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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 

 

โดยที ่ในปจจุบัน  สภาพความเปนอยู และปญหาในทางสังคมไดเปลี ่ยนแปลงไป  ทําให
ประชาชนอาจประสบปญหาสังคมอยางไมรูตัว  ซึ่งปญหาเหลานี้จําเปนตองไดรับการแกไขในเบื้องตน  
เพื่อปองกันไมใหนําไปสูปญหาสังคมดานอื่น  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงไดวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน”  หมายความวา  ผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน 

ที่เกิดขึ้นโดยปจจุบันทันดวน  หรือเปนที่คาดหมายวาจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล  และจะตองไดรับการ
แกไขโดยฉับพลันทันทวงที  เพื ่อปองกันมิใหเกิดปญหาสังคมดานอื ่นตามมา  เปนการชวยเหลือ
เบื้องตนกอนใหการสงเคราะห  พัฒนา  และฟนฟูเพ่ือใหชวยเหลือตนเองได 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด   
“นักสังคมสงเคราะห”  หมายความวา  ขาราชการที่ดํารงตําแหนงนักสังคมสงเคราะห  และ

ใหรวมถึงผูที่ไดรับการแตงตั้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  หรือ 
ผูวาราชการจังหวัดใหปฏิบัติหนาที่นักสังคมสงเคราะห 

ขอ ๔ การยื่นคําขอรับการชวยเหลือใหผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  ยืนคําขอ
ตอสํานักงาน  ท่ีอยูในจังหวัดที่ตนเองประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 

ขอ ๕ วิธีการดําเนินการใหความชวยเหลือใหดําเนินการตามหลักการสังคมสงเคราะห  
เฉพาะราย  โดยนักสังคมสงเคราะหเปนผูสอบขอเท็จจริงตามแบบที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยกําหนด  ดําเนินการวินิจฉัยปญหา  และหาแนวทางการชวยเหลือ  โดยอาจเรียก
หลักฐานประกอบการพิจารณาตามควรแกกรณี 

ขอ ๖ ดําเนินการใหความชวยเหลือตามความจําเปนและเหมาะสม  ดังนี้ 
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  ๖.๑ ใหความช วยเหล ือเป นเง ินหร ือสิ ่งของได ไม เก ินสองพันบาทต อครั ้ง   
ตอครอบครัว  ในกรณีใหความชวยเหลือเปนเงิน  หรือสิ่งของเกินสองพันบาทตอครั้ง  ตอครอบครัว  
ใหอยูในดุลพินิจผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี 

  ๖.๒ ขั ้นตอนการใหความชวยเหลือ  ใหนักสังคมสงเคราะหเสนอความเห็น 
ตอผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๗ การจายเงินทดรองราชการของสํานักงาน  เพื่อใหการชวยเหลือผูประสบปญหา 
ทางสังคมกรณีฉุกเฉินที่ไดรับอนุมัติความชวยเหลือตามขอ  ๖  แลว  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

ขอ ๘ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ขอ ๙ การจัดซื้อ  จัดจาง  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ขอ ๑๐ ใหจัดทํารายงานการใชจายเงินและการใหความชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม

กรณีฉุกเฉิน  ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทราบทุกวัน 
สิ้นปงบประมาณ 

ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษยเปนผู ร ักษาการ 
ตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

วัลลภ   พลอยทับทิม 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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