เร่งรัดการสาํรวจ ตรวจสอบ ส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อตรวจสอบส่งให้ธนาคารออมสิน โดยด่วนที่สุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ทยอยส่งเป็น

รายตําบล ที่มจีํานวนครบถ้วน สมบูรณ์พรอ้มที่จ่ายเงินได้            

 ๒) ให้ประชุมหารือร่วมกับธนาคารออมสินสาขาจังหวัด และตํารวจภูธรจังหวัด ใน

การกําหนดแผนการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยให้รวดเร็ว ทั่วถึง และรักษาความปลอดภัย 

โดยเน้นการอํานวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุด โดยจัดส่งแผนดังกล่าวให้กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยด้วย     

 

 

 

 

 



- ๒๕ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
             ๓) ให้เตรียมการกรณีราษฎรไม่มรีายชื่อในการรับเงินร้องเรียน พร้อมกับหาวิธีการ

พิสูจน์สิทธิ์ไว้ให้พร้อม            

 ๔) ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ หรือคณะทํางานขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยให้มีอํานาจ

หน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่มีปัญหาในการรับเงิน หรือร้องเรียนการไม่มีรายชื่อหรือ

กรณีอื่น ๆ โดยให้พยายามแก้ไขปัญหาให ้ผู้ประสบภัยใหม้ากที่สุด            

 ๕) เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กํากับ

ดูแล  พร้อม แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้ ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้

ประสบอุทกภัยได้รับทราบและเข้าใจในเจตนาการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้       

  

๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ 

 

อุทกภัย คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเสนอว่า คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื่อ

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น  เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง จํานวน ๓,๑๖๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติให้สํานัก

งบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสินซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยด่วน แล้ว  จึงเห็นควรอนุมัติเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยและวาตภัย) ในภาคใต้ จํานวน  ๓๗๓,๑๘๒ 

ครัวเรือน ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๕,๙๑๐,๐๐๐ บาท ตามที่

กระทรวงมหาดไทยเสนอ  โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคาร

ออมสินซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมุติไว้แล้วข้างต้น 

กระทรวงมหาดไทย   

(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๔๒๙ 

ลว. ๑๘ พ.ย.๕๓) 

  

 

 



 - ๒๖ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
            คณะรฐัมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอเพิ่มเติมว่า ได้

ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยทั้งหมดแล้ว จึงขอรบัการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จํานวน ๔๐๓,๙๔๗,๖๓๐ บาท   โดยให้
ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่กันไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี  โดยไม่มีขอ้ผูกพันจํานวนประมาณ  ๖๓.๓ ล้านบาท และเงินจากโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สาขาสาธารณสุข  (โครงสร้างพื้นฐาน) ที่คงเหลืออยู่
ประมาณ ๕๘๒ ล้านบาท  ไปช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยให้ตกลงใน
รายละเอียดกับสํานักงบประมาณ 

กระทรวงสาธารณสุข 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๒๙๔ 
ลว. ๑๗ พ.ย.๕๓) 

 ภัยหนาว ๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยจัดหาผ้าห่มตามความ

ต้องการของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยหนาว) ในพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศภัย

พิบัติ (ภัยหนาว) ได้ โดยให้จังหวัดดําเนินการโดยยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน พงสง ๒๕๕๑ ข้อ ๕.๑.๑๘ และให้

จังหวัดจัดซื้อเครื่องกันหนาวได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราการเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้จัดซื้อจากกลุ่มอาชีพผู้ผลิต

ผ้าห่มนวมที่จดทะเบียนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สํารวจแล้วในราคาผืนละไม่เกิน 

๑๘๐ บาท ภายในวงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท ทั้งนี้ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดทําความตกลงใน

รายละเอียดกับสํานักงบประมาณเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะและราคาต่อหน่วยของผ้าห่มที่จะ

จัดซื้อให้เหมาะสมและสะท้อนต้นทุนของผู้ผลิต ก่อนดําเนินการต่อไป และหากวงเงินดังกล่าวไม่

เพียงพอให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินให้จังหวัดจัดซื้อ

เครื่องกันหนาวเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป 

 

กระทรวงมหาดไทย 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๕๔๘ 
ลว. ๑๙ พ.ย.๕๓) 

 

 



- ๒๗ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ๒.  ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดติดตามการดําเนินการส่งมอบผ้าห่มให้ถึงมือประชาชน

ผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยหนาว) โดยเร็ว 

๓. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับภาคเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ ที่ประสงค์จะ

บริจาคผ้าห่มนวมให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยหนาว) ให้จัดซื้อผ้าห่มนวมจากกลุ่ม

อาชีพผู้ผลิตผ้าห่มนวมที่จดทะเบียนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สํารวจแล้วเพื่อ

เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยหนาว) และช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตผ้าห่มนวมอีกทาง

หนึ่งด้วย 

  

  ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรมอุตุนิยมวิทยา) เร่งรัดการดําเนินการ

ขยายเครือข่ายสถานีตรวจสอบสภาพอากาศให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกาศภัยพิบัติ (ภัยหนาว) ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและ

สอดคล้องกับข้อเท็จจริงได้มากยิ่งขึ้น 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๕๔๘ 
ลว. ๑๙ พ.ย.๕๓) 

  ให้คณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งมีรัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) เป็นประธานกรรมการรับไป

พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมถึงกรณีผู้ประสบภัย

พิบัติ (ภัยหนาว) ด้วย 

คณะกรรมการอํานวยการ 
กํากับ ติดตามการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๕๔๘ 
ลว. ๑๙ พ.ย.๕๓) 

 

 

 

 

 



- ๒๘ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ 

อุทกภัย คณะรัฐมนตรอีนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภัย) ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม) จํานวน ๓,๖๖๔ ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท  

กระทรวงมหาดไทย 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/๒๒๓๓๙ 
ลว. ๓๐ พ.ย.๕๓) 

 ภัยด้านความมั่นคง เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าพนักงาน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และร่างข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๓ ฉบับ (การ
ขยายเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ในพื้นที่อําเภอจะนะ อํานเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามที่ กอ.รมน. เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามแล้ว และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง วันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๓/๒๒๓๕๖ 
ลว. ๓๐ พ.ย.๕๓) 

 ภัยธรรมชาต ิ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกําหนดเวลา
การขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรใหม่สําหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบันในท้องที่ ๔๕ จังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยรับ
ข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ที่เห็นว่า ปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องการไม่สามารถ 

กระทรวงมหาดไทย 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๓/๒๒๓๔๐ 
ลว. ๓๐ พ.ย.๕๓) 

 

 

 



- ๒๙ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  จัดทําและมอบบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้แก่ผู้ยื่นคําขอมี

บัตรได้ เนื่องจากบัตรดังกล่าวมีรูปแบบไม่เป็นไปตากฎกระทรวงมหาดไทย ทําให้ผู้ยื่นคําขอมี
บัตรเนื่องจากบัตรหมดอายุหรือเปลี่ยนบัตรใหม่ได้รับและต้องใช้ใบรับคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง) แทน ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มายื่นคําขอ
มีบัตรในกรณีดังกล่าว เห็นควรขยายกําหนดเวลาการยื่นคําขอมีบัตรใหม่ เนื่องจากบัตร
หมดอายุ หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ทุกท้องที่ทั่วประเทศ จากภายในกําหนดหกสิบวันเป็นหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรใหม่) ไปพิจารณาด้วย หากเห็นว่า
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจที่จะมีมติอนุมัติในหลักการเพื่อออกประกาศในท้องที่จังหวัดอื่นที่ยังไม่
ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอได้ ก็อนุมัติในหลักการให้
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการต่อไปได้ 

 

๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ 

อุทกภัย เห็นชอบแนวทางการดําเนินมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอ และมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปดําเนินการ โดยให้คณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) เป็นผู้กํากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)  

การไฟฟ้านครหลวง และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ อุทกภัยและวาตภัย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี ๒๕๕๓ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นและ
เกิดการประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมี
ข้อสังเกตว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้กําหนดให้ผู้กู้เงินต้องมีหลักทรัพย์ค้ําประกัน จึงอาจเป็น
ภาระงบประมาณในกรณีที่ธนาคารออมสินจะขอรับการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตจากรัฐบาล  

กระทรวงการคลัง 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๗๐๘/๐๘๙ ลว. ๓ 
ธ.ค.๕๓) 

 

 

 



- ๓๐ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๓ 

ภัยแล้ง คณะรัฐมนตรีอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จํานวน ๙๒๔.๒๗๕๙ ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
และให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อจ่าย
ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งโดยตรงต่อไป 

กระทรวงเกษตรฯ 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๓๕๙ 
ลว. ๑๕ ธ.ค.๕๓) 

 อุทกภัยและวาตภัย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี ๒๕๕๓  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  (ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ๑. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือน อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  
และ / หรือเป็นทุนหมุนเวียน 
 ๒. วงเงิน :  ๕๐๐ ล้านบาท  
 ๓. ระยะเวลา :  สิ้นสุดวันขอรับคําขอสินเชื่อ ๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๔  
  ๔. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ :   ผูร้ับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ซึ่งประกอบ
อาชีพอิสระรายย่อย และได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว 
 ๕. วงเงินสินเชื่อ :  ต่อรายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. ประเภทสินเชื่อ :  สินเชื่อระยะสั้น  (Short – term Credit  Facility) และ
ระยะยาว (Long – term Credit Facility)  โดยมีระยะเวลาการให้สินเชื่อไม่เกิน ๕ ปี  
 ๗. อัตรากําไรหรือค่าธรรมเนียม :   อัตราคงที่ร้อยละ ๐.๕๐ ต่อเดือนตลอดอายุ
สัญญาแต่ไม่เกิน ๕ ปี   
 ๘. หลักประกัน :  ไมม่ีหลักประกัน (Clean Credit  Facility) 
 ๙. เงื่อนไขอื่น :   ให้ ธอท. แยกบันทึกบัญชีการดําเนินการตามโครงการนี้ออกจาก
การดําเนินงานปกติ  (Public  Service Account : PSA)  เพื่อขอรับความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตจากรัฐบาล  
 ๑๐. เงินที่ใช้ในการปล่อยสินเชื่อของโครงการฯ :   ธอท. เป็นผู้จัดหาเอง 
 

ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 
(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๕๔๐ 
ลว. ๑๗ ธ.ค.๕๓) 

 

 



- ๓๑ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒๑ ธันวาคม 
๒๕๕๓ 

ไฟป่า  คณะรัฐมนตรเีห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอให้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิง่แวดล้อม ๕ 

ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที ่๑ และการประชุม

คณะทํางานภายใต้รัฐมนตรสีิง่แวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่อง มลพิษจากหมอก

ควันข้ามแดน ครั้งที่ ๗ เพื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุม

มลพิษ จักได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม  
(แจ้งตามหนังสือ ที่ นร 
๐๕๐๖/๒๔๑๑๖ ลว. ๒๔ 
ธ.ค.๕๓) 

๒๘ ธนัวาคม 
๒๕๕๓ 

ภัยจากการคมนาคม
ขนสง่ 

คณะรัฐมนตรีทราบรายงานผลการดําเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งคณะทํางานสืบสวน
อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรอง
ประธานกรรมการและรองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน คนที่หนึ่ง 
ปฏิบั ติหน้าที่ แทนประธานกรรมการและผู้ อํ านวยการความปลอดภัยทางถนน  
(รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)) เสนอ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
          ๑. ในคราวประชุมศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ กระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของ

คณะทํางานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้การขยายผลการดําเนินงานมีความต่อเนื่อง

และมีประสทิธิภาพในการใช้เป็นกลไกแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ ดังนี้ 

 ๒. ให้มกีารจัดตั้งทีมสืบสวนอุบัติเหตุระดับจังหวัด ๒๕ จังหวัด ตามที่ได้เสนอ

แนวทางให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นข้อมูลเมือ่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ ประกอบด้วยจังหวัด

นําร่องที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และ กปถ. ๑๐ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุตรดิตถ์ 

สระบุรี ราชบุรี ชลบุรี อุดรธานี สุรินทร ์บุรีรมัย์ นครศรีธรรมราช และตรัง และขยายผลใน 

 

ศูนย์อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 

(แจ้งตามหนังสอื ที่ นร 
๐๕๐๕/๒๔๔๕๒ ลว. ๒๙ 
ธ.ค.๕๓) 

 

 



- ๓๒ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  จังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีก ๑๕ จังหวัด ได้ เชียงใหม่ พิษณุโลก 

สุพรรณบุรี ลําพูน ขอนแก่น ลพบุรี เพชรบูรณ์ จันทบุร ีนครปฐม นครสวรรค์ ลําปาง 

นครราชสีมา สงขลา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต 

๑. มอบหมายให้สว่นราชการหลักที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการสืบสวนสาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก 

กระทรวงคมนาคม (คค.) กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) มีหนังสือสัง่การเพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง ๒๕ จังหวัดให้การ

สนับสนุนการทํางานดังกล่าวและมอบหมายให้ ๒๕ จังหวัดมีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการ

สืบสวนอุบัติเหตุระดับจังหวัด 

๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกล่าวจากงบกลาง

สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และจัดทําคําขอจากงบประมาณปกติสําหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ สสส. และ กปถ. ให้การสนับสนุน

การทํางานด้านการสืบสวนอุบัติเหตุตามความจําเป็นอื่น ๆ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายในการลด

อัตราการเสียชีวิตในจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงต่อไป 

๓. ให้มีการทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนางานด้านการสืบสวน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุระหว่างศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง สสส. กปถ. และมหาวิทยาลัยที่ดําเนินงานด้านการสืบสวนอุบัติเหตุ ๖ แห่ง ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 

 

 

 



- ๓๓ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  สุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ทั้งนี้ 

เห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นผู้
ประสานงานในการดําเนินการต่อไป 

๔. ให้เพิ่มผูแ้ทน สธ. เข้าร่วมเป็นคณะทํางานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน โดย

มอบหมายให้ สธ. แจ้งรายชื่อผู้แทนเพื่อใหฝ้่ายเลขานุการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทาง

ถนนจัดทําคําสัง่แต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไป 

๕. การทําแผนที่นําทางของคณะทํางานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน โดยเห็นชอบ

ในหลักการใหม้ีการทําแผนนําทางของการพัฒนางานด้านการสืบสวนอุบัติเหตุใน ๑๐ ปี 

ข้างหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 

 

๔ มกราคม ๒๕๕๔ ภัยจากการคมนาคม
ขนสง่ 

          ๑. คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบตามมติที่ประชุมศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

รองประธานกรรมการและรองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน คนที่

หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการและผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัย

ทางถนน เสนอ โดยให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนรับความเห็นของ

กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาดําเนินการ และรับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ (เรื่อง การดําเนินงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เร่งด่วนเพื่อ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย) ไปประกอบการพิจารณา

ดําเนินการด้วย 

 

ศูนย์อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 

(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด   
ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๗  ลว. 
๖ ม.ค.๕๔) 

 

 

 



- ๓๔ - 

วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาหา

วัสดุรองในของหมวกนิรภัยเป็นการชั่วคราว เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ และผ้า เพื่อส่งเสริม

ให้ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะผู้โดยสารรถรับจ้างสวมหมวกนิรภัยที่สะอาดทุกครั้งที่

โดยสารรถจักรยานยนต์ 

กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๑ มกราคม 
๒๕๕๔ 

ภัยจากการคมนาคม
ขนสง่ 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน           

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ และกําหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นแนวทางที่

สําคัญในยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี  รวมถึงให้จังหวัดพิจารณานํา

แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕   ไป

ดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ด้วย ตามเหตุผลและความจําเป็นที่

ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอและเห็นควรให้สว่นราชการที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ที่ได้รับจัดสรรไปดําเนินการก่อน  ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจาํเป็นและเหมาะสมสอดคล้อง

กับสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป  

           สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

  ๑. หลักการสําคัญในการจัดทาํแผนปฏิบัติการ 

  แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  มีเป้าหมายลด

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงเหลือ  ๑๔.๑๕ คนต่อประชากรหนึ่ง  

ศูนย์อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 

(แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด   
ที่ นร ๐๕๐๕/๘๐๑  ลว. 
๑๔ ม.ค.๕๔) 
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วันที ่ ประเภทสาธารณภัย การดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
  แสนหรือประมาณ ๙,๐๑๒ คน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น หากจะดําเนินการให้บรรลุ

เป้าหมายดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ จะต้องลดจํานวนผู้เสียชีวิตให้ได้ในจํานวน

ประมาณ ๑,๒๘๗ คน 

  ๒. กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

  แผนปฏิบัติการฉบับนี้  ได้จัดทําขึ้นภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทาง

ถนน  พ.ศ.  ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ซึ่งเน้นในเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่กอ่ให้เกิดการเสียชีวิต

และบาดเจ็บรุนแรง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรจึงวางกรอบ

โครงการกิจกรรมที่สอดรับกบัแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕  

และทิศทางการดําเนินงานทศวรรษความปลอดภัยทางถนน  โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้

กฎหมายควบคู่กับการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์   และรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชน

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการส่งเสริมการ

สวมหมวกนิรภัยการแก้ไขปัญหาเมาแล้วขับ  และการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง

การแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวส่งผลใหอ้ัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสําคัญ   

  ๓.  กรอบงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๖ แผนงาน ๔๔ โครงการ    

 

 

            

     

 



 สรุปมติ ครม. ที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 19 ตุลาคม 2553 
1. กระทรวงมหาดไทย 
 

1.1 ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายวงเงินทดรองราชการ
ในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดและยกเว้นการปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย  

1.2 ให้ช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยที่ประสบอุทกภัย กรณีเสียหาย ดังนี้ 
 (1) บ้านเสียหายทั้งหลัง ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่าย 30,000 บาท  (ให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จา่ยเพิ่มให้อีก 30,000 บาท) 
 (2) บ้านเสียหายบางส่วน ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายหลังละไม่เกิน 20,000 บาท 
( ให้ กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์ จ่ าย เพิ่ ม ให้ อี กตามที่ จ่ ายจริ งแ ต่ 
ไม่เกิน 20,000 บาท) เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนประสบอุทกภัยในการฟื้นฟู 
ทําความสะอาดบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมของชุมชน  
โดยให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมรายละเอียดความเสียหาย รวมทั้งวงเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรพีิจารณาในสัปดาห์หน้า 

1.3 ใ ห้ ก ร ะท ร ว ง มห า ด ไ ท ย รั บ ไ ปพิ จ า รณ าหลั ก เ กณฑ์ ใ น ก า รพิ จ า รณ า ช่ ว ย เ ห ลื อ 
ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า 

1.4 ให้ต้ังศูนย์กลางประสานรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไว้ที่ศาลากลางของ
จังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน 

2. ให้ส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการสนธิกําลัง
กับทุกภาคส่วน เพื่อสนุบสนนุในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

3. ให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย โดยให้กระทรวงสาธารณสุขขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ ก่อนดําเนินการต่อไป 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 26 ตุลาคม 2553 
  1. กระทรวงมหาดไทย 

1.1 อนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ครัวเรือน
ละ 5,000 บาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เฉพาะราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจากกรณีเกิดน้ําท่วม
ฉับพลัน ทําให้ไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินไปสู่ในที่ปลอดภัยได้หรือผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขัง
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 
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1.2 อนุมัติในหลักการให้จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เช่น เรือ
ท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ เรือขนาดเล็กพร้อมพาย บ้านพักอาศัยช่ัวคราวแบบเต็นท์ยกพ้ืน ห้องสุขาเคลื่อนที่ 
เครื่องสูบน้ํา และกระสอบทราย โดยให้คณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทก
ภัย (คชอ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสํานักงบประมาณพิจารณาถึงลําดับความสําคัญในการ
ดําเนินการ และสัดส่วนในการใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

 

  2. กระทรวงการคลัง 
     2.1 ให้เสนอวิธีการจ่ายเงินแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยให้คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ พิจารณา

ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 
2.2 รับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ   

2.2.1 กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวด้านการเงินในการให้ความช่วยเหลือ
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ดังนี้  

(1) จังหวัดแต่ละจังหวัดมีเงินทดรองราชการที่สามารถเบิกใช้ได้ทันที ในวงเงิน 50 ล้าน
บาท หากไม่เพียงพออธิบดีกรมบัญชีกลางสามารถอนุมัติวงเงินให้ได้อีก 200 ล้านบาท (รวมเป็น 250 ล้าน
บาท) และปลัดกระทรวงการคลังมีอํานาจอนุมั ติวงเงินเพิ่มขึ้นถึง 500 ล้านบาท หากเกินกว่านี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้อนุมัติ  

(2) การจัดซื้อพัสดุต่าง ๆ โดยใช้เงินทดรองราชการ ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ โดยเป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หนึ่งคนหรือ
หลายคนทําการจัดซื้อ และตรวจรับไปก่อน แล้วจึงรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายหลัง  

(3) การขอขยายวงเงินทดรองราชการเป็นเรื่องที่จังหวัดจะแจ้งผ่านกรมป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย  

2.2.2 กรมธนารักษ์ เพื่อช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีแนวทางดังนี้ 
(1) ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ให้พิจารณาความเสียหายของอาคารที่พักอาศัย หาก

อาคารที่พักอาศัยเสียหายบางส่วนให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี หากอาคารที่พักอาศัยเสียหาย
ทั้งหลัง  ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 2 ปี  

(2) ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหาย
ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี โดยมีข้อมูลการรับรองความเสียหายจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

(3) ผู้เช่าอาคารราชพัสดุ หากผลกระทบจากอุทกภัยทําให้ผู้เช่าอาคารราชพัสดุไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เป็นเวลาเกิน 3 วัน ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 เดือน  

(4) ให้ยกเว้นการคิดเงินเพิ่ม กรณีที่ผู้เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมหรือเงิน
อื่นใดที่ต้องชําระภายในกําหนดระยะเวลา โดยเหตุมาจากการเกิดอุทกภัยดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัย  

2.3 ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรลูกค้าที่ประสบอุทกภัย ปีบัญชี 2553 ดังนี้  
    - กรณีเกษตรกรลูกค้าเสียชีวิตจากอุทกภัย จะจําหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ 

โดย ธ.ก.ส. รับภาระเอง  
     - กรณีเกษตรกรลูกค้าประสบภัยอย่างร้ายแรงและไม่เสียชีวิต 
   (1) หนี้เงินกู้เดิมที่มีอยู่ก่อนประสบภัย 
    (1.1) ขยายเวลาการชําระหนี้เงินกู้เป็นเวลา 3 ปี ต้ังแต่ปีบัญชี 2553 – 2555 
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    (1.2) งดคิดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเวลา 3 ปี ต้ังแต่ปีบัญชี 2553 - 2555 โดย ธ.ก.ส.   
จะขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลตามอัตราดอกเบี้ย MRR-1 ซึ่งขณะนี้มีอัตราดอกร้อยละ 5.75 ต่อปี  

    (1.3) หากการให้ความช่วยเหลือตามข้อ (1.1) และ (1.2) ยังคงเป็นภาระหนัก
แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนี้  

   (2) การให้เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    (2.1) ให้เงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท  
    (2.2) ลดดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราปกติที่ ธ.ก.ส. เรียกเก็บจากเกษตรกรลูกค้า ร้อยละ 

3 ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี โดย ธ.ก.ส. จะขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  
    (2.3) กําหนดชําระหนี้เงินกู้ตามความสามารถในการชําระหนี้ของเกษตรกร

ลูกค้าโดย ธ.ก.ส. จะลดหย่อนหลักประกันการกู้เงินจากหลักเกณฑ์ปกติ ดังนี้  
     (2.3.1) กรณีกู้เงินโดยจํานองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน ให้ขยายวงเงินกู้

จากที่กู้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของวงเงินจดทะเบียนจํานอง เป็นให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินจดทะเบียนจํานอง  
     (2.3.2) กรณีกู้เงินโดยใช้กลุ่มลูกค้ารับรองรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมต้ังแต่ 

5 คน ขึ้นไป ให้ขยายวงเงินในการประกันจากรายละไม่เกิน 150,000 บาท เป็นไม่เกิน 200,000 บาท 
  ทั้งนี้ ในปี 2553 หากปรากฏว่าเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นทั้งในเขต

พื้นที่เดิมและในพื้นที่อื่น ๆ อีก ธ.ก.ส. ขอถือใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าดังกล่าว
เช่นเดียวกัน  

      ธนาคารออมสิน  มีมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่  ผู้ประสบ
อุทกภัย ดังนี้  

  - หนี้เงินกู้เดิม ลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคารและลูกค้าสินเชื่อเคหะให้พักชําระหนี้เงินต้น
และดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553  

   (1) ลูกค้าสินเชื่อเดิม : ขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ออกไปอีกไม่เกิน 6 เดือน  
   (2) ลูกค้าสินเชื่อเคหะ : ปรับลดเงินงวด หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้

ออกไปไม่เกิน 30 ปี  
   (3) ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและ SMEs : ให้พักชําระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน            

6 เดือนขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ออกไปอีกไม่เกิน 1 ปี และสามารถกู้เพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียน          
ไม่เกินรายละ 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ ร้อยละ 1.5 (ตลอด 5 ปี)  

   (4) ลูกค้าสินเชื่อ ธุรกิจห้องแถว : จะให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย MLR - 1.5 ต่อปี  

  -  เงินกู้ใหม่ ลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมและประชาชนทั่วไป สามารถกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ผ่อนชําระภายใน 3-5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 2.50 ปีที่ 2        
คิด MLR ลบ ร้อยละ 2.00 (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 6) ปีที่ 3 เป็นต้นไปคิด MLR ลบ ร้อยละ 1.00  

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทํา "โครงการเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้ ปลูกสร้าง 
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553"เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่   
อันจะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าธนาคารในการขอลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระ และประชาชนที่ต้องการ     
ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินเดิมรวมทั้งการปลูกสร้างซ่อมแซมอาคารหรือที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย 
โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ดังนี้ ปีที่ 1เดือนที่ 1-4 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 เดือนที่ 5-12 คิดอัตรา
ดอกเบี้ย MRR-2.00 = ร้อยละ 4.50 (ปัจจุบัน MRR ของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 6.50) ปีที่ 2คิดอัตราดอกเบี้ย 
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MRR-2.00 =  ร้อยละ 4.50 ปีที่ 3คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00 = ร้อยละ 5.50 ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุ
สัญญา รายย่อย MRR-0.50 = ร้อยละ 6 สวัสดิการ MRR-1.00 สําหรับลูกค้าธนาคารที่ขอลดภาระหนี้ที่
ผ่อนชําระ จะได้รับการปลอดผ่อนชําระเงินงวด 4 เดือน สําหรับประชาชนที่ไถ่ถอนปลูกสร้างซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย ผ่อนชําระเงินงวดปกติ (เดือน 1-4 ไม่คิดดอกเบี้ย) 

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  
  -  การพักชําระหนี้ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ และหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

สําหรับ ลูกค้าเดิม โดยดําเนินการพักชําระเงินต้นและหรือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทุกราย ต้ังแต่
งวดครบกําหนดชําระในเดือนที่ประสบปัญหา เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ทั้งนี้ให้
พิจารณาระยะเวลาเป็นราย ๆ ตามความเหมาะสม  

  - วงเงินฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ สําหรับลูกค้าเดิม และลูกค้าทั่วไป ได้กําหนดวงเงินสินเชื่อ 
ฉุกเฉินเพื่อเงินทุนในการปรับปรุง ฟื้นฟู และหมุนเวียนในการดําเนินกิจการกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท 
ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 12 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ย : ลูกค้าเดิมของธนาคารคิดอัตราดอกเบ้ีย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา (ปัจจุบัน MLR ของ
ธนาคารเท่ากับร้อยละ 7) : ลูกค้า SMEs ทั่วไปท่ีประสบภัยพิบัติคิดอัตราดอกเบี้ย MLR บวก ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 
  - ให้สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ เงินทุนหมุนเวียน และสินเชื่อ 

อเนกประสงค์ 
  - ไม่จํากัดวงเงิน โดยพิจารณาตามความเสียหายจริง 
  - ผ่อนปรนเงินต้นและอัตรากําไรเป็นระยะเวลา 3 เดือน เดือนที่ 4 - 24 จะคิดอัตรากําไร

ตํ่ากว่าสัญญาเดิมร้อยละ 1 หรือเลือกชําระหนี้เฉพาะส่วนอัตรากําไรเป็นระยะเวลา 12 เดือน ส่วนเดือนที่ 
13 - 24 ชําระทั้งเงินต้นและกําไร โดยจะคิดอัตรากําไรตํ่ากว่าสัญญาเดิมร้อยละ 1 

 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จะพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไข
ให้กับผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นราย ๆ ไป 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
  - ผ่อนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้  
  - ให้กู้เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกิจการ 
  - สําหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน กู้ซ่อมแซม อนุมัติภายใน 3 วัน 
  - ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ธนาคารจะให้การสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมแก่

ลูกค้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงกิจการ รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน  
  - ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ธนาคารผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ โดยให้พัก

ชําระเงินต้นนาน 6 เดือน หรือชําระดอกเบี้ยบางส่วน  
  - ลูกค้า Home for Cash ให้อนุมัติสินเชื่อภายใน 3 วัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR - 

1.75 เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นคิด MLR - 0.5 ต่อปี 
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะประสานงานกับสถาบันการเงินทุกแห่ง 

เพื่อผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการค้ําประกันให้กับผู้ที่ใช้บริการ บสย. ค้ําประกันและได้รับผลกระทบจาก   
อุทกภัย  
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2.4 การจัดต้ังศูนย์บริการผู้ประสบภัยของกระทรวงการคลัง  
 กระทรวงการคลังมอบหมายให้กรมบัญชีกลาง โดยสํานักคลังจังหวัดจัดต้ังศูนย์บริการ

ประชาชนในจังหวัดที่เกิดอุทกภัย (One Stop Service) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  

 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 
1. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงิน

สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 3,161,440,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 632,288 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 5,000 บาท และเพื่อให้สามารถจัดสรร
งบประมาณได้อย่างรวดเร็ว สํานักงบประมาณขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสินซึ่งเป็น
หน่วยรับงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยด่วนต่อไป 

2. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของส่วนราชการต่างๆ ดังนี้      
                                                                                            

มาตรการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน  
1. กระทรวงมหาดไทย 

(1) ให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสํารวจข้อมูลความเสียหายที่ชัดเจน 
เพื่อให้การช่วยเหลือค่าเสียหายด้านที่พักอาศัยและทรัพย์สินที่ประสบอุทกภัยในระยะแรก  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2546 ได้แก่ กรณีบ้านเสียหายทั้งหลังชดเชยให้หลังละ 30,000 บาท กรณีบ้านเสียหายบางส่วนชดเชย
หลังละไม่เกิน 20,000 บาท และกรณีเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหายชดเชยให้ครอบครัวละไม่เกิน 
10,000 บาท  และอาจพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป  

(2) ให้เร่งสํารวจจํานวนครัวเรือนที่เสียหายซึ่งรวมถึงผู้เช่าที่พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยให้ชัดเจน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท และ
ประสานคณะกรรมการอํานวยการกํากับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) ในการกําหนดแนว
ปฏิบัติในการจ่ายเงินในรายละเอียดต่อไป  และเร่งจัดทําแผนการจ่ายเงินในแต่ละพื้นที่โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่
สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว พร้อมทั้งประสานกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการรับรองเอกสารของผู้ประสบอุทก
ภัยในทุกจุดจ่ายเงินที่กําหนดไว้ตามแผน โดยให้เริ่มดําเนินการทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออม
สินภายใน 1 สัปดาห์  

 

2. กระทรวงศกึษาธิการ 
(1) เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยของกระทรวง ศึกษาธิการ 

ซึ่งได้มอบเงินช่วยเหลือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 100 เขตๆ ละ 200,000 บาท 
เป็นเงิน 20 ล้านบาท จัดสุขาเคลื่อนที่ ให้บริการสถานศึกษาและชุมชนที่ประสบอุทกภัย 1,000 หลัง 
วงเงิน 10 ล้านบาท จัดหาเรือท้องแบน 1,000 ลํา วงเงิน 10 ล้านบาท และจ่ายเป็นค่าแบบเรียน อุปกรณ์
การเรียน สําหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน พื้นที่อุทกภัย วงเงิน 136 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ทั้ง 176 ล้านบาท โดยให้ประสานรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป รวมทั้งเห็นชอบให้ยกเว้นค่า
หน่วยกิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย  

(2) ให้จัดทํารายละเอียดการฟื้นฟูสถานศึกษาเช่น การบูรณะซ่อมแซมห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ห้องสมุดประชาชน และศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยตําบล และจัดโครงการ fix it center เพื่อ
ออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือ ซ่อมแซมสถานศึกษาและบ้านเรือนประชาชน จัดสร้างสุขาลอยน้ํา และ
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จัดสร้างบ้าน Knock Down ตัวอย่าง เป็นต้น โดยประสานกับสํานักงบประมาณในการปรับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี 2554 มาดําเนินการเป็นลําดับแรก 

 

มาตรการฟืน้ฟูเกษตรกรและประชาชนทัว่ไปหลังภาวะน้ําลด 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.1 เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามที่กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์เสนอ โดยให้รวมถึงเกษตรกรที่เช่าที่ทํากินและได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยให้เร่งสํารวจพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่มีความเสียหายจากอุทกภัยให้ชัดเจน และประสานกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดเพื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

(1) ด้านพืช ช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 55 ของต้นทุนการผลิตรวม โดยช่วยเหลือ
ตามพ้ืนที่เสียหายจริง ร้อยละ 100 แบ่งเป็น กรณีพืชเสียหาย ให้ช่วยเหลือข้าว อัตราไร่ละ 2,098 บาท พืช
ไร่ อัตราไร่ละ 2,921 บาท และพืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 4,908 บาท และกรณีพืชสวนและไม้ยืนต้นที่
ยังไม่ตายและฟื้นฟูได้ให้ช่วยเหลืออัตราไร่ละ 2,454 บาท  

(2) ด้านประมงและปศุสัตว์ ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2552 ส่วนที่เกินจากการช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์ฯ ให้ช่วยเหลือครึ่งหนึ่งของความเสียหายที่เกินจากเกณฑ์ปกติ  

(3) ด้านประมง ปลา ให้ความช่วยเหลือไร่ละ 3,406 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่ กุ้ง ปู 
และหอย ให้ความช่วยเหลือไร่ละ 9,098 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่ สัตว์น้ําที่เลี้ยงในกระชัง/บ่อให้ความ
ช่วยเหลือตารางเมตรละ 257 บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร ทั้งนี้ ความช่วยเหลือต่างๆ หากคํานวณ
แล้วได้รับการช่วยเหลือตํ่ากว่า 257 บาท ก็ให้ได้รับความช่วยเหลือในอัตรารายละ 257 บาท  

(4) ด้านปศุสัตว์ กรณีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย แบ่งเป็น แปลงหญ้าสาธารณะให้
ความช่วยเหลือเป็นเมล็ดพืชอาหารสัตว์ไม่เกินไร่ละ 2 กก. และหรือใช้หน่อพันธ์ุไม่เกินไร่ละ 250 กก. และ 
แปลงหญ้าส่วนตัวของเกษตรกร ให้รายละไม่เกิน 20 ไร่ และใช้เมล็ดพืชอาหารสัตว์ไม่เกินไร่ละ 2 กก. และ
หรือใช้หน่อพันธ์ุไม่เกินไร่ละ 250 กก. และกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย มีเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือสัตว์ที่
สําคัญ เช่น โคไม่เกิน 2 ตัว กระบือไม่เกิน 2 ตัว สุกร ไม่เกินรายละ 10 ตัว เป็ดพันธ์ุไข่และพันธ์ุเนื้อ ไม่เกิน
รายละ 1,000 ตัว ไก่พื้นเมือง ไม่เกินรายละ 300 ตัว ไก่ไข่ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว  

 1.2 ให้รับข้อเสนอการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวไม่ไวแสงและทนน้ําท่วมของกระทรวง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไปพิจารณาความเหมาะสมในการบูรณาการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีพันธ์ุข้าว
ดังกล่าวต่อไป  

2. กระทรวงพาณิชย ์
ให้พิจารณาแนวทางการดูแลราคาสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและการก่อสร้าง 

เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น และนําเสนอคณะกรรมการ รศก. พิจารณาต่อไป  
 

มาตรการด้านการเงนิและการคลัง  
 1. มาตรการด้านสินเชื่อเพือ่ช่วยเหลือเกษตรกร  

(1) การจําหน่ายหนี้สูญกรณีเกษตรกรเสียชีวิต โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะจําหน่าย
ลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ และให้รัฐบาลรับภาระหนี้แทน  

(2) การขยายเวลาชําระหนี้และงดคิดดอกเบี้ย โดยสถาบันเกษตรกรจะขยายเวลาชําระหนี้
และงดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 ปี ต้ังแต่ 2553 - 2555 สําหรับลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย โดยขอชดเชย
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ดอกเบี้ยจากรัฐบาล ทั้งนี้หากปรากฏว่าปี 2553 มีสมาชิกประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นทั้งในเขตพื้นที่เดิมและพื้นที่
อื่นๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอถือใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกตามมาตรการเดียวกัน  

(3) การให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย MRR-2 ใน 3 เดือนแรก
ของปีแรก คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0 ปีที่ 4-5 คิดดอกเบี้ย MRR-1 และตั้งแต่ปีที่ 6 ขึ้นไป คิดดอกเบี้ย MRR 
ทั้งนี้ ได้ลดหย่อนหลักเกณฑ์การกู้เงินโดยใช้ที่ดินจํานอง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจํานองเป็นหลักประกัน
ให้ลูกค้าได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน หรือราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
รวมกัน  

(4) การให้สินเชื่อเพิ่มเติมและลดดอกเบี้ย โดยสถาบันเกษตรกร ให้สินเชื่อใหม่ไม่เกินราย
ละ 100,000 บาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้หากปรากฏว่าปี 
2553 มีสมาชิกประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นทั้งในเขตพื้นที่เดิมและพื้นที่อื่นๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอถือใช้
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกตามมาตรการเดียวกัน  

 

2.มาตรการดา้นสนิเชื่อเพื่อชว่ยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป  
(1) การขยายเวลาชําระหนี้สําหรับลูกหนี้เดิม โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด

ย่อม พักการชําระค่าธรรมเนียมค้ําประกัน 6 เดือน ถึงกําหนดชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุการค้ําประกัน
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554 และร่วมมือกับสถาบันการเงินในการผ่อนปรนเรื่องการพัก
ชําระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ และ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พักชําระหนี้ไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ขยายเวลาผ่อนชําระหนี้ไม่เกิน 30 ปี  

(2) การให้สนิเชื่อและลดดอกเบี้ย โดย  
1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้เดิม แบ่งเป็น กรณีที่หลักประกัน

เสียหายและได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ ให้ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคารกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ตลอด
ระยะเวลากู้ที่ เหลืออยู่ และ กรณีอาคารเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ภาระหนี้ตามยอดหนี้
คงเหลือในส่วนของอาคาร นอกจากนี้ ยังให้สินเชื่อใหม่ เพื่อปลูกสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี หลังจากนั้นกรณีรายย่อยคิดดอกเบี้ย MRR-0.5 ต่อปี และกรณีสวัสดิการ คิด
ดอกเบี้ย MRR-1 ต่อปี  

2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โครงการสินเชื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปี 2553 วงเงิน 5,000 ล้านบาท สิ้นสุด
วันรับคําขอกู้ 30 เมษายน 2554 เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซม ฟื้นฟูกิจการ และทุนหมุนเวียน โดยให้สินเชื่อไม่
เกินรายละ 1,000,000 บาท ตามความจําเป็นของกิจการ คิดดอกเบี้ยอัตราคงที่ร้อยละ 3 ตลอดอายุสัญญา
และเรียกเก็บดอกเบี้ยจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อัตราคงที่ร้อยละ 2 ต่อปี
ตลอดสัญญา  

3) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สินเชื่อวงเงินเบิกถอนเงินสดและสินเชื่อวงเงินทุน
ระยะยาว แบ่งเป็น สินเชื่อเพื่อก่อสร้าง วงเงินลงทุนระยะยาว เงินทุนหมุนเวียน และวงเงินอเนกประสงค์  

4) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้สินเชื่อ 7 ประเภท ได้แก่ เงินกู้กรุงไทยสู้อุทกภัย 
วงเงินตามความเสียหายจริง เงินทุนหมุนเวียนกรุงไทยสู้อุทกภัย สําหรับเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้า โครงการ
กรุงไทยสู้อุทกภัย สําหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทยสู้อุทกภัย 
สําหรับลูกค้าที่ผ่อนชําระสินเชื่อกับธนาคารและได้รับความเสียหายจากอุทกภัย การยกเว้นค่าธรรมเนียม
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การโอนเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรุงไทยจับคู่ธุรกิจสู้อุทกภัย โดยจัด Business Matching ระหว่าง
ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย และสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูหลังอุทกภัย  

5) การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจเฟรนไชน์และธุรกิจขายตรงของ
กระทรวงพาณิชย์ ใช้สินเชื่อคงเหลือ 1,655 ล้านบาท จากวงเงินสินเชื่อช่วยเหลอืกลุม่ผูป้ระกอบการโลจสิติกส ์
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 ธันวาคม 2552 มาให้ความช่วยเหลือในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ และขยายการให้
สินเชื่อแก่ธุรกิจเฟรนไชน์และธุรกิจขายตรง เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
และปลอดชําระเงินต้น 1 ปีรวมทั้ง ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจาก 30 ธันวาคม 2553 เป็นสิ้นสุด 30 
มิถุนายน 2554  

6) การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูจากปัญหาอุทก
ภัยของกระทรวงการคลัง โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะผ่อนผันเงื่อนไขการให้
สินเชื่อเป็นกรณีพิเศษ  

(3)มาตรการด้านภาษีของกระทรวงการคลัง โดยนําเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2553 มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคลได้ ขณะที่
ผู้ประสบภัยหรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค 
ช่วยเหลือหรือชดเชย รวมทั้งขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ที่ต้องยื่นแบบในเดือนกันยายน 
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ภายใน 30 ธันวาคม 2553  

 

มาตรการฟืน้ฟูโครงสรา้งพืน้ฐาน  
(1) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

พลังงาน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่งสํารวจความเสียหายและดําเนินการ
ซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว โดยประสานกับสํานักงบประมาณใน
การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2554 มาดําเนินการเป็นลําดับแรก นอกจากนี้ ให้ส่วนราชการ
พิจารณาให้การผ่อนผันแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยตามความ
เหมาะสมโดยให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  

(2) ให้สํานักงบประมาณ รับไปพิจารณารายละเอียดของแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟู
สาธารณูปโภคด้านแหล่งน้ําบาดาลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย และนําเสนอคณะกรรมการ รศก. พิจารณาต่อไป  

 

มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติในระยะยาว  
(1) ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการปรับปรุงระบบเตือนภัยพิบัติ และกลไกการ

ดําเนินงานให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ต่อไป  

(2) ให้คณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 
เร่งรัดระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรจากภัยธรรมชาติ โดยพิจารณาแนวทางการให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในระบบดังกล่าวด้วย และนําเสนอตามขั้นตอนต่อไป  

(3) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ 
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําในภาพรวม ทั้งในด้านการจัดการข้อมูล
และการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ และพิจารณาแนวทางการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําตามธรรมชาติในชุมชน 
รวมทั้งการจัดการด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะยาว  
 



ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

และการกําหนดประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กและเฉพาะหนา 

----------------------------------------- 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 และขอ 18 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และการกําหนดประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาด

เล็กและ           เฉพาะหนาไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น หากเปนกรณี

ฉุกเฉินใหอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี 

ดําเนินการประกาศใหภัยพิบัตินั้นเปนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อใหสวนราชการหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัย โดยการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นใหมี

รายการดังตอไปนี้ 

(1)  ประเภทของภัย 

(2)  พื้นที่ที่เกิดภัย 

(3)  วัน เดือน ป ที่เกิดและสิ้นสุดภัย 

(4)  เวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการใหความชวยเหลือผูประสบภัย แตทั้งนี้

ตองไมเกิน 3 เดือน นับแตวันที่เกิดภัย 

ในกรณีที่สถานการณของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไมยุติ ใหระบุในประกาศวา     

“ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไมยุติ” และเมื่อภัยดังกลาวไดยุติแลว ใหดําเนินการประกาศวันสิ้นสุด    

ของภัยดวย 

ขอ 2  กรณีไมสามารถดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 1 ใหเปนดุลพินิจของอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะ

พิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาการใหความชวยเหลือผูประสบภัยได ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึง

ความจําเปนและเหมาะสม เพื่อการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

ขอ 3  เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังตอไปนี้ ใหสวนราชการหรือหนวยงาน       

ที่เกี่ยวของดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดทันที และใหอธิบดีกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ดําเนินการประกาศใหภัยพิบัตินั้นเปน

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว ทั้งนี้ ไมเกิน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ เริ่มดําเนินการชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติ 
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(1)  ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กที่กอใหเกิดความเสียหายแกบานเรือนที่อยู

อาศัยไมเกิน 20 หลังคาเรือน หรือมีผูประสบภัยพิบัติจํานวนไมเกิน 50 ครอบครัว หรือไมเกิน    

200 คน หรือมีพื้นที่การเกษตร ปศุสัตว และประมง ที่ไดรับความเสียหายไมเกิน 1,000 ไร 

(2)  ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะหนา ที่เกิดขึ้นโดยปจจุบันทันดวน และตองรีบ

ดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยทันทีเมื่อเกิดภัย 

  

 ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2548 

 

                                          นายสุนทร  ริ้วเหลือง 

 

(นายสุนทร  ริ้วเหลือง) 

อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

 
 



ระเบยีบกระทรวงการคลงั 
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ.๒๕๔๖ (ฉบับปรับปรุงลาสุด) 

------------------------- 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๕) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ     

พ.ศ.๒๕๐๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา    

เปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิก 

(๑)  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๓๘ 

  (๒)  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ 

ขอ  ๔  ระเบียบนี้ไมใช บังคับกับการจายเงินทดรองราชการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนในการรักษาความ

มั่นคงของประเทศ พ.ศ.๒๕๓๒ และระเบียบเงินทดรองของทางราชการทหาร 

ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 

“ภัยพิบัติ” หมายความวา สาธารณภัยอันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง 

ภาวะฝนแลง ฝนทิ้งชวง ฟาผา ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการ

ระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจาก

การกระทําของผูกอการราย กองกําลังจากนอกประเทศ หรือจากการปราบปรามของเจาหนาที่ของ

ทางราชการตลอดจนภัยอื่น ๆ ไมวาเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตวทําใหเกิดขึ้น          

ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของ

ประชาชนหรือรัฐ 

“ฉุกเฉิน” หมายความวา เกิดขึ้นโดยปจจุบันทันดวนหรือเปนที่คาดหมายวาจะ

เกิดข้ึนในเวลาอันใกล และจําเปนตองรีบแกไขโดยฉับพลัน 

“ผูประสบภัยพิบัติ” หมายความวา บุคคลผูไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหาย

จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และใหหมายความรวมถึงสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับความ

เดือดรอนหรือความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่นั้นดวย 



 ๒

“การใหความชวยเหลือดานการเกษตร” ใหหมายความรวมถึงการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานการปศุสัตวและดานการประมงดวย 

“การใหความชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย” หมายความวา

การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพื่อใหผูประสบภัยพิบัตินั้นสามารถชวยตนเองได 

เชน การใหความชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหนาครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือ

บาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนยายครอบครัว และการสงเสริมอาชีพระยะส้ันแกครอบครัวของ

ผูประสบภัยพิบัติ เปนตน ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนํา และการสงตอใหแกหนวยงานผูมี

หนาที่รับผิดชอบ อันเปนการจําเปนเพื่อใหการดํารงชีวิตเขาสูภาวะปกติโดยเร็ว 

“การใหความชวยเหลือดานการแพทยและการสาธารณสุข” หมายความวา การให

ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานกายและจิต ซึ่งประกอบดวยการรักษาพยาบาล การสงเสริม

สุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการสาธารณสุขที่จําเปนเพื่อใหการ

ดํารงชีวิตเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว 

ขอ ๖  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบดังนี้ 

๑
ขอ ๖/๑  การปฏิบัติในกรณีใดที่ระเบียบนี้ไมไดกําหนดไว หรือการยกเวนการ

ปฏิบัติในกรณีใดตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 

หมวด ๑ 

เงินทดรองราชการ 

________________ 

 

ขอ ๗  ใหสวนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินสําหรับภัยพิบัติแตละครั้งหรือแตละเหตุการณ ในการใหหรือสนับสนุนการใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติในระหวางที่ยังไมไดรับเงินงบประมาณรายจาย ดังนี้ 

(๑)  สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                       ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

      สํานักนายกรัฐมนตรี 

(๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม    ๕๐,๐๐๐๐๐๐    บาท 

(๓)  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคม   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

       และความมั่นคงของมนุษย 

(๔)  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

(๕)  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย             ๕๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

            (๖)  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข           ๑๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

(๗)  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย              ๕๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

                                                 
๑

 เพิ่มเติมโดยขอ ๓ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



 ๓

๒ (๘)
 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั แหงละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ในการนี้  ใหปลัดกระทรวงกลาโหมมีอํานาจจัดสรรวงเงินทดรองราชการตาม (๒) 

แกหนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามความจําเปนและเหมาะสม และใหผูวาราชการจังหวัด 

มีอํานาจจัดสรรวงเงินทดรองราชการตาม (๘) แกอําเภอหรือกิ่งอําเภอตามความจําเปนและ

เหมาะสมซึ่งแตละแหงตองไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตอภัยพิบัติแตละครั้งหรือแตละเหตุการณ 

ทั้งนี้ ใหแจงกระทรวงการคลังทราบดวย 

๓
กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินรุนแรง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจอนุมัติ

ใหขยายวงเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่ง และใหสวนราชการอื่นมีวงเงินทดรองราชการเพื่อ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไดตามความเหมาะสมจําเปน แลวใหรายงานการอนุมัติ

ดังกลาวใหนายกรัฐมนตรีทราบ 

ขอ ๘  การอนุมัติจายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามขอ ๗ ใหเปนอํานาจ

ของผูดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้ 

(๑)  นายกรัฐมนตรี สําหรับกรณีตามขอ ๗ (๑) 

(๒)  ปลัดกระทรวงกลาโหม สําหรับกรณีตามขอ ๗ (๒) 

(๓)  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สําหรับกรณีตาม     

ขอ ๗ (๓) 

(๔)  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับกรณีตามขอ ๗ (๔) 

(๕)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย สําหรับกรณีตามขอ ๗ (๕) 

(๖)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับกรณีตามขอ ๗ (๖) 

(๗)  อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สําหรับกรณีตามขอ ๗ (๗) 

(๘)  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับกรณีตามขอ ๗ (๘) เวนแตการอนุมัติจายเงิน    

ทดรองราชการของอําเภอหรือกิ่งอําเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให ใหเปนอํานาจของนายอําเภอ

หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี 

ผูมีอํานาจอนุมัติจายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่งอาจมอบหมายใหบุคคลอื่น

อนุมัติจายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได 

๔
ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายไดวาจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในจังหวัดใด และมีความ

จําเปนตองเตรียมเงินสดไว เพื่อใชจายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการ ใหผูวา

                                                 
๒

 ความเดิมถูกยกเลิกและใหใชความทีพ่ิมพไวแทน โดยขอ ๓ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓

 เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔

 เพิ่มเติมโดยขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 



 ๔

ราชการจังหวัดนั้นมีอํานาจเบิกเงินทดรองราชการตามขอ ๗ (๘) ไวเพื่อสํารองจายไดตามความ

เหมาะสมจําเปนและเมื่อภัยพิบัติสิ้นสุดลงใหนําเงินที่เหลือสงคืนคลัง 

ขอ ๙  เมื่อสวนราชการตามขอ ๗ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแลว ใหการอนุมัติจายเงินทดรองราชการสําหรับภัยพิบัติ   

แตละครั้งหรือแตละเหตุการณสิ้นสุดลง 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 

_________________ 

 

ขอ ๑๐  ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติระดับ

อําเภอ หรือกิ่งอําเภอคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ” 

เรียกโดยยอวา “ก.ช.ภ.อ.” หรือ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกิ่งอําเภอ” 

เรียกโดยยอวา “ก.ช.ภ.กอ.” แลวแตกรณี ประกอบดวย นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา

ประจํากิ่งอําเภอเปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่เกี่ยวของ

หรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหรือกิ่งอําเภอนั้นหนึ่งคน เปนกรรมการ และ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๑๑  ให ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(๑)  สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในอําเภอหรือกิ่งอําเภอ

แลวแตกรณี และความตองการรับความชวยเหลือดานตาง ๆ ของผูประสบภัยพิบัติ โดยจัดทําบัญชี

เปนประเภทไว 

(๒)  พิจารณาชวยเหลือผู ประสบภัยพิ บัติตามหลัก เกณฑและวิ ธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

(๓)  ประสานงานและรวมดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ. หรือ 

ก.ช.ภ.กอ. อื่น ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอําเภอหรือหลายกิ่งอําเภอ 

(๔)  รายงานผลการสํารวจตาม (๑) และการแกไขความเดือดรอนเฉพาะหนาที่ได

ดําเนินการไปแลวให ก.ช.ภ.จ. ทราบหรือเพื่อพิจารณาดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตอไป 



 ๕

๕
 (๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงาน ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มอบหมาย 

แลวแตกรณ ี

๖
ขอ ๑๒ ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติระดับ

จังหวัดคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด” เรียกโดยยอ

วา “ก.ช.ภ.จ.” ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด หัวหนาสวน

ราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวของหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน เปนกรรมการ และหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา           

สาธารณภัยจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๑๓  ให ก.ช.ภ.จ. มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(๑) สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัดและความ

ตองการรับความชวยเหลือดานตาง ๆ ของผูประสบภัยพิบัติ 

(๒) พิจารณาช วย เหลือผู ประสบภัยพิ บัติตามหลัก เกณฑและวิ ธี การที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

(๓) ระดมสรรพกําลัง ควบคุม เรงรัด และประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ      

ในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เพื่อใหผูประสบภัยพิบัติไดรับความชวยเหลืออยาง

รวดเร็วทั่วถึงและไมซ้ําซอน 

(๔) พิจารณาอนุมัติค าใชจ ายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิ บัติสํ าหรับ          

สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ไมมีวงเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ แตจําเปนตอง

ดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ. 

(๕) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กําลังคน อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใช ยานพาหนะ และอื่น ๆ ที่จําเปนจากสวนกลางในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น     

เกินกวาความสามารถของจังหวัด 

(๖) ประสานงานและรวมดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อื่น    

ในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนในหลายจังหวัด 

(๗) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัด การแกไข

ความเดือดรอนเฉพาะหนา ที่ไดดําเนินการไปแลว และโครงการขอรับการสนับสนุนการชวยเหลือ

                                                 
๕

 ความเดิมถูกยกเลิกและใหใชความทีพ่ิมพไวแทน โดยขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖

 เพิ่มเติมโดยขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



 ๖

ผูประสบภัยพิบัติจากสวนกลาง ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพื่อพิจารณา

ดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตอไป 

ขอ ๑๔  การประชุมคณะกรรมการตามขอ 10 หรือขอ 12 ตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน

ลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด 

หมวด ๓ 

การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 

__________________ 

 

ขอ ๑๕  การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ

วางหลักเกณฑสําหรับสวนราชการในการดําเนินการชวยเหลือโดยเรงดวนตามความจําเปนและ

เหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในทองที่หนึ่งทองที่ใด โดยมุงหมายที่จะบรรเทาความ

เดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหายใหแกผูใด 

ขอ ๑๖  เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นในทองที่ใด หากเปนกรณีฉุกเฉิน ใหดําเนินการ

ประกาศใหภัยพิบัตินั้นเปนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑)  กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

(๒)  กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 

การประกาศใหภัยพิบัติใดเปนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตองกําหนดพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ

ดังกลาวและระยะเวลาของการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นดวย ทั้งนี้ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดโดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขอ ๑๗  เมื่อไดมีการประกาศตามขอ ๑๖ แลว ใหสวนราชการหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้ 

ขอ ๑๘  เพื่อประโยชนในการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอาจกําหนดประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กหรือเฉพาะหนาก็ได 

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กหรือเฉพาะหนาตามที่กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกําหนด ใหสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติไดทันทีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้ และใหผูมีอํานาจตาม   

ขอ ๑๖ ดําเนินการประกาศใหภัยพิบัตินั้นเปนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในภายหลังโดยเร็ว 



 ๗

ขอ ๑๙  การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในกรุงเทพมหานคร ใหดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอนุมัติการจายเงินทดรอง

ราชการ เวนแตการใหความชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย การใหความ

ชวยเหลือดานการเกษตร หรือการใหความชวยเหลือดานการแพทยและการสาธารณสุข ใหผูมี

อํานาจตามขอ ๘ (๓) (๔) หรือ (๖) แลวแตกรณี อนุมัติจายเงินทดรองราชการ 

(๒)  ในกรณีที่วงเงินทดรองราชการในอํานาจอนุมัติจายของอธิบดีกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยไมเพียงพอ ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการ

ใหความชวยเหลือจากสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และถาเงินที่ไดรับการ

สนับสนุนดังกลาวยังไมเพียงพออีก ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการ

ใหความชวยเหลือจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

(๓)  ในกรณีที่วงเงินทดรองราชการของสวนราชการตามขอ ๗ (๓) (๔) หรือ (๖)        

ไมเพียงพอ ใหสวนราชการดังกลาวขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือจากสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี 

ขอ ๒๐  การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในอําเภอหรือกิ่งอําเภอ หรือใน

จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหดําเนินการตามมติของคณะกรรมการตามขอ ๑๐ หรือ     

ขอ ๑๒ แลวแตกรณี เวนแตกรณีตามขอ ๑๘ หรือเปนการใหความชวยเหลือโดยหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงกลาโหม ใหดําเนินการใหความชวยเหลือไดทันที และรายงานคณะกรรมการ

ดังกลาวตอไป 

ในกรณีที่ไมสามารถประชุมคณะกรรมการตามขอ ๑๐ หรือขอ ๑๒ ไดทันทวงที       

ถาผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี     

เห็นวาความเสียหายดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ก็ใหมีอํานาจ

พิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือไปกอนได 

ขอ ๒๑  การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในแตละอําเภอหรือกิ่งอําเภอให

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี อนุมัติจายเงินทดรอง

ราชการเพื่อดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติภายในวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดจัดสรรให 

ถาปรากฏวามีความจําเปนตองใชเงินเพื่อดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

มากกวาวงเงินที่ไดรับจัดสรร ใหดําเนินการตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหอําเภอหรือกิ่งอําเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรงตอจังหวัด และใหผูวา

ราชการจังหวัดอนุมัติจายเงินทดรองราชการของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดังกลาวตามมติ   

ก.ช.ภ.จ. 

(๒)  ในกรณีที่วงเงินทดรองราชการที่อยูในอํานาจอนุมัติจายของผูวาราชการ

จังหวัดมีไมเพียงพอ ใหจังหวัดดําเนินการขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือในจํานวนเงิน

สวนที่เกินโดยตรงจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เวนแตการใหความชวยเหลือดานสังคม



 ๘

สงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย การใหความชวยเหลือดานการเกษตร และการใหความชวยเหลือ

ดานการแพทยและการสาธารณสุขใหขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือจากสวนราชการ

ตามขอ ๗ (๓) (๔) หรือ (๖) แลวแตกรณี 

(๓)  ในกรณีที่วงเงินทดรองราชการที่อยูในอํานาจของอธิบดีกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยมีไมเพียงพออีก ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการ

ใหความชวยเหลือจากสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และถาวงเงินยังไมเพียงพออีก

ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือจากสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

(๔)  ในกรณีที่วงเงินทดรองราชการของสวนราชการตามขอ ๗ (๓) (๔) หรือ (๖) 

มีไมเพียงพอ ใหสวนราชการดังกลาวขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือจากสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๗
(๕)  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินใหสวนราชการสวนกลางที่มีเงินทดรองราชการตามขอ ๗ มีอํานาจโอนเงินดังกลาวใหแก

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดนําไปใชจายตาม

ภารกิจในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของสวนราชการเจาของเงิน โดยไมตองใหจังหวัดขอรับ

การสนับสนุนกอนได 

๘
การโอนเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใหแกจังหวัด ใหดําเนินการตามวิธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๒๒  การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหมทั้งใน

กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือหนวยงานในสังกัด

กระทรวงกลาโหมที่ไดรับมอบหมายดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามขอตกลงรวมกัน

ระหวางกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ  กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงสาธารณสุข  โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ เพื่อใหความชวยเหลือเปนไปโดยทั่วถึงและไมซ้ําซอนกัน 

(๒)  ใหปลัดกระทรวงกลาโหมอนุมัติจายเงินทดรองราชการตามขอ ๗ (๒) หรือ 

ขอ ๗ วรรคสองแลวแตกรณี เพื่อดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 

การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่กระทรวงกลาโหมกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

                                                 
๗

 ความเดิมถูกยกเลิกและใหใชความทีพ่ิมพไวแทน โดยขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๘

 ความเดิมถูกยกเลิกและใหใชความทีพ่ิมพไวแทน โดยขอ ๗ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



 ๙

ขอ ๒๓  ถาสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐซึ่งไมมีวงเงินทดรองราชการตาม

ระเบียบนี้ไดรับการรองขอใหชวยเหลือหรือถูกส่ังการใหชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให

สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

ดังนี้ 

(๑)  กรณีภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ใหขอรับการสนับสนุนการให

ความชวยเหลือจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เวนแตการใหความชวยเหลือดานสังคม

สงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย การใหความชวยเหลือดานการเกษตร หรือการใหความชวยเหลือ

ดานการแพทยและการสาธารณสุข ใหขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือจากสวนราชการ 

ตามขอ ๗ (๓) (๔) หรือ (๖) แลวแตกรณี 

๙
(๒)  กรณีภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดข้ึนในจังหวัดอื่น ใหขอรับการสนับสนุนการใหความ

ชวยเหลือจากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นั้น 

ขอ ๒๔  การขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือตามขอ ๑๙ ขอ ๒๑ และ   

ขอ ๒๓ ใหทําเปนหนังสือซึ่งอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

(๒) วัน เดือน ปที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปที่เกิดความเสียหาย 

(๓) สถานที่เกิดเหตุ (ใหระบุชื่อถนน หมูบาน ตําบล อําเภอ) 

(๔) จํานวนผูประสบภัยพิบัติโดยประมาณ 

(๕) ความเสียหายโดยประมาณ เชน จํานวนบานเรือนที่เสียหาย ทรัพยสินที่

เสียหาย รวมทั้งมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยประมาณ จํานวนผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต เปนตน 

(๖) การชวยเหลือแกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาที่ไดดําเนินการไปแลว 

(๗) ความตองการในการขอรับความชวยเหลือหรือสนับสนุนการใหความ

ชวยเหลือ 

กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนไมอาจขอรับการสนับสนุนเปนหนังสือได ใหขอรับการ

สนับสนุนการใหความชวยเหลือโดยเครื่องมือส่ือสารใด ๆ หรือโดยวิธีอื่นใด และใหยืนยันเปน

หนังสือในภายหลังโดยดวนที่สุด 

ขอ ๒๕  สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินและจําเปนตองไดรับความชวยเหลือโดยดวน ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานนั้นยื่น

ขอรับความชวยเหลือ ตอ 

(๑)  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกระทรวงกลาโหมหรือหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงกลาโหม สําหรับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีสํานักงานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร 

(๒)  จังหวัดหรือหนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม สําหรับสวนราชการหรือ

หนวยงานที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดนั้น 
                                                 
๙

 ความเดิมถูกยกเลิกและใหใชความทีพ่ิมพไวแทน โดยขอ ๗ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ๑๐

ขอ ๒๖  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินใหสวนราชการบริหารการเงินและการพัสดุตามที่กําหนดในระเบียบนี้จนกวาจะสามารถ

ปฏิบัติตามระเบียบปกติได โดยใหประสานงานระหวางสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐดวยกัน

กับเอกชนและองคกรการกุศลที่เกี่ยวของอยางใกลชิด เพื่อใหความชวยเหลือเปนไปโดยทั่วถึงและ

ไมซ้ําซอน 

 

หมวด ๔ 

การจายและการชดใชเงินทดรองราชการ 

___________________ 

 

ขอ ๒๗  การจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให

จายเปนคาใชจายตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หากมีความจําเปนตองจายนอกเหนือหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุมัติ

จากกระทรวงการคลังกอน 

ขอ ๒๘ เมื่อผูมีอํานาจตามขอ ๘  อนุมัติการจายเงินทดรองราชการเพื่อดําเนินการ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติแลว ใหสวนราชการตามขอ ๗ เบิกเงินจากคลังเปนเงินทดรองราชการ

เพื่อรองจายไปพลางกอนตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ขอ ๒๙  ในการจายเงินรายใด ผูรับเงินมิไดออกใบเสร็จรับเงินใหไวเปนหลักฐาน 

หรือมิไดลงลายมือชื่อไวในสมุดทะเบียนที่ใชเปนหลักฐานการจายเงินของทางราชการ ใหผูรับเงิน

ทําใบสําคัญรับเงินตามระเบียบของทางราชการ 

ขอ ๓๐  เมื่อสวนราชการไดจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินไปแลว ใหรีบดําเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินทดรอง

ราชการตามหลักเกณฑที่กําหนดในหมวดนี้ และเมื่อไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายแลว

ใหเบิกเงินงบประมาณรายจายดังกลาวโดยวิธีเบิกหักผลักสงเพื่อชดใชเงินทดรองราชการโดยเร็ว 

ขอ ๓๑  เมื่อสวนราชการตามขอ ๗ (๓) (๔) (๖) หรือ (๗) ไดจายเงินทดรอง

ราชการเพื่อดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในกรุงเทพมหานครไปแลว ใหจัดทํารายงานการ

ใชจายเงินซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๘ (๓) (๔) (๖) หรือ (๗) รับรองแลวแตกรณี และใหเก็บ

หลักฐานใบสําคญัตนฉบับไวที่สวนราชการนั้น เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ 

ในกรณีที่มีการขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือ ใหสวนราชการตามขอ ๗ 

(๓) (๔) (๖) หรือ (๗) จัดทํารายงานการใชจายเงินซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๘ (๓) (๔) (๖) 

หรือ (๗) รับรอง แลวแตกรณี และสงใหแกสวนราชการที่ใหการสนับสนุนพรอมสําเนาหลักฐาน

ใบสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนที่ไดรับจากสวนราชการนั้น เพื่อใหดําเนินการ

ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายชดใชเงินทดรองราชการตอไป 

 



 ๑๑

ขอ ๓๒  การชดใชเงินทดรองราชการสําหรับจังหวัด ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑)  เมื่ออําเภอหรือกิ่งอําเภอไดใชจายเงินทดรองราชการที่ไดรับจัดสรรจากผูวา

ราชการจังหวัดไปแลว ใหอําเภอหรือกิ่งอําเภอจัดทํารายงานการใชจายเงินซึ่งนายอําเภอหรือ

ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอรับรอง และสงใหแกจังหวัดพรอมหลักฐานใบสําคัญ

ตนฉบับ และมติ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. เพื่อดําเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย

ชดใชเงินทดรองราชการตอไป 

(๒)  เมื่อจังหวัดไดใชจายเงินทดรองราชการที่อยูในอํานาจอนุมัติของผูวาราชการ

จังหวัดไปแลว ใหจังหวัดจัดทํารายงานการใชจายเงินซึ่งผูวาราชการจังหวัดรับรอง แลวสงใหแก   

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพรอมมติ ก.ช.ภ.จ. เพื่อดําเนินการขอรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณรายจายชดใชเงินทดรองราชการดังกลาว สําหรับหลักฐานใบสําคัญตนฉบับใหจังหวัด

เก็บรักษาไวเพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ 

(๓)  เมื่อจังหวัดไดใชจายเงินทดรองราชการที่ไดรับการสนับสนุนการใหความ

ชวยเหลือจากสวนกลางไปแลว ใหจังหวัดจัดทํารายงานการใชจายเงินซึ่งผูวาราชการจังหวัด

รับรอง และสงใหแกกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือสวนราชการตามขอ ๗ (๓) (๔) หรือ 

(๖) แลวแตกรณีพรอมมติ ก.ช.ภ.จ. เพื่อดําเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายชดใช

เงินทดรองราชการดังกลาว สําหรับหลักฐานใบสําคัญตนฉบับ ใหจังหวัดเก็บรักษาไวเพื่อให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ ทั้งนี้ ใหจัดทํารายงานการใชจายเงินทดรองราชการที่สง

ใหแกกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีนี้แยกตางหากจาก (๒) 

ขอ ๓๓  ในกรณีที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือสวนราชการตามขอ ๗ 

(๓) (๔) หรือ (๖) ไดขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือจากสวนราชการอื่นตามขอ ๒๑ (๓) 

และ (๔) ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือสวนราชการดังกลาว แลวแตกรณี สงเอกสาร

หลักฐานตามขอ ๓๒ (๓) ใหแกสวนราชการอื่นนั้น เฉพาะสวนที่เปนการสนับสนุนการใหความ

ชวยเหลือจากสวนราชการอื่นนั้น เพื่อดําเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายชดใชเงิน

ทดรองราชการตอไป 

ขอ ๓๔  กรณีกระทรวงกลาโหม เมื่อผูที่ปลัดกระทรวงกลาโหมมอบหมายได

จายเงินทดรองราชการไปแลว ใหจัดทํารายงานการใชจายเงินซึ่งหัวหนาหนวยงานนั้นรับรอง และ

สงใหแกสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม พรอมหลักฐานใบสําคัญตนฉบับเพื่อ

ดําเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายชดใชเงินทดรองราชการตอไป 

ขอ ๓๕  เมื่อสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐซึ่งไดรับการสนับสนุนการให

ความชวยเหลือตามขอ ๒๓ ไดจายเงินทดรองราชการไปแลว ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของ

รัฐนั้นจัดทํารายงานการใชจายเงินซึ่งหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานนั้นรับรองและสง

ใหแกสวนราชการที่ใหการสนับสนุนการใหความชวยเหลือหรือจังหวัด แลวแตกรณี พรอมกับ

หลักฐานใบสําคัญตนฉบับเพื่อเบิกเงินงบประมาณรายจายชดใชเงินทดรองราชการ 



 ๑๒

ใหสวนราชการที่ใหการสนับสนุนการใหความชวยเหลือหรือจังหวัด แลวแตกรณี

เก็บรักษาหลักฐานใบสําคัญตนฉบับที่ไดรับ เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ 

ขอ ๓๖  การจัดทํารายงานการจายเงินทดรองราชการ ใหเปนไปตามแบบและ

เง่ือนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ใหสวนราชการซึ่งเปนผูจัดทํารายงานจัดสงสําเนารายงานไปยังกรมบัญชีกลาง

และสํานักงบประมาณ แหงละหนึ่งชุด 

ขอ ๓๗  ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ หรือจังหวัด

เก็บรักษาหลักฐานใบสําคัญตนฉบับที่มีอยูหรือที่ไดรับ เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ตรวจสอบตอไป 

ขอ ๓๘  ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายน และ

ไดจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติไปแลว แตไมสามารถจัดงบประมาณ

รายจายเพื่อชดใชเงินทดรองราชการในปงบประมาณไดทัน ใหนําไปขอรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณรายจายชดใชในปงบประมาณถัดไปโดยใหถือวาเปนคาใชจายที่ไดรับอนุมัติใหกอหนี้

ผูกพันเกินกวาหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

ขอ ๓๙  วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินในเรื่องใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ให 

ถือปฏิบัติตามระเบียบปกติของทางราชการ 

 

หมวด ๕ 

การจัดหาและการควบคุมพสัดุ 

___________________ 

 

ขอ ๔๐  การจัดหาพัสดุเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูมีอํานาจ

ตามขอ ๘ แตงตั้งเจาหนาที่คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการ

จัดหา เจรจาตอรองและตกลงราคากับผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงในราคาซึ่งไมสูง

กวาราคาตลาดของทองที่ในชวงเวลาที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น และเมื่อดําเนินการตกลงราคาพัสดุแลว ให

รายงานตอผูมีอํานาจตามขอ ๘ เพื่อพิจารณาอนุมัติและออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง 

หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะไมทันตอเหตุการณ ใหเจาหนาที่ผูไดรับการแตงตั้ง

ตามวรรคหนึ่ง พิจารณาดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางไปกอนไดภายในวงเงินไมเกินหนึ่งแสนบาท 

แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอผูมีอํานาจตามขอ ๘ ในโอกาสแรกที่ทําได 

ขอ ๔๑  ใหผูมีอํานาจตามขอ ๘ แตงตั้งเจาหนาที่คนหนึ่งหรือหลายคนตามความ

จําเปนเพื่อทําหนาที่ตรวจรับพัสดุที่จัดหามาตามขอ ๔๐ เวนแตกรณีจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุ

นั้นโดยเร็วเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุจะทําหนาที่ตรวจรับพัสดุที่จัดหามานั้นดวยก็ได 



 ๑๓

ขอ ๔๒  ใหผูมีอํานาจตามขอ ๘ แตงตั้งเจาหนาที่คนหนึ่งหรือหลายคนทําหนาที่

จัดทําบัญชีรับ-จายพัสดุ โดยแสดงรายการและจํานวนพัสดุ พรอมกับรายชื่อหนวยงานหรือ

เจาหนาที่ผูรับมอบพัสดุไวเพื่อเปนหลักฐาน 

เมื่อกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงและสามารถปฏิบัติตามระเบียบปกติไดแลว ใหเจาหนาที่

ตามวรรคหนึ่งดําเนินการสํารวจพัสดุที่คงเหลืออยูทั้งหมด และใหนําพัสดุคงเหลือไปลงบัญชีพัสดุ

หรือทะเบียนครุภัณฑตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุตอไป 

 

บทเฉพาะกาล 

______________ 

 

ขอ ๔๓  การใชเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

สําหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง     

วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๓๘ 

ขอ ๔๔  ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราในการ

จายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ

เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๓๘ ไปพลางกอนจนกวาจะมี

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ 

ขอ ๔๕  ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดแบบและเงื่อนไขรายงานการใชจายเงินทดรอง

ราชการตามระเบียบนี้ ใหใชแบบรายงานการจายเงินทดรองราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนดตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน      

พ.ศ.๒๕๓๘ ไปพลางกอนจนกวาจะมีการกําหนดแบบและเงื่อนไขรายงานการใชจายเงินทดรอง

ราชการตามระเบียบนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ 

(ลงชื่อ)  รอยเอกสุชาติ  เชาววิศิษฐ 

(สุชาติ  เชาววิศิษฐ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



ขอมูล รวม

มี กําพรา กําพรา กําพรา มี กําพรา กําพรา กําพรา มี กําพรา กําพรา กําพรา มี กําพรา กําพรา กําพรา มี กําพรา กําพรา กําพรา เด็ก

จังหวัด พอแม พอ แม ทั้งสอง พอแม พอ แม ทั้งสอง พอแม พอ แม ทั้งสอง พอแม พอ แม ทั้งสอง พอแม พอ แม ทั้งสอง กําพรา

รวม

     ไดรับความ
ชวยเหลือ ระบุ..
1
2
3

คงเหลือ

ขอมูล ณ วันที่ .....เดือน.................. พ.ศ 2553  เวลา ........... น.

ขอมูลเด็กที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ําทวม

กอนวัยเรียน ไมไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รวม

รวม

ทั้งสิ้นรวม รวม รวม รวม



ช. ญ. รวม อาคาร สิ่งกอสราง ยานพาหนะ เครื่องใชสํานักงาน

พิษณุโลก นิคมสรางตนเองทุง

สาน

 -มอบถุงยังชีพ ใหตําบลคงประคํา 
จํานวน 373 ถุง และตําบลทับยาย
เชียง จํานวน 400 ถุง

นนทบุรี สถานคุมครองและ

พัฒนาอาชีพบาน

เกร็ดตระการ

 -ใหผูรับบริการใชหองน้ําในอาคาร
สํานักงานแทนหองน้ําดานลาง

อาคารเรือนนอนที่น้ําทวม

 -ขนยายอุปกรณในอาคารตางๆที่
น้ําทวมถึงไวในที่ปลอดภัย

 -กออิฐฉาบปูนปองกันน้ําเขาใน
บางอาคาร

 -ยายอุปกรณประกอบอาหารไวใน
ที่สูง เพื่อประกอบอาหาร และให
ผูรับบริการรับประทานอาหารที่

อาคารราชพฤกษ ซึ่งเปนอาคาร ๓ 
ชั้น

 -ประสานศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาค
กลาง เพื่อเตรียมการที่พักอาศัยในการรองรับเด็ก
ประมาณ ๒๒๐ คน หากระดับน้ําทวมสูงจนไม
สามารถพักอาศัยได

 -ประสาน อบต.เกาะเกร็ด เพื่อขอทราย จํานวน ๑ 
ลําเรือ เรือไฟเบอร ๒ ลํา
 -ประสานสํานักงาน ปภ.จังหวัดนนทบุรี เพื่อขอ
เรือ จํานวน ๒ ลํา

ศูนยพัฒนาอาชีพคน

พิการ (โรงงานปคน
พิการสากล)

11 25 36 น้ํายังไมทวม แนะนําเตรียมความพรอมเรื่องการ

ระวังภัยและขอมูลขาวสาร

ขนยายวัสดุ คุรุภัณฑขึ้นที่สูงพนน้ํา โดยเจาหนาที่
และผูรับการสงเคราะห สถานสงเคราะหคนไรที่
พึ่งรวมกันขนยาย

หนวยงาน

 -บริเวณรอบที่ทําการนิคม                                                   
 -ถนนลูกรังสายเมน สายซอย และถนนลาดยาง                -
พื้นที่ทํากินของสมาชิกนิคม หมู 1,3,8-10 ต.ประคํา   หมู 3,4
 ตําบลทับยายเชียง  หมู 15 ตําบลหรพมพิราม

 - น้ําเออทวมพื้นที่โดยรอบ ๘๐% ยกเวนอาคารที่ยกพื้นสูง
และบานพักเจาหนาที่บางหลัง

 -อาคารเรือนนอนผูรับ หองน้ําหองสวมดานลางไมสามารถ
ใชการได

 - อาคารฝกวิชาชีพ น้ําทวมถึง
 -อาคารอํานวยการชั้นลางน้ําทวมหองศูนยเรียนรู และหอง
ผลิตภัณฑ 
 -โรงอาหารน้ําทวมถึง

ระดับน้ําทวมสูง 145 เซนติเมตร

รายงาน ณ วันที่..3 เดือนพฤศจิกายน..พ.ศ.2553.เวลา.16.30..น.

สรุปสถานการณและการจัดการแกไขสถานการณน้ําทวมในพื้นที่หนวยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ผูรับการสงเคราะห (คน) การประเมินความเสียหาย
การชวยเหลือเบื้องตน แผนรองรับวิกฤตจังหวัด
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