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ค าน า 
 

 การศึกษาเรื่อง ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม : กรณีศึกษา
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาฉบับนี้ เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยสํวนบุคคล
หลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุํนที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด๎านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการศึกษาเพ่ือ (1) ศึกษาความรู๎
ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทด
รองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสงขลา และ (2) ศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ที่มีผลตํอความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเตมิของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  

ผู๎ศึกษาหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารการศึกษาวิจัยสํวนบุคคลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตํอการ
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยไมํมากก็น๎อย  

 
 

  นางประไพ ชูจิตต์ 
 นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุํนที่ 15 

          เมษายน  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

 การศึกษาเรื่อง “ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม : กรณีศึกษาส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา” ฉบับนี้ ส าเร็จลงได๎ด๎วยดี ด๎วยความชํวยเหลืออยํางดีจาก ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล  เชาว์วัฒนกุล อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ดร.ปนัดดา ภูํเจริญศิลป์ และนางวชรพร 
เพชรสุวรรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจัยที่ได๎เสียสละเวลาให๎ค าปรึกษาและให๎ข๎อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใน
การศึกษาตลอดจนเป็นก าลังใจให๎กับผู๎วิจัยด๎วยดีเสมอมา ผู๎วิจัยจึงขอขอบพระคุณ เป็นอยํางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณ นาย............................... หัวหน๎าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดสงขลา และผู๎ให๎ข๎อมูลทุกทําน ที่ให๎ความกรุณาเสียสละเวลาในการให๎ข๎อมูล ข๎อคิดเห็นตํางๆ   
     สุดท๎ายขอขอบพระคุณและคณาจารย์ทุกทํานที่ได๎ประสิทธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาที่
ฝึกอบรม  ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาบุคลากรด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นแหลํงข๎อมูลด๎าน
ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง        
วําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม : กรณีศึกษาส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดสงขลา และกลุํมตัวอยําง จนท าให๎งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงด๎วยดี  

 
 

    นางประไพ  ชูจิตต์ 
 นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุํนที่ 15 
                                                                  เมษายน  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 การศึกษาเรื่อง “ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม: กรณีศึกษาส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาความรู๎ความเข๎าใจด๎านการ
ปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 
2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และ 
(2) ศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ที่มีผลตํอความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัด
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช๎แบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือใน
การวิจัยมีลักษณะค าถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ (check-list) โดยผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลจากการ
ส ารวจกลุํมตัวอยํางจากแบบสอบถาม จ านวน 50 ชุด โดยวิธีสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย โดยสรุปผลการศึกษาได๎ 
ดังนี้  
 1. ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยสํวนใหญํ 
มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติ งานด๎านการให๎ควา มชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในระดับสูงจ านวน  
39 คน คิดเป็นร๎อยละ 78.00 รองลงมามีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยในระดับปานกลาง จ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.00 และมีความรู๎ความเข๎าใจในระดับต่ า 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.00 
 2. กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความเข๎าใจ เรื่องการจัดหาพัสดุที่จ าเป็น ในการด ารงชีพและความเป็นอยูํ
ของประชาชนและใช๎เวลาด าเนินการหรือชํวยเหลือไมํเกิน 7 วัน ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างอยําง
น๎อย 3 คน เพ่ือท าหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดหาเจรจาตํอรองและตกลงราคากับผู๎มีอาชีพขายหรือรับจ๎าง
ท างานนั้นโดยตรงในราคาซึ่งไมํสูงกวําราคาตลาดของท๎องที่ในชํวงเวลาที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น  ร๎อยละ 92 รองลงมา
คือ ประเด็นที่วําการประชุมคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (  กชภจ.) ต๎องมี
กรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ร๎อยละ 90  
 3. กลุํมตัวอยํางมีความเข๎าใจหรือตอบถูกน๎อยที่สุด ในประเด็นที่วํา ส านักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดต๎องจัดสํงใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินไปยังกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ได๎รับเงิน กลุํมตัวอยํางตอบถูกร๎อยละ 60 ซึ่งจริงๆ แล๎วประเด็นนี้ต๎องภายใน 30 
วันท าการนับแตํวันที่ได๎รับเงิน  
 4. การศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ที่มีผลตํอความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ของ
เจ๎าหน๎าที่ในสังกัดส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลไมํวําจะเป็น
ปัจจัยด๎านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหนํง ไมํมีผลตํอระดับความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความ



 

ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติมเลย อาจเป็นเพราะวําทุกคนในส านักงานได๎มีการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารและการถํายทอดองค์ความรู๎อยําง
ตํอเนื่องและเข๎าถึงข๎อมูลได๎เทําเทียมกัน 
 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ควรน าผลการวิจัยไปใช๎เป็นแนวทางการให๎ความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาในด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบั ติ โดยมุํงเน๎นให๎ทุกคนได๎
รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมายตํอไป 
  2. ควรน าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ใน
ประเด็นที่ยังเข๎าใจไมํถูกต๎องให๎มีการเข๎าใจให๎ถูกต๎องและเพ่ิมเติมองค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช๎ในการ
ปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งตํอไป ผู๎วิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่นําศึกษาคือการศึกษาความพึง
พอใจของผู๎รับบริการในการให๎ความชํวยเหลือวํามีระดับความพึงพอใจในระดับใดเพ่ือที่จะได๎น าข๎อมูลมา
พัฒนาการให๎บริการตํอไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นในแตํละครั้งที่ผํานมา ไมํวําจะ เกิดจาก 
ธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนุษย์  ได๎เพ่ิมสถิติสูงขึ้น และนับวันจะทวีความรุนแรงและมีความ
สลับซับซ๎อนเป็นอยํางยิ่ง กํอให๎เกิดความเสียหาย ความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย์สินและสภาพแวดล๎อมเป็น อยําง
มาก สืบเนื่องมาจากปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมของโลก อุณหภูมิของ
โลกมีสํวนท าให๎สภาพอากาศเสื่อมโทรมและท าให๎เกิดปรากฏการณ์ตําง ๆ อันได๎แกํ การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล๎อม เชํน สภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) หรือภาวะโลกร๎อน เป็นเหตุให๎ อุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติการใช๎ทรัพยากรอยํางขาดความตระหนัก รวมถึง
โครงสร๎างพ้ืนฐานที่ออกแบบไมํสอดคล๎องกับผังเมือง จากที่กลําวมาล๎วนแตํ เป็นสาเหตุให๎เกิดภัยพิบัติได๎ ทั้งสิ้น 
ซึ่งภัยพิบัติตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เราจะเห็นได๎ วําภัยพิบัติที่เกิดขึ้น นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น เชํน 
คลื่นสึนามิ พายปุาบึก ถึงแม๎วําจะไมํได๎ มีต๎นก าเนิดจากประเทศของเราก็ตาม แตํก็มีสํวนที่ท าให๎เราได๎ รับความ
เสียหายเชํนเดียวกัน หรือภัยพิบัติอุทกภัยครั้งใหญํ ของประเทศไทย เมื่อปี 2554 ซึ่งสํงผลให๎ ประเทศไทยได๎รับ
ความสูญเสียมากมายทั้งด๎านชีวิต บ๎านเรือน ทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์ ตําง ๆ สํงผลให๎ เศรษฐกิจของ
ประเทศตกต่ า ดังนั้น การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องได๎รับการชํวยเหลือ 
ให๎สามารถดูแลตัวเองได๎ ในเบื้องต๎น ฉะนั้น หนํวยงานภาครัฐจึงต๎องมีระเบียบ หลักเกณฑ์ ตําง ๆ เพ่ือมา
ก าหนดให๎การด าเนินการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยมีมาตรฐาน และความเป็นธรรมอยํางเทําเทียมกัน 
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติพ.ศ.2556 และที่แก๎ไ ข
เพ่ิมเติม เป็นระเบียบซึ่งใช๎ส าหรับให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยพิบัติขึ้นมา เพ่ือแสดงให๎
เห็นถึงความเทําเทียมกัน ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในฐานะผู๎วิจัยเป็นข๎าราชการ กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และได๎ปฏิบัติงานในส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

 ดังนั้น ในการปฏิบัติงานจะต๎องปฏิบัติในหลายๆ ด๎าน แตํโดยภารกิจหลักที่ปฏิบัติกันอยูํจะต๎ อง
เกี่ยวข๎องกับภัยพิบัติซึ่งท าให๎เราได๎ เรียนรู๎ ถึงการจัดการภัยพิบัติ ทั้งกํอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังการเกิด
ภัย วําจะต๎องด าเนินการในแตํละกระบวนการอยํางไร และเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นมาแล๎วเราจะต๎องปฏิบัติให๎ดีที่สุด 
การชํวยเหลือประชาชนขณะเกิดภัย รวมทั้ง การติดตํอประสานงานกับหนํวยงานภายนอกตําง ๆ ท า ให๎ได๎รับ
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานทั้งกับประชาชนผู๎ประสบภัย กับหนํวยงานภายนอกที่จะต๎องมีการบูร
ณาการงานรํวมกัน เพ่ือให๎การปฏิบัติงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและ สัมฤทธิ์ผล  การที่เราจะปฏิบัติงานให๎
เป็นที่ยอมรับ เจ๎าหน๎าที่จะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานชํวยเหลือประชาชน และปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึงนโยบายหลัก ของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได๎วางไว๎  



 

 ผู๎ท าการวิจัยจึงศึกษาเรื่องความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม
ระเบียบการทรวงการคลังวําด๎วย เงินทดรองราชการ พ.ศ.2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมของส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เนื่องจากภัยพิบัติในปัจจุบันมีความซับซ๎อนเพ่ิมมากขึ้นและประชาชนได๎รับ
ผลกระทบเป็นวงกว๎าง ประกอบกับการตรวจสอบขององค์กรการตรวจสอบ เชํน ส านักงานการตรวจเงิน
แผํนดิน ได๎มีการตรวจสอบการใช๎จํายเงินทดรองราชการฯอยํางเข๎มงวด ผู๎ปฏิบัติจึงจ าเป็นต๎องมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรอง ราชการ พ.ศ. 2556  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ที่มีผลตํอความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมของ
เจ๎าหน๎าที่ในสังกัดส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  

ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1. เจ๎าหน๎าที่ของส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
 2. ความคิดเห็นของผู๎ปฏิบัติงานและที่เกี่ยวกับความรู๎ ทักษะ ในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ศึกษาส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการศึกษา 3 เดือน ตั้งแตํเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 

 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต๎น ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหนํง  
 ตัวแปรตาม คือ ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความรู๎ในการให๎ความชํวยเหลื อ
ผู๎ประสบภัย 
 
 
 



 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

 ผลจากการศึกษามีประโยชน์ ตํอการปฏิบัติงานและฝุายที่เกี่ยวข๎องดังนี้คือ 
 1.ท าให๎ทราบถึงความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัด
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
 2. ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาสามารถน าข๎อมูลไปใช๎เป็นแนวทางในการ
พัฒนางานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง “ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม : กรณีศึกษาส านักงาน
ปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลามีแนวคิดทฤษฎีระเบียบกฎหมายที่ใช๎ในการศึกษาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
 1.ระเบียบกระทรวงการคลังวํา ด๎วยเงินทดรองราชการ เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
 2.หลักเกณฑ์การใช๎จํายตามระเบียบกระทรวงการคลังวํา ด๎วยเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือภัยพิบัติ
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 
 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2556 นี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต๎นมา และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมที่ใช๎ประกาศเมื่อวันที่  19 
พฤษภาคม  2559 โดยให๎ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย เงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือ ผู๎ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย เงินทดรองราชการ เพ่ือชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552 โดยมีเนื้อหาในหมวดตําง ๆ ตามระเบียบดังนี้ 
 ตามข๎อ 5 ในระเบียบนี้ได๎ก าหนดความหมายของค าศัพท์ตํางๆ ได๎แกํ  “ภัยพิบัติ” หมายความวํา      
สาธารณภัยอันได๎แกํ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล๎ง ภาวะฝนแล๎ง ฝนทิ้งชํวง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟ
ปุา ภัยที่เกิดจากโรค หรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติภัยสงครามและภัยอัน
เนื่องมาจากการกระท าของผู๎กํอการร๎ายกองก าลังจากนอกประเทศตลอดจนภัยอ่ืนๆ ไมํวํา เกิดจากธรรมชาติหรือ  
มีบุคคลหรือสัตว์ ท าให๎เกิดขึ้นซึ่งกํอให๎เกิดอันตรายแกํชีวิตรํางกายของประชาชนหรือกํอให๎เกิดความเสียหายแกํ



 

ทรัพย์สินของประชาชน “ฉุกเฉิน” หมายความวํา เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันดํวนหรือเป็นที่คาดหมายวําจะเกิดขึ้นใน
เวลาอันใกล๎ และจ าเป็นต๎องรีบแก๎ไขโดยฉับพลัน 
  “ผู๎ประสบภัยพิบัติ” หมายความวําผู๎ได๎รับความเดือดร๎อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แตํไมํ
รวมถึงสํวนราชการหรือหนํวยงานของรัฐ 
 “การให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตร” ให๎หมายความรวมถึง การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ 
ด๎านการปศุสัตว์และด๎านการประมงด๎วย 
 “การให๎ความชํวยเหลือด๎านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย”หมายความวําการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในระยะสั้นเพ่ือให๎ผู๎ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถชํวยตนเองได๎ เชํน การให๎ความ
ชํวยเหลือเด็กสูงอายุหรือคนพิการซึ่งหัวหน๎าครอบครัวเสียชีวิตพิการหรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนย๎าย
ครอบครัวและการสํงเสริมอาชีพระยะสั้นแกํครอบครัวของผู๎ประสบภัยพิบัติเป็นต๎น ตลอดจนการให๎ค าปรึกษา
แนะน าและการสํงตํอให๎แกํหนํวยงานผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบอันเป็นการจ าเป็น เพ่ือให๎การด ารงชีวิตเข๎าสูํสภาวะปกติ
โดยเร็ว 
 “การให๎ความชํวยเหลือด๎านการแพทย์และการสาธารณสุข”หมายความวํา การให๎ความชํวยเหลือ 
ผู๎ประสบภัยด๎านกายและจิตซึ่งประกอบด๎วยการรักษาพยาบาลการสงเสริมสุขภาพการปูองกันและ ควบคุมโรคการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการสาธารณสุขที่จ าเป็นเพ่ือให๎การด ารงชีวิตเข๎าสูํสภาวะปกติโดยเร็ว 
 หมวด 1 เงินทดรองราชการ 
 ข๎อ 8 ให๎สํวนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในการให๎ความ
ชํวยเหลือหรือสนับสนุนการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในระหวํางที่ยังไมํได๎รับเงิน งบประมาณรายจําย
ดังนี้ 
 (1) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส านักนายกรัฐมนตรี100,000,000 บาท 
 (2) ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงกลาโหม 50,000,000 บาท 
 (3) ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10,000,000 บาท 
 (4) ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50,000,000 บาท 
 (5) ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย 50,000,000 บาท 
 (6) ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข 10,000,000 บาท 
 (7) กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000,000 บาท 
 (8) ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแหํงละ 20,000,000 บาท กรณีเกิดภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังมีอ านาจอนุมัติให๎สํวนราชการอื่นมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได๎ ตามความเหมาะสมจ าเป็นและกรณีที่ วงเงินทดรองราชการไมํพอให๎สํวนราชการ
ดังกลําวหรือสํวนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถขอขยายวงเงิน ทดรองราชการเพ่ิมโดยตรงตํอกระทรวงการคลังได๎ 
แล๎วให๎รายงานการอนุมัติดังกลําวให๎นายกรัฐมนตรี ทราบ 
 ข๎อ 9 การอนุมัติจํายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามข๎อ 8 ให๎เป็นอ านาจของผู๎ด ารงต าแหนํง 
ดังตํอไปนี้ 



 

 (1) นายกรัฐมนตรีส าหรับกรณีตามข๎อ 8 (1) 
 (2) ปลัดกระทรวงกลาโหมส าหรับกรณีตามข๎อ 8 (2) 
 (3) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส าหรับกรณีตามข๎อ 8 (3) 
 (4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส าหรับกรณีตามข๎อ 8 (4) 
 (5) ปลัดกระทรวงมหาดไทยส าหรับกรณีตามข๎อ 8 (5) 
 6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส าหรับกรณีตามข๎อ 8 (6) 
 (7) อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยส าหรับกรณีตามข๎อ 8 (7) 
 (8) ผู๎วําราชการจังหวัดส าหรับกรณีตามข๎อ 8 (8) เว๎นแตํ การอนุมัติจํายเงินทดรอง ราชการของอ าเภอ
หรือกิ่งอ าเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให๎ ให๎เป็นอ านาจของนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ ผู๎เป็นหัวหน๎าประจ า        
กิ่งอ าเภอแล๎วแตํกรณ ี
 ผู๎มีอ านาจอนุมัติจํายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่งอาจมอบหมายให๎บุคคลอ่ืนซึ่งเป็น ข๎าราชการใน
สังกัดอนุมัติจํายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได๎  
 ในกรณีที่มีเหตุอันควรคาดหมายได๎วํา จะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในจังหวัดใดและมีความเป็นต๎อง
เตรียมเงินสดไว๎ เพ่ือใช๎จํายในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการให๎ผู๎วําราชการจังหวัดนั้น มีอ านาจ
เบิกเงินทดรองราชการตามข๎อ 8 (8) ไว๎ เพ่ือส ารองจํายได๎ตามความเหมาะสมจ าเป็นและเมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
สิ้นสุดลงให๎น าเงินที่เหลือสํงคืนคลัง 
 ข๎อ 10 ให๎สํวนราชการตามข๎อ 8 ยุติการอนุมัติจํายเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นกํอนดังตํอไปนี้ 
 (1) เมื่อสํวนราชการตามข๎อ 8 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายจํายเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแล๎ว 
 (2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให๎ความชํวยเหลือตามประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน 
 (3) มีการประกาศยุติการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือผู๎วําราชการจังหวัดแล๎วแตํกรณี 
 หมวด 2 คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 ข๎อ11 ให๎จังหวัดแตํงตั้งคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติระดับอ าเภอหรือกิ่ง อ าเภอ
คณะหนึ่งเรียกวํา“คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติอ าเภอ”เรียกโดยยํอวํา “ก.ช.ภ.อ.”หรือ
“คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกิ่งอ าเภอ”เรียกโดยยํอวํา“ก.ช.ภ.กอ.” แล๎วแตํกรณีประกอบด๎วย
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู๎เป็นหัวหน๎าประจ ากิ่งอ าเภอเป็นประธานกรรมการ หัวหน๎าสํวนราชการประจ าอ าเภอ
หรือกิ่งอ าเภอที่เกี่ยวข๎อง หรือผู๎แทนไมํเกินสี่คนผู๎แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคนผู๎แทนกรมปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยหนึ่งคน ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการและ
ปลัดอ าเภอหัวหน๎าฝุายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ข๎อ 12 ให๎ ก.ช.ภ.อ.หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 
 (1) ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอแล๎วแตํ  



 

กรณีและความต๎องการรับความชํวยเหลือด๎านตําง ๆ ของผู๎ประสบภัยพิบัติโดยจัดท าบัญชีเป็นประเภทไว๎  
 (2) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในด๎านตําง  ๆ ตามที่ องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแตํละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอ านาจ
หน๎าที่ที่กฎหมายก าหนด 
 (3) พิจารณาชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 (4) ประสานงานและรํวมด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ.หรือ ก.ช.ภ.กอ. อ่ืน ในกรณี
ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอ าเภอหรือหลายกิ่งอ าเภอ 
 (5) รายงานผลการส ารวจตาม (1) และการแก๎ไขความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วให๎ 
ก.ช.ภ.จ.ทราบหรือเพ่ือพิจารณาด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตํอไป 
 (6) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติเพ่ือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานและให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มอบหมายแล๎วแตํกรณี                    
 ข๎อ 13 ให๎จังหวัดแตํงตั้งคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดคณะหนึ่ง 
เรียกวํา “คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจังหวัด”เรียกโดยยํอวํา “ก.ช.ภ.จ.”ประกอบด๎วยผู๎วํา
ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและ    ผังเมืองจังหวัดผู๎แทน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์หนึ่งคน ผู๎แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู๎แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู๎แทนกระทรวงสาธารณสุข    หนึ่งคน ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหนึ่งคน 
ผู๎แทนสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไมํเกินสี่คน ประธานหอการค๎าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดหรือผู๎แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และหัวหน๎าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 ข๎อ 14 ให๎ ก.ช.ภ.จ. มีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 
 (1)  ตรวจสอบและกลั่นกรองการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติด๎านตําง ๆ ตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ 
ก.ช.ภ.กอ. ได๎ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแตํละพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน๎าที่ที่
กฎหมายก าหนด 
 (2)  พิจารณาชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 (3)  ระดมสรรพก าลังควบคุมเรํงรัดและประสานงานระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ในการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติเพ่ือให๎ผู๎ประสบภัยพิบัติได๎รับความชํวยเหลืออยํางรวดเร็วทั่วถึงและไมํซ้ าซ๎อน  
 (4)  พิจารณาอนุมัติคําใช๎จํายในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติส าหรับสํวนราชการหรือ หนํวยงานอ่ืน
ของรัฐที่ไมํมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แตํจ าเป็นต๎อง ด าเนินการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ. 
 (5) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ก าลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ ยานพาหนะ
และอ่ืนๆที่จ าเป็นจากสํวนกลางในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกินกวําความสามารถของจังหวัด 
 (6)  ประสานงานและรํวมด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อ่ืนในกรณี                 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด 



 

 (7)  รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัด การแก๎ไขความเดือดร๎อนเฉพาะ
หน๎าที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วและโครงการขอรับการสนับสนุนการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจาก 
สํวนกลางให๎กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพ่ือพิจารณาด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
ตํอไป 
 (8)  พิจารณาประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรํวมกับ 
ผู๎วําราชการจังหวัด  
 ข๎อ15 การประชุมคณะกรรมการตามข๎อ 11 หรือข๎อ 13 ต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมคราวใดถ๎าประธานกรรมการ ไมํมาประชุมหรือไมํ
อาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ให๎กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม มติของที่ประชุมให๎
ถือเสียงข๎างมาก กรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทํากันให๎ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 หมวด 3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 ข๎อ 16 การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวางหลักเกณฑ์  
ส าหรับสํวนราชการในการด าเนินการชํวยเหลือ โดยเรํงดํวนตามความจ าเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉินขึ้นในท๎องที่หนึ่งท๎องที่ใดโดยมุํงหมายที่จะบรรเทาความเดือดร๎อน  เฉพาะหน๎าของผู๎ประสบภัยพิบัติแตํมิได๎
มุํงหมายที่จะชดใช๎ความเสียหายให๎แกํผู๎ใด 
 ข๎อ 17 การใช๎จํายเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบนี้ต๎อง
เป็นคําใช๎จํายที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยูํของประชาชน หรือเป็นการซํอมแซมให๎คืนสูํ  สภาพเดิมอัน
เป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าโดยไมํสามารถใช๎จํายเงินทดรองราชการเพ่ือสร๎าง สิ่งกํอสร๎างหรือ
สาธารณูปโภคที่ถาวรหรือกํอสร๎างใหมํได๎  
 (1)  ระดมสรรพก าลังควบคุมเรํงรัดและประสานงานระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ในการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติเพ่ือให๎ผู๎ประสบภัยพิบัติได๎รับความชํวยเหลืออยํางรวดเร็วทั่วถึงและไมํซ้ าซ๎อน  
 (2)  พิจารณาอนุมัติคําใช๎จํายในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติส าหรับสํวนราชการหรือ หนํวยงานอ่ืน
ของรัฐที่ไมํมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแตํจ าเป็นต๎อง ด าเนินการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ. 
 (3)  จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ก าลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ยานพาหนะ
และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นจากสํวนกลางในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกินกวําความสามารถของจังหวัด 
 (4)  ประสานงานและรํวมด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อ่ืน  ในกรณี                   
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด 
 (5)  รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัดการแก๎ไขความเดือดร๎อนเฉพาะ
หน๎าที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วและโครงการขอรับการสนับสนุนการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจากสํวนกลางให๎กรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพ่ือพิจารณาด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตํอไป 
 (6)  พิจารณาประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรํวมกับผู๎วําราชการ
จังหวัด ข๎อ 15 การประชุมคณะกรรมการตามข๎อ 11 หรือข๎อ 13 ต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของ



 

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมคราวใด ถ๎าประธานกรรมการ ไมํมาประชุมหรือไมํอาจ
ปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ให๎กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม มติของที่ประชุมให๎ถือ
เสียงข๎างมาก กรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทํากันให๎ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 ข๎อ 18 เมื่อเป็นที่คาดหมายวําจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล๎ และจ าเป็นต๎องรีบ
ด าเนินการโดยฉับพลันให๎สํวนราชการดังตํอไปนี้ อาจใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้ง ภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินนั้นได๎ โดยไมํต๎องประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไมํเกิน 
10,000,000 บาท 
 ในกรณีกรุงเทพมหานครให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอธิบดีกรม
ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู๎มีอ านาจอนุมัติจํายเงิน 
 (1)  ในกรณีจังหวัดอ่ืนให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดย
ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎มีอ านาจอนุมัติจํายเงินทั้งนี้ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล๎ว แตํยัง
ไมํสามารถปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกลําวได๎ ก็ให๎ประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให๎ด าเนินการตามข๎อ 20 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมํใช๎บังคับกับการปูองกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดจาก โรคหรือการระบาดของสัตว์ หรือพืชทุกชนิดทั้งนี้ให๎ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด าเนินการตาม ข๎อ 19 
 ข๎อ 19 การปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจากภัยที่
เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิดให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช๎จํายจากเงินงบประมาณของ
หนํวยงานกํอน เมื่อไมํสามารถปูองกันได๎และเกิดโรคหรือการแพรํระบาดแล๎วและงบประมาณไมํเพียงพออาจใช๎
จํายจากเงินทดรองราชการตามข๎อ 8 (4) ได๎  
 ข๎อ 20 เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท๎องที่ใดให๎ผู๎มีอ านาจด าเนินการประกาศให๎ท๎องที่นั้น เป็น
เขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ ดังตํอไปนี้ 
 (1)  กรณีเกดิในกรุงเทพมหานครให๎เป็นอ านาจของอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (2)  การประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต๎องก าหนดพ้ืนที่และ
ระยะเวลาของการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัตินั้นด๎วย ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ี
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังในการประกาศเขตการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดอ่ืน ๆ หากไมํสามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได๎ทันทํวงทีและผู๎วํา
ราชการจังหวัดเห็นวําความเสียหายดังกลําวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดก็ให๎มีอ านาจ
พิจารณาประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปกํอนได๎ โดยไมํต๎องขอความเห็นชอบ
จาก ก.ช.ภ.จ. 
 ข๎อ 21 เมื่อได๎มีการประกาศตามข๎อ 20 แล๎ว ให๎สํวนราชการหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการ 
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในหมวดนี้ 
 ข๎อ 22 การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให๎ด าเนินการดังตํอไปนี้ 



 

 (1)  ให๎กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติทุกด๎าน  เว๎นแตํการ
ให๎ความชํวยเหลือด๎านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย การให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตรหรือการให๎
ความชํวยเหลือด๎านการแพทย์และการสาธารณสุขให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของสํวน ราชการตามข๎อ 8 (3) (4) และ (6) 
แล๎วแตํกรณ ี
 (2) กรณีสํวนราชการหรือหนํวยงานอื่นของรัฐซึ่งไมํมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินได๎ รับการร๎องขอให๎ชํวยเหลือหรือถูกสั่งการให๎ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติให๎ขอรับการสนับสนุน
จากกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเว๎นแตํ การให๎ความชํวยเหลือด๎านสังคมสงเคราะห์ และฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย
การให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตรหรือการให๎ความชํวยเหลือด๎านการแพทย์ และการสาธารณสุขให๎เป็นอ านาจ
หน๎าที่ของสํวนราชการตามข๎อ 8 (3) (4) และ (6) แล๎วแตํกรณ ี
 (3)  กรณีที่มี เหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ ให๎ส านักเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรีหรือส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทยให๎การสนับสนุนเงินทดรองราชการเพ่ือ ชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแกํสํวนราชการตามข๎อ 8 (3) (4) (6) และ (7) โดยไมํต๎องให๎สํวนราชการดังกลําว
ขอรับการสนับสนุนกํอนได๎  
 (4)  กรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติและกระทรวงกลาโหมได๎รับการร๎องขอหรือถูก
สั่งการหนํวยงานดังกลําวสามารถด าเนินการให๎ความชํวยเหลือได๎ โดยตรง 
 ข๎อ 23 การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในจังหวัดอ่ืนให๎ด าเนินการดังตํอไปนี้ 
 (1) ให๎อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอแล๎วแตํกรณีด าเนินการให๎ความชํวยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.
กอ. แล๎วแตํกรณีภายในวงเงินทดรองราชการ เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่ผู๎วําราชการจังหวัด
จัดสรรให๎และในกรณีที่มีความจ าเป็นต๎องใช๎เงินเพ่ือด าเนินการชํวยเหลือ ผู๎ประสบภัยพิบัติมากกวําวงเงินที่ได๎รับ
จัดสรรให๎อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากจังหวัดและให๎ผู๎วําราชการจังหวัดอนุมัติการจํายเงิน
ทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการให๎ความชํวยเหลือดังกลําว
หรือด าเนินการให๎ความชํวยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.จ. ในกรณีที่ไมํสามารถประชุม ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ 
ก.ช.ภ.จ. แล๎วแตํกรณี ได๎ทันทํวงทีถ๎านายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ ผู๎เป็นหัวหน๎าประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู๎วําราชการ
จังหวัดแล๎วแตํกรณีเห็นวําความเสียหายดังกลําวเป็นไปตามระเบียบนี้ก็ให๎ มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการให๎ความ
ชํวยเหลือไปกํอนได๎โดยไมํต๎องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลําว 
 (2) ในกรณีสํวนราชการหรือหนํวยงานอ่ืนของรัฐซึ่งไมํมีวงเงินทดรองราชการ เพ่ือชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได๎รับการร๎องขอให๎ชํวยเหลือหรือถูกสั่งการให๎ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ ให๎ขอรับ
การสนับสนุนจากจังหวัด 
 (3)  ในกรณีที่ มีความจ า เป็นเพ่ือชํวยเหลือผู๎ ประสบภัยพิบัติและกรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหรือกระทรวงกลาโหมแล๎วแตํกรณี ได๎รับการร๎องขอหรือถูกสั่งการให๎หนํวยงานดังกลําว สามารถ
ด าเนินการให๎ความชํวยเหลือได๎โดยตรงและรายงานให๎ ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ.ทราบ ตํอไป เว๎นแตํใน
กรณีการให๎การสนับสนุนและชํวยเหลือในด๎านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ยานพาหนะ และสิ่งอ่ืนๆเพื่อใช๎ใน



 

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถ ด าเนินการให๎ความชํวยเหลือ
ได๎ โดยไมํต๎องร๎องขอ 
 (4) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติให๎กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจโอนเงินทดรองราชการเพ่ือ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให๎แกํจังหวัดเพ่ือใช๎ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ ประสบภัยพิบัติได๎ตาม
ภารกิจของสํวนราชการเจ๎าของเงินโดยไมํต๎องให๎จังหวัดขอรับการสนับสนุนกํอนได๎  
 (5) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ ในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติให๎ ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจโอนเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ให๎แกํจังหวัดโดยไมํต๎องให๎จังหวัดขอรับการสนับสนุนกํอนได๎  การโอนเงินทดรองราชการ เพ่ือชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให๎แกํจังหวัด ให๎ด าเนินการตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
 ข๎อ 24 การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอ่ืนให๎ ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงกลาโหมหรือหนํวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได๎รับ
มอบหมายด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามข๎อตกลงรํวมกันระหวํางกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณเพ่ือให๎ความชํวยเหลือเป็นไป
โดยทั่วถึง และไมํซ้ าซ๎อนกัน การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข  
ที่กระทรวงกลาโหมก าหนด โดยความเห็นชอบ ของกระทรวงการคลัง  
 ข๎อ 25 การขอรับการสนับสนุนการให๎ความชํวยเหลือตามข๎อ 22 และข๎อ 23 ให๎ท าเป็นหนังสือซึ่งอยําง
น๎อยให๎มีรายการดังตํอไปนี้ 
 (1) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 (2) วันเดือนปี ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและวันเดือนปี ที่เกิดความเสียหาย 
 (3) สถานที่เกิดเหตุ (ให๎ระบุชื่อถนนหมูํบ๎าน/ต าบล/อ าเภอ) 
 (4) จ านวนผู๎ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ 
 (5) ความเสียหายโดยประมาณ เชํน จ านวนบ๎านเรือนที่เสียหายทรัพย์สินที่เสียหายรวมทั้ง 
มูลคําความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณจ านวนผู๎บาดเจ็บผู๎เสียชีวิต เป็นต๎น 
 (6) การชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าที่ได๎ด าเนินการไปแล๎ว 
 (7) ความต๎องการในการขอรับความชํวยเหลือหรือสนับสนุนการให๎ความชํวยเหลือกรณีที่มีความจ าเป็น
เรํงดํวน ไมํอาจขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสือได๎ให๎ขอรับการสนับสนุนการให๎ความชํวยเหลือ โดย เครื่องมือ
สื่อสารใดๆ หรือโดยวิธีอ่ืนใดและให๎ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลัง โดยดํวนที่สุด การขอรับการสนับสนุนระหวําง
สํวนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให๎สํวนราชการท าสัญญายืมเงินตามระเบียบของทางราชการ 
 ข๎อ 26 เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติให๎สํวนราชการระหวําง 
สํวนราชการ หรือหนํวยงานอื่นของรัฐด๎วยกันกับเอกชนและองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข๎อง อยํางใกล๎ชิดเพ่ือให๎ความ
ชํวยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไมํซ้ าซ๎อนกัน 



 

 หมวด 4 การจ่ายและการชดใช้เงินทดรองราชการ 
 ข๎อ 27 การจํายเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให๎จํายเป็น คําใช๎จํายตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด หากมีความจ าเป็นต๎องจํายนอกเหนือหลักเกณฑ์ 
ตามวรรคหนึ่งต๎องได๎รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกํอน 
 ข๎อ 28 เมื่อผู๎มีอ านาจตามข๎อ ๙ อนุมัติการจํายเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉินแล๎วให๎สํวนราชการตามข๎อ ๘ เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ เพ่ือส ารองจํายไปพลางกํอน ตามท่ี
ก าหนดในระเบียบนี้ 
 ข๎อ 29 ในการจํายเงินรายใด ผู๎ รับเงินมิ ได๎ออกใบเสร็จรับเงินให๎ ไว๎ เป็นหลักฐานหรือมิ ได๎                      
ลงลายมือชื่อไว๎ ในสมุดทะเบียนที่ ใช๎ เป็นหลักฐานการจําย เงินของทางราชการให๎ผู๎ รับเงินท าใบส าคัญ                
รับเงิน ตามระเบียบของทางราชการ 
 ข๎อ 30 กรณีสํวนราชการตามข๎อ 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ได๎จํายเงินทดรองราชการเพ่ือ 
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล๎วให๎ด าเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจํายเพื่อ ชดใช๎ 
เงินทดรองราชการดังนี้ 
 (1) รวบรวมใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินเพ่ือสํงให๎ ส านักงบประมาณภายในสามสิบ
วันท าการนับแตํ วันที่ได๎ รับเงินจากคลังเมื่อส านักงบประมาณได๎ รับใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการ
จํายเงินแล๎วให๎ ด าเนินการจัดสรรเงินงบประมาณรายจํายเพ่ือชดใช๎ เงินทดรองราชการโดยเร็ว 
 (2) เมื่อได๎จํายเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล๎วให๎ จัดท ารายงาน
การใช๎จํายเงินซึ่งผู๎มีอ านาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบส าคัญต๎นฉบับไว๎ที่สํวนราชการ 
นั้นเพ่ือให๎ ส านักงานการตรวจเงินแผํนดินตรวจสอบ ข๎อ 31 กรณีสํวนราชการหรือหนํวยงานอ่ืนของรัฐที่ได๎รับการ
สนับสนุนหรือได๎รับโอนเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากสํวนราชการตามข๎อ 8 
ให๎ สํวนราชการหรือ หนํวยงานอ่ืนของรัฐดังกลําวสํงใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินมายังสํวน
ราชการเจ๎าของเงินภายในสามสิบวันท าการนับแตํวันที่ได๎รับเงินและให๎สํวนราชการเจ๎าของเงินเรํงด าเนินการ
รวบรวม ใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินเพ่ือสํงให๎ส านัก งบประมาณตามวิธีการในข๎อ 30 ทั้งนี้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจําย เพ่ือชดใช๎เงินทดรองราชการ จะต๎องเสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวันท าการ กรณีกระทรวงกลาโหมได๎จัดสรรเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินให๎แกํหนํวยงานในสังกัด หรือกรณีส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือชดใช๎เงินทดรองราชการให๎ หนํวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือ ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สํงใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินมายังส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหม หรือกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แล๎วแตํกรณีภายในสามสิบวันท าการนับแตํ วันที่ได๎รับ
เงินและให๎ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงกลาโหม หรือกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเรํงด าเนินการ
รวบรวมใบส าคัญ และเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินเพ่ือสํงให๎ ส านักงบประมาณตามวิธีการในข๎อ 30 ทั้งนี้
ระยะเวลาในการด าเนินการขอรับการจัดสรร เงินงบประมาณรายจํายเพ่ือชดใช๎ เงินทดรองราชการจะต๎องเสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวันท าการ 



 

 ข๎อ 32 ให๎สํวนราชการจัดท ารายงานการจํายเงินทดรองราชการสํงไปยังคณะผู๎บริหารการคลัง ประจ า
จังหวัดหรือคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช๎จํายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังแล๎วแตํ  กรณีตามแบบ
และเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 ข๎อ 33 ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเดือนสิงหาคม และกันยายน และได๎จํายเงินทดรอง 
ราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล๎วแตํไมํสามารถจัดงบประมาณรายจํายเพ่ือชดใช๎         
เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได๎ทัน ให๎น าไปขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจํายชดใช๎ ใน ปีงบประมาณ
ถัดไปโดยให๎ถือวําเป็นคําใช๎จํายที่ได๎รับอนุมัติให๎กํอหนี้ผูกพันเกินกวําหรือนอกเหนือไปจากที่ ก าหนดไว๎             
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม 
 ข๎อ 34 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินในเรื่องใดที่มิได๎ ก าหนดไว๎ในระเบียบนี้ให๎ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
ของทางราชการ 
  1.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภั ยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๕) แหํงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว๎ ดังตํอไปนี้ 
  ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป 
  ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๕ แหํงระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน 
  “ภัยพิบัติ” หมายความวํา สาธารณภัยดันได๎แกํ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล๎ง ภาวะฝนแล๎ง    
ฝนทิ้งชํวง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปุา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัย
อันเกิดจากโรคที่แพรํหรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระท า
ของผู๎กํอการร๎าย กองก าลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ ไมํวําเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให๎
เกิดขึ้น ซึ่งกํอให๎เกิดอันตรายแกํชีวิต รํางกายของประชาชน หรือกํอให๎เกิดความเสียหายแกํทรัพย์สินของ
ประชาชน 
  ข๎อ ๔ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๓๐ แหํงระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ เพ่ือ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน 
  “กรณีสํวนราชการตามข๎อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ไมํจํายเงินทดรองราชการ เพ่ือ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล๎ว ให๎ด าเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจําย เพื่อชดใช๎เงินทด
รองราชการ ดังนี้ 



 

 (๑) รวบรวมใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงิน เพ่ือสํงให๎กรมบัญชีกลางภายในสามสิบวัน
ท าการนับแตํวันที่ได๎รับเงินจากคลัง เมื่อกรมบัญชีกลางได๎รับใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินแล๎ว
ให๎ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกลําว เมื่อถูกต๎องครบถ๎วนแล๎วให๎เบิกเงินงบประมาณรายจํายโดยวิธี
เบิกหักผลักสํงเพ่ือชดใช๎เงินทดรองราชการให๎แกํสํวนราชการโดยเร็ว 
 (๒) เมื่อได๎จํายเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล๎ว ให๎จัดท ารายงาน
การใช๎จํายเงินซึ่งผู๎มีอ านาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบส าคัญต๎นฉบับไว๎ที่สํวนราชการนั้น เพ่ือให๎ส านักงาน
การตรวจเงินแผํนดินตรวจสอบ” 
 ข๎อ ๕ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๓๑ แหํงระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ เพ่ือชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุก พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน 
 “ข๎อ ๓๑ กรณีสํวนราชการหรือหนํวยงานอ่ืนของรัฐที่ได๎รับการสนับสนุนหรือได๎รับโอนเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสํวนราชการตามข๎อ ๘ ให๎สํวนราชการหรือหนํวยงานอื่น
ของรัฐดังกลําว สํงใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินมายังสํวนราชการเจ๎าของเงินภายในสามสิบวัน
ท าการนับแตํวันที่ได๎รับเงิน และให๎สํวนราชการเจ๎าของเงินด าเนินการตามวิธีการในข๎อ ๓๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจําย เพ่ือชดใช๎เงินทดรองราชการจะต๎องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันท าการ 
กรณีกระทรวงกลาโหมได๎จัดสรรเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให๎แกํหนํวยงานใน
สังกัด หรือกรณีส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะขอรับโอนเงินงบประมาณรายจํายเพื่อชดใช๎
เงินทดรองราชการ ให๎หนํวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสํง
ใบส าคัญและเอกสาร ที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินมายังส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือกรมปูองกัน
และบรรเทา สาธารณภัย แล๎วแตํกรณี ภายในสามสิบวันท าการนับแตํวันที่ได๎รับเงิน และให๎ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการตามวิธีการในข๎อ ๓๐ ทั้งนี้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจํายเพ่ือชดใช๎เงินทดรองราชการจะต๎องเสร็จสิ้นภายใน
หกสิบวันท าการ โดยเมื่อส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแล๎ว ให๎ส าเนาหนังสือแจ๎งส านักงานคลังจังหวัด
ทราบด๎วย”  ข๎อ ๖ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๓๒ แหํงระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยเงินทดรองราชการ  เพ่ือ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน 
 “ข๎อ ๓๒ ให๎สํวนราชการสํงรายงานการใช๎จํายเงินทดรองราชไปยังคณะผู๎บริหารการคลังประจ าจังหวัด 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช๎จํายเงินทดรองราชการไปยังคณะผู๎บริหารการคลังประจ าจังหวัด หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามใช๎จํายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังแล๎วแตํกรณี ตามแบบและเงื่อนไขที่
กรมบัญชีกลางก าหนด ภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให๎ความชํวยเหลือ” 
 ข๎อ ๗ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๓๓ แหํงระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ  เพ่ือ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน 
 “ข๎อ ๓๓ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายน และได๎จํายเงินทดรอง
ราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล๎ว แตํไมํสามารถขอรับโอนเงินงบประมาณรายจําย เพื่อ
ชดใช๎เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได๎ทัน ให๎น าไปขอรับโอนเงินงบประมาณรายจํายชดใช๎ในปีงบประมาณ



 

ถัดไปโดยให๎ถือวําเป็นคําใช๎จํายที่ได๎รับอนุมัติให๎กํอหนี้ผูกพันเกินกวําหรือนอกเหนือไปจากที่ก าหนด ไว๎ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม” 
 ข๎อ ๘ ให๎เพ่ิมความตํอไปนี้เป็น (๖) ของข๎อ ๓๙ แหํงระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  
 “(๖) แตํงตั้งคณะท างาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช๎จํายเงินทดรอง
ราชการกระทรวงการคลังมอบหมาย” 
 จากการศึกษาระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วําเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานคร ผู๎วําราชการจังหวัดในฐานะผู๎อ านวยการจังหวัด และนายอ าเภอในฐานะผู๎อ านวยการ
อ าเภอตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  มีหน๎าที่ ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติทั้งกํอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยระดมสรรพก าลังจากทุกภาคสํวนอัตราก าลัง เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วงเงินชํวยเหลือของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจากทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยการ
บริหารจัดการ ภัยพิบัติในลักษณะบูรณาการ ส าหรับในเรื่องแหลํงของเงินที่สามารถใช๎จํายชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติประกอบด๎วยแหลํงเงิน 5 แหลํง ดังนี ้
  1) เงินท๎องถิ่น 
 2) เงินงบประมาณรายจํายประจ าปีของสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง  
 3) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วําด๎วยเงินทดรองราชการ เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม  
 4) เงินงบกลาง 
 5) เงินบริจาค 
 เงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ เป็นเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่ ง 
กระทรวงการคลังสามารถก าหนดให๎หนํวยงานตําง ๆ มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัย และออก
กฎหมายเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรียกวํา ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยเงินทดรอง ราชการเพ่ือ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม มีวัตถุประสงค์  เพ่ือวางหลักเกณฑ์ส าหรับ
สํวนราชการในการด าเนินการชํวยเหลือ โดยเรํงดํวนตามความจ าเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
ท๎องที่หนึ่งท๎องที่ใด โดยมุํงหมายที่จะบรรเทา ความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าของผู๎ประสบภัย แตํมิได๎มุํงหมายที่จะ
ชดใช๎ความเสียหายให๎แกํผู๎ใด และเพ่ือเป็นคําใช๎จํายที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยูํของประชาชน หรือ
เป็นการซํอมแซมให๎คืนสูํสภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎า โดยไมํสามารถใช๎จํายเงินทดรอง
ราชการ เพ่ือสร๎างสิ่งกํอสร๎าง หรือสาธารณูปโภคที่ถาวร หรือกํอสร๎างใหมํได๎ ทรัพยากรที่ใช๎ในการด าเนินการได๎แกํ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และ   
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติม หลักเกณฑ์ ประกาศ หรือข๎อตกลงอ่ืน ที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม บุคลากรจากทุกภาคสํวน 
ทักษะและความรู๎ความเข๎าใจของเจ๎าหน๎าที่เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ โดยค านึงถึงผลลัพธ์ของ



 

การด าเนินการ เพ่ือให๎สามารถใช๎จํายเงินทดรองราชการ เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให๎เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด และไมํมีหนี้ค๎าง 

2. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
 2.1 วงเงินทดรองราชการของสํวนราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติ
ขึ้นในพ้ืนที่ใด และมีความเสียหายเกิดขึ้นแกํชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ภาครัฐจะต๎องเรํงให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยเพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อน รัฐบาลเห็นความจ าเป็นในการ ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยเรํงดํวน 
จึงได๎ก าหนดให๎มีระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556 เพ่ือวางหลักเกณฑ์ ส าหรับสํวนราชการที่มีหน๎าที่ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในกรณีฉุกเฉินให๎สามารถ
ด าเนินการได๎ อยํางเหมาะสม และรวดเร็ว โดยได๎ก าหนดวงเงินทดรองราชการที่เกี่ยวข๎องส าหรับให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยเป็นการดํวนในระหวํางที่ยังไมํได๎รับเงินงบประมาณรายจําย ดังนี้ 
 1) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส านักนายกรัฐมนตรี 100,000,000 บาท 
 2) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม  50,000,000 บาท 
 3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10,000,000 บาท 
 4) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50,000,000 บาท 
 5) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  50,000,000 บาท 
 6) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  10,000,000 บาท 
 7) กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   50,000,000 บาท 
 8) ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แหํงละ 20,000,000 บาท 
 2.2 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
        2.2.1 ด้านการด ารงชีพ ให๎ด าเนินการชํวยเหลือเป็นสิ่งของหรือจํายเป็นเงินโดย ค านึงถึง
สถานภาพและเหตุการณ์ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
  1) คําอาหารจัดเลี้ยงวันละไมํเกิน 3 มื้อ มื้อละไมํเกิน 30 บาทตํอคน 
  2) คําถุงยังชีพถุงละไมํเกิน 550 บาท ตํอครอบครัว 
  3) คําจัดซื้อหรือจัดหาน้ าส าหรับบริโภคและใช๎สอยในที่อยูํอาศัย เทําที่จํายจริง ตามความจ าเป็น
จนกวําเหตุการณภ์ัยพิบัติจะเข๎าสูํภาวะปกติ 
  4) จัดหาสิ่งของในการด ารงชีพเบื้องต๎น กรณีที่อยูํอาศัยได๎รับความเสียหาย ทั้งหลัง เทําที่จํายจริง 
ครอบครัวละไมํเกิน 3,000 บาท 
  5) คําวัสดุซํอมแซมหรือกํอสร๎างที่อยูํอาศัยประจ า ซึ่งผู๎ประสบภัยพิบัติ เป็นเจ๎าของได๎รับความ
เสียหายเทําที่จํายจริง หลังละไมํเกิน 33,000 บาท 
 6) คําวัสดุซํอมแซมหรือสร๎างยุ๎งข๎าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ ที่ได๎รับความเสียหาย 
เทําที่จํายจริง ครอบครัวละไมํเกิน 5,000 บาท 



 

 7) กรณีท่ีผู๎ประสบภัยพิบัติเชําบ๎านเรือนของผู๎อ่ืนและบ๎านเชําเสียหายจากภัยพิบัติทั้งหลังหรือเสียหาย
บางสํวนจนอยูํอาศัยไมํได๎ ให๎ชํวยเหลือเป็นคําเชําบ๎านแกํผู๎ประสบภัยพิบัติเทําที่จํายจริง ในอัตราครอบครัวละไมํ
เกินเดือนละ 1,700 บาท เป็นเวลาไมํเกิน 2 เดือน 
 8) คําดัดแปลงสถานที่ส าหรับเป็นที่พักชั่วคราว เทําที่จํายจริง ครอบครัวละไมํเกิน 2,200 บาท หรือ    
คําผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติกหรือวัสดุอ่ืน ๆ ส าหรับกันแดดกันฝน เทําที่จํายจริง ครอบครัวละไมํเกิน 900 บาท 
 9) คําใช๎จํายที่สํวนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว 
   (1) คําไฟฟูาให๎เป็นไปตามท่ีการไฟฟูานครหลวงหรือการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจะเรียกเก็บ ส าหรับ
กรณีท่ีท๎องที่นั้นไมํมีไฟฟูา ให๎จัดอุปกรณ์ แสงสวํางอ่ืน ๆ ทดแทนได๎ เทําที่จํายจริงตามความ จ าเป็น 
   (2) จัดหาน้ าบริโภคและใช๎สอยจากหนํวยงานที่จังหวัดและอ าเภอมีอยูํ เชํน การประปาสํวน
ภูมิภาค การประปานครหลวง หนํวยดับเพลิงเทศบาล เป็นต๎น หรือจัดซื้ออุปกรณ์ บรรจุน้ าตามความจ าเป็นของ
จ านวนผู๎ประสบภัยพิบัติรวมทั้งการจัดซื้อเพ่ือบริโภคใช๎สอยเทําที่จํายจริง ตามความจ าเป็น 
   (3) จัดสร๎างหรือจัดหาห๎องน้ าห๎องส๎วม 1ที่ตํอ10 คน เทําที่จํายจริง เฉลี่ยที่ละไมํเกิน 1,500 บาท 
   (4) จัดสร๎างที่รองรับ ท าลาย หรือก าจัดขยะมูลฝอย เทําที่จํายจริงตามความจ าเป็น 
 10) คําเครื่องนุํงหํม รายละไมํเกิน 1,000 บาท 
 11) คําเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนส าหรับผู๎ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักในการหา
เลี้ยงครอบครัวของผู๎ประสบภัยพิบัติเทําที่จํายจริง ครอบครัวละไมํเกิน 11,000 บาท 
 12) คําชํวยเหลือผู๎บาดเจ็บ 
  (1) กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต๎องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแตํ 3 วันขึ้นไป ให๎จํายเงินชํวยเหลือเบื้องต๎น
จ านวน 3,000 บาท 
  (2) กรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไมํสามารถประกอบอาชีพตามปกติได๎ ให๎ชํวยเหลือเบื้องต๎นเป็นเงิน 
จ านวน 10,000 บาท 
  (3) กรณีภัยพิบัติที่เป็นสาธารณภัยขนาดใหญํหรือรุนแรงเป็น ที่สะเทือนขวัญของประชาชนทั่วไป 
ให๎จํายเงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญผู๎ที่ได๎รับบาดเจ็บที่รักษาตัว ในสถานพยาบาล รายละไมํเกิน 2,000 บาท 
  13) คําจัดการศพผู๎เสียชีวิตรายละไมํเกิน 25,000 บาท และในกรณีผู๎ประสบภัย ที่เสียชีวิตเป็น
หัวหน๎าครอบครัวหรือเป็นผู๎หารายได๎ เลี้ยงดูครอบครัว ให๎พิจารณาชํวยเหลือเงินสงเคราะห์ ครอบครัวอีกไมํเกิน 
25,000 บาท 
  14) กรณีอากาศหนาวมีอุณหภูมิต่ ากวํา 15 องศาเซลเซียส และมีชํวงเวลา อากาศหนาวยาวนาน
ติดตํอกันเกิน 3 วัน ให๎จํายคําจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได๎เทําที่จํายจริง คนละไมํเกิน 240 บาท ทั้งนี้ 
จังหวัดหนึ่งไมํเกินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท 
 2.2.2 ด้านสังคมสงเคราะห์ ให๎ด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ดังนี้ 
  1) ชํวยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน๎าแกํ นักเรียน นักศึกษา ที่บิดา 
มารดา หรือผู๎อุปการะเลี้ยงดูหรือผู๎มีรายได๎หลักเลี้ยงดูครอบครัว เสียชีวิตจากภัยพิบัติ คนละ 500 บาท 



 

  2) จัดโครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติแกํผู๎ประสบภัย เพ่ือให๎
มีรายได๎เลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤติโดยให๎เบิกคําใช๎จํายในการด าเนินงานเทําที่จํายจริง ดังนี้ 
   (1)  คําใช๎จํายส าหรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพเทําที่จํายจริง คนละไมํเกิน 2,000 บาท 
   (2) คําตอบแทนวิทยากร วันละไมํเกิน 500 บาท ไมํเกิน 10 วัน 
   (3) คําใช๎จํายในการด าเนินงานปฏิบัติการฝึกอบรม เทําที่จํายจริงภายในวงเงินไมํเกิน10,000บาท 
   (4) คําอุปกรณ์ ในการลงทุนประกอบอาชีพที่ได๎ รับการฝึกอบรมเทําที่ จํายจริง ครอบครัวละ   
ไมํเกิน 4,000 บาท 
 2.2.3 ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให๎ด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย พิบัติดังนี้ 
  1) จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ ส าหรับแจกจํายประชาชนเพ่ือให๎ ประชาชนได๎ 
บริโภคน้ า อาหารที่ปลอดภัย ดังนี้ 
   ( 1) คําวัสดุเคมีภัณฑ์ ส าหรับไปท าความสะอาดบํอน้ าตื้น ของประชาชนบํอละไมํเกิน 30 บาท 
   (2) น้ าดื่ม แกํ ครอบครัวที่ขาดแคลนน้ าสะอาดบริโภค ครอบครัวละไมํเกิน 200 บาท 
   (3) คําอาหารเสริมโปรตีนและอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกายแกํ ประชาชนผู๎ประสบภัย เพ่ือการ
ฟ้ืนฟูสภาพรํางกายและเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันโรค ครอบครัวละไมํเกิน 500 บาท 
  2) จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ส าหรับไปปฏิบัติงาน ชํวยเหลือประชาชน 
ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม รวมทั้ง การควบคุมปูองกันโรค ได๎ แกํ  
  (1) คําวัสดุเคมีภัณฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบํอน้ าสาธารณะ ติดตั้ง ประปาสนาม ท าลายแหลํงแพรํ 
เชื้อโรค เทําที่จํายจริงตามความจ าเป็น 
  (2) คําสารเคมีและวัสดุในกิจกรรมการล๎างตลาด ได๎ แกํ ผงปูนคลอรีน 65% และถุงด าใสํขยะ เทําที่
จํายจริงตามความจ าเป็น 
  (3) คําวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ส าหรับทดสอบเชื้ออุจจาระรํวงอยํางแรง น้ า อาหาร และ
เครื่องดื่ม จํายได๎ ตัวอยํางละไมํเกิน 100 บาท 
  (4) คําวัสดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพ่ือน าสํงอุจจาระจํายได๎ ตัวอยํางละไมํเกิน 
15 บาท และเพ่ือน าสํงตัวอยํางน้ า จํายได๎ไมํเกินตัวอยํางละ 25 บาท ส าหรับตรวจหเชื้อกํอโรคอุจจาระ 
  (5) คําวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ส าหรับการทดสอบอาหารจํายได๎ ตัวอยํางละไมํเกิน   30 บาท 
  (6) คําวัสดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส จํายได๎ ตัวอยํางละไมํเกิน 50 บาท 
   (7) คํายาและเวชภัณฑ์ ส าหรับการดูแลรักษาและควบคุมการแพรํระบาดของโรคจํายได๎ คนละไมํ
เกิน 60 บาท 
 3) จัดหาวัสดุในการเก็บตัวอยํางอากาศ 
  (1) คําวัสดุส าหรับเครื่องเก็บตัวอยํางฝุุนละออง ขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน ประกอบด๎วย แปรงถําน 
1 คูํ ปากกา เครื่องบันทึกอัตราการไหล แผํนกราฟวงกลม บันทึกอัตราการไหลกระดาษกรองใยแก๎ว และคําตรวจ
วิเคราะห์ ทางห๎องปฏิบัติการตัวอยํางละไมํเกิน 4,000 บาท 
  (2) คําวัสดุเก็บตัวอยํางและน้ ายาวิเคราะห์ ตะกั่ว ตัวอยํางละไมํเกิน 500 บาท 



 

  (3) คํ าวั สดุ เก็ บตั วอยํ าง  น้ ายา และสารเคมี ในการเก็บตั วอยํ า งและ วิ เคราะห์  แกํ  
สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตัวอยํางละไมํเกิน 300 บาท 
  (4) คําวัสดุเก็บตัวอยําง น้ ายา และสารเคมีในการเก็บตัวอยํางและ วิเคราะห์ แกํ สารไนโตรเจนได
ออกไซด์ ตัวอยํางละไมํเกิน 300 บาท 
  2.2.4 ด้านการเกษตร 
  1) ด๎านพืช 
  (1) ให๎ด าเนินการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยที่พืชตายหรือเสียหาย เป็นคําพันธุ์พืชและคําปุ๋ย 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ตามจ านวนพ้ืนที่ที่การเกษตรจริง
ที่ได๎ รับความเสียหาย ทั้งนี้ไมํเกิน 30 ไรํ  
  (2) กรณีพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกได๎ ถูก หิน ดิน ทราย ไม๎  โคลน รวมทั้ง ซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไมํ
สามารถใช๎เพาะปลูกได๎ และหนํวยงานของรัฐไมํสามารถเข๎าไปให๎ความชํวยเหลือกรณีดังกลําวได๎ให๎ชํวยเหลือ
คําใช๎จํายเป็นคําจ๎างเหมาในการขุดลอก ขนย๎ายหิน ดิน ทราย ไม๎  โคลน รวมทั้งซากวัสดุที่ทับถมพ้ืนที่แปลง
เกษตรกรรม เพ่ือให๎สามารถใช๎พ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกพืชอายุสั้นได๎ ในขนาดพ้ืนที่ไมํเกิน 5 ไรํ  
  (3) กรณีราษฎรมีความจ าเป็นต๎องขนย๎ายปัจจัยการผลิตและผลผลิต ที่คาดวําจะได๎รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติให๎ชํวยเหลือคําใช๎จํายในการขนย๎ายปัจจัยการผลิต และผลผลิต ในอัตราร๎อยละ 50 ของปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ด าเนินการขนย๎าย 
  (4) กรณีเกิดการแพรํ ระบาดของศัตรูพืช ให๎จัดหาสารปูองกันก าจัดศัตรูพืช หรืออินทรียวัตถุ
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิดในการก าจัดการแพรํ ระบาดของศัตรูพืชทุกชนิด 
 2) ด๎านประมง ให๎ด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยที่สัตว์น้ าตายหรือเสียหาย โดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์
น้ า วัสดุทางการประมง สารเคมีและยารักษาโรคที่จ าเป็นได๎ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  3) ด๎านปศุสัตว์  
  (1) ให๎ด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในกรณีที่เป็นการจัดหาพืช อาหารสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์ 
รักษาสัตว์ เพื่อปูองกันและก าจัดโรค การฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง และจัดหาอาหารส าเร็จรูป ตามราคาท๎องตลาด 
หรือตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  (2) ให๎ด าเนินการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยที่สัตว์ตายหรือสูญหาย หรือแปลงหญ๎าอาหารสัตว์ 
เสียหายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
 4) ด๎านเกษตรอ่ืน 
  (1) คําใช๎จํายในการด าเนินการปรับเกลี่ยพ้ืนที่การไถพรวน ยกรํอง การกํอสร๎างคันดินเพ่ือการ
เพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมด๎านการเกษตรที่เป็นการบรรเทาปัญหา ความเดือดร๎อนของผู๎ประสบภัยพิบัติ 
  (2) คําซํอมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทานให๎สามารถใช๎งานได๎ในทุกชํวงฉุกเฉิน โดย
ให๎ด าเนินการได๎เฉพาะในสํวนที่เกี่ยวกับการระบายน้ า 



 

  (3) คําจ๎างเหมารถยนต์ คําระวางบรรทุกทางรถไฟและเรือบรรทุกของ เอกชน เพ่ือใช๎ ในการขนย๎าย
สัตว์ เลี้ยงที่ประสบภัย และที่น าไปสนับสนุนหรือขนสํงพืชหญ๎าอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ ให๎เบิกจํายดังนี้ 
  - คําจ๎างเหมารถยนต์ และเรือบรรทุกของเอกชนให๎จํายเป็นรายวันตามราคาท๎องถิ่น 
    - คําระวางบรรทุกทางรถไฟให๎เบิกจํายได๎ เทําที่จํายจริงตามความจ าเป็น 
 2.2.5 ด้านบรรเทาสาธารณภัย ให๎ด าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ โดยเบิกจํายได๎ ดังนี้ 
  1) จัดหาภาชนะรองรับน้ า เชํน โอํงซีเมนต์ ถังเหล็กอาบสังกะสี ถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ถังปูนฉาบเสริม
ลวดหรือถังเก็บน้ าประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือชํวยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
  2) ซํอมแซมภาชนะรองรับน้ าที่ช ารุดเสียหาย เพ่ือให๎สามารถใช๎เก็บน้ าไว๎อุปโภคบริโภค 
  3) ซํอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได๎รับความเสียหายจากภัยพิบัติซึ่งมิได๎อยูํในความรับผิดชอบ
ของสํวนราชการ ให๎กระท าได๎เฉพาะในกรณีเรํงดํวนจ าเป็นเพ่ือให๎กลับคืน สูํสภาพเดิม โดยการซํอมแซมนั้น ต๎องไมํ
ซ้ าซ๎อนกับโครงการที่ได๎รับงบประมาณด าเนินการในบริเวณนั้นอยูํแล๎ว ส าหรับการซํอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์
ที่อยูํในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จะต๎องเป็นกรณีที่งบประมาณเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ซึ่งตั้งไว๎ในปีนั้นได๎ใช๎จํายหมดแล๎วและหากไมํซํอมแซมจะบังเกิดความเสียหายตํอสิ่งสาธารณประโยชน์หรือสร๎าง
ความเดือดร๎อนแกํราษฎรโดยสํวนรวม ทั้งนี้องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องมีหนังสือยืนยันข๎อมูลดังกลําว ด๎วยสิ่ง
สาธารณประโยชน์ที่ต๎องใช๎ระยะเวลาด าเนินการซํอมแซม เกิน 45 วัน ให๎ใช๎งบประมาณปกติด าเนินการส าหรับ
สะพานหรือถนน หรือถนนที่มีทํอระบายน้ าที่ได๎รับความเสียหายจนไมํสามารถซํอมแซมให๎กลับคืนสูํสภาพเดิมได๎           
ให๎กํอสร๎างสะพานใหมํชั่วคราว หรือเทําที่จ าเป็นเรํงดํวน เพ่ือแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎ากรณีในเขตชุมชนที่เกิดภัย
พิบัติเป็นระยะเวลานาน ท าให๎ราษฎรได๎รับความเดือดร๎อนในการสัญจรไปมาให๎จัดท าสะพานใหมํ ทางเดินชั่วคราว
ได๎ เพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อน ตามความจ าเป็น 
 4) จ๎างเหมาก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า อันได๎ แกํ สิ่งกํอสร๎างสาธารณประโยชน์ที่กีดขวางทางน้ า หรือกิ่ง
ไม๎ ต๎นไม๎ เศษสวะ กอไผํ ฯลฯ ที่อุดชํองทางน้ าเป็นอุปสรรคตํอการระบายน้ าท าให๎สิ่งสาธารณประโยชน์ ต๎านทาน
น้ าไมํไหว เกิดความช ารุดเสียหาย หรือเกิดความเสียหายตํอชีวิตและ ทรัพย์สิน 
 2.2.6 ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 1) คําซํอมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งยานพาหนะของทางราชการหรือเอกชน ที่น ามาชํวยเหลือโดยสมัครใจ
โดยไมํคิดมูลคํา ซึ่งช ารุดเสียหายในระหวํางปฏิบัติงานชํวยเหลือผู๎ประสบภัยตามความจ าเป็นให๎อยูํในสภาพเดิม
เฉพาะกรณีจ าเป็นเรํงดํวน เพ่ือให๎การให๎ความชํวยเหลือราษฎร ผู๎ประสบภัยส าเร็จลุลํวงไปได๎  
 2) คําน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น รวมทั้งคํากระแสไฟฟูา ส าหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล และเครื่อง
สูบน้ า หรือผลักดันน้ าของทางราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเอกชนที่น ามาใช๎ปฏิบัติงานชํวยเหลือโดย
ความสมัครใจโดยไมํคิดมูลคําและค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและ การให๎ ราษฎรมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือ
ตนเองเป็นส าคัญ 
 3) กรณีที่เครื่องสูบน้ าหรือเครื่องผลักดันน้ าหรือยานพาหนะของทางราชการ และเอกชนที่น ามา
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติมีไมํเพียงพอและไมํสามารถขอความรํวมมือจากภาคเอกชนได๎ให๎เชํา หรือจ๎างเหมา



 

เครื่องสูบน้ าหรือเครือ่งผลักดันน้ าหรือยานพาหนะเพ่ือน าไปชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติได๎ เทําที่จ าเป็นเรํงดํวนโดย
จํายคําเชําเป็นรายวันตามราคาท๎องถิ่น 
 4) คําจ๎างเหมาหรือจ๎างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทั้งคําจ๎างเหมาแรงงานจัด หีบหํอให๎ใช๎เจ๎าหน๎าที่
ของสํวนราชการกํอน ในกรณีท่ีมีเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอ ให๎จ๎างบุคคลภายนอกได๎ตามจ านวนที่เห็นสมควร ตามอัตรา
คําจ๎างแรงงานขั้นต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
 5) คําตอบแทน คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คําใช๎จํายในการเดินทางส าหรับเจ๎าหน๎าที่ที่ออก
ปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัยให๎เบิกจํายได๎ในกรณีที่งบประมาณปกติไมํเพียงพอ หรือ
มิได๎ตั้งไว๎เพ่ือการนี้และให๎เบิกจํายตามระเบียบของ ทางราชการ ฯลฯ 
 6) คําอาหารจัดเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ของทางราชการและผู๎มาให๎ความชํวยเหลือวันละ ไมํเกิน 3 มื้อ มื้อละไมํ
เกิน 30 บาทตํอคน ทั้งนี้ เจ๎าหน๎าที่ของทางราชการและผู๎มาให๎ความชํวยเหลือต๎องไมํได๎รับเงินอ่ืนใดจากทาง
ราชการอีก 
 7) กรณีมีความจ าเป็น หากรายการใดมิได๎ก าหนดให๎จํายเป็นเงินให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎มีอ านาจอนุมัติ
ให๎การชํวยเหลือพิจารณาให๎จํายเป็นเงินก็ได๎โดยค านึงถึงสภาพและเหตุการณ์ ตามความเหมาะสม 
 8) ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ เพ่ือ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมิใชํอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล๎ง ภาวะฝนแล๎ง ฝนทิ้งชํวง ภัยจากลูกเห็บ 
ภัยอันเกิดจากไฟปุา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช อากาศหนาวจัดผิดปกติภัยสงคราม 
และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู๎กํอการร๎าย กองก าลังจากนอกประเทศให๎ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ระดับอ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือจังหวัด ให๎ ก.ช.ภ.อ. น าเสนอ ก.ช.ภ.จ. และให๎ ก.ช.ภ.จ. น าเสนอ
ผู๎วําราชการจังหวัดอนุมัติให๎ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.อภ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ให๎การชํวยเหลือในด๎านการเกษตร ด๎านการ
ด ารงชีพ ด๎านสังคมสงเคราะห์ ด๎านการแพทย์ และสาธารณสุข ด๎านบรรเทา สาธารณภัย และด๎านอ่ืน ๆ ได๎ เป็นกรณี
พิเศษ โดยให๎พิจารณาถึงความจ าเป็น และความประหยัดเป็นส าคัญ 
 (2) กรุงเทพมหานคร ให๎กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กระทรวงสาธารณสุข และกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาให๎การชํวยเหลืออันเป็นงานใน
หน๎าที่ของตนได๎ เป็นกรณีพิเศษ โดยให๎พิจารณาถึงความจ าเป็น และประหยัดเป็นส าคัญ 
  ผู๎วิจัยจึงเห็นวําการประเมินความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ.2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม : กรณีศึกษา 
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จึงเป็นแนวทางในการส ารวจผล  การด าเนินงานใน
ปัจจุบัน ตลอดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการด าเนินงานในด๎านการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ.2556 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
ของส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาตํอไป 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
 3.1 ความหมายของความรู้ความเข้าใจ 



 

 ในปัจจุบันพบวําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจ ได๎รับความส าคัญและ มีการให๎ความ
สนใจอยํางกว๎างขวางในการก าหนดทิศทางการพัฒนา ผู๎วิจัยจึงศึกษาค านิยามของค าวํา ความรู๎ความเข๎าใจ 
(Potential) ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2526:756) อธิบายวํา ความรู๎ความเข๎าใจ หมายถึง 
อ านาจ หรือ คุณสมบัติที่แฝงอยูํ ในสิ่งตําง ๆ ซึ่งอาจท าให๎ พัฒนาหรือแสดงให๎ปรากฏเป็นที่ประจักษ์สํวนความ
คิดเห็นของ ทวิชา คชอินทร (2541 : 53) ได๎ให๎ความเห็นวํา ความรู๎ความเข๎าใจของบุคคลหรือองค์กร เป็นพลังหรือ
อ านาจที่มีอยูํในตัวบุคคล ซึ่งสามารถดึงออกมาใช๎หรือแสดงออกมาได๎  หากได๎รับการกระตุ๎นจากภายนอก 
 จึงอาจกลําวได๎วํา ความรู๎ความเข๎าใจ (Potential) นั้นเป็นคุณสมบัติหรือเป็นพลังความสามารถ ของบุคคล
หรือหนํวยงานที่มีอยูํในตัว สามารถน าออกมาใช๎ เพ่ือด าเนินการหรือประกอบกิจการอยํางใด อยํางหนึ่งภายใน
ขอบเขตได๎เป็นผลส าเร็จ องค์การจึงจ าเป็นต๎องค านึงถึงการจัดสภาพแวดล๎อมในการท างาน การบริหารจัดการด๎าน
ตําง ๆ ที่สํงผลตํอการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมความรู๎ความเข๎าใจให๎องค์กรพัฒนาขึ้นไป ในทางที่ดีสามารถปฏิบัติงานได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากร ถือวําเป็นอ านาจหน๎าที่ของสํวนราชการในการที่จะสํงเสริมสนับสนุนให๎ บุคลากร
ได๎รับการพัฒนาขีดสมรรถนะให๎เหมาะสมกับต าแหนํงงานที่ปฏิบัติอยูํเสมอ ทั้งนี้ เพ่ือให๎  บุคลากรมีความรู๎ความ
เข๎าใจ และเพ่ิมทักษะในองค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมาย ตลอดจนตามภารกิจของ
หนํวยงานและพัฒนาด๎านองค์ความรู๎อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจการปฏิบัติงานของบุคลากร 
จึงเป็นแนวทางส าคัญที่จะสํงผลให๎การด าเนินงานและพัฒนาให๎การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4.1 ความหมายของพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรหมายถึงกระบวนการที่ชํวยให๎บุคคลได๎เจริญในงานของตนติดตํอกันไปจน ตลอด
ชีวิตของการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมหลายอยํางรวมทั้งการฝึกอบรมด๎วย (ส าราญ ถาวรยุศม และคณะ, 
2536 : 12) 
 พยอม (2540 : 16) ได๎กลําวไว๎วําการพัฒนาบุคลากรคือการด าเนินการเพ่ิมพูนความรู๎ความสามารถและ
ทัศนคติที่ดีตํอการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให๎มีคุณภาพประสบความส าเร็จเป็นที่นําพอใจแกํองค์การ 
 สรุปได๎วํา การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่ชํวยสํงเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูํแล๎วให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานความช านาญความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก๎ไขปัญหา มีทักษะฝีมือ
ตลอดจนอุปนิสัยที่เกี่ยวข๎องให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นเพ่ือให๎ปฏิบัติงานได๎ถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ โดยการให๎การ
ฝึกอบรมการศึกษาและกิจกรรมตําง ๆ แกํบุคลากร 
 4.2 ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
 4.2.1 การพัฒนาบุคลากรชํวยท าให๎ระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดตํอ
ประสานงานดียิ่งขึ้นทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรจะชํวยเรํงเร๎าความสนใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรให๎มี
ความส านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่ของตนให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อได๎รับ ความรู๎ใดจากโครงการ



 

พัฒนาบุคลากรแล๎วก็ยํอมสามารถท่ีจะน าเอาความรู๎นั้นไปใช๎ ปฏิบัติงานตํอไปได๎ ซึ่งจะชํวยท าให๎ สามารถแก๎ไข
ข๎อบกพรํองและปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของตนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะเป็นผลท าให๎องค์กร
ประสบความเจริญรุํงเรืองในที่สุด 
 4.2.2 การพัฒนาบุคลากร เป็นวิธีการอยํางหนึ่งที่จะชํวยท าให๎เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของ
วัสดุที่ใช๎ในการปฏิบัติงานทั้งนี้เพราะเมื่อบุคคลใดได๎รับการพัฒนามาเป็นอยํางดีแล๎วยํอมสามารถปฏิบัติงานได๎
อยํางถูกต๎อง มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน๎อยลงซึ่งจะมีผลท าให๎ องค์กรสามารถลดคําใช๎จํายในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ลงได๎ด๎วย นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรยังชํวยลดคําใช๎จํายในการท างานลํวงเวลาได๎อีกด๎วย
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการท างานลํวงเวลาที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก การท างานลําช๎าหรือความไมํเข๎าใจในลักษณะของ
งานที่ต๎องท าทั้งนี้เนื่องจากวําการพัฒนาบุคลากรจะชํวยท าให๎บุคคลมีความเข๎าใจในระบบและวิธีการท างาน
ตลอดจนลักษณะของงานที่ต๎องท าเป็นอยํางดี ท าให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 4.2.3 การพัฒนาบุคลากรชํวยลดระยะเวลาของการเรียนรู๎งานให๎น๎อยลงโดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ที่เพ่ิงเข๎า
ท างานใหมํหรือเข๎ารับต าแหนํงใหมํ อีกทั้งยังเป็นการชํวยลดความเสียหายตําง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างาน
แบบลองผิดลองถูกอีกด๎วย 
 4.2.4 การพัฒนาบุคลากรเป็นการชํวยแบํงเบาภาระหน๎าที่ของผู๎บังคับบัญชาหรือหัวหน๎าหนํวยงาน
นั้นๆในการตอบค าถามหรือให๎ค าแนะน าแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชาของตนท าให๎ มีเวลาในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ของตน
อยํางเต็มที ่
 4.2.5 การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอยํางหนึ่งที่จะชํวยกระตุ๎นบุคลากรตําง ๆ  ให๎ปฏิบัติงานเพ่ือความ
เจริญก๎าวหน๎าในต าแหนํงหน๎าที่การงาน ทั้งนี้ เพราะโดยทั่วไปแล๎วเมื่อมีการพิจารณา เลื่อนต าแหนํงใดๆ ใน
องค์การก็ตามมักจะค านึงถึงความรู๎ความสามารถที่บคุคลนั้น จะสามารถปฏิบัติงานในต าแหนํงที่ได๎รับการเลื่อนขั้น
ได๎ ซึ่งผู๎ที่ได๎รับการพัฒนาแล๎วยํอมมีโอกาสมากกวําผู๎ที่ไมํได๎  เข๎ารับการพัฒนา  
 4.2.6 การพัฒนาบุคลากรยังชํวยให๎บุคคลนั้นๆมีโอกาสได๎รับความรู๎ความคิดใหมํ  ๆ ท าให๎เป็นคน
ทันสมัยทันตํอความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีใหมํ ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งความรู๎เกี่ยวกับหลักการบริหารงาน
อุปกรณ์ เครื่องใช๎ ส านักงานซึ่งมีการคิดค๎นและเสนอแนะสิ่งใหมํ ๆ อยูํตลอดเวลาถ๎าหากสามารถรู๎ และเข๎าใจ
อยํางแท๎จริงแล๎วยํอมสามารถน าเอาไปประยุกต์ใช๎ ในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ของตนได๎ และในที่สุดยํอมกํอให๎เกิด
ผลดีตํอองค์การ (วันเพ็ญ ศรีแก๎ว,2551)  
 จากการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรข๎างต๎น จึงเห็นวํา การพัฒนาบุคลากรเป็นแนวทางหนึ่งที่
จะเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจของบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถและทักษะในการท างานในหน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมายให๎บรรลุผล นอกจากนี้ยังจะสํงผลตํอความส าเร็จของงานตามภารกิจของหนํวยงาน 
 
5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พนิดา มหายศนันท (2553) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ ความรู๎ความเข๎าใจหลักของข๎าราชการส านักงาน
ศาลปกครองในภูมิภาค พบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความรู๎ความเข๎าใจ (สมรรถนะหลัก)ของข๎าราชการส านักงาน



 

ศาลปกครองในภูมิภาค พบวํา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีผลตํอการปฏิบัติงานท าให๎ความรู๎ความเข๎าใจ 
(สมรรถนะหลัก) ในการปฏิบัติงานของข๎าราชการมีความแตกตํางกัน 
 วันเพ็ญ ศรีแก๎ว (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่
สํงเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหมํ  ได๎ท าการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ กับการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติงาน ของเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรพบวําปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติได๎แกํ เพศ และ
ความคิดเห็นตํอความรู๎ความเข๎าใจของตนในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ โดยเพศหญิง มีการพัฒนา ความรู๎
ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานมากกวําเพศชายและผู๎ที่มีความคิดเห็นวําตนมีความรู๎ความเข๎าใจในการ ปฏิบัติงานที่
ดีมากกวําจะมีการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน มากกวําผู๎ที่มีความคิดเห็นวําตนมีความรู๎ความเข๎าใจ
ในการปฏิบัติงานที่ดีน๎อยกวําสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจ ในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตร คือ การขาดงบประมาณสนับสนุน ในการด าเนินการฝึกอบรม
สัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู๎ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตร 
 กิ่งกาญจน์  ศิริบุญโกศัย (2554) ศึกษาเรื่อง ความรู๎ ความเข๎าใจตํอประสิทธิภาพ ทัศนคติ  ตํอระบบ
การประเมินการปฏิบัติงาน ของข๎าราชการตลอดจนปัจจัยที่สํงผลตํอระดับความรู๎วํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหนํงงานไมํมีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 อรอุมา พัธรวรภาส (2547) ศึกษาเรื่อง ความรู๎ความเข๎าใจและทัศนคติของข๎าราชการพลเรือนที่มี
ประสบการณ์หรือการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ความสนใจใน
วิชาชีพตลอดจนปัจจัยในการท างาน ไมํวําจะเป็นความรู๎ ความสามารถในการใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
ทันสมัย ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวํางเพ่ือนรํวมงาน 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 : กรณีศึกษาส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสงขลา” ตํอไป 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

1.เพศ  
2.อายุ  
3.ระดับการศึกษา  
4. ต าแหนํง 

ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 



 

 
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
 สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล๎ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์  การ
ระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบตํอสาธารณชน ไมํวําเกิดจาก ธรรมชาติมีผู๎ท า ให๎เกิดขึ้น 
อุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งกํอให๎เกิดอันตรายแกํรํางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกํทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และให๎หมายความรวมถึง ภัยทางอากาศ และ การกํอวินาศกรรมด๎วย 
 ผู้ประสบภัยพิบัติ  หมายถึง ผู๎ ได๎รับความเดือดร๎อนหรือเสี ยหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน                
แตไํมํรวมถึงสํวนราชการหรือหนํวยงานของรัฐ 
 ฉุกเฉิน หมายถึง เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันดํวนหรือเป็นที่คาดหมายวําจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล๎ และ
จ าเป็นต๎องรีบแก๎ไขโดยฉับพลัน 
 พ้ืนที่เสี่ยงภัย หมายถึง สถานที่ตั้งที่มีโอกาสหรือความเป็นไปได๎ ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่งจะ
เกิดขึ้นและน ามาซึ่งผลกระทบทางลบตําง ๆ ตํอวิถีชุมชนและทรัพย์สินของประชาชน 
 การให๎ความชํวยเหลือ หมายถึง การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ 
 ภัยพิบัติ  หมายถึง สาธารณภัย อันได๎  แกํ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล๎ง ภาวะฝนแล๎ง               
ฝนทิ้งชํวง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปุา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงศัตรูพืชทุกชนิด อากาศ
หนาวจัดผิดปกติ ภัยสงครามและภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู๎กํอการร๎าย กองก าลัง จากนอกประเทศ 
ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ ไมํวําเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ ท าให๎เกิด  ซึ่งกํอให๎เกิดอันตรายแกํชีวิต รํางกาย
ของประชาชน หรือกํอให๎เกิดความเสียหายแกํทรัพย์สินของประชาชน 
 การให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตร หมายถึง การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ  ด๎าน          
การปศุสัตว์ และด๎านการประมงด๎วยการให๎ความชํวยเหลือด๎านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย หมายถึง 
การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพ่ือให๎ผู๎ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถชํวยตนเองได๎ เชํน การให๎
ความชํวยเหลือเด็ก ผู๎สูงอายุหรือคนพิการซึ่งหัวหน๎าครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ  การขน
ย๎ายครอบครัว และการสํงเสริมอาชีพระยะสั้นแกํครอบครัวของผู๎ประสบภัยพิบัติเป็นต๎น ตลอดจนการให๎
ค าปรึกษา แนะน าและการสํงตํอให๎แกํหนํวยงานผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบอันเป็นการจ าเป็นเพ่ือให๎การด ารงชีวิตเข๎าสูํ
สภาวะปกติโดยเร็ว 
 การให๎ความชํวยเหลือด๎านการแพทย์และการสาธารณสุข หมายถึง การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติด๎านกายและจิต ซึ่งประกอบด๎วยการรักษาพยาบาล การสํงเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรค การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น เพ่ือให๎การด ารงชีวิตเข๎าสูํสภาวะปกติโดยเร็วการประเมินความรู๎
ความเข๎าใจ หมายถึง การประเมินคุณสมบัติที่มีแฝงอยูํในสิ่งตําง ๆ อาจท าให๎พัฒนา หรือปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์
ได๎ในที่นี้หมายความวํา การประเมินความรู๎ความเข๎าใจที่มีอยูํของบุคคลเพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงาน 



 

 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม หมายถึง ระเบียบซึ่งออกมาเพ่ือใช๎ส าหรับการปฏิบัติงานด๎านการให๎ ความ
ชํวยเหลือ ผู๎ประสบภัยพิบัติให๎ ด าเนินการเป็นไปด๎วยความถูกต๎องและเทําเทียมกัน 
 หลักเกณฑ์การใช๎จํายเงินทดรองราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
หมายความวํา  ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติให๎ผู๎ปฏิบัติงานด าเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข ที่ได๎ ก าหนดไว๎โดยเทําเทียมและเสมอภาค เพ่ือน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุด 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. เพศที่แตกตํางกันท าให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแตกตํางกัน 
 2. อายุที่แตกตํางกันท าให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแตกตํางกัน 
 3. ระดับการศึกษาที่แตกตํางกันท าให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
แตกตํางกัน 
 4. ต าแหนํงที่แตกตํางกันท าให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
แตกตํางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม : กรณีศึกษาส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) ใช๎
แบบสอบถามจากกลุํมตัวอยํางและวิเคราะห์ทางสถิติ รายละเอียดดังนี้ 
   1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
   2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
   3. การสร๎างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   4. การจัดท าข๎อมูล 
   5. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
   6. สถิติที่ใช๎ ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช๎ ในการศึกษา เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานปูองกันและบรรเทา                 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา จ านวน 50 คน เป็นข๎าราชการ จ านวน 32 คน ลูกจ๎างประจ า 10 คน พนักงาน
ราชการ 6 คน และลูกจ๎างชั่วคราว 2 คน  
 กลุํมตัวอยํางที่ ใช๎ในการศึกษา คือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานปูองกันและบรรเทา                 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา จ านวน 50 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร๎างเครื่องมือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยการสร๎างแบบสอบถามท่ีประกอบด๎วย 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานสํวนบุคคล ประกอบด๎วย เพศ อายุ การศึกษา ต าแหนํง 
สํวนที่ 2 ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
สํวนที่ 3 ข๎อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 2. ก าหนดขอบเขตและโครงสร๎างของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยเพ่ือให๎ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 3. ด าเนินการสร๎างข๎อค าถามของแบบสอบถาม รวมทั้งก าหนดเกณฑ์ การให๎คะแนน 



 

 4. น าแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น หลังจากนั้นน าไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและแก๎ไขเพ่ือให๎มี
ความชัดเจนในเรื่องภาษาและการสื่อความหมายและความตรงในเนื้อหา (Content Validity) และวัตถุประสงค์ 
ของการวัด แล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไขตามค าแนะน าของผู๎ทรงคุณวุฒิ 
การจัดวิเคราะห์ข๎อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู๎วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
 2. ตรวจสอบการกรอกแบบสอบถามสํวนที่1,2,3 โดยวิเคราะห์ข๎อมูลแจกแจงความถี่ร๎อยละ ตามมาตร
วัด 2 ระดับ คือ  
 1 หมายถึง รู๎ 
 0 หมายถึง ไมํรู๎ 
 3.ข๎อมูลที่ ได๎จากแบบสอบถาม ผู๎ วิจั ย ได๎  น ามาวิ เคราะห์  ประมวลผลจากข๎อสอบจ านวน  
15 ข๎อ ออกเป็น 3 ระดับ ได๎แก ํ
 0 – 5 คะแนน   มีความรู๎ความเข๎าใจในระดับต่ า 
 6 – 10 คะแนน  มีความรู๎ความเข๎าใจในระดับปานกลาง 
 11 – 15 คะแนน มีความรู๎ความเข๎าใจในระดับสูง 
 รวมทั้งวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลกับตัวแปร ความรู๎ความเข๎าใจการปฏิบัติงานด๎านการ
ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา ได๎ แกํ คําเฉลี่ย สํวนคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู๎ วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามตามขั้นตอนตํอไปนี้  
 1. เตรียมทีมงานในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 2. การก าหนดวัน เวลา ในการจัดสํงและตอบแบบสอบถาม ผู๎วิจัยได๎จัดทีมงานและท าการ นัดหมาย
กับผู๎ตอบแบบสอบถามลํวงหน๎า 
 3. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่ต๎องใช๎ เพ่ือการตอบแบบสอบถามและการเดินทาง เชํน ดินสอ ปากกา 
กระดาษจดบันทึก แบบสอบถาม และยานพาหนะ 
 4. ขั้นตอนการรวบรวมข๎อมูลแบบสอบถาม และตรวจความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม หลังจากนั้นน า
ข๎อมูลจากแบบสอบถามแตํละชุดไปลงรหัสเพ่ือค านวณคําสถิติโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 
 
 
 



 

บทที ่4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเรื่อง “ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม : กรณีศึกษาส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการรวบรวมข๎อมูลจากการส ารวจกลุํม
ตัวอยํางจากแบบสอบถาม จ านวน 50 ชุด และได๎น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร๎อยและ
น ามาวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือการวิจัยด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  แล๎วน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของ
ตารางประกอบค าอธิบายแบํงการวิเคราะห์และการแปลความหมาย  
 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลของงานวิจัยเรื่องนี้ น าเสนอเป็น  3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนี้ 

สํวนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานสํวนบุคคล ประกอบด๎วย เพศ อายุ การศึกษา ต าแหนํง 
สํวนที่ 2 ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
สํวนที่ 3 ข๎อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 สัญลักษณ์ท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล มีดังนี ้
 n  แทนจ านวนกลุํมตัวอยําง 

 x   แทนคําเฉลี่ย 
 S.D  แทนคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 SS  แทนผลบวกก าลังสองของข๎อมูล 
 MS  แทนคําเฉลี่ยผลบวกก าลังสองของข๎อมูล 
 df  แทนล าดับขั้นแหํงความเป็นอิสระ 
 t  แทนคําสถิติที่ใช๎ในการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวํางประชากร 2 กลุํม 
 F  แทนคําสถิติที่ใช๎ในการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวํางประชากรมากกวํา 2 กลุํม 
 p-value แทนคํานัยส าคัญของการเปรียบเทียบ One Way ANOVA 
 *  แทนนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข๎อมูล
ทั่วไปจ าแนกตามเพศของผู๎ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
30 
20 

 
60.0 
40.0 

 
1 
2 

รวม 50 100.0  
 

 จากตารางที่ 4.1 พบวํา ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.0 และเพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.0 ตามล าดับ 

 ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข๎อมูลทั่วไป
จ าแนกตามอายุของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) รอ้ยละ อันดับ 
2. อายุ    
20 - 25 ปี 6 12.0 4 
26 - 31 ปี 1 2.0 6 
32 - 37 ปี 11 22.0 1 
38 – 43 ปี 7 14.0 3 
44 – 49 ปี 9 18.0 2 
50 - 55 ปี 11 22.0 1 
56 ปขีึ้นไป 5 10.0 5 

รวม 50 100.0  
 
 จากตารางที่ 4.2 พบวํา สํวนใหญํมีอายุระหวําง 32 - 37 ปี และ 50 - 55 ปี จ านวน 11  คน คิดเป็น
ร๎อยละ  22 รองลงมา มีอายุระหวําง 44 - 49 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 18 อายุ 38 - 43 ปี จ านวน 7 
คน คิดเป็นร๎อยละ 14 อายุ 20 - 25 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 12 อายุ 56 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิด
เป็นร๎อยละ 10 และ อายุ 26 - 31 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2  ตามล าดับ 
 
 



 

 ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข๎อมูลทั่วไป
จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
3. ระดับการศึกษา    
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 2 4.0 3 
อนุปริญญาตรี / ปวส. 2 4.0 3 
ปริญญาตรี 36 72.0 1 
ปริญญาโท 10 20.0 2 

รวม 50 100.0  
  
 จากตารางที่ 4.3 พบวํา สํวนใหญํจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.0 
รองลงมาจบการศึกษาปริญญาโท จ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 และจบการศึกษาอนุปริญญาตรี/ปวส. จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 
4.0 ตามล าดับ 
 
 ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข๎อมูลทั่วไป
จ าแนกตามการด ารงต าแหนํงของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) รอ้ยละ อันดับ 
4. การด ารงต าแหน่ง    
ผู๎อ านวยการระดับสูง 1 2.0 6 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22 44.0 1 
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 4.0 5 
นายชํางเครื่องกลอาวุโส 3 6.0 4 
เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี 2 4.0 5 
ลูกจ๎างประจ า / พนักงานราชการ 13 26.0 2 
อ่ืน ๆ  7 14.0 3 

รวม 50 100.0  

  

 

 



 

 จากตารางที่ 4.4 พบวํา สํวนใหญํ ต าแหนํงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 44.0 รองลงมา ต าแหนํงลูกจ๎างประจ า / พนักงานราชการจ านวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.0  
ต าแหนํง อ่ืน ๆ (เชํนวิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล นักจัดการงานทั่วไป ฯลฯ) จ านวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 
14.0 ต าแหนํงนักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 ต าแหนํง 
เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 และผู๎อ านวยการระดับสูง จ านวน  
1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.0 ตามล าดับ 

 

4.2 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 ตารางที่ 4.5 แสดงผลความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 

รายการ 
ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ตอบผิด 
(ร้อยละ) 

1. การให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตร ไมํได๎หมายความ
รวมถึงการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติด๎านการ        
ปศุสัตว์และด๎านการประมงด๎วย 

84.00 16.00 

2. การให๎ความชํวยเหลือด๎านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟู
ผู๎ประสบภัย เป็นการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติใน
ระยะสั้น เพ่ือให๎ผู๎ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถชํวยเหลือ      
ตนเองได๎เชํน การให๎ความชํวยเหลือเด็ก ผู๎สูงอาย ุหรือคน
พิการซึ่งหัวหน๎าครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจาก 
ภัยพิบัต ิ

86.00 14.00 

3. ขอบเขตการใช๎จํายเงินทดรองราชการ ระเบียบ ฯ ได๎
ก าหนดให๎สํวนราชการมีวงเงินทดรองราชการกรณีเดียว     
คือ กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น และได๎ประกาศเขตการ 
ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล๎ว 

80.00 20.00 

4. ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีวงเงิน
ทดรองราชการ เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   
ในการให๎ความชํวยเหลือหรือสนับสนุนการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติแหํงละ 20,000,000 บาท 

86.00 14.00 

5. ผู๎วําราชการจังหวัดสามารถจัดสรรวงเงินทดรองราชการ  
ให๎นายอ าเภอได๎ตามความจ าเป็นแตํไมํเกิน 50,000 บาท 

84.00 16.00 

  

 



 

ตารางที่ 4.5 แสดงผลความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย (ตํอ) 

รายการ 
ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ตอบผิด 
(ร้อยละ) 

6. การใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ของส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดสามารถใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือ
ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได๎ ภายในวงเงินไมํเกิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

76.00 24.00 

7. การใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินต๎องประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

76.00 24.00 

8. การประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติใน
จังหวัด หากไมํสามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได๎ทันทํวงที และผู๎วํา
ราชการจังหวัดเห็นวําความเสียหายเป็นภัยพิบัติตามระเบียบฯ 
ก็ให๎มีอ านาจประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินไปกํอนได๎ โดยไมํต๎องขอความเห็นชอบจาก 
ก.ช.ภ.จ. 

76.00 24.00 

9. การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติของอ าเภอ  
ต๎องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เกินวงเงินทดรองราชการ
ที่ผู๎วําราชการจังหวัดจัดสรรให๎ได๎ 

76.00 24.00 

10. การประชุม กชภจ. ต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํา
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

90.00 10.00 

11. การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯมีก าหนด 2 เดือนนับแตํวัน 
ที่เกิดภัย 

90.00 10.00 

 

 

 

 

 



 

 ตารางที่ 4.5 แสดงผลความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย (ตํอ) 

รายการ 
ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ตอบผิด 
(ร้อยละ) 

12. กรณีมีเหตุจ าเป็นไมสํามารถให๎ความชํวยเหลือได๎ทัน
ภายในก าหนดให๎ยื่นขอขยายระยะเวลาการให๎ความชํวยเหลือ
ตํอกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กํอนระยะเวลาการให๎
ความชํวยเหลือจะสิ้นสุดลงไมํน๎อยกวํา 15 วัน 

12.00 88.00 

13. พืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง คือการเพาะปลูกท่ีไมํ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎  หรือได๎ผลผลิตไมํเกินร๎อยละ 20 
ของผลผลิตที่เคยได๎รับในปีปกติ โดยเสียหายในบริเวณ
เดียวกันขนาดตั้งแตํ 25 ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณ
รวมกันตั้งแตํ 25 ตารางวาขึ้นไป 

78.00 22.00 

14. การจัดหาพัสดุที่จ าเป็น ในการด ารงชีพและความเป็นอยูํ
ของประชาชน และใช๎เวลาด าเนินการหรือชํวยเหลือไมํเกิน 7 
วัน ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างอยํางน๎อย  3 คน 
เพ่ือท าหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดหาเจรจาตํอรองและตกลง
ราคากับผู๎มีอาชีพขายหรือรับจ๎างท างานนั้นโดยตรงในราคาซึ่ง
ไมํสูงกวําราคาตลาดของท๎องที่ในชํวงเวลาที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น 

92.00 8.00 

15. ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต๎อง
จัดสํงใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินไปยังกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใน 30 วันนับแตํวันที่
ได๎รับเงิน 

60.00 40.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ตารางที่ 4.6 แสดงผลรวมความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 

คะแนน ความถี่ ร้อยละ 
0 – 5 คะแนน 1 2.00 
6 – 10 คะแนน 10 20.00 
11 – 15 คะแนน 9 39 78.00 

รวม 50 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบวํา สํวนใหญํ มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยในระดับสูง จ านวน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 78.00 รองลงมามีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน
ด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในระดับปานกลาง จ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.00 และมีความรู๎
ความเข๎าใจในระดับต่ า จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.00 ตามล าดับ 

 ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย จ าแนกตามเพศ 

ระดับความรู๎ความเข๎าใจ เพศ x  S.D t df p-value 
ภาพรวม ชาย 4.5 .7768 .803 48 .822 

หญิง 4.3 .9787    
   

 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศ 
โดยใช๎สถิติ t พบวํา มีคํา p-value เทํากับ .822 ซึ่งมากกวํา .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความวํา เจ๎าหน๎าที่
เพศชายและเพศหญิงมีระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ไมํ
แตกตํางกัน 

 

 

 

 

 

 



 

 ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย จ าแนกตามอายุ 
 

ระดับความรู้ความ
เข้าใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ภาพรวม ระหวํางกลุํม 2 15.042 7.521 2.397 .102 
 ภายในกลุํม 47 147.458 3.137   
 รวม 49 162.5    

  

 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จ าแนกตามอายุ 
โดยใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวํามีคํา p-value เทํากับ .102 ซึ่งมากกวํา .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหมายความ วําเจ๎าหน๎าที่ที่มีอายุตํางกัน มีระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ไมํแตกตํางกัน 

 ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับความรู้ความ
เข้าใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ภาพรวม ระหวํางกลุํม 2 1.764 .882 2.314 .110 
 ภายในกลุํม 47 17.916 .381   
 รวม 49 19.680    

 

 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวํามีคํา p-value เทํากับ .110 ซึ่งมากกวํา 
.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหมายความ วําเจ๎าหน๎าที่ที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีระดับความรู๎ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ไมํแตกตํางกัน 

  

 

 



 

 ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย จ าแนกตามต าแหนํง 
 

ระดับความรู้ความ
เข้าใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ภาพรวม ระหวํางกลุํม 2 6.135 3.068 .687 .508 
 ภายในกลุํม 47 209.865 4.465   
 รวม 49 216    

  

 จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จ าแนกตาม
ระดับต าแหนํง โดยใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวํามีคํา p-value เทํากับ .508 ซึ่งมากกวํา .05 
จึงปฏิเสธสมมติฐานหมายความวําเจ๎าหน๎าที่ที่มีต าแหนํงตํางกัน มีระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎าน
การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ไมํแตกตํางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่5 
บทสรุปและอภิปรายผล 

 
 การศึกษาเรื่อง “ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม : กรณีศึกษาส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการรวบรวมข๎อมูลจากการส ารวจกลุํม
ตัวอยํางจากแบบสอบถาม จ านวน 50 ชุด โดยวิธีสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่
ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งมีลักษณะค าถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ 
(check-list) โดยผู๎วิจัยได๎แบํงแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยสรุปผล
การศึกษาได๎ ดังนี้  
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 30 คน คิด
เป็นร๎อยละ 60.0 และเพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.0 สํวนใหญํมีอายุระหวําง 32 - 37 ปี และ 
50 - 55 ปี จ านวน 11  คน คิดเป็นร๎อยละ  22 รองลงมา อายุระหวําง 44 - 49 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 
18 อายุ 38 - 43 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 14 อายุ 20 - 25 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 12 อายุ 
56 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 10 และ อายุ 26 - 31 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2  สํวนใหญํ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.0 รองลงมาจบการศึกษาปริญญาโท จ านวน 
10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 
และจบการศึกษาอนุปริญญาตรี/ปวส. จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 สํวนใหญํ ต าแหนํงนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จ านวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.0 รองลงมา ต าแหนํงลูกจ๎างประจ า / พนักงานราชการจ านวน 13 
คน คิดเป็นร๎อยละ 26.0  ต าแหนํง อื่น ๆ (เชํนวิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล นักจัดการงานทั่วไป ฯลฯ) จ านวน 
7 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.0 ต าแหนํงนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 ต าแหนํง 
เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 และผู๎อ านวยการระดับสูง จ านวน  
1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.0  
    2. ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย สํวนใหญํ มีความรู๎
ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในระดับสูง จ านวน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 
78.00 รองลงมามีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในระดับปานกลาง 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.00 และมีความรู๎ความเข๎าใจในระดับต่ า จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.00  

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศ โดยใช๎สถิติ t 
พบวํา มีคํา p-value เทํากับ .822 ซึ่งมากกวํา .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ที่วํา เพศที่แตกตํางกันท าให๎ความรู๎



 

ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแตกตํางกัน แสดงวําเจ๎าหน๎าที่เพศชายและเพศ
หญิงในสังกัดส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา มีระดับความรู๎ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยไมํแตกตํางกัน 

 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จ าแนกตามอายุ โดยใช๎การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวํามีคํา p-value เทํากับ .102 ซึ่งมากกวํา .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ที่วํา
อายุที่แตกตํางกันท าให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแตกตํางกัน แสดงวํา
เจ๎าหน๎าทีเ่พศชายและเพศหญิงในสังกัดส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ที่มีอายุตํางกัน 
มีระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยไมํแตกตํางกัน 
 5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
โดยใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวํามีคํา p-value เทํากับ .110 ซึ่งมากกวํา .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ที่วําระดับการศึกษาที่แตกตํางกันท าให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยแตกตํางกัน แสดงวําเจ๎าหน๎าที่เพศชายและเพศหญิงในสังกัดส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดสงขลา ที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ไมํแตกตํางกัน 

 6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยของเจ๎าหน๎าที่ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จ าแนกตามระดับต าแหนํงโดย
ใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวํามีคํา p-value เทํากับ .508 ซึ่งมากกวํา .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ที่วําต าแหนํงที่แตกตํางกันท าให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
แตกตํางกัน แสดงวําเจ๎าหน๎าที่เพศชายและเพศหญิงในสังกัดส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สงขลา แสดงวําเจ๎าหน๎าที่ที่มีต าแหนํงตํางกัน มีระดับความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ไมํแตกตํางกัน 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง “ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม: กรณีศึกษาส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังตํอไปนี้ 
 1. การศึกษาความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมของเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พบวํา สํวนใหญํ มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในระดับมากที่สุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 รองลงมามีความรู๎ความ
เข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในระดับมาก จ านวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.00 



 

มีความรู๎ความเข๎าใจในระดับปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.00 และมีความรู๎ความเข๎าใจในระดับ
น๎อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.00 ประเด็นที่กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความเข๎าใจมากที่สุดคือ เรื่อง
การจัดหาพัสดุที่จ าเป็น ในการด ารงชีพและความเป็นอยูํของประชาชน และใช๎เวลาด าเนินการหรือชํวยเหลือไมํ
เกิน 7 วัน ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างอยํางน๎อย 3 คน เพ่ือท าหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดหาเจรจา
ตํอรองและตกลงราคากับผู๎มีอาชีพขายหรือรับจ๎างท างานนั้นโดยตรงในราคาซึ่งไมํสูงกวําราคาตลาดของท๎องที่
ในชํวงเวลาที่ภัยพิบัติเกิดข้ึน กลุํมตัวอยํางตอบถูกถึงร๎อยละ 92 อาจเป็นเพราะวําการดจัดหาพัสดุเป็นประเด็น
ส าคัญที่เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติจ าเป็นต๎องรู๎เพราะหากท าผิดพลาดไปไมํเพียงแตํเกิดความเสียหายตํอราชการแตํยัง
ต๎องรับผิดชอบทางวินัยอีกด๎วยประกอบกับมีการตรวจสอบจากหนํวยตรวจสอบอีกมากมายทั้งหนํวยตรวจสอบ
ภายในจังหวัด หนํวยตรวจสอบของกรมฯ และส านักงานการตรวจเงินแผํนดินอีก ประเด็นนี้จึงมีความส าคัญที่
กลุํมตัวอยํางมีการรับรู๎และเข๎าใจมากท่ีสุด 
 ประเด็นที่กลุํมตัวอยํางตอบถูกรองลงมาคือ ประเด็นที่วําการประชุมคณะกรรมการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( กชภจ.) ต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม กลุํมตัวอยํางตอบถูกร๎อยละ 90 อาจเนื่องจากวําเป็นวิธีการปฏิบัติที่
ต๎องถือปฏิบัติเป็นประจ า เนื่องจากส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะท าหน๎าที่เป็นฝุาย
เลขานุการของคณะกรรมการดังกลําวอยูํแล๎ว จึงมีความรับรู๎เกี่ยวกับองค์ประชุมของคณะกรรมการเป็นอยํางดี 
ประกอบกับเป็นระเบียบกฎหมายที่ต๎องรู๎เพ่ือใช๎ในการประชุม นอกจากนี้ยังมีประเด็น เรื่องการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯมีก าหนด  3 เดือนนับแตํวันที่เกิดภัยที่
กลุํมตัวอยํางตอบถูกร๎อยละ 90 เหมือนกัน อาจเนื่องมาจากเป็นแนวทางปฏิบัติที่จ าเป็นต๎องให๎ข๎อมูลกับผู๎ที่
เกี่ยวข๎องและเป็นประเด็นส าคัญที่ใช๎ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย  ถัดมาคือ ประเด็นที่วํา กรณีมีเหตุ
จ าเป็นไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือได๎ทันภายในก าหนดให๎ยื่นขอขยายระยะเวลาการให๎ความชํวยเหลือตํอกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กํอนระยะเวลาการให๎ความชํวยเหลือจะสิ้นสุดลงไมํน๎อยกวํา 15 วัน กลุํม
ตัวอยํางตอบถูกร๎อยละ 88 อาจเนื่องมาจากการให๎ความรู๎ความเข๎าใจที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎
ชี้แจงและให๎ความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานมาโดยตลอดประกอบกับเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถือปฏิบัติกันมาเป็น
ที่เข๎าใจถูกต๎องตรงกัน  
 ส าหรับประเด็นที่กลุํมตัวอยํางมีความเข๎าใจหรือตอบถูกน๎อยที่สุดคือประเด็นที่วํา ส านักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต๎องจัดสํงใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจํายเงินไปยังกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ได๎รับเงิน กลุํมตัวอยํางตอบถูกร๎อยละ 60 ซึ่งจริงๆ แล๎วประเด็น
นี้ต๎องภายใน 30 วันท าการนับแตํวันที่ได๎รับเงิน การที่มีผู๎ที่ตอบถูกน๎อยกวําข๎ออ่ืน ๆ อาจเนื่องมาจากเจ๎าหน๎าที่
สํวนใหญํไมํใชํผู๎ปฏิบัติในการสํงใช๎เงินยืมอาจมีความลังเลสงสัยวํา 30 นับอยํางไร จึงจ าเป็นต๎องมีการให๎ความรู๎
ความเข๎าใจในประเด็นดังกลําวเพิ่มข้ึน  
 อยํางไรก็ตามจะเห็นได๎วําในประเด็นค าถามสํวนใหญํกลุํมตัวอยํางยังไมํเข๎าใจถูกต๎องทุกคน ทุก
ประเด็นซึ่งในความเป็นจริงแล๎วการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต๎องมีความถูกต๎องตาม



 

ระเบียบกฎหมายซึ่งส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจ าเป็นต๎องให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
เพ่ิมข้ึน 
 2. การศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ที่มีผลตํอความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ของ
เจ๎าหน๎าที่ในสังกัดส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลไมํวําจะเป็น
ปัจจัยด๎านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหนํง ไมํมีผลตํอระดับความรู๎ความเข๎าใจด๎านการปฏิบัติงานให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติมเลย อาจเป็นเพราะวําทุกคนในส านักงานได๎มีการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารและการถํายทอดองค์ความรู๎อยําง
ตํอเนื่องและเข๎าถึงข๎อมูลได๎เทําเทียมกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ควรน าผลการวิจัยไปใช๎เป็นแนวทางการให๎ความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาในด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ  โดยมุํงเน๎นให๎ทุกคนได๎
รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมายตํอไป 
  2. ควรน าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ใน
ประเด็นที่ยังเข๎าใจไมํถูกต๎องให๎มีการเข๎าใจให๎ถูกต๎องและเพ่ิมเติมองค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช๎ในการ
ปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งตํอไป ผู๎วิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่นําศึกษาคือการศึกษาความพึง
พอใจของผู๎รับบริการในการให๎ความชํวยเหลือวํามีระดับความพึงพอใจในระดับใดเพ่ือที่จะได๎น าข๎อมูลมา
พัฒนาการให๎บริการตํอไป 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานให้ความรู้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยเงิน ทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม:  
กรณีศึกษาส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 

******************************* 

 
 

ตอนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานสํวนบุคคล 
 1. เพศ  
   1)  ชาย                                                2)  หญิง   
 2. อายุ  
   1)  ต่ ากวํา 20 ปี                                    2)   20 - 25 ปี 
   3)  26 - 31 ป ี                                      4)   32 - 37 ปี 
   5)  38 - 43 ป ี                                      6)   44- 49 ปี 
   7)  50 - 55 ป ี                                      8)   56 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา  
   1)  ประถมศึกษา   2)   มัธยมศึกษาตอนต๎น      
   3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4)   อนุปริญญาตรี/ปวส. 
    5)  ปริญญาตรี     6)   ปริญญาโท        
   7)  ปริญญาเอก 
 4. ปัจจุบันด ารงต าแหนํง  
   1)  ผู๎อ านวยการระดับสูง  2)   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     
   3)  นักวิชาการเงินและบัญชี  4)   นายชํางเครื่องกลอาวุโส 
    5)  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี 6)   ลูกจ๎างประจ า/
พนักงานราชการ        
   7)  อ่ืน ๆ(ระบุ)................................................ 

ค ำชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้เป็นสํวนหนึ่งในการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นบ.ปภ.) รุํนที่ 15 ผู๎วิจัย จึงใครํขอความรํวมมือจากทํานในการตอบแบบสอบถามตามรายละเอียด 3 ตอน ได๎แก ํ
 ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานสํวนบุคคล 
 ตอนที่ 2 ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
 ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะ 
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ตอนที่ 2    ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีต้องการเลือก 
 

รายการ ใช่ ไม่ใช่ 

1. การให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตร ไมํได๎หมายความรวมถึงการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติด๎านการปศุสัตว์และด๎านการประมงด๎วย 

  

2. การให๎ความชํวยเหลือด๎านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย เป็นการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพ่ือให๎ผู๎ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถชํวยเหลือ
ตนเองได๎เชํน การให๎ความชํวยเหลือเด็ก ผู๎สูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหน๎าครอบครัว
เสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ 

  

3. ขอบเขตการใช๎จํายเงินทดรองราชการ ระเบียบ ฯ ได๎ก าหนดให๎สํวนราชการมีวงเงินทด
รองราชการกรณเีดียว คือ กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น และได๎ประกาศเขตการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล๎ว 

  

4. ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีวงเงินทดรองราชการ เพ่ือ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการให๎ความชํวยเหลือหรือสนับสนุนการให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติแหํงละ 20,000,000 บาท 

  

5. ผู๎วําราชการจังหวัดสามารถจัดสรรวงเงินทดรองราชการให๎นายอ าเภอได๎ตามความ
จ าเป็นแตํไมํเกิน 50,000 บาท 

  

6. การใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ของ
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสามารถใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิง
ปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได๎ ภายในวงเงินไมํเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  

7. การใช๎จํายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต๎องประกาศ
เขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

  

8. การประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติในจังหวัด หากไมํสามารถ
ประชุม ก.ช.ภ.จ. ได๎ทันทํวงที และผู๎วําราชการจังหวัดเห็นวําความเสียหายเป็นภัยพิบัติ
ตามระเบียบฯ ก็ให๎มีอ านาจประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินไปกํอนได๎ โดยไมํต๎องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. 

  

9. การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติของอ าเภอ ต๎องเป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เกินวงเงินทดรอง
ราชการที่ผู๎วําราชการจังหวัดจัดสรรให๎ได๎ 
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รายการ ใช่ ไม่ใช่ 

10. การประชุม กชภจ. ต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  

11. การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯมี
ก าหนด 2 เดือนนับแตํวันที่เกิดภัย 

  

12. กรณีมีเหตุจ าเป็นไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือได๎ทันภายในก าหนดให๎ยื่นขอขยาย
ระยะเวลาการให๎ความชํวยเหลือตํอกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กํอนระยะเวลา
การให๎ความชํวยเหลือจะสิ้นสุดลงไมํน๎อยกวํา 15 วัน 

  

13. พืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง คือการเพาะปลูกท่ีไมํสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎  
หรือได๎ผลผลิตไมํเกินร๎อยละ 20 ของผลผลิตที่เคยได๎รับในปีปกติ โดยเสียหายในบริเวณ
เดียวกันขนาดตั้งแตํ 25 ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแตํ 25 ตารางวา    
ขึ้นไป 

  

14. การจัดหาพัสดุที่จ าเป็น ในการด ารงชีพและความเป็นอยูํของประชาชน และใช๎เวลา
ด าเนินการหรือชํวยเหลือไมํเกิน 7 วัน ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างอยํางน๎อย    
3 คน เพ่ือท าหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดหาเจรจาตํอรองและตกลงราคากับผู๎มีอาชีพขาย
หรือรับจ๎างท างานนั้นโดยตรงในราคาซึ่งไมํสูงกวําราคาตลาดของท๎องที่ในชํวงเวลาที่ภัย
พิบัติเกิดขึ้น 

  

15. ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต๎องจัดสํงใบส าคัญและเอกสารที่
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 
   
ประวัติการท างาน     -  ปัจจุบันต าแหนํง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
   ปฏิบัติงาน ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
   กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 - ส านักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงาน 

 


