รายงานการศึกษา

เรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
: กรณีศึกษาสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
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เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาอบรม
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คานา
การศึกษาเรื่อง ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลังวําด๎ว ยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม : กรณีศึกษา
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาฉบับนี้ เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยสํวนบุคคล
หลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุํนที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด๎านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการศึกษาเพื่อ (1) ศึกษาความรู๎
ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทด
รองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติ มของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จั งหวัดสงขลา และ (2) ศึกษาปั จ จั ย สํ ว นบุค คล ที่มี ผ ลตํอ ความรู๎ ความเข๎า ใจด๎านการปฏิ บัติงานให๎ ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไข
เพิ่มเติมของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
ผู๎ศึกษาหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารการศึกษาวิจัยสํวนบุคคลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตํอการ
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยไมํมากก็น๎อย
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กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาเรื่อง “ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม : กรณีศึกษาสานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา” ฉบับนี้ สาเร็จลงได๎ด๎วยดี ด๎วยความชํวยเหลืออยํางดีจาก ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ดร.ปนัดดา ภูํเจริญศิลป์ และนางวชรพร
เพชรสุวรรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจัย ที่ได๎เสียสละเวลาให๎คาปรึกษาและให๎ข๎อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใน
การศึกษาตลอดจนเป็นกาลังใจให๎กับผู๎วิจัยด๎วยดีเสมอมา ผู๎วิจัยจึงขอขอบพระคุณ เป็นอยํางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ นาย............................... หัวหน๎าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดสงขลา และผู๎ให๎ข๎อมูลทุกทําน ที่ให๎ความกรุณาเสียสละเวลาในการให๎ข๎อมูล ข๎อคิดเห็นตํางๆ
สุดท๎ายขอขอบพระคุณและคณาจารย์ทุกทํานที่ได๎ประสิ ทธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาที่
ฝึกอบรม ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาบุคลากรด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นแหลํงข๎อมูลด๎าน
ความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบั ติงานด๎านการให๎ ความชํว ยเหลื อผู๎ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลั ง
วําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม : กรณีศึกษาสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดสงขลา และกลุํมตัวอยําง จนทาให๎งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงด๎วยดี
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาเรื่อง “ความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม: กรณีศึกษาสานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความรู๎ความเข๎าใจด๎านการ
ปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.
2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และ
(2) ศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ที่มีผลตํอความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติ มของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัด
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช๎แบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือใน
การวิจัยมีลักษณะคาถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ (check-list) โดยผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลจากการ
สารวจกลุํมตัวอยํางจากแบบสอบถาม จานวน 50 ชุด โดยวิธีสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย โดยสรุปผลการศึกษาได๎
ดังนี้
1. ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจในการปฏิ บั ติ ง านด๎ า นการให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย สํ ว นใหญํ
มี ค วามรู๎ ค วามเข๎ า ใจในการปฏิ บั ติ ง านด๎ า นการให๎ ค วา มชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย ในระดั บ สู ง จ านวน
39 คน คิดเป็นร๎อยละ 78.00 รองลงมามีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยในระดับปานกลาง จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.00 และมีความรู๎ความเข๎าใจในระดับ ต่า
จานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.00
2. กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความเข๎าใจ เรื่องการจัดหาพัสดุที่จาเป็น ในการดารงชีพและความเป็นอยูํ
ของประชาชนและใช๎เวลาดาเนินการหรือชํวยเหลือไมํเกิน 7 วัน ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างอยําง
น๎อย 3 คน เพื่อทาหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดหาเจรจาตํอรองและตกลงราคากับผู๎มีอาชีพขายหรือรับจ๎าง
ทางานนั้นโดยตรงในราคาซึ่งไมํสูงกวําราคาตลาดของท๎องที่ในชํวงเวลาที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น ร๎อยละ 92 รองลงมา
คือ ประเด็นที่วํา การประชุ มคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( กชภจ.) ต๎องมี
กรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ร๎อยละ 90
3. กลุํมตัวอยํางมีความเข๎าใจหรือตอบถูกน๎อยที่สุด ในประเด็นที่วํา สานักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดต๎องจัดสํงใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินไปยังกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ได๎รับเงิน กลุํมตัวอยํางตอบถูกร๎อยละ 60 ซึ่งจริงๆ แล๎วประเด็นนี้ต๎องภายใน 30
วันทาการนับแตํวันที่ได๎รับเงิน
4. การศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ที่มีผลตํอความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติ ม ของ
เจ๎าหน๎าที่ในสังกัดสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลไมํวําจะเป็ น
ปัจจัยด๎านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหนํง ไมํมีผลตํอระดับความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความ

ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไข
เพิ่มเติมเลย อาจเป็นเพราะวําทุกคนในสานักงานได๎มีการรับรู๎ข๎อมูล ขําวสารและการถํายทอดองค์ความรู๎อยําง
ตํอเนื่องและเข๎าถึงข๎อมูลได๎เทําเทียมกัน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรนาผลการวิจัยไปใช๎เป็นแนวทางการให๎ความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดสานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลาในด๎านการให๎ ความชํว ยเหลือผู๎ ประสบภัยพิบั ติ โดยมุํงเน๎นให๎ ทุกคนได๎
รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมายตํอไป
2. ควรนาข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ใน
ประเด็น ที่ยังเข๎าใจไมํถูกต๎องให๎มีการเข๎าใจให๎ถูกต๎องและเพิ่มเติมองค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งตํอไป ผู๎วิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่นําศึกษาคือการศึกษาความพึง
พอใจของผู๎รั บบริ การในการให๎ความชํว ยเหลื อวํามีระดับความพึงพอใจในระดับใดเพื่อที่จะได๎นาข๎อมูล มา
พัฒนาการให๎บริการตํอไป
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแตํ ล ะครั้ ง ที่ ผํ า นมา ไมํ วํ า จะเกิ ด จาก
ธรรมชาติ ห รื อ จากการกระท าของมนุ ษ ย์ ได๎ เ พิ่ ม สถิ ติ สู ง ขึ้ น และนั บ วั น จะทวี ค วามรุ น แรงและมี ค วาม
สลับซับซ๎อนเป็นอยํางยิ่ง กํอให๎เกิดความเสียหาย ความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย์สินและสภาพแวดล๎อมเป็น อยําง
มาก สืบเนื่องมาจากปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมของโลก อุณหภูมิของ
โลกมีสํว นทาให๎ สภาพอากาศเสื่ อมโทรมและทาให๎เกิดปรากฏการณ์ตําง ๆ อันได๎แกํ การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล๎อม เชํน สภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) หรือภาวะโลกร๎อน เป็นเหตุให๎ อุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติการใช๎ทรัพยากรอยํางขาดความตระหนัก รวมถึง
โครงสร๎างพื้นฐานที่ออกแบบไมํสอดคล๎องกับผังเมือง จากที่กลําวมาล๎วนแตํ เป็นสาเหตุให๎เกิดภัยพิบัติได๎ ทั้งสิ้น
ซึ่งภัยพิบัติตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เราจะเห็นได๎ วําภัยพิบัติที่เกิดขึ้น นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น เชํน
คลื่นสึนามิ พายุปาบึก ถึงแม๎วําจะไมํได๎ มีต๎นกาเนิดจากประเทศของเราก็ตาม แตํก็มีสํวนที่ทาให๎เราได๎ รับความ
เสียหายเชํนเดียวกัน หรือภัยพิบัติอุทกภัยครั้งใหญํ ของประเทศไทย เมื่อปี 2554 ซึ่งสํงผลให๎ ประเทศไทยได๎รับ
ความสูญเสียมากมายทั้งด๎านชีวิต บ๎านเรือน ทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์ ตําง ๆ สํงผลให๎ เศรษฐกิจของ
ประเทศตกต่า ดังนั้น การให๎ความชํ วยเหลือผู๎ประสบภัย จึงเป็นสิ่งจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องได๎รับการชํวยเหลือ
ให๎สามารถดูแลตัว เองได๎ ในเบื้องต๎น ฉะนั้น หนํวยงานภาครัฐ จึงต๎องมีระเบียบ หลักเกณฑ์ ตําง ๆ เพื่อมา
กาหนดให๎การดาเนินการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยมีมาตรฐาน และความเป็นธรรมอยํางเทําเทีย มกัน
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติพ.ศ.2556 และที่แก๎ไ ข
เพิ่มเติม เป็นระเบียบซึ่งใช๎สาหรับให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยพิบัติขึ้นมา เพื่อแสดงให๎
เห็นถึงความเทําเทียมกัน ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในฐานะผู๎วิจัยเป็นข๎าราชการ กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และได๎ปฏิบัติงานในสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ดังนั้น ในการปฏิบั ติงานจะต๎องปฏิบัติในหลายๆ ด๎าน แตํโดยภารกิจหลักที่ปฏิบัติกันอยูํจะต๎ อง
เกี่ยวข๎องกับภัยพิบัติซึ่งทาให๎เราได๎ เรียนรู๎ ถึงการจัดการภัยพิบัติ ทั้งกํอนเกิดภัย ขณะเกิดภั ย และหลังการเกิด
ภัย วําจะต๎องดาเนินการในแตํละกระบวนการอยํางไร และเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นมาแล๎วเราจะต๎องปฏิบัติให๎ดีที่สุด
การชํวยเหลือประชาชนขณะเกิดภัย รวมทั้ง การติดตํอประสานงานกับหนํวยงานภายนอกตําง ๆ ทาให๎ได๎รับ
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานทั้งกับประชาชนผู๎ประสบภัย กับหนํวยงานภายนอกที่จะต๎องมีการบูร
ณาการงานรํวมกัน เพื่อให๎การปฏิบัติงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและ สัมฤทธิ์ผล การที่เราจะปฏิบัติงานให๎
เป็นที่ยอมรับ เจ๎าหน๎าที่จะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานชํวยเหลือประชาชน และปฏิบัติงานโดย
คานึงถึงนโยบายหลัก ของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได๎วางไว๎

ผู๎ทาการวิจัยจึงศึกษาเรื่องความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม
ระเบียบการทรวงการคลังวําด๎วย เงินทดรองราชการ พ.ศ.2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมของสานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เนื่องจากภัยพิบัติในปัจจุบันมีความซับซ๎อนเพิ่มมากขึ้นและประชาชนได๎รับ
ผลกระทบเป็น วงกว๎าง ประกอบกับการตรวจสอบขององค์กรการตรวจสอบ เชํน สานักงานการตรวจเงิน
แผํนดิน ได๎มีการตรวจสอบการใช๎จํายเงิน ทดรองราชการฯอยํางเข๎มงวด ผู๎ปฏิบัติจึงจาเป็นต๎องมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรอง ราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดสานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ที่มีผลตํอ ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมของ
เจ๎าหน๎าที่ในสังกัดสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. เจ๎ าหน๎ าที่ของส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข๎ องกับการ
ปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลา
2. ความคิดเห็นของผู๎ปฏิบัติงานและที่เกี่ยวกับความรู๎ ทักษะ ในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึกษาสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา 3 เดือน ตั้งแตํเดือนมกราคม – มีนาคม 2562
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต๎น ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหนํง
ตั ว แปรตาม คื อ ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจด๎ า นการปฏิ บั ติ ง านให๎ ค วามรู๎ ใ นการให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ
ผู๎ประสบภัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
ผลจากการศึกษามีประโยชน์ ตํอการปฏิบัติงานและฝุายที่เกี่ยวข๎องดังนี้คือ
1.ทาให๎ ทราบถึงความรู๎ ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ ความชํวยเหลือผู๎ ประสบภัยพิบัติ ต าม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัด
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
2. สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาสามารถนาข๎อมูลไปใช๎เป็นแนวทางในการ
พัฒนางานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “ความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม : กรณีศึกษาสานักงาน
ปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลามีแนวคิดทฤษฎีระเบียบกฎหมายที่ใช๎ในการศึกษาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงการคลังวํา ด๎วยเงินทดรองราชการ เพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
2.หลักเกณฑ์การใช๎จํายตามระเบียบกระทรวงการคลังวํา ด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
3. แนวคิดเกี่ยวกับการให๎ความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน
4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2556
1.1.1 เนื้อหาตามระเบียบ 4 หมวด
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.
2556 นี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต๎นมา และที่แก๎ไขเพิ่มเติมที่ใช๎ประกาศเมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2559 โดยให๎ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย เงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือ ผู๎ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย เงินทดรองราชการ เพื่อชํวยเหลื อ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552 โดยมีเนื้อหาในหมวดตําง ๆ ตามระเบียบดังนี้
ตามข๎อ 5 ในระเบียบนี้ได๎กาหนดความหมายของคาศัพท์ตํางๆ ได๎แกํ “ภัยพิบัติ” หมายความวํา
สาธารณภัยอันได๎แกํ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล๎ง ภาวะฝนแล๎ง ฝนทิ้งชํวง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟ
ปุา ภัยที่เกิดจากโรค หรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติภัยสงครามและภัยอัน
เนื่องมาจากการกระทาของผู๎กํอการร๎ายกองกาลังจากนอกประเทศตลอดจนภัยอื่นๆ ไมํวํา เกิดจากธรรมชาติหรือ
มีบุคคลหรือสัตว์ ทาให๎เกิดขึ้นซึ่งกํอให๎เกิดอันตรายแกํชีวิตรํางกายของประชาชนหรือกํอให๎เกิดความเสียหายแกํ

ทรัพย์สินของประชาชน “ฉุกเฉิน” หมายความวํา เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันดํวนหรือเป็นที่คาดหมายวําจะเกิดขึ้นใน
เวลาอันใกล๎ และจาเป็นต๎องรีบแก๎ไขโดยฉับพลัน
“ผู๎ประสบภัยพิบัติ” หมายความวําผู๎ได๎รับความเดือดร๎อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แตํไมํ
รวมถึงสํวนราชการหรือหนํวยงานของรัฐ
“การให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตร” ให๎หมายความรวมถึง การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
ด๎านการปศุสัตว์และด๎านการประมงด๎วย
“การให๎ ความชํ ว ยเหลื อด๎ านสั งคมสงเคราะห์ และฟื้ นฟู ผู๎ ประสบภั ย ”หมายความวํ าการให๎ ความ
ชํวยเหลื อผู๎ ประสบภั ยพิ บั ติ ในระยะสั้ นเพื่ อให๎ ผู๎ ป ระสบภั ยพิ บัติ นั้นสามารถชํวยตนเองได๎ เชํน การให๎ ความ
ชํวยเหลื อเด็ กสู งอายุ หรื อคนพิการซึ่งหั วหน๎าครอบครัวเสี ยชีวิ ตพิการหรือบาดเจ็ บจากภั ยพิบัติ การขนย๎าย
ครอบครัวและการสํงเสริมอาชีพระยะสั้นแกํครอบครัวของผู๎ประสบภัยพิบัติเป็ นต๎น ตลอดจนการให๎คาปรึกษา
แนะนาและการสํงตํอให๎แกํหนํวยงานผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบอันเป็นการจาเป็น เพื่อให๎การดารงชีวิตเข๎าสูํสภาวะปกติ
โดยเร็ว
“การให๎ความชํวยเหลือด๎านการแพทย์และการสาธารณสุ ข ”หมายความวํา การให๎ความชํวยเหลื อ
ผู๎ประสบภัยด๎านกายและจิตซึ่งประกอบด๎วยการรักษาพยาบาลการสงเสริมสุขภาพการปูองกันและ ควบคุมโรคการ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพและการสาธารณสุขที่จาเป็นเพื่อให๎การดารงชีวิตเข๎าสูํสภาวะปกติโดยเร็ว
หมวด 1 เงินทดรองราชการ
ข๎อ 8 ให๎สํวนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในการให๎ความ
ชํวยเหลือหรือสนับสนุนการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในระหวํางที่ยังไมํได๎รับเงิน งบประมาณรายจําย
ดังนี้
(1) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสานักนายกรัฐมนตรี100,000,000 บาท
(2) สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงกลาโหม 50,000,000 บาท
(3) สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10,000,000 บาท
(4) สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50,000,000 บาท
(5) สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย 50,000,000 บาท
(6) สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข 10,000,000 บาท
(7) กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000,000 บาท
(8) สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแหํงละ 20,000,000 บาท กรณีเกิดภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังมีอานาจอนุมัติให๎สํวนราชการอื่นมีวงเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได๎ ตามความเหมาะสมจาเป็นและกรณีที่ วงเงินทดรองราชการไมํพอให๎สํวนราชการ
ดังกลําวหรือสํวนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถขอขยายวงเงิน ทดรองราชการเพิ่มโดยตรงตํอกระทรวงการคลังได๎
แล๎วให๎รายงานการอนุมัติดังกลําวให๎นายกรัฐมนตรี ทราบ
ข๎อ 9 การอนุ มัติจํ ายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามข๎อ 8 ให๎เป็นอานาจของผู๎ ดารงตาแหนํง
ดังตํอไปนี้

(1) นายกรัฐมนตรีสาหรับกรณีตามข๎อ 8 (1)
(2) ปลัดกระทรวงกลาโหมสาหรับกรณีตามข๎อ 8 (2)
(3) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาหรับกรณีตามข๎อ 8 (3)
(4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับกรณีตามข๎อ 8 (4)
(5) ปลัดกระทรวงมหาดไทยสาหรับกรณีตามข๎อ 8 (5)
6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสาหรับกรณีตามข๎อ 8 (6)
(7) อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยสาหรับกรณีตามข๎อ 8 (7)
(8) ผู๎วําราชการจังหวัดสาหรับกรณีตามข๎อ 8 (8) เว๎นแตํ การอนุมัติจํายเงินทดรอง ราชการของอาเภอ
หรื อกิ่งอาเภอภายในวงเงินที่จั ดสรรให๎ ให๎ เป็ นอ านาจของนายอาเภอหรือปลั ดอาเภอ ผู๎ เป็ นหั วหน๎ าประจ า
กิ่งอาเภอแล๎วแตํกรณี
ผู๎มีอานาจอนุมัติจํายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่งอาจมอบหมายให๎บุคคลอื่นซึ่งเป็น ข๎าราชการใน
สังกัดอนุมัติจํายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได๎
ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได๎วํา จะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในจังหวัดใดและมีความเป็นต๎อง
เตรียมเงินสดไว๎ เพื่อใช๎จํายในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการให๎ผู๎วําราชการจังหวัดนั้น มีอานาจ
เบิกเงินทดรองราชการตามข๎อ 8 (8) ไว๎ เพื่อสารองจํายได๎ตามความเหมาะสมจาเป็นและเมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
สิ้นสุดลงให๎นาเงินที่เหลือสํงคืนคลัง
ข๎อ 10 ให๎สํวนราชการตามข๎อ 8 ยุติการอนุมัติจํายเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นกํอนดังตํอไปนี้
(1) เมื่อสํวนราชการตามข๎อ 8 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายจํายเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแล๎ว
(2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให๎ความชํวยเหลือตามประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
(3) มีการประกาศยุติการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือผู๎วําราชการจังหวัดแล๎วแตํกรณี
หมวด 2 คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข๎อ11 ให๎จังหวัดแตํงตั้งคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติระดับอาเภอหรือกิ่ง อาเภอ
คณะหนึ่ งเรี ยกวํา“คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติอาเภอ”เรียกโดยยํอวํา “ก.ช.ภ.อ.”หรื อ
“คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกิ่งอาเภอ”เรียกโดยยํอวํา“ก.ช.ภ.กอ.” แล๎วแตํกรณีประกอบด๎วย
นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู๎เป็นหัวหน๎าประจากิ่งอาเภอเป็นประธานกรรมการ หัวหน๎าสํวนราชการประจาอาเภอ
หรือกิ่งอาเภอที่เกี่ยวข๎อง หรือผู๎แทนไมํเกินสี่คนผู๎แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคนผู๎แทนกรมปูองกั นและบรรเทา
สาธารณภัยหนึ่งคน ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอาเภอ หรือกิ่งอาเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการและ
ปลัดอาเภอหัวหน๎าฝุายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข๎อ 12 ให๎ ก.ช.ภ.อ.หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีอานาจหน๎าที่ดังนี้
(1) สารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอาเภอหรือกิ่งอาเภอแล๎วแตํ

กรณีและความต๎องการรับความชํวยเหลือด๎านตําง ๆ ของผู๎ประสบภัยพิบัติโดยจัดทาบัญชีเป็นประเภทไว๎
(2) ตรวจสอบและกลั่ นกรองการให๎ ความชํวยเหลื อผู๎ ประสบภัยพิ บัติในด๎านตําง ๆ ตามที่ องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎สารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแตํละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอานาจ
หน๎าที่ที่กฎหมายกาหนด
(3) พิจารณาชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(4) ประสานงานและรํวมดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ.หรือ ก.ช.ภ.กอ. อื่น ในกรณี
ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอาเภอหรือหลายกิ่งอาเภอ
(5) รายงานผลการสารวจตาม (1) และการแก๎ไขความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าที่ได๎ดาเนินการไปแล๎วให๎
ก.ช.ภ.จ.ทราบหรือเพื่อพิจารณาดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตํอไป
(6) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานและให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มอบหมายแล๎วแตํกรณี
ข๎อ 13 ให๎ จังหวัดแตํงตั้งคณะกรรมการให๎ ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดคณะหนึ่ง
เรียกวํา “คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจังหวัด”เรียกโดยยํอวํา “ก.ช.ภ.จ.”ประกอบด๎วยผู๎วํา
ราชการจั งหวัดเป็ นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดผู๎ แทน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคน ผู๎ แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู๎แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู๎แทนกระทรวงสาธารณสุข หนึ่งคน ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหนึ่งคน
ผู๎แทนสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไมํเกินสี่คน ประธานหอการค๎าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดหรือผู๎แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และหัวหน๎าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข๎อ 14 ให๎ ก.ช.ภ.จ. มีอานาจหน๎าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติด๎านตําง ๆ ตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ
ก.ช.ภ.กอ. ได๎สารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแตํละพื้นที่ ที่รับผิดชอบตามอานาจหน๎าที่ที่
กฎหมายกาหนด
(2) พิจารณาชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(3) ระดมสรรพกาลังควบคุมเรํงรัดและประสานงานระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ในการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติเพื่อให๎ผู๎ประสบภัยพิบัติได๎รับความชํวยเหลืออยํางรวดเร็วทั่วถึงและไมํซ้าซ๎อน
(4) พิจารณาอนุมัติคําใช๎จํายในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติสาหรับสํวนราชการหรือ หนํวยงานอื่น
ของรัฐที่ไมํมีวงเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แตํจาเป็นต๎อง ดาเนินการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
(5) จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กาลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ ยานพาหนะ
และอื่นๆที่จาเป็นจากสํวนกลางในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกินกวําความสามารถของจังหวัด
(6) ประสานงานและรํ ว มด าเนิ น การชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย พิ บั ติ กั บ ก.ช.ภ.จ. อื่ น ในกรณี
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด

(7) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัด การแก๎ไขความเดือดร๎อนเฉพาะ
หน๎าที่ได๎ดาเนินการไปแล๎วและโครงการขอรับการสนับสนุนการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจาก
สํวนกลางให๎กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพื่อพิจารณาดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
ตํอไป
(8) พิจารณาประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรํวมกับ
ผู๎วําราชการจังหวัด
ข๎อ15 การประชุมคณะกรรมการตามข๎อ 11 หรือข๎อ 13 ต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมคราวใดถ๎าประธานกรรมการ ไมํมาประชุมหรือไมํ
อาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ให๎กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็นประธานในที่ประชุม มติของที่ประชุมให๎
ถือเสียงข๎างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเทํากันให๎ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด 3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข๎อ 16 การให๎ ความชํ วยเหลื อผู๎ ประสบภั ยพิบั ติตามระเบี ยบนี้มีวั ต ถุประสงค์ เพื่ อวางหลั กเกณฑ์
สาหรับสํวนราชการในการดาเนินการชํวยเหลือ โดยเรํงดํวนตามความจาเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉินขึ้นในท๎องที่หนึ่งท๎องที่ใดโดยมุํงหมายที่จะบรรเทาความเดือดร๎อน เฉพาะหน๎าของผู๎ประสบภัยพิบัติแตํมิได๎
มุํงหมายที่จะชดใช๎ความเสียหายให๎แกํผู๎ใด
ข๎อ 17 การใช๎จํายเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบนี้ต๎อง
เป็นคําใช๎จํายที่จาเป็นในการดารงชีพและความเป็นอยูํของประชาชน หรือเป็นการซํอมแซมให๎คืนสูํ สภาพเดิมอัน
เป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าโดยไมํสามารถใช๎จํายเงินทดรองราชการเพื่อสร๎าง สิ่งกํอสร๎างหรือ
สาธารณูปโภคที่ถาวรหรือกํอสร๎างใหมํได๎
(1) ระดมสรรพกาลังควบคุมเรํงรัดและประสานงานระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ในการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติเพื่อให๎ผู๎ประสบภัยพิบัติได๎รับความชํวยเหลืออยํางรวดเร็วทั่วถึงและไมํซ้าซ๎อน
(2) พิจารณาอนุมัติคําใช๎จํายในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติสาหรับสํวนราชการหรือ หนํวยงานอื่น
ของรัฐที่ไมํมีวงเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแตํจาเป็นต๎อง ดาเนินการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
(3) จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กาลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ยานพาหนะ
และอื่น ๆ ที่จาเป็นจากสํวนกลางในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกินกวําความสามารถของจังหวัด
(4) ประสานงานและรํ ว มด าเนิ น การชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย พิ บั ติ กั บ ก.ช.ภ.จ. อื่ น ในกรณี
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด
(5) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัดการแก๎ไขความเดือดร๎อนเฉพาะ
หน๎าที่ได๎ดาเนินการไปแล๎วและโครงการขอรับการสนับสนุนการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจากสํวนกลางให๎กรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพื่อพิจารณาดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตํอไป
(6) พิจารณาประกาศเขตการให๎ ความชํวยเหลื อผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรํวมกับผู๎ วําราชการ
จังหวัด ข๎อ 15 การประชุมคณะกรรมการตามข๎อ 11 หรือข๎อ 13 ต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของ

จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมคราวใด ถ๎าประธานกรรมการ ไมํมาประชุมหรือไมํอาจ
ปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ให๎กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม มติของที่ประชุมให๎ถือ
เสียงข๎างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเทํากันให๎ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข๎ อ 18 เมื่ อเป็ น ที่ คาดหมายวํ าจะเกิ ดภั ยพิ บั ติ กรณี ฉุ กเฉิ นขึ้ นในเวลาอั นใกล๎ และจ าเป็ นต๎ องรี บ
ดาเนินการโดยฉับพลันให๎สํวนราชการดังตํอไปนี้ อาจใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้ง ภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินนั้นได๎ โดยไมํต๎องประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไมํเกิน
10,000,000 บาท
ในกรณีกรุงเทพมหานครให๎เป็นอานาจหน๎าที่ของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอธิบดีกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู๎มีอานาจอนุมัติจํายเงิน
(1) ในกรณีจังหวัดอื่นให๎เป็นอานาจหน๎าที่ของสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดย
ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎ มีอานาจอนุมัติจํายเงินทั้งนี้ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ กรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล๎ว แตํยัง
ไมํสามารถปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกลําวได๎ ก็ให๎ประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให๎ดาเนินการตามข๎อ 20 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมํใช๎บังคับกับการปูองกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดจาก โรคหรือการระบาดของสัตว์ หรือพืชทุกชนิดทั้งนี้ให๎ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาเนินการตาม ข๎อ 19
ข๎อ 19 การปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจากภัยที่
เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิดให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช๎จํายจากเงินงบประมาณของ
หนํวยงานกํอน เมื่อไมํสามารถปูองกันได๎และเกิดโรคหรือการแพรํระบาดแล๎วและงบประมาณไมํเพียงพออาจใช๎
จํายจากเงินทดรองราชการตามข๎อ 8 (4) ได๎
ข๎อ 20 เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท๎องที่ใดให๎ผู๎มีอานาจดาเนินการประกาศให๎ท๎องที่นั้น เป็น
เขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ ดังตํอไปนี้
(1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานครให๎เป็นอานาจของอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) การประกาศเขตการให๎ ความชํ วยเหลื อผู๎ ประสบภั ยพิ บั ติ กรณี ฉุ กเฉิ นต๎ องก าหนดพื้ นที่ และ
ระยะเวลาของการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัตินั้นด๎วย ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังในการประกาศเขตการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดอื่น ๆ หากไมํสามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได๎ทันทํวงทีและผู๎วํา
ราชการจั งหวัดเห็ นวําความเสี ยหายดังกลํ าวเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลั งกาหนดก็ให๎ มีอานาจ
พิจารณาประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปกํอนได๎ โดยไมํต๎องขอความเห็นชอบ
จาก ก.ช.ภ.จ.
ข๎อ 21 เมื่อได๎มีการประกาศตามข๎อ 20 แล๎ว ให๎ สํ วนราชการหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดาเนินการ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในหมวดนี้
ข๎อ 22 การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครให๎ดาเนินการดังตํอไปนี้

(1) ให๎กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติทุกด๎าน เว๎นแตํการ
ให๎ความชํวยเหลือด๎านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู๎ประสบภัย การให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตรหรือการให๎
ความชํวยเหลือด๎านการแพทย์และการสาธารณสุขให๎เป็นอานาจหน๎าที่ของสํวน ราชการตามข๎อ 8 (3) (4) และ (6)
แล๎วแตํกรณี
(2) กรณีสํวนราชการหรือหนํวยงานอื่นของรัฐซึ่งไมํมีวงเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินได๎ รับการร๎องขอให๎ชํวยเหลือหรือถูกสั่งการให๎ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติให๎ขอรับการสนับสนุน
จากกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเว๎นแตํ การให๎ความชํวยเหลือด๎านสังคมสงเคราะห์ และฟื้นฟูผู๎ประสบภัย
การให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตรหรือการให๎ความชํวยเหลือด๎านการแพทย์ และการสาธารณสุขให๎เป็นอานาจ
หน๎าที่ของสํวนราชการตามข๎อ 8 (3) (4) และ (6) แล๎วแตํกรณี
(3) กรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ใ ห๎ ส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรีหรือสานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทยให๎การสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อ ชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแกํสํวนราชการตามข๎อ 8 (3) (4) (6) และ (7) โดยไมํต๎องให๎สํวนราชการดังกลําว
ขอรับการสนับสนุนกํอนได๎
(4) กรณีที่มีความจาเป็นเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติและกระทรวงกลาโหมได๎รับการร๎องขอหรือถูก
สั่งการหนํวยงานดังกลําวสามารถดาเนินการให๎ความชํวยเหลือได๎ โดยตรง
ข๎อ 23 การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในจังหวัดอื่นให๎ดาเนินการดังตํอไปนี้
(1) ให๎อาเภอหรือกิ่งอาเภอแล๎วแตํกรณีดาเนินการให๎ความชํวยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.
กอ. แล๎วแตํกรณีภายในวงเงินทดรองราชการ เพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่ผู๎วําราชการจังหวั ด
จัดสรรให๎และในกรณีที่มีความจาเป็นต๎องใช๎เงินเพื่อดาเนินการชํวยเหลือ ผู๎ประสบภัยพิบัติมากกวําวงเงินที่ได๎รับ
จัดสรรให๎อาเภอหรือกิ่งอาเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากจังหวัดและให๎ผู๎วําราชการจังหวัดอนุมัติการจํายเงิน
ทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการให๎ความชํวยเหลือดังกลําว
หรือดาเนินการให๎ความชํวยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.จ. ในกรณีที่ไมํสามารถประชุม ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ
ก.ช.ภ.จ. แล๎วแตํกรณี ได๎ทันทํวงทีถ๎านายอาเภอหรือปลัดอาเภอ ผู๎เป็นหัวหน๎าประจากิ่งอาเภอ หรือผู๎วําราชการ
จังหวัดแล๎วแตํกรณีเห็นวําความเสียหายดังกลํ าวเป็นไปตามระเบียบนี้ก็ให๎ มีอานาจพิจารณาอนุมัติการให๎ความ
ชํวยเหลือไปกํอนได๎โดยไมํต๎องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลําว
(2) ในกรณี สํ วนราชการหรื อหนํ วยงานอื่ นของรั ฐซึ่ งไมํ มี วงเงิ นทดรองราชการ เพื่ อชํ วยเหลื อ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได๎รับการร๎องขอให๎ชํวยเหลือหรือถูกสั่งการให๎ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ ให๎ขอรับ
การสนับสนุนจากจังหวัด
(3) ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย พิ บั ติ แ ละกรมปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยหรือกระทรวงกลาโหมแล๎วแตํกรณี ได๎รับการร๎องขอหรือถูกสั่งการให๎หนํวยงานดังกลําว สามารถ
ดาเนินการให๎ความชํวยเหลือได๎โดยตรงและรายงานให๎ ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ.ทราบ ตํอไป เว๎นแตํใน
กรณีการให๎การสนับสนุนและชํวยเหลือในด๎านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ยานพาหนะ และสิ่งอื่นๆเพื่อใช๎ใน

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถ ดาเนินการให๎ความชํวยเหลือ
ได๎ โดยไมํต๎องร๎องขอ
(4) ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภั ยพิบัติให๎กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงสาธารณสุข มีอานาจโอนเงินทดรองราชการเพื่อ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให๎แกํจังหวัดเพื่อใช๎ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ ประสบภัยพิบัติได๎ตาม
ภารกิจของสํวนราชการเจ๎าของเงินโดยไมํต๎องให๎จังหวัดขอรับการสนับสนุนกํอนได๎
(5) ในกรณี ที่ มี เหตุ จ าเป็ น เพื่ อประโยชน์ ในการชํ วยเหลื อผู๎ ประสบภั ยพิ บั ติ ให๎ ส านั กเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทยมีอานาจโอนเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ให๎ แกํ จั งหวั ดโดยไมํ ต๎ องให๎ จั งหวั ดขอรั บการสนั บสนุ นกํ อนได๎ การโอนเงิ นทดรองราชการ เพื่ อชํ ว ยเหลื อ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให๎แกํจังหวัด ให๎ดาเนินการตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข๎อ 24 การให๎ ความชํวยเหลือผู๎ ประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม ทั้งในกรุ งเทพมหานครและ
จั งหวั ดอื่ นให๎ ส านั กงานปลั ดกระทรวงกระทรวงกลาโหมหรื อหนํ วยงานในสั งกั ดกระทรวงกลาโหมที่ ได๎ รั บ
มอบหมายดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามข๎อตกลงรํวมกันระหวํางกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณเพื่อให๎ความชํวยเหลือเป็นไป
โดยทั่วถึง และไมํซ้าซ๎อนกัน การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยความเห็นชอบ ของกระทรวงการคลัง
ข๎อ 25 การขอรับการสนับสนุนการให๎ความชํวยเหลือตามข๎อ 22 และข๎อ 23 ให๎ทาเป็นหนังสือซึ่งอยําง
น๎อยให๎มีรายการดังตํอไปนี้
(1) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(2) วันเดือนปี ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและวันเดือนปี ที่เกิดความเสียหาย
(3) สถานที่เกิดเหตุ (ให๎ระบุชื่อถนนหมูํบ๎าน/ตาบล/อาเภอ)
(4) จานวนผู๎ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ
(5) ความเสียหายโดยประมาณ เชํน จานวนบ๎านเรือนที่เสียหายทรัพย์สินที่เสียหายรวมทั้ง
มูลคําความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณจานวนผู๎บาดเจ็บผู๎เสียชีวิต เป็นต๎น
(6) การชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าที่ได๎ดาเนินการไปแล๎ว
(7) ความต๎องการในการขอรับความชํวยเหลือหรือสนับสนุนการให๎ความชํวยเหลือกรณีที่มีความจาเป็น
เรํงดํวน ไมํอาจขอรั บการสนับสนุนเป็นหนังสือได๎ให๎ ขอรับการสนับสนุนการให๎ความชํวยเหลื อ โดยเครื่องมือ
สื่อสารใดๆ หรือโดยวิธีอื่นใดและให๎ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลัง โดยดํวนที่สุด การขอรับการสนับสนุนระหวําง
สํวนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให๎สํวนราชการทาสัญญายืมเงินตามระเบียบของทางราชการ
ข๎อ 26 เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติให๎สํวนราชการระหวําง
สํวนราชการ หรือหนํวยงานอื่นของรัฐด๎วยกันกับเอกชนและองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข๎อง อยํางใกล๎ชิดเพื่อให๎ความ
ชํวยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไมํซ้าซ๎อนกัน

หมวด 4 การจ่ายและการชดใช้เงินทดรองราชการ
ข๎อ 27 การจํายเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให๎จํายเป็น คําใช๎จํายตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด หากมีความจาเป็นต๎องจํายนอกเหนือหลักเกณฑ์
ตามวรรคหนึ่งต๎องได๎รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกํอน
ข๎อ 28 เมื่อผู๎มีอานาจตามข๎อ ๙ อนุมัติการจํายเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉินแล๎วให๎สํวนราชการตามข๎อ ๘ เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ เพื่อสารองจํายไปพลางกํอน ตามที่
กาหนดในระเบียบนี้
ข๎ อ 29 ในการจํ า ยเงิ น รายใด ผู๎ รั บ เงิ น มิ ไ ด๎ อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให๎ ไ ว๎ เ ป็ น หลั ก ฐานหรื อ มิ ไ ด๎
ลงลายมื อ ชื่ อ ไว๎ ใ นสมุ ด ทะเบี ย นที่ ใ ช๎ เ ป็ น หลั ก ฐานการจํ า ยเงิ น ของทางราชการให๎ ผู๎ รั บ เงิ น ท าใบส าคั ญ
รับเงิน ตามระเบียบของทางราชการ
ข๎อ 30 กรณีสํวนราชการตามข๎อ 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ได๎จํายเงินทดรองราชการเพื่อ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล๎วให๎ดาเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจํายเพื่อ ชดใช๎
เงินทดรองราชการดังนี้
(1) รวบรวมใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินเพื่อสํงให๎ สานักงบประมาณภายในสามสิบ
วันทาการนับแตํ วันที่ได๎ รับเงินจากคลังเมื่อสานักงบประมาณได๎ รับใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ ยวข๎องกับการ
จํายเงินแล๎วให๎ ดาเนินการจัดสรรเงินงบประมาณรายจํายเพื่อชดใช๎ เงินทดรองราชการโดยเร็ว
(2) เมื่อได๎จํายเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิ บัติกรณีฉุกเฉินไปแล๎วให๎ จัดทารายงาน
การใช๎จํายเงินซึ่งผู๎มีอานาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบสาคัญต๎นฉบับไว๎ที่สํวนราชการ
นั้นเพื่อให๎ สานักงานการตรวจเงินแผํนดินตรวจสอบ ข๎อ 31 กรณีสํวนราชการหรือหนํวยงานอื่นของรัฐที่ได๎รับการ
สนับสนุนหรือได๎รับโอนเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากสํวนราชการตามข๎อ 8
ให๎ สํวนราชการหรือ หนํวยงานอื่นของรัฐดังกลําวสํงใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินมายังสํวน
ราชการเจ๎าของเงินภายในสามสิบวันทาการนับแตํวันที่ได๎รับเงินและให๎สํวนราชการเจ๎าของเงินเรํงดาเนินการ
รวบรวม ใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินเพื่อสํ งให๎สานัก งบประมาณตามวิธีการในข๎อ 30 ทั้งนี้
ระยะเวลาในการดาเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจําย เพื่อชดใช๎เงินทดรองราชการ จะต๎องเสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวันทาการ กรณีกระทรวงกลาโหมได๎จัดสรรเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินให๎แกํหนํวยงานในสังกัด หรือกรณีสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อชดใช๎เงินทดรองราชการให๎ หนํวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือ สานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจั งหวัด สํงใบส าคัญและเอกสารที่ เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินมายังส านักงานปลั ดกระทรวง
กระทรวงกลาโหม หรือกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แล๎วแตํกรณีภายในสามสิบวันทาการนับแตํ วันที่ได๎รับ
เงินและให๎สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงกลาโหม หรือกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเรํงดาเนินการ
รวบรวมใบสาคัญ และเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินเพื่ อสํงให๎ สานักงบประมาณตามวิธีการในข๎อ 30 ทั้งนี้
ระยะเวลาในการดาเนินการขอรับการจัดสรร เงินงบประมาณรายจํายเพื่อชดใช๎ เงินทดรองราชการจะต๎องเสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวันทาการ

ข๎อ 32 ให๎สํวนราชการจัดทารายงานการจํายเงินทดรองราชการสํงไปยังคณะผู๎บริหารการคลัง ประจา
จังหวัดหรือคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช๎จํายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังแล๎วแตํ กรณีตามแบบ
และเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข๎อ 33 ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเดือนสิงหาคม และกันยายน และได๎จํายเงินทดรอง
ราชการเพื่ อชํ วยเหลื อผู๎ ประสบภั ยพิ บั ติ กรณี ฉุ กเฉิ นไปแล๎ วแตํ ไมํสามารถจั ดงบประมาณรายจํ ายเพื่ อชดใช๎
เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได๎ทัน ให๎นาไปขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจํายชดใช๎ ใน ปีงบประมาณ
ถั ดไปโดยให๎ ถื อวํ าเป็ น คํ าใช๎ จํ ายที่ ได๎ รั บ อนุ มั ติ ให๎ กํ อหนี้ ผู กพั น เกิ นกวํ าหรื อนอกเหนื อไปจากที่ ก าหนดไว๎
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม
ข๎อ 34 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินในเรื่องใดที่มิได๎ กาหนดไว๎ในระเบียบนี้ให๎ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
ของทางราชการ
1.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภั ยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๕) แหํ งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว๎ ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกวํา “ระเบียบกระทรวงการคลั งวําด๎วยเงิ นทดรองราชการเพื่ อชํ วยเหลื อ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป
ข๎ อ ๓ ให๎ ยกเลิ กความในข๎ อ ๕ แหํ งระเบี ยบกระทรวงการคลั งวํ าด๎ วยเงิ นทดรองราชการเพื่ อ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน
“ภัยพิบัติ” หมายความวํา สาธารณภัยดันได๎แกํ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล๎ง ภาวะฝนแล๎ง
ฝนทิ้งชํวง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปุา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัย
อันเกิดจากโรคที่แพรํหรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทา
ของผู๎กํอการร๎าย กองกาลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไมํวําเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทาให๎
เกิ ดขึ้ น ซึ่ งกํอให๎ เกิ ดอั นตรายแกํ ชี วิต รํ างกายของประชาชน หรื อกํ อให๎ เกิ ดความเสี ยหายแกํทรั พย์ สิ นของ
ประชาชน
ข๎อ ๔ ให๎ ยกเลิกความในข๎อ ๓๐ แหํ งระเบียบกระทรวงการคลั งวําด๎วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน
“กรณีสํวนราชการตามข๎อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ไมํจํายเงินทดรองราชการ เพื่อ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล๎ว ให๎ดาเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจํ าย เพื่อชดใช๎เงินทด
รองราชการ ดังนี้

(๑) รวบรวมใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงิน เพื่อสํงให๎กรมบัญชีกลางภายในสามสิบวัน
ทาการนับแตํวันที่ได๎รับเงินจากคลัง เมื่อกรมบัญชีกลางได๎รับใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินแล๎ว
ให๎ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกลําว เมื่อถูกต๎องครบถ๎วนแล๎วให๎เบิกเงินงบประมาณรายจํายโดยวิธี
เบิกหักผลักสํงเพื่อชดใช๎เงินทดรองราชการให๎แกํสํวนราชการโดยเร็ว
(๒) เมื่อได๎จํายเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล๎ว ให๎จัดทารายงาน
การใช๎จํายเงินซึ่งผู๎มีอานาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบสาคัญต๎นฉบับไว๎ที่สํวนราชการนั้น เพื่อให๎สานักงาน
การตรวจเงินแผํนดินตรวจสอบ”
ข๎อ ๕ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๓๑ แหํงระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุก พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน
“ข๎อ ๓๑ กรณีสํวนราชการหรือหนํวยงานอื่นของรัฐที่ได๎รับการสนับสนุนหรือได๎รับโอนเงินทดรอง
ราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสํวนราชการตามข๎อ ๘ ให๎สํวนราชการหรือหนํวยงานอื่น
ของรัฐดังกลําว สํงใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินมายังสํวนราชการเจ๎าของเงินภายในสามสิบวัน
ทาการนับแตํวันที่ได๎รับเงิน และให๎สํวนราชการเจ๎าของเงินดาเนินการตามวิธีการในข๎อ ๓๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจําย เพื่อชดใช๎เงินทดรองราชการจะต๎องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันทาการ
กรณีกระทรวงกลาโหมได๎จัดสรรเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให๎แกํหนํวยงานใน
สังกัด หรือกรณีสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะขอรับโอนเงินงบประมาณรายจํายเพื่อชดใช๎
เงินทดรองราชการ ให๎หนํวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสํง
ใบสาคัญและเอกสาร ที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินมายังสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือกรมปูองกัน
และบรรเทา สาธารณภั ย แล๎ ว แตํ ก รณี ภายในสามสิ บวั นท าการนั บ แตํ วั น ที่ ไ ด๎ รั บเงิ น และให๎ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาเนินการตามวิธีการในข๎อ ๓๐ ทั้งนี้
ระยะเวลาในการดาเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจํายเพื่อชดใช๎เงินทดรองราชการจะต๎องเสร็จสิ้นภายใน
หกสิบวันทาการ โดยเมื่อสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแล๎ว ให๎สาเนาหนังสือแจ๎งสานักงานคลังจังหวัด
ทราบด๎วย” ข๎อ ๖ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๓๒ แหํงระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน
“ข๎อ ๓๒ ให๎สํวนราชการสํงรายงานการใช๎จํายเงินทดรองราชไปยังคณะผู๎บริหารการคลังประจาจังหวัด
หรือคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช๎จํายเงินทดรองราชการไปยังคณะผู๎บริหารการคลังประจาจังหวัด หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามใช๎จํายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังแล๎วแตํกรณี ตามแบบและเงื่อนไขที่
กรมบัญชีกลางกาหนด ภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให๎ความชํวยเหลือ”
ข๎อ ๗ ให๎ ยกเลิ กความในข๎ อ ๓๓ แหํ งระเบี ยบกระทรวงการคลั งวํ าด๎วยเงินทดรองราชการ เพื่ อ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน
“ข๎อ ๓๓ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายน และได๎จํายเงินทดรอง
ราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล๎ว แตํไมํสามารถขอรับโอนเงินงบประมาณรายจําย เพื่อ
ชดใช๎เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได๎ทัน ให๎นาไปขอรับโอนเงินงบประมาณรายจํายชดใช๎ในปีงบประมาณ

ถัดไปโดยให๎ ถื อวํ าเป็ นคํ าใช๎ จํ ายที่ ได๎ รั บอนุ มั ติ ให๎ กํ อหนี้ ผู กพั นเกิ นกวํ าหรื อนอกเหนื อไปจากที่ ก าหนดไว๎ ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม”
ข๎อ ๘ ให๎ เพิ่มความตํอไปนี้ เป็ น (๖) ของข๎อ ๓๙ แหํ งระเบียบกระทรวงการคลั งวําด๎วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
“(๖) แตํงตั้งคณะทางาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช๎จํายเงินทดรอง
ราชการกระทรวงการคลังมอบหมาย”
จากการศึกษาระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วําเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร ผู๎วําราชการจังหวัดในฐานะผู๎อานวยการจังหวัด และนายอาเภอในฐานะผู๎อานวยการ
อาเภอตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มีหน๎าที่ ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติทั้งกํอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยระดมสรรพกาลังจากทุกภาคสํวนอัตรากาลัง เครื่องมือ
อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วงเงินชํวยเหลือของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจากทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยการ
บริหารจัดการ ภัยพิบัติในลักษณะบูรณาการ สาหรับในเรื่องแหลํงของเงินที่สามารถใช๎จํายชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติประกอบด๎วยแหลํงเงิน 5 แหลํง ดังนี้
1) เงินท๎องถิ่น
2) เงินงบประมาณรายจํายประจาปีของสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง
3) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วําด๎วยเงินทดรองราชการ เพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไข
เพิ่มเติม
4) เงินงบกลาง
5) เงินบริจาค
เงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย พิ บั ติ เ ป็ น เงิ น นอกงบประมาณประเภทหนึ่ ง
กระทรวงการคลังสามารถกาหนดให๎หนํวยงานตําง ๆ มีวงเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัย และออก
กฎหมายเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบั ติเรียกวํา ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยเงินทดรอง ราชการเพื่อ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์ เพื่อวางหลักเกณฑ์สาหรับ
สํวนราชการในการดาเนินการชํวยเหลือ โดยเรํงดํวนตามความจาเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
ท๎องที่หนึ่งท๎องที่ใด โดยมุํงหมายที่จะบรรเทา ความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าของผู๎ประสบภัย แตํมิได๎มุํงหมายที่จะ
ชดใช๎ความเสียหายให๎แกํผู๎ใด และเพื่อเป็นคําใช๎จํายที่จาเป็นในการดารงชีพและความเป็นอยูํของประชาชน หรือ
เป็นการซํอมแซมให๎คืนสูํสภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎า โดยไมํสามารถใช๎จํายเงินทดรอง
ราชการ เพื่อสร๎างสิ่งกํอสร๎าง หรือสาธารณูปโภคที่ถาวร หรือกํอสร๎างใหมํได๎ ทรัพยากรที่ใช๎ในการดาเนินการได๎แกํ
ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และ
ที่แก๎ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ประกาศ หรือข๎อตกลงอื่น ที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม บุคลากรจากทุกภาคสํวน
ทักษะและความรู๎ความเข๎าใจของเจ๎าหน๎าที่เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ โดยคานึงถึงผลลัพธ์ของ

การดาเนินการ เพื่อให๎สามารถใช๎จํายเงินทดรองราชการ เพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให๎เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่กาหนด และไมํมีหนี้ค๎าง
2. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
2.1 วงเงินทดรองราชการของสํวนราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติ
ขึ้นในพื้นที่ใด และมีความเสียหายเกิดขึ้นแกํชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ภาครัฐจะต๎องเรํงให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน รัฐบาลเห็นความจาเป็นในการ ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยเรํงดํวน
จึงได๎กาหนดให๎มีระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2556 เพื่อวางหลั กเกณฑ์ สาหรับสํวนราชการที่มีหน๎าที่ชํวยเหลือผู๎ป ระสบภัยในกรณีฉุกเฉินให๎สามารถ
ดาเนินการได๎ อยํางเหมาะสม และรวดเร็ว โดยได๎กาหนดวงเงินทดรองราชการที่เกี่ยวข๎องสาหรับให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยเป็นการดํวนในระหวํางที่ยังไมํได๎รับเงินงบประมาณรายจําย ดังนี้
1) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสานักนายกรัฐมนตรี
100,000,000 บาท
2) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
50,000,000 บาท
3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10,000,000 บาท
4) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50,000,000 บาท
5) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
50,000,000 บาท
6) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
10,000,000 บาท
7) กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
50,000,000 บาท
8) สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แหํงละ 20,000,000 บาท
2.2 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
2.2.1 ด้านการด ารงชีพ ให๎ดาเนินการชํวยเหลือเป็ นสิ่ งของหรือจํายเป็นเงินโดย คานึงถึง
สถานภาพและเหตุการณ์ ตามความเหมาะสม ดังนี้
1) คําอาหารจัดเลี้ยงวันละไมํเกิน 3 มื้อ มื้อละไมํเกิน 30 บาทตํอคน
2) คําถุงยังชีพถุงละไมํเกิน 550 บาท ตํอครอบครัว
3) คําจัดซื้อหรือจัดหาน้าสาหรับบริโภคและใช๎สอยในที่อยูํอาศัย เทําที่จํายจริง ตามความจาเป็น
จนกวําเหตุการณ์ภัยพิบัติจะเข๎าสูํภาวะปกติ
4) จัดหาสิ่งของในการดารงชีพเบื้องต๎น กรณีที่อยูํอาศัยได๎รับความเสียหาย ทั้งหลัง เทําที่จํายจริง
ครอบครัวละไมํเกิน 3,000 บาท
5) คําวัสดุซํอมแซมหรือกํอสร๎างที่อยูํอาศัยประจา ซึ่งผู๎ประสบภัยพิบัติ เป็นเจ๎าของได๎รับความ
เสียหายเทําที่จํายจริง หลังละไมํเกิน 33,000 บาท
6) คําวัสดุซํอมแซมหรือสร๎างยุ๎งข๎าว โรงเรือนสาหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ ที่ได๎รับความเสียหาย
เทําที่จํายจริง ครอบครัวละไมํเกิน 5,000 บาท

7) กรณีที่ผู๎ประสบภัยพิบัติเชําบ๎านเรือนของผู๎อื่นและบ๎านเชําเสียหายจากภัยพิบัติทั้งหลังหรือเสียหาย
บางสํวนจนอยูํอาศัยไมํได๎ ให๎ชํวยเหลือเป็นคําเชําบ๎านแกํผู๎ประสบภัยพิบัติเทําที่จํายจริง ในอัตราครอบครัวละไมํ
เกินเดือนละ 1,700 บาท เป็นเวลาไมํเกิน 2 เดือน
8) คําดัดแปลงสถานที่สาหรับเป็นที่พักชั่วคราว เทําที่จํายจริง ครอบครัวละไมํเกิน 2,200 บาท หรือ
คําผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติกหรือวัสดุอื่น ๆ สาหรับกันแดดกันฝน เทําที่จํายจริง ครอบครัวละไมํเกิน 900 บาท
9) คําใช๎จํายที่สํวนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว
(1) คําไฟฟูาให๎เป็นไปตามที่การไฟฟูานครหลวงหรือการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจะเรียกเก็บ สาหรับ
กรณีที่ท๎องที่นั้นไมํมีไฟฟูา ให๎จัดอุปกรณ์ แสงสวํางอื่น ๆ ทดแทนได๎ เทําที่จํายจริงตามความ จาเป็น
(2) จัดหาน้าบริ โภคและใช๎สอยจากหนํวยงานที่จังหวัดและอาเภอมีอยูํ เชํน การประปาสํวน
ภูมิภาค การประปานครหลวง หนํวยดับเพลิงเทศบาล เป็นต๎น หรือจัดซื้ออุปกรณ์ บรรจุน้าตามความจาเป็นของ
จานวนผู๎ประสบภัยพิบัติรวมทั้งการจัดซื้อเพื่อบริโภคใช๎สอยเทําที่จํายจริง ตามความจาเป็น
(3) จัดสร๎างหรือจัดหาห๎องน้าห๎องส๎วม 1ที่ตํอ10 คน เทําที่จํายจริง เฉลี่ยที่ละไมํเกิน 1,500 บาท
(4) จัดสร๎างที่รองรับ ทาลาย หรือกาจัดขยะมูลฝอย เทําที่จํายจริงตามความจาเป็น
10) คําเครื่องนุํงหํม รายละไมํเกิน 1,000 บาท
11) คําเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนสาหรับผู๎ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักในการหา
เลี้ยงครอบครัวของผู๎ประสบภัยพิบัติเทําที่จํายจริง ครอบครัวละไมํเกิน 11,000 บาท
12) คําชํวยเหลือผู๎บาดเจ็บ
(1) กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต๎องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแตํ 3 วันขึ้นไป ให๎จํายเงินชํวยเหลือเบื้องต๎น
จานวน 3,000 บาท
(2) กรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไมํสามารถประกอบอาชีพตามปกติได๎ ให๎ชํวยเหลือเบื้องต๎นเป็นเงิน
จานวน 10,000 บาท
(3) กรณีภัยพิบัติที่เป็นสาธารณภัยขนาดใหญํหรือรุนแรงเป็น ที่ สะเทือนขวัญของประชาชนทั่วไป
ให๎จํายเงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญผู๎ที่ได๎รับบาดเจ็บที่รักษาตัว ในสถานพยาบาล รายละไมํเกิน 2,000 บาท
13) คําจัดการศพผู๎เสียชีวิตรายละไมํเกิน 25,000 บาท และในกรณีผู๎ประสบภัย ที่เสียชีวิตเป็น
หัวหน๎าครอบครัวหรือเป็นผู๎หารายได๎ เลี้ยงดูครอบครัว ให๎พิจารณาชํวยเหลือเงินสงเคราะห์ ครอบครัวอีกไมํเกิน
25,000 บาท
14) กรณีอากาศหนาวมีอุณหภูมิต่ากวํา 15 องศาเซลเซียส และมีชํวงเวลา อากาศหนาวยาวนาน
ติดตํอกันเกิน 3 วัน ให๎จํายคําจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได๎เทําที่จํายจริง คนละไมํเกิน 240 บาท ทั้งนี้
จังหวัดหนึ่งไมํเกินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท
2.2.2 ด้านสังคมสงเคราะห์ ให๎ดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ดังนี้
1) ชํวยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน๎าแกํ นักเรียน นักศึกษา ที่บิดา
มารดา หรือผู๎อุปการะเลี้ยงดูหรือผู๎มีรายได๎หลักเลี้ยงดูครอบครัว เสียชีวิตจากภัยพิบัติ คนละ 500 บาท

2) จัดโครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติแกํผู๎ประสบภัย เพื่อให๎
มีรายได๎เลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤติโดยให๎เบิกคําใช๎จํายในการดาเนินงานเทําที่จํายจริง ดังนี้
(1) คําใช๎จํายสาหรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพเทําที่จํายจริง คนละไมํเกิน 2,000 บาท
(2) คําตอบแทนวิทยากร วันละไมํเกิน 500 บาท ไมํเกิน 10 วัน
(3) คําใช๎จํายในการดาเนินงานปฏิบัติการฝึกอบรม เทําที่จํายจริงภายในวงเงินไมํเกิน10,000บาท
(4) คําอุปกรณ์ ในการลงทุนประกอบอาชีพที่ได๎ รับการฝึกอบรมเทําที่ จํายจริง ครอบครัวละ
ไมํเกิน 4,000 บาท
2.2.3 ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให๎ดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย พิบัติดังนี้
1) จั ดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ ส าหรับแจกจํายประชาชนเพื่อให๎ ประชาชนได๎
บริโภคน้า อาหารที่ปลอดภัย ดังนี้
( 1) คําวัสดุเคมีภัณฑ์ สาหรับไปทาความสะอาดบํอน้าตื้น ของประชาชนบํอละไมํเกิน 30 บาท
(2) น้าดื่ม แกํ ครอบครัวที่ขาดแคลนน้าสะอาดบริโภค ครอบครัวละไมํเกิน 200 บาท
(3) คําอาหารเสริมโปรตีนและอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกายแกํ ประชาชนผู๎ประสบภัย เพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพรํางกายและเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันโรค ครอบครัวละไมํเกิน 500 บาท
2) จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาหรับไปปฏิบัติงาน ชํวยเหลือประชาชน
ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม รวมทั้ง การควบคุมปูองกันโรค ได๎ แกํ
(1) คําวัสดุเคมีภัณฑ์ สาหรับทาความสะอาดบํอน้าสาธารณะ ติดตั้ง ประปาสนาม ทาลายแหลํงแพรํ
เชื้อโรค เทําที่จํายจริงตามความจาเป็น
(2) คําสารเคมีและวัสดุในกิจกรรมการล๎างตลาด ได๎ แกํ ผงปูนคลอรีน 65% และถุงดาใสํขยะ เทําที่
จํายจริงตามความจาเป็น
(3) คําวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ส าหรับทดสอบเชื้ออุจจาระรํวงอยํางแรง น้า อาหาร และ
เครื่องดื่ม จํายได๎ ตัวอยํางละไมํเกิน 100 บาท
(4) คําวัสดุวิทยาศาสตร์ สาหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อนาสํงอุจจาระจํายได๎ ตัวอยํางละไมํเกิน
15 บาท และเพื่อนาสํงตัวอยํางน้า จํายได๎ไมํเกินตัวอยํางละ 25 บาท สาหรับตรวจหเชื้อกํอโรคอุจจาระ
(5) คําวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาหรับการทดสอบอาหารจํายได๎ ตัวอยํางละไมํเกิน 30 บาท
(6) คําวัสดุวิทยาศาสตร์ สาหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส จํายได๎ ตัวอยํางละไมํเกิน 50 บาท
(7) คํายาและเวชภัณฑ์ สาหรับการดูแลรักษาและควบคุมการแพรํระบาดของโรคจํายได๎ คนละไมํ
เกิน 60 บาท
3) จัดหาวัสดุในการเก็บตัวอยํางอากาศ
(1) คําวัสดุสาหรับเครื่องเก็บตัวอยํางฝุุนละออง ขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน ประกอบด๎วย แปรงถําน
1 คูํ ปากกา เครื่องบันทึกอัตราการไหล แผํนกราฟวงกลม บันทึกอัตราการไหลกระดาษกรองใยแก๎ว และคําตรวจ
วิเคราะห์ ทางห๎องปฏิบัติการตัวอยํางละไมํเกิน 4,000 บาท
(2) คําวัสดุเก็บตัวอยํางและน้ายาวิเคราะห์ ตะกั่ว ตัวอยํางละไมํเกิน 500 บาท

(3) คํ า วั ส ดุ เ ก็ บ ตั ว อยํ า ง น้ ายา และสารเคมี ใ นการเก็ บ ตั ว อยํ า งและ วิ เ คราะห์ แกํ
สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตัวอยํางละไมํเกิน 300 บาท
(4) คําวัสดุเก็บตัวอยําง น้ายา และสารเคมีในการเก็บตัวอยํางและ วิเคราะห์ แกํ สารไนโตรเจนได
ออกไซด์ ตัวอยํางละไมํเกิน 300 บาท
2.2.4 ด้านการเกษตร
1) ด๎านพืช
(1) ให๎ดาเนินการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยที่พืชตายหรือเสียหาย เป็นคําพันธุ์พืชและคําปุ๋ย
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนด ตามจานวนพื้นที่ที่การเกษตรจริง
ที่ได๎ รับความเสียหาย ทั้งนี้ไมํเกิน 30 ไรํ
(2) กรณีพื้นที่ทาการเพาะปลูกได๎ ถูก หิน ดิน ทราย ไม๎ โคลน รวมทั้ง ซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไมํ
สามารถใช๎เพาะปลูกได๎ และหนํวยงานของรัฐไมํสามารถเข๎าไปให๎ ความชํวยเหลือกรณีดังกลําวได๎ให๎ชํวยเหลือ
คําใช๎จํ ายเป็ นคําจ๎ างเหมาในการขุดลอก ขนย๎ายหิ น ดิน ทราย ไม๎ โคลน รวมทั้งซากวัสดุที่ทับถมพื้นที่แปลง
เกษตรกรรม เพื่อให๎สามารถใช๎พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืชอายุสั้นได๎ ในขนาดพื้นที่ไมํเกิน 5 ไรํ
(3) กรณีราษฎรมีความจาเป็นต๎องขนย๎ายปัจจัยการผลิตและผลผลิต ที่คาดวําจะได๎รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติให๎ชํวยเหลือคําใช๎จํายในการขนย๎ายปัจจัยการผลิต และผลผลิต ในอัตราร๎อยละ 50 ของปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ดาเนินการขนย๎าย
(4) กรณี เกิ ดการแพรํ ระบาดของศั ตรู พืช ให๎ จัดหาสารปูองกั นกาจัดศัตรู พืช หรืออินทรียวัตถุ
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิดในการกาจัดการแพรํ ระบาดของศัตรูพืชทุกชนิด
2) ด๎านประมง ให๎ดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยที่สัตว์น้าตายหรือเสียหาย โดยสนับสนุนพันธุ์สั ตว์
น้า วัสดุทางการประมง สารเคมีและยารักษาโรคที่จาเป็นได๎ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กาหนดตามความจาเป็นและเหมาะสม
3) ด๎านปศุสัตว์
(1) ให๎ดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในกรณีที่เป็นการจัดหาพืช อาหารสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์
รักษาสัตว์ เพื่อปูองกันและกาจัดโรค การฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง และจัดหาอาหารสาเร็จรูป ตามราคาท๎องตลาด
หรือตามความจาเป็นและเหมาะสม
(2) ให๎ดาเนินการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยที่สัตว์ตายหรือสูญหาย หรือแปลงหญ๎าอาหารสัตว์
เสียหายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนด
4) ด๎านเกษตรอื่น
(1) คําใช๎จํ ายในการดาเนิ นการปรับเกลี่ยพื้นที่การไถพรวน ยกรํอง การกํอสร๎างคันดินเพื่อการ
เพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมด๎านการเกษตรที่เป็นการบรรเทาปัญหา ความเดือดร๎อนของผู๎ประสบภัยพิบัติ
(2) คําซํอมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทานให๎สามารถใช๎งานได๎ในทุกชํวงฉุกเฉิน โดย
ให๎ดาเนินการได๎เฉพาะในสํวนที่เกี่ยวกับการระบายน้า

(3) คําจ๎างเหมารถยนต์ คําระวางบรรทุกทางรถไฟและเรือบรรทุกของ เอกชน เพื่อใช๎ ในการขนย๎าย
สัตว์ เลี้ยงที่ประสบภัย และที่นาไปสนับสนุนหรือขนสํงพืชหญ๎าอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ ให๎เบิกจํายดังนี้
- คําจ๎างเหมารถยนต์ และเรือบรรทุกของเอกชนให๎จํายเป็นรายวันตามราคาท๎องถิ่น
- คําระวางบรรทุกทางรถไฟให๎เบิกจํายได๎ เทําที่จํายจริงตามความจาเป็น
2.2.5 ด้านบรรเทาสาธารณภัย ให๎ดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ โดยเบิกจํายได๎ ดังนี้
1) จัดหาภาชนะรองรับน้า เชํน โอํงซีเมนต์ ถังเหล็กอาบสังกะสี ถังเก็บน้า ค.ส.ล. ถังปูนฉาบเสริม
ลวดหรือถังเก็บน้าประเภทอื่น ๆ เพื่อชํวยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
2) ซํอมแซมภาชนะรองรับน้าที่ชารุดเสียหาย เพื่อให๎สามารถใช๎เก็บน้าไว๎อุปโภคบริโภค
3) ซํอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได๎รับความเสี ยหายจากภัยพิบัติซึ่งมิได๎อยูํในความรับผิดชอบ
ของสํวนราชการ ให๎กระทาได๎เฉพาะในกรณีเรํงดํวนจาเป็นเพื่อให๎กลับคืน สูํสภาพเดิม โดยการซํอมแซมนั้น ต๎องไมํ
ซ้าซ๎อนกับโครงการที่ได๎รับงบประมาณดาเนินการในบริเวณนั้นอยูํแล๎ว สาหรับการซํอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์
ที่อยูํในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จะต๎องเป็นกรณีที่งบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ซึ่งตั้งไว๎ในปีนั้นได๎ใช๎จํายหมดแล๎วและหากไมํซํอมแซมจะบังเกิดความเสียหายตํอสิ่งสาธารณประโยชน์หรือสร๎าง
ความเดือดร๎อนแกํราษฎรโดยสํวนรวม ทั้งนี้องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องมีหนังสือยืนยันข๎อมูลดังกลําว ด๎วยสิ่ง
สาธารณประโยชน์ที่ต๎องใช๎ระยะเวลาดาเนินการซํอมแซม เกิน 45 วัน ให๎ใช๎งบประมาณปกติดาเนินการสาหรับ
สะพานหรือถนน หรือถนนที่มีทํอระบายน้าที่ได๎รับความเสียหายจนไมํสามารถซํอมแซมให๎กลับคืนสูํสภาพเดิมได๎
ให๎กํอสร๎างสะพานใหมํชั่วคราว หรือเทําที่จาเป็นเรํงดํวน เพื่อแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎ากรณีในเขตชุมชนที่เกิดภัย
พิบัติเป็นระยะเวลานาน ทาให๎ราษฎรได๎รับความเดือดร๎อนในการสัญจรไปมาให๎จัดทาสะพานใหมํ ทางเดินชั่วคราว
ได๎ เพือ่ บรรเทาความเดือดร๎อน ตามความจาเป็น
4) จ๎างเหมากาจัดสิ่งกีดขวางทางน้า อันได๎ แกํ สิ่งกํอสร๎างสาธารณประโยชน์ที่กีดขวางทางน้า หรือกิ่ง
ไม๎ ต๎นไม๎ เศษสวะ กอไผํ ฯลฯ ที่อุดชํองทางน้าเป็นอุปสรรคตํอการระบายน้าทาให๎สิ่งสาธารณประโยชน์ ต๎านทาน
น้าไมํไหว เกิดความชารุดเสียหาย หรือเกิดความเสียหายตํอชีวิตและ ทรัพย์สิน
2.2.6 ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) คําซํอมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งยานพาหนะของทางราชการหรือเอกชน ที่นามาชํวยเหลือโดยสมัครใจ
โดยไมํคิดมูลคํา ซึ่งชารุดเสียหายในระหวํางปฏิบัติงานชํวยเหลือผู๎ประสบภัยตามความจาเป็นให๎อยูํในสภาพเดิม
เฉพาะกรณีจาเป็นเรํงดํวน เพื่อให๎การให๎ความชํวยเหลือราษฎร ผู๎ประสบภัยสาเร็จลุลํวงไปได๎
2) คําน้ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น รวมทั้งคํากระแสไฟฟูา สาหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล และเครื่อง
สูบน้า หรือผลักดันน้าของทางราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเอกชนที่นามาใช๎ปฏิบัติงานชํวยเหลือโดย
ความสมัครใจโดยไมํคิดมูลคําและคานึงถึงความจาเป็นและประหยัดและ การให๎ ราษฎรมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือ
ตนเองเป็นสาคัญ
3) กรณีที่เครื่ องสู บน้ าหรื อเครื่องผลั กดันน้าหรื อยานพาหนะของทางราชการ และเอกชนที่นามา
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติมีไมํเพียงพอและไมํสามารถขอความรํ วมมือจากภาคเอกชนได๎ให๎เชํา หรือจ๎างเหมา

เครื่องสูบน้าหรือเครือ่ งผลักดันน้าหรือยานพาหนะเพื่อนาไปชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติได๎ เทําที่จาเป็นเรํงดํวนโดย
จํายคําเชําเป็นรายวันตามราคาท๎องถิ่น
4) คําจ๎างเหมาหรือจ๎างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทั้งคําจ๎างเหมาแรงงานจัด หีบหํอให๎ใช๎เจ๎าหน๎าที่
ของสํวนราชการกํอน ในกรณีที่มีเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอ ให๎จ๎างบุคคลภายนอกได๎ตามจานวนที่เห็นสมควร ตามอัตรา
คําจ๎างแรงงานขั้นต่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
5) คําตอบแทน คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คําใช๎จํายในการเดินทางสาหรับเจ๎าหน๎าที่ที่ออก
ปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให๎เบิกจํายได๎ในกรณีที่งบประมาณปกติไมํเพียงพอ หรือ
มิได๎ตั้งไว๎เพื่อการนี้และให๎เบิกจํายตามระเบียบของ ทางราชการ ฯลฯ
6) คําอาหารจัดเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ของทางราชการและผู๎มาให๎ความชํวยเหลือวันละ ไมํเกิน 3 มื้อ มื้อละไมํ
เกิน 30 บาทตํอคน ทั้งนี้ เจ๎ าหน๎าที่ของทางราชการและผู๎มาให๎ความชํวยเหลื อต๎องไมํได๎รับเงินอื่นใดจากทาง
ราชการอีก
7) กรณีมีความจาเป็น หากรายการใดมิได๎กาหนดให๎จํายเป็นเงินให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎มีอานาจอนุมัติ
ให๎การชํวยเหลือพิจารณาให๎จํายเป็นเงินก็ได๎โดยคานึงถึงสภาพและเหตุการณ์ ตามความเหมาะสม
8) ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมิใชํอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล๎ง ภาวะฝนแล๎ง ฝนทิ้งชํวง ภัยจากลูกเห็บ
ภัยอันเกิดจากไฟปุา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช อากาศหนาวจัดผิดปกติภัยสงคราม
และภัยอันเนื่องมาจากการกระทาของผู๎กํอการร๎าย กองกาลังจากนอกประเทศให๎ดาเนินการ ดังนี้
(1) ระดับอาเภอ กิ่งอาเภอ หรือจังหวัด ให๎ ก.ช.ภ.อ. นาเสนอ ก.ช.ภ.จ. และให๎ ก.ช.ภ.จ. นาเสนอ
ผู๎วําราชการจังหวัดอนุมัติให๎ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.อภ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ให๎การชํวยเหลือในด๎านการเกษตร ด๎านการ
ดารงชีพ ด๎านสังคมสงเคราะห์ ด๎านการแพทย์ และสาธารณสุข ด๎านบรรเทา สาธารณภัย และด๎านอื่น ๆ ได๎ เป็นกรณี
พิเศษ โดยให๎พิจารณาถึงความจาเป็น และความประหยัดเป็นสาคัญ
(2) กรุ งเทพมหานคร ให๎ กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กระทรวงสาธารณสุข และกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาให๎การชํวยเหลืออันเป็นงานใน
หน๎าที่ของตนได๎ เป็นกรณีพิเศษ โดยให๎พิจารณาถึงความจาเป็น และประหยัดเป็นสาคัญ
ผู๎ วิ จั ย จึ งเห็ นวํ าการประเมิ นความรู๎ ความเข๎ าใจในการปฏิ บั ติ งานด๎ า นการให๎ ความชํ วยเหลื อ
ผู๎ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ.2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม : กรณีศึกษา
สานักงานปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดสงขลา จึงเป็นแนวทางในการส ารวจผล การดาเนินงานใน
ปัจจุบัน ตลอดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดาเนินงานในด๎านการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงิ นทดรองราชการฯ พ.ศ.2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
ของสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาตํอไป
3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
3.1 ความหมายของความรู้ความเข้าใจ

ในปัจจุบันพบวําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจ ได๎รับความสาคัญและ มีการให๎ความ
สนใจอยํ างกว๎ างขวางในการกาหนดทิ ศทางการพัฒนา ผู๎ วิจัยจึงศึกษาคานิยามของคาวํา ความรู๎ความเข๎าใจ
(Potential) ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2526:756) อธิบายวํา ความรู๎ความเข๎าใจ หมายถึง
อานาจ หรือ คุณสมบัติที่แฝงอยูํ ในสิ่งตําง ๆ ซึ่งอาจทาให๎ พัฒนาหรือแสดงให๎ปรากฏเป็นที่ประจักษ์สํวนความ
คิดเห็นของ ทวิชา คชอินทร (2541 : 53) ได๎ให๎ความเห็นวํา ความรู๎ความเข๎าใจของบุคคลหรือองค์กร เป็นพลังหรือ
อานาจที่มีอยูํในตัวบุคคล ซึ่งสามารถดึงออกมาใช๎หรือแสดงออกมาได๎ หากได๎รับการกระตุ๎นจากภายนอก
จึงอาจกลําวได๎วํา ความรู๎ความเข๎าใจ (Potential) นั้นเป็นคุณสมบัติหรือเป็นพลังความสามารถ ของบุคคล
หรือหนํวยงานที่มีอยูํในตัว สามารถนาออกมาใช๎ เพื่อดาเนินการหรือประกอบกิจการอยํางใด อยํางหนึ่งภายใน
ขอบเขตได๎เป็นผลสาเร็จ องค์การจึงจาเป็นต๎องคานึงถึงการจัดสภาพแวดล๎อมในการทางาน การบริหารจัดการด๎าน
ตําง ๆ ที่สํงผลตํอการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความรู๎ความเข๎าใจให๎องค์กรพัฒนาขึ้นไป ในทางที่ดีสามารถปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร ถือวําเป็นอานาจหน๎าที่ของสํวนราชการในการที่จะสํงเสริมสนับสนุนให๎ บุคลากร
ได๎รับการพัฒนาขีดสมรรถนะให๎เหมาะสมกับตาแหนํงงานที่ปฏิบัติอยูํเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให๎ บุคลากรมีความรู๎ความ
เข๎าใจ และเพิ่มทักษะในองค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมาย ตลอดจนตามภารกิ จของ
หนํวยงานและพัฒนาด๎านองค์ความรู๎อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจการปฏิบัติงานของบุคลากร
จึงเป็นแนวทางสาคัญที่จะสํงผลให๎การดาเนินงานและพัฒนาให๎การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.1 ความหมายของพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรหมายถึงกระบวนการที่ชํวยให๎บุคคลได๎เจริญในงานของตนติดตํอกันไปจน ตลอด
ชีวิตของการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมหลายอยํางรวมทั้งการฝึกอบรมด๎วย (สาราญ ถาวรยุศม และคณะ,
2536 : 12)
พยอม (2540 : 16) ได๎กลําวไว๎วําการพัฒนาบุคลากรคือการดาเนินการเพิ่มพูนความรู๎ความสามารถและ
ทัศนคติที่ดีตํอการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให๎มีคุณภาพประสบความสาเร็จเป็นที่นําพอใจแกํองค์การ
สรุปได๎วํา การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่ชํวยสํงเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูํแล๎วให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจในการปฏิบั ติงานความช านาญความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก๎ไขปัญ หา มีทักษะฝี มือ
ตลอดจนอุปนิ สั ยที่เกี่ยวข๎องให๎ มีสมรรถนะสู งขึ้นเพื่อให๎ปฏิบัติงานได๎ถูกต๎อง มีประสิ ทธิภาพ โดยการให๎ การ
ฝึกอบรมการศึกษาและกิจกรรมตําง ๆ แกํบุคลากร
4.2 ความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร
4.2.1 การพัฒนาบุ คลากรชํวยทาให๎ ระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดตํอ
ประสานงานดียิ่งขึ้นทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรจะชํวยเรํงเร๎าความสนใจในการปฏิ บัติงาน ของบุคลากรให๎มี
ความสานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่ของตนให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อได๎รับ ความรู๎ใดจากโครงการ

พัฒนาบุคลากรแล๎วก็ยํอมสามารถที่จะนาเอาความรู๎นั้นไปใช๎ ปฏิบัติงานตํอไปได๎ ซึ่งจะชํวยทาให๎ สามารถแก๎ไข
ข๎อบกพรํองและปรับปรุงวิธีการดาเนินงานของตนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะเป็นผลทาให๎องค์กร
ประสบความเจริญรุํงเรืองในที่สุด
4.2.2 การพัฒนาบุคลากร เป็นวิธีการอยํางหนึ่งที่จะชํวยทาให๎เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของ
วัสดุที่ใช๎ในการปฏิบัติงานทั้งนี้เพราะเมื่อบุคคลใดได๎รับการพัฒนามาเป็นอยํางดีแล๎วยํ อมสามารถปฏิบัติงานได๎
อยํางถูกต๎อง มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน๎อยลงซึ่งจะมีผลทาให๎ องค์กรสามารถลดคําใช๎จํายในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ลงได๎ด๎วย นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรยังชํวยลดคําใช๎จํายในการทางานลํวงเวลาได๎อีกด๎วย
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการทางานลํวงเวลาที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก การทางานลําช๎าหรือความไมํเข๎าใจในลักษณะของ
งานที่ต๎องทาทั้งนี้ เนื่ องจากวําการพัฒนาบุคลากรจะชํวยทาให๎บุคคลมีความเข๎าใจในระบบและวิธีการทางาน
ตลอดจนลักษณะของงานที่ต๎องทาเป็นอยํางดี ทาให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4.2.3 การพัฒนาบุคลากรชํวยลดระยะเวลาของการเรียนรู๎งานให๎น๎อยลงโดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ที่เพิ่งเข๎า
ทางานใหมํหรือเข๎ารับตาแหนํงใหมํ อีกทั้งยังเป็นการชํวยลดความเสียหายตําง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทางาน
แบบลองผิดลองถูกอีกด๎วย
4.2.4 การพัฒนาบุคลากรเป็นการชํวยแบํงเบาภาระหน๎าที่ของผู๎บังคับบัญชาหรื อหัวหน๎าหนํวยงาน
นั้นๆในการตอบคาถามหรือให๎คาแนะนาแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชาของตนทาให๎ มีเวลาในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ของตน
อยํางเต็มที่
4.2.5 การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอยํางหนึ่งที่จะชํวยกระตุ๎นบุคลากรตําง ๆ ให๎ปฏิบัติงานเพื่อความ
เจริ ญก๎าวหน๎าในตาแหนํงหน๎ าที่การงาน ทั้งนี้ เพราะโดยทั่วไปแล๎วเมื่อมีการพิจารณา เลื่อนตาแหนํงใดๆ ใน
องค์การก็ตามมักจะคานึงถึงความรู๎ความสามารถที่บคุ คลนั้น จะสามารถปฏิบัติงานในตาแหนํงที่ได๎รับการเลื่อนขั้น
ได๎ ซึ่งผู๎ที่ได๎รับการพัฒนาแล๎วยํอมมีโอกาสมากกวําผู๎ที่ไมํได๎ เข๎ารับการพัฒนา
4.2.6 การพัฒนาบุ คลากรยั งชํวยให๎ บุคคลนั้นๆมีโอกาสได๎รับความรู๎ความคิดใหมํ ๆ ทาให๎ เป็นคน
ทันสมัยทันตํอความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีใหมํ ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งความรู๎เกี่ยวกับหลักการบริหารงาน
อุปกรณ์ เครื่องใช๎ สานักงานซึ่งมีการคิดค๎นและเสนอแนะสิ่งใหมํ ๆ อยูํตลอดเวลาถ๎าหากสามารถรู๎ และเข๎ าใจ
อยํางแท๎จริงแล๎วยํอมสามารถนาเอาไปประยุกต์ใช๎ ในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ของตนได๎ และในที่สุดยํอมกํอให๎เกิด
ผลดีตํอองค์การ (วันเพ็ญ ศรีแก๎ว,2551)
จากการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรข๎างต๎น จึงเห็นวํา การพัฒนาบุคลากรเป็นแนวทางหนึ่งที่
จะเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจของบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถและทักษะในการทางานในหน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมายให๎บรรลุผล นอกจากนี้ยังจะสํงผลตํอความสาเร็จของงานตามภารกิจของหนํวยงาน
5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พนิดา มหายศนันท (2553) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ ความรู๎ความเข๎าใจหลักของข๎าราชการสานักงาน
ศาลปกครองในภูมิภาค พบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความรู๎ความเข๎าใจ (สมรรถนะหลัก)ของข๎าราชการสานักงาน

ศาลปกครองในภูมิภาค พบวํา ประสบการณ์ในการปฏิ บัติงาน มีผลตํอการปฏิบัติงานทาให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
(สมรรถนะหลัก) ในการปฏิบัติงานของข๎าราชการมีความแตกตํางกัน
วันเพ็ญ ศรีแก๎ว (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่
สํงเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหมํ ได๎ทาการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ กับการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติงาน ของเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรพบวําปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติได๎แกํ เพศ และ
ความคิดเห็นตํอความรู๎ความเข๎าใจของตนในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ โดยเพศหญิง มีการพัฒนา ความรู๎
ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานมากกวําเพศชายและผู๎ที่มีความคิดเห็นวําตนมีความรู๎ความเข๎าใจในการ ปฏิบัติงานที่
ดีมากกวําจะมีการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน มากกวําผู๎ที่มีความคิดเห็นวําตนมีความรู๎ความเข๎าใจ
ในการปฏิบัติงานที่ดีน๎อยกวําสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจ ในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตร คือ การขาดงบประมาณสนับสนุน ในการดาเนินการฝึกอบรม
สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู๎ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตร
กิ่งกาญจน์ ศิริบุญโกศัย (2554) ศึกษาเรื่อง ความรู๎ ความเข๎าใจตํอประสิทธิภาพ ทัศนคติ ตํอระบบ
การประเมินการปฏิบัติงาน ของข๎าราชการตลอดจนปัจจัยที่สํงผลตํอระดับความรู๎วํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหนํงงานไมํมีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อรอุมา พัธรวรภาส (2547) ศึกษาเรื่อง ความรู๎ความเข๎าใจและทัศนคติของข๎าราชการพลเรือนที่มี
ประสบการณ์หรือการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน ความสนใจใน
วิชาชีพตลอดจนปัจจัยในการทางาน ไมํวําจะเป็นความรู๎ ความสามารถในการใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
ทันสมัย ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวํางเพื่อนรํวมงาน ผู๎บังคับบัญชา และผู๎ใต๎บังคับบัญชา
จากการศึกษางานวิจัยข๎างต๎น จะเห็นได๎ วํามีผู๎ ศึกษาพบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอความรู๎ ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติงาน ได๎ แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษาของผู๎ปฏิบัติงานความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช๎ ตําง ๆ เป็นต๎น ทั้งนี้ปัจจัยดังกลําว จะชํวยให๎ผู๎ศึกษาใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบกรอบแนวคิดในการ
วิจัย เรื่อง “การประเมินความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 : กรณีศึกษาสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสงขลา” ตํอไป
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4. ตาแหนํง

ตัวแปรตาม
ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย

นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล๎ ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ การ
ระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตํอสาธารณชน ไมํวําเกิดจาก ธรรมชาติมีผู๎ทาให๎เกิดขึ้น
อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด ซึ่งกํอให๎เกิดอันตรายแกํรํางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกํทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และให๎หมายความรวมถึง ภัยทางอากาศ และ การกํอวินาศกรรมด๎วย
ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ หมายถึ ง ผู๎ ไ ด๎ รั บ ความเดื อ ดร๎ อ นหรื อ เสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น
แตํไมํรวมถึงสํวนราชการหรือหนํวยงานของรัฐ
ฉุกเฉิน หมายถึง เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันดํวนหรือเป็นที่คาดหมายวํา จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล๎ และ
จาเป็นต๎องรีบแก๎ไขโดยฉับพลัน
พื้นที่เสี่ ยงภัย หมายถึง สถานที่ตั้งที่มีโอกาสหรือความเป็นไปได๎ ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่งจะ
เกิดขึ้นและนามาซึ่งผลกระทบทางลบตําง ๆ ตํอวิถีชุมชนและทรัพย์สินของประชาชน
การให๎ความชํวยเหลือ หมายถึง การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
ภั ย พิ บั ติ หมายถึ ง สาธารณภั ย อั น ได๎ แกํ อั ค คี ภั ย วาตภั ย อุ ท กภั ย ภั ย แล๎ ง ภาวะฝนแล๎ ง
ฝนทิ้งชํวง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปุา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงศัตรูพืชทุกชนิด อากาศ
หนาวจัดผิ ดปกติ ภัยสงครามและภัยอันเนื่องมาจากการกระทาของผู๎กํอการร๎าย กองกาลั ง จากนอกประเทศ
ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไมํวําเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ ทาให๎เกิด ซึ่งกํอให๎เกิดอันตรายแกํชีวิต รํางกาย
ของประชาชน หรือกํอให๎เกิดความเสียหายแกํทรัพย์สินของประชาชน
การให๎ ความชํ ว ยเหลื อด๎ านการเกษตร หมายถึ ง การให๎ ความชํ ว ยเหลื อผู๎ ประสบภั ยพิ บั ติ ด๎ าน
การปศุสัตว์ และด๎านการประมงด๎วยการให๎ความชํวยเหลือด๎านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู๎ประสบภัย หมายถึง
การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพื่อให๎ผู๎ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถชํวยตนเองได๎ เชํน การให๎
ความชํวยเหลือเด็ก ผู๎สูงอายุหรือคนพิการซึ่งหัวหน๎าครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขน
ย๎ ายครอบครั ว และการสํ งเสริ มอาชี พระยะสั้ นแกํ ครอบครั วของผู๎ ประสบภั ยพิ บั ติ เป็ นต๎ น ตลอดจนการให๎
คาปรึกษา แนะนาและการสํงตํอให๎แกํหนํวยงานผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบอันเป็นการจาเป็นเพื่อให๎การดารงชีวิตเข๎าสูํ
สภาวะปกติโดยเร็ว
การให๎ความชํวยเหลือด๎านการแพทย์และการสาธารณสุข หมายถึง การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติด๎านกายและจิต ซึ่งประกอบด๎วยการรักษาพยาบาล การสํงเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรค การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสาธารณสุขที่จาเป็น เพื่อให๎การดารงชีวิตเข๎าสูํสภาวะปกติโดยเร็วการประเมินความรู๎
ความเข๎าใจ หมายถึง การประเมินคุณสมบัติที่มีแฝงอยูํในสิ่งตําง ๆ อาจทาให๎พัฒนา หรือปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์
ได๎ในที่นี้หมายความวํา การประเมินความรู๎ความเข๎าใจที่มีอยูํของบุคคลเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน

ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม หมายถึง ระเบียบซึ่งออกมาเพื่อใช๎ส าหรับการปฏิบั ติงานด๎านการให๎ ความ
ชํวยเหลือ ผู๎ประสบภัยพิบัติให๎ ดาเนินการเป็นไปด๎วยความถูกต๎องและเทําเทียมกัน
หลั กเกณฑ์ การใช๎ จํ ายเงินทดรองราชการเพื่ อชํวยเหลื อผู๎ ประสบภัยพิบั ติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
หมายความวํา ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติให๎ผู๎ปฏิบัติงานดาเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข ที่ได๎ กาหนดไว๎โดยเทําเทียมและเสมอภาค เพื่อนามาซึ่งประโยชน์สูงสุด

สมมติฐานการวิจัย
1. เพศที่แตกตํางกันทาให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแตกตํางกัน
2. อายุที่แตกตํางกันทาให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแตกตํางกัน
3. ระดับการศึกษาที่แตกตํางกันทาให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
แตกตํางกัน
4. ตาแหนํ งที่แตกตํ างกันท าให๎ ความรู๎ความเข๎ าใจด๎านการปฏิ บัติงานให๎ ความชํ วยเหลื อผู๎ ประสบภั ย
แตกตํางกัน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม : กรณีศึกษาสานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) ใช๎
แบบสอบถามจากกลุํมตัวอยํางและวิเคราะห์ทางสถิติ รายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง
2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย
3. การสร๎างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
4. การจัดทาข๎อมูล
5. การเก็บรวบรวมข๎อมูล
6. สถิติที่ใช๎ ในการวิเคราะห์ข๎อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช๎ ใ นการศึ ก ษา เป็ น บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ณ ส านั ก งานปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา จานวน 50 คน เป็นข๎าราชการ จานวน 32 คน ลูกจ๎างประจา 10 คน พนักงาน
ราชการ 6 คน และลูกจ๎างชั่วคราว 2 คน
กลุํ ม ตั ว อยํ า งที่ ใ ช๎ ใ นการศึ ก ษา คื อ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ณ ส านั ก งานปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา จานวน 50 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร๎างเครื่องมือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยการสร๎างแบบสอบถามที่ประกอบด๎วย
สํวนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานสํวนบุคคล ประกอบด๎วย เพศ อายุ การศึกษา ตาแหนํง
สํวนที่ 2 ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
สํวนที่ 3 ข๎อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม

การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
2. กาหนดขอบเขตและโครงสร๎างของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยเพื่อให๎ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
3. ดาเนินการสร๎างข๎อคาถามของแบบสอบถาม รวมทั้งกาหนดเกณฑ์ การให๎คะแนน

4. นาแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น หลังจากนั้นนาไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและแก๎ไขเพื่อให๎ มี
ความชัดเจนในเรื่องภาษาและการสื่อความหมายและความตรงในเนื้อหา (Content Validity) และวัตถุประสงค์
ของการวัด แล๎วนามาปรับปรุงแก๎ไขตามคาแนะนาของผู๎ทรงคุณวุฒิ
การจัดวิเคราะห์ข๎อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู๎วิจัยดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
2. ตรวจสอบการกรอกแบบสอบถามสํวนที่1,2,3 โดยวิเคราะห์ข๎อมูลแจกแจงความถี่ร๎อยละ ตามมาตร
วัด 2 ระดับ คือ
1 หมายถึง รู๎
0 หมายถึง ไมํรู๎
3.ข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ จ ากแบบสอบถาม ผู๎ วิ จั ย ได๎ น ามาวิ เ คราะห์ ประมวลผลจากข๎ อ สอบจ านวน
15 ข๎อ ออกเป็น 3 ระดับ ได๎แกํ
0 – 5 คะแนน
มีความรู๎ความเข๎าใจในระดับต่า
6 – 10 คะแนน
มีความรู๎ความเข๎าใจในระดับปานกลาง
11 – 15 คะแนน
มีความรู๎ความเข๎าใจในระดับสูง
รวมทั้งวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลกับตัวแปร ความรู๎ความเข๎าใจการปฏิบัติงานด๎านการ
ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา ได๎ แกํ คําเฉลี่ย สํวนคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู๎ วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามตามขั้นตอนตํอไปนี้
1. เตรียมทีมงานในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
2. การกาหนดวัน เวลา ในการจัดสํงและตอบแบบสอบถาม ผู๎วิจัยได๎จัดทีมงานและทาการ นัดหมาย
กับผู๎ตอบแบบสอบถามลํวงหน๎า
3. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่ต๎องใช๎ เพื่อการตอบแบบสอบถามและการเดินทาง เชํน ดินสอ ปากกา
กระดาษจดบันทึก แบบสอบถาม และยานพาหนะ
4. ขั้นตอนการรวบรวมข๎อมูลแบบสอบถาม และตรวจความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม หลังจากนั้นนา
ข๎อมูลจากแบบสอบถามแตํละชุดไปลงรหัสเพื่อคานวณคําสถิติโดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง “ความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม : กรณีศึกษาสานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ทาการรวบรวมข๎อมูลจากการสารวจกลุํม
ตัวอยํางจากแบบสอบถาม จานวน 50 ชุด และได๎นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร๎อยและ
นามาวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการวิจัยด๎วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ แล๎วนาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของ
ตารางประกอบคาอธิบายแบํงการวิเคราะห์และการแปลความหมาย
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลของงานวิจัยเรื่องนี้ นาเสนอเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานสํวนบุคคล ประกอบด๎วย เพศ อายุ การศึกษา ตาแหนํง
สํวนที่ 2 ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
สํวนที่ 3 ข๎อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม
สัญลักษณ์ที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล มีดังนี้
n
แทนจานวนกลุํมตัวอยําง
x
แทนคําเฉลี่ย
S.D
แทนคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
SS
แทนผลบวกกาลังสองของข๎อมูล
MS
แทนคําเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของข๎อมูล
df
แทนลาดับขั้นแหํงความเป็นอิสระ
t
แทนคําสถิติที่ใช๎ในการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวํางประชากร 2 กลุํม
F
แทนคําสถิติที่ใช๎ในการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวํางประชากรมากกวํา 2 กลุํม
p-value แทนคํานัยสาคัญของการเปรียบเทียบ One Way ANOVA
*
แทนนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข๎อมูล
ทั่วไปจาแนกตามเพศของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

60.0
40.0
100.0

1
2

รวม

30
20
50

1. เพศ
ชาย
หญิง

จากตารางที่ 4.1 พบวํา ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จานวน 50 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย
จานวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.0 และเพศหญิง จานวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข๎อมูลทั่วไป
จาแนกตามอายุของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

12.0
2.0
22.0
14.0
18.0
22.0
10.0
100.0

4
6
1
3
2
1
5

รวม

6
1
11
7
9
11
5
50

2. อายุ
20 - 25 ปี
26 - 31 ปี
32 - 37 ปี
38 – 43 ปี
44 – 49 ปี
50 - 55 ปี
56 ปีขึ้นไป

จากตารางที่ 4.2 พบวํา สํวนใหญํมีอายุระหวําง 32 - 37 ปี และ 50 - 55 ปี จานวน 11 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 22 รองลงมา มีอายุระหวําง 44 - 49 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 18 อายุ 38 - 43 ปี จานวน 7
คน คิดเป็นร๎อยละ 14 อายุ 20 - 25 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 12 อายุ 56 ปีขึ้นไป จานวน 5 คน คิด
เป็นร๎อยละ 10 และ อายุ 26 - 31 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข๎อมูลทั่วไป
จาแนกตามระดับการศึกษาของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
3. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
อนุปริญญาตรี / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

2
2
36
10
50

4.0
4.0
72.0
20.0
100.0

3
3
1
2

จากตารางที่ 4.3 พบวํา สํวนใหญํจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.0
รองลงมาจบการศึกษาปริญญาโท จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช จานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 และจบการศึกษาอนุปริญญาตรี/ปวส. จานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ
4.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข๎อมูลทั่วไป
จาแนกตามการดารงตาแหนํงของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
4. การดารงตาแหน่ง
ผู๎อานวยการระดับสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายชํางเครื่องกลอาวุโส
เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี
ลูกจ๎างประจา / พนักงานราชการ
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

1
22
2
3
2
13
7
50

2.0
44.0
4.0
6.0
4.0
26.0
14.0
100.0

6
1
5
4
5
2
3

จากตารางที่ 4.4 พบวํา สํวนใหญํ ตาแหนํงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 22 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 44.0 รองลงมา ตาแหนํงลู กจ๎างประจา / พนักงานราชการจานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.0
ตาแหนํง อื่น ๆ (เชํนวิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล นักจัดการงานทั่วไป ฯลฯ) จานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ
14.0
ต าแหนํ ง นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี
จ านวน 2
คน คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 4.0
ต าแหนํ ง
เจ๎ าพนั กงานการเงินและบั ญชี จานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 และผู๎ อานวยการระดับสู ง จานวน
1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.0 ตามลาดับ

4.2 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตารางที่ 4.5 แสดงผลความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
รายการ
1. การให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตร ไมํได๎หมายความ
รวมถึงการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติด๎านการ
ปศุสัตว์และด๎านการประมงด๎วย
2. การให๎ความชํวยเหลือด๎านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟู
ผู๎ประสบภัย เป็นการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติใน
ระยะสั้น เพื่อให๎ผู๎ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถชํวยเหลือ
ตนเองได๎เชํน การให๎ความชํวยเหลือเด็ก ผู๎สูงอายุ หรือคน
พิการซึ่งหัวหน๎าครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจาก
ภัยพิบัติ
3. ขอบเขตการใช๎จํายเงินทดรองราชการ ระเบียบ ฯ ได๎
กาหนดให๎สํวนราชการมีวงเงินทดรองราชการกรณีเดียว
คือ กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น และได๎ประกาศเขตการ
ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล๎ว
4. สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีวงเงิน
ทดรองราชการ เพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ในการให๎ความชํวยเหลือหรือสนับสนุนการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติแหํงละ 20,000,000 บาท
5. ผู๎วําราชการจังหวัดสามารถจัดสรรวงเงินทดรองราชการ
ให๎นายอาเภอได๎ตามความจาเป็นแตํไมํเกิน 50,000 บาท

ตอบถูก
(ร้อยละ)
84.00

ตอบผิด
(ร้อยละ)
16.00

86.00

14.00

80.00

20.00

86.00

14.00

84.00

16.00

ตารางที่ 4.5 แสดงผลความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย (ตํอ)
รายการ
6. การใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ของสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดสามารถใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือ
ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได๎ ภายในวงเงินไมํเกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
7. การใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินต๎องประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
8. การประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติใน
จังหวัด หากไมํสามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได๎ทันทํวงที และผู๎วํา
ราชการจังหวัดเห็นวําความเสียหายเป็นภัยพิบัติตามระเบียบฯ
ก็ให๎มีอานาจประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินไปกํอนได๎ โดยไมํต๎องขอความเห็นชอบจาก
ก.ช.ภ.จ.
9. การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติของอาเภอ
ต๎องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เกินวงเงินทดรองราชการ
ที่ผู๎วําราชการจังหวัดจัดสรรให๎ได๎
10. การประชุม กชภจ. ต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํา
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
11. การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯมีกาหนด 2 เดือนนับแตํวัน
ที่เกิดภัย

ตอบถูก
(ร้อยละ)

ตอบผิด
(ร้อยละ)

76.00

24.00

76.00

24.00

76.00

24.00

76.00

24.00

90.00

10.00

90.00

10.00

ตารางที่ 4.5 แสดงผลความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย (ตํอ)
รายการ
12. กรณีมีเหตุจาเป็นไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือได๎ทัน
ภายในกาหนดให๎ยื่นขอขยายระยะเวลาการให๎ความชํวยเหลือ
ตํอกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กํอนระยะเวลาการให๎
ความชํวยเหลือจะสิ้นสุดลงไมํน๎อยกวํา 15 วัน
13. พืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง คือการเพาะปลูกที่ไมํ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ หรือได๎ผลผลิตไมํเกินร๎อยละ 20
ของผลผลิตที่เคยได๎รับในปีปกติ โดยเสียหายในบริเวณ
เดียวกันขนาดตั้งแตํ 25 ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณ
รวมกันตั้งแตํ 25 ตารางวาขึ้นไป
14. การจัดหาพัสดุที่จาเป็น ในการดารงชีพและความเป็นอยูํ
ของประชาชน และใช๎เวลาดาเนินการหรือชํวยเหลือไมํเกิน 7
วัน ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างอยํางน๎อย 3 คน
เพื่อทาหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดหาเจรจาตํอรองและตกลง
ราคากับผู๎มีอาชีพขายหรือรับจ๎างทางานนั้นโดยตรงในราคาซึ่ง
ไมํสูงกวําราคาตลาดของท๎องที่ในชํวงเวลาที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น
15. สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต๎อง
จัดสํงใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินไปยังกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใน 30 วันนับแตํวันที่
ได๎รับเงิน

ตอบถูก
(ร้อยละ)
12.00

ตอบผิด
(ร้อยละ)
88.00

78.00

22.00

92.00

8.00

60.00

40.00

ตารางที่ 4.6 แสดงผลรวมความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
คะแนน
0 – 5 คะแนน
6 – 10 คะแนน
11 – 15 คะแนน
รวม

ความถี่
1
10
39
50

9

ร้อยละ
2.00
20.00
78.00
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบวํา สํวนใหญํ มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยในระดับสูง จานวน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 78.00 รองลงมามีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน
ด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในระดับปานกลาง จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.00 และมีความรู๎
ความเข๎าใจในระดับต่า จานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 เปรี ยบเที ยบระดั บความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิ บัติ งานด๎ านการให๎ ความชํ วยเหลื อ
ผู๎ประสบภัย จาแนกตามเพศ
ระดับความรู๎ความเข๎าใจ เพศ
ภาพรวม
ชาย
หญิง

x
4.5
4.3

S.D
.7768
.9787

t
.803

df
48

p-value
.822

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จาแนกตามเพศ
โดยใช๎สถิติ t พบวํา มีคํา p-value เทํากับ .822 ซึ่งมากกวํา .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความวํา เจ๎าหน๎าที่
เพศชายและเพศหญิงมี ระดับความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ ความชํวยเหลือผู๎ ประสบภัย ไมํ
แตกตํางกัน

ตารางที่ 4.8 เปรี ยบเที ยบระดั บความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิ บัติ งานด๎ านการให๎ ความชํ วยเหลื อ
ผู๎ประสบภัย จาแนกตามอายุ
ระดับความรู้ความ แหล่งความ
เข้าใจ
แปรปรวน
ภาพรวม
ระหวํางกลุํม
ภายในกลุํม
รวม

df

ss

MS

F

p-value

2
47
49

15.042
147.458
162.5

7.521
3.137

2.397

.102

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จาแนกตามอายุ
โดยใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวํามีคํา p-value เทํากับ .102 ซึ่งมากกวํา .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหมายความ วําเจ๎าหน๎าที่ที่มีอายุตํางกัน มีระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ไมํแตกตํางกัน
ตารางที่ 4.9 เปรี ยบเที ยบระดั บความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิ บัติ งานด๎ านการให๎ ความชํ วยเหลื อ
ผู๎ประสบภัย จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับความรู้ความ แหล่งความ
เข้าใจ
แปรปรวน
ภาพรวม
ระหวํางกลุํม
ภายในกลุํม
รวม

df

ss

MS

F

p-value

2
47
49

1.764
17.916
19.680

.882
.381

2.314

.110

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จาแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวํา มีคํา p-value เทํากับ .110 ซึ่งมากกวํา
.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหมายความ วําเจ๎าหน๎าที่ที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีระดับความรู๎ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ไมํแตกตํางกัน

ตารางที่ 4.10 เปรี ยบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิ บั ติงานด๎านการให๎ ความชํวยเหลื อ
ผู๎ประสบภัย จาแนกตามตาแหนํง
ระดับความรู้ความ แหล่งความ
เข้าใจ
แปรปรวน
ภาพรวม
ระหวํางกลุํม
ภายในกลุํม
รวม

df

ss

MS

F

p-value

2
47
49

6.135
209.865
216

3.068
4.465

.687

.508

จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จาแนกตาม
ระดับตาแหนํง โดยใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวํามีคํา p-value เทํากับ .508 ซึ่งมากกวํา .05
จึงปฏิเสธสมมติฐานหมายความวําเจ๎าหน๎าที่ที่มีตาแหนํงตํางกัน มีระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎าน
การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ไมํแตกตํางกัน

บทที่ 5
บทสรุปและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง “ความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม : กรณีศึกษาสานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ทาการรวบรวมข๎อมูลจากการสารวจกลุํม
ตัวอยํางจากแบบสอบถาม จานวน 50 ชุด โดยวิธีสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่
ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งมีลักษณะคาถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ
(check-list) โดยผู๎วิจัยได๎แบํงแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยสรุปผล
การศึกษาได๎ ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จานวน 50 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย จานวน 30 คน คิด
เป็นร๎อยละ 60.0 และเพศหญิง จานวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.0 สํวนใหญํมีอายุระหวําง 32 - 37 ปี และ
50 - 55 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 22 รองลงมา อายุระหวําง 44 - 49 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ
18 อายุ 38 - 43 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 14 อายุ 20 - 25 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 12 อายุ
56 ปีขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 10 และ อายุ 26 - 31 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 สํวนใหญํ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.0 รองลงมาจบการศึกษาปริญญาโท จานวน
10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0
และจบการศึกษาอนุปริญญาตรี/ปวส. จานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 สํวนใหญํ ตาแหนํงนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จานวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.0 รองลงมา ตาแหนํงลูกจ๎างประจา / พนักงานราชการจานวน 13
คน คิดเป็นร๎อยละ 26.0 ตาแหนํง อื่น ๆ (เชํนวิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล นักจัดการงานทั่วไป ฯลฯ) จานวน
7 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.0 ตาแหนํงนักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 ตาแหนํง
เจ๎ าพนั กงานการเงินและบั ญชี จานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 และผู๎ อานวยการระดับสู ง จานวน
1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.0
2. ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย สํวนใหญํ มีความรู๎
ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในระดับสูง จานวน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ
78.00 รองลงมามีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในระดับปานกลาง
จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.00 และมีความรู๎ความเข๎าใจในระดับต่า จานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.00
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จาแนกตามเพศ โดยใช๎สถิติ t
พบวํา มีคํา p-value เทํากับ .822 ซึ่งมากกวํา .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ที่วํา เพศที่แตกตํางกันทาให๎ความรู๎

ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแตกตํางกัน แสดงวําเจ๎าหน๎าที่เพศชายและเพศ
หญิ ง ในสั ง กั ด ส านั ก งานปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด สงขลา มี ระดั บความรู๎ ความเข๎ าใจในการ
ปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยไมํแตกตํางกัน
4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จาแนกตามอายุ โดยใช๎การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวํามีคํา p-value เทํากับ .102 ซึ่งมากกวํา .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ที่วํา
อายุที่แตกตํางกันทาให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแตกตํางกัน แสดงวํา
เจ๎าหน๎าทีเ่ พศชายและเพศหญิงในสังกัดสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ที่มีอายุตํางกัน
มีระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยไมํแตกตํางกัน
5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จาแนกตามระดับการศึกษา
โดยใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวํามีคํา p-value เทํากับ .110 ซึ่งมากกวํา .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ที่วําระดับการศึกษาที่แตกตํางกันทาให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยแตกตํางกัน แสดงวําเจ๎าหน๎าที่เพศชายและเพศหญิงในสังกัดสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จั งหวัดสงขลา ที่มีร ะดับ การศึกษาตํางกัน มี ระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ไมํแตกตํางกัน
6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จาแนกตามระดับตาแหนํงโดย
ใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวํามีคํา p-value เทํากับ .508 ซึ่งมากกวํา .05 จึง ปฏิเสธ
สมมติฐาน ที่วําตาแหนํงที่แตกตํางกันทาให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
แตกตํางกัน แสดงวําเจ๎าหน๎าที่เพศชายและเพศหญิงในสังกัดสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สงขลา แสดงวํา เจ๎าหน๎าที่ที่มีตาแหนํ งตํางกัน มี ระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ไมํแตกตํางกัน

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่ อง “ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ ประสบภัย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม: กรณีศึกษาสานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังตํอไปนี้
1. การศึกษาความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดสานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พบวํา สํวนใหญํ มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในระดับมากที่สุด จานวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 รองลงมามีความรู๎ความ
เข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในระดับมาก จานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.00

มีความรู๎ความเข๎าใจในระดับปานกลาง จานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.00 และมีความรู๎ความเข๎าใจในระดับ
น๎อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.00 ประเด็นที่กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความเข๎าใจมากที่สุดคือ เรื่อง
การจัดหาพัสดุที่จาเป็น ในการดารงชีพและความเป็นอยูํของประชาชน และใช๎เวลาดาเนินการหรือชํวยเหลือไมํ
เกิน 7 วัน ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างอยํางน๎อย 3 คน เพื่อทาหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดหาเจรจา
ตํอรองและตกลงราคากับผู๎มีอาชีพขายหรือรับจ๎างทางานนั้นโดยตรงในราคาซึ่งไมํสูงกวําราคาตลาดของท๎องที่
ในชํวงเวลาที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น กลุํมตัวอยํางตอบถูกถึงร๎อยละ 92 อาจเป็นเพราะวําการดจัดหาพัสดุเป็นประเด็น
สาคัญที่เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติจาเป็นต๎องรู๎เพราะหากทาผิดพลาดไปไมํเพียงแตํเกิดความเสียหายตํอราชการแตํยัง
ต๎องรับผิดชอบทางวินัยอีกด๎วยประกอบกับมีการตรวจสอบจากหนํวยตรวจสอบอีกมากมายทั้งหนํวยตรวจสอบ
ภายในจังหวัด หนํวยตรวจสอบของกรมฯ และสานักงานการตรวจเงินแผํนดินอีก ประเด็นนี้จึงมีความสาคัญที่
กลุํมตัวอยํางมีการรับรู๎และเข๎าใจมากที่สุด
ประเด็ น ที่ ก ลุํ ม ตั ว อยํ า งตอบถู ก รองลงมาคื อ ประเด็ น ที่ วํ า การประชุ ม คณะกรรมการให๎ ค วาม
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( กชภจ.) ต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม กลุํมตัวอยํางตอบถูกร๎อยละ 90 อาจเนื่องจากวําเป็นวิธีการปฏิบัติที่
ต๎องถือปฏิบัติเป็ นประจา เนื่ องจากส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะทาหน๎าที่เป็นฝุาย
เลขานุการของคณะกรรมการดังกลําวอยูํแล๎ว จึงมีความรับรู๎เกี่ยวกับองค์ประชุมของคณะกรรมการเป็นอยํางดี
ประกอบกับ เป็ น ระเบี ย บกฎหมายที่ต๎ องรู๎เพื่อใช๎ในการประชุม นอกจากนี้ยังมีประเด็น เรื่องการให๎ ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯมีกาหนด 3 เดือนนับแตํวันที่เกิดภัยที่
กลุํมตัวอยํางตอบถูกร๎อยละ 90 เหมือนกัน อาจเนื่องมาจากเป็นแนวทางปฏิบัติที่ จาเป็นต๎องให๎ข๎อมูลกับผู๎ที่
เกี่ยวข๎องและเป็นประเด็นสาคัญที่ใช๎ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ถัดมาคือ ประเด็นที่วํา กรณีมีเหตุ
จาเป็นไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือได๎ทันภายในกาหนดให๎ยื่นขอขยายระยะเวลาการให๎ความชํวยเหลือตํอกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กํอนระยะเวลาการให๎ความชํวยเหลือจะสิ้นสุดลงไมํน๎อยกวํา 15 วัน กลุํม
ตัวอยํางตอบถูกร๎อยละ 88 อาจเนื่องมาจากการให๎ความรู๎ความเข๎าใจที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎
ชี้แจงและให๎ความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานมาโดยตลอดประกอบกับเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถือปฏิบัติกันมาเป็น
ที่เข๎าใจถูกต๎องตรงกัน
สาหรับประเด็นที่กลุํมตัวอยํางมีความเข๎าใจหรือตอบถูกน๎อยที่ สุดคือประเด็นที่วํา สานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต๎องจัดสํงใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินไปยังกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ได๎รับเงิน กลุํมตัวอยํางตอบถูกร๎อยละ 60 ซึ่งจริงๆ แล๎วประเด็น
นี้ต๎องภายใน 30 วันทาการนับแตํวันที่ได๎รับเงิน การที่มีผู๎ที่ตอบถูกน๎อยกวําข๎ออื่น ๆ อาจเนื่องมาจากเจ๎าหน๎าที่
สํวนใหญํไมํใชํผู๎ปฏิบัติในการสํงใช๎เงินยืมอาจมีความลังเลสงสัยวํา 30 นับอยํางไร จึงจาเป็นต๎องมีการให๎ความรู๎
ความเข๎าใจในประเด็นดังกลําวเพิ่มขึ้น
อยํางไรก็ตามจะเห็นได๎วํ าในประเด็นคาถามสํว นใหญํกลุํมตัวอยํางยังไมํเข๎าใจถูกต๎องทุกคน ทุก
ประเด็นซึ่งในความเป็นจริงแล๎วการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยเป็นเรื่องจาเป็นที่จะต๎องมีความถูกต๎องตาม

ระเบียบกฎหมายซึ่งสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจาเป็นต๎องให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
เพิ่มขึ้น
2. การศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ที่มีผลตํอ ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ของ
เจ๎าหน๎าที่ในสังกัดสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลไมํวําจะเป็น
ปัจจัยด๎านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหนํง ไมํมีผลตํอระดับความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไข
เพิ่มเติมเลย อาจเป็นเพราะวําทุกคนในสานักงานได๎มีการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารและการถํายทอดองค์ความรู๎อยําง
ตํอเนื่องและเข๎าถึงข๎อมูลได๎เทําเทียมกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรนาผลการวิจัยไปใช๎เป็นแนวทางการให๎ความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดสานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลาในด๎านการให๎ ความชํว ยเหลือผู๎ ประสบภัยพิบัติ โดยมุํงเน๎นให๎ ทุกคนได๎
รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมายตํอไป
2. ควรนาข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ใน
ประเด็น ที่ยังเข๎าใจไมํถูกต๎องให๎มีการเข๎าใจให๎ถูกต๎องและเพิ่มเติมองค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งตํอไป ผู๎วิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่นําศึกษาคือการศึกษาความพึง
พอใจของผู๎รั บบริ การในการให๎ความชํว ยเหลือวํามีระดับความพึงพอใจในระดับใดเพื่อที่จะได๎นาข๎อมูล มา
พัฒนาการให๎บริการตํอไป
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานให้ความรู้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงิน ทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม:
กรณีศึกษาสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
*******************************

คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็นสํวนหนึ่งในการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) รุํนที่ 15 ผู๎วิจัย จึงใครํขอความรํวมมือจากทํานในการตอบแบบสอบถามตามรายละเอียด 3 ตอน ได๎แกํ
ตอนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานสํวนบุคคล
ตอนที่ 2 ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานสํวนบุคคล
1. เพศ
1)  ชาย

2)  หญิง

2. อายุ
1)  ต่ากวํา 20 ปี
3)  26 - 31 ปี
5)  38 - 43 ปี
7)  50 - 55 ปี

2)
4)
6)
8)

 20 - 25 ปี
 32 - 37 ปี
 44- 49 ปี
 56 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา
1)  ประถมศึกษา
2)  มัธยมศึกษาตอนต๎น
3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4)  อนุปริญญาตรี/ปวส.
5)  ปริญญาตรี
6)  ปริญญาโท
7)  ปริญญาเอก
4. ปัจจุบันดารงตาแหนํง
1)  ผู๎อานวยการระดับสูง
2)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3)  นักวิชาการเงินและบัญชี
4)  นายชํางเครื่องกลอาวุโส
5)  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี
6)  ลูกจ๎างประจา/
พนักงานราชการ
7)  อื่น ๆ(ระบุ)................................................

-2ตอนที่ 2 ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการเลือก
รายการ
1. การให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตร ไมํได๎หมายความรวมถึงการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติด๎านการปศุสัตว์และด๎านการประมงด๎วย
2. การให๎ความชํวยเหลือด๎านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู๎ประสบภัย เป็นการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพื่อให๎ผู๎ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถชํวยเหลือ
ตนเองได๎เชํน การให๎ความชํวยเหลือเด็ก ผู๎สูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหน๎าครอบครัว
เสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ
3. ขอบเขตการใช๎จํายเงินทดรองราชการ ระเบียบ ฯ ได๎กาหนดให๎สํวนราชการมีวงเงินทด
รองราชการกรณีเดียว คือ กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น และได๎ประกาศเขตการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล๎ว
4. สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีวงเงินทดรองราชการ เพื่อ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการให๎ความชํวยเหลือหรือสนับสนุนการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติแหํงละ 20,000,000 บาท
5. ผู๎วําราชการจังหวัดสามารถจัดสรรวงเงินทดรองราชการให๎นายอาเภอได๎ตามความ
จาเป็นแตํไมํเกิน 50,000 บาท
6. การใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ของ
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสามารถใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิง
ปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได๎ ภายในวงเงินไมํเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
7. การใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต๎องประกาศ
เขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
8. การประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในจังหวัด หากไมํสามารถ
ประชุม ก.ช.ภ.จ. ได๎ทันทํวงที และผู๎วําราชการจังหวัดเห็นวําความเสียหายเป็นภัยพิบัติ
ตามระเบียบฯ ก็ให๎มีอานาจประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินไปกํอนได๎ โดยไมํต๎องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.
9. การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติของอาเภอ ต๎องเป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เกินวงเงินทดรอง
ราชการที่ผู๎วําราชการจังหวัดจัดสรรให๎ได๎

ใช่

ไม่ใช่

-3รายการ

ใช่

ไม่ใช่

10. การประชุม กชภจ. ต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
11. การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯมี
กาหนด 2 เดือนนับแตํวันที่เกิดภัย
12. กรณีมีเหตุจาเป็นไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือได๎ทันภายในกาหนดให๎ยื่นขอขยาย
ระยะเวลาการให๎ความชํวยเหลือตํอกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กํอนระยะเวลา
การให๎ความชํวยเหลือจะสิ้นสุดลงไมํน๎อยกวํา 15 วัน
13. พืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง คือการเพาะปลูกที่ไมํสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎
หรือได๎ผลผลิตไมํเกินร๎อยละ 20 ของผลผลิตที่เคยได๎รับในปีปกติ โดยเสียหายในบริเวณ
เดียวกันขนาดตั้งแตํ 25 ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแตํ 25 ตารางวา
ขึ้นไป
14. การจัดหาพัสดุที่จาเป็น ในการดารงชีพและความเป็นอยูํของประชาชน และใช๎เวลา
ดาเนินการหรือชํวยเหลือไมํเกิน 7 วัน ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างอยํางน๎อย
3 คน เพื่อทาหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดหาเจรจาตํอรองและตกลงราคากับผู๎มีอาชีพขาย
หรือรับจ๎างทางานนั้นโดยตรงในราคาซึ่งไมํสูงกวําราคาตลาดของท๎องที่ในชํวงเวลาที่ภัย
พิบัติเกิดขึ้น
15. สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต๎องจัดสํงใบสาคัญและเอกสารที่
เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินไปยังกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใน 30 วันนับแตํ
วันที่ได๎รับเงิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความรํวมมือมา ณ โอกาสนี้
นางประไพ ชูจิตต์ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุํนที่ 15

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ- สกุล

นางประไพ ชูจิตต์

วัน เดือน ปีเกิด

10 สิงหาคม 2506

ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พ.ศ. 2543

ประวัติการทางาน

- ปัจจุบันตาแหนํง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ปฏิบัติงาน สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
- สานักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงาน

