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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ใหเหมาะสมกับสถานการณ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง  จึงไดวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกคํานิยามคําวา  “สํานักงาน”  ในขอ  ๓  แหงระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยวาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม 
กรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  แหงระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษยวาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๔ การยื่นคําขอรับการชวยเหลือใหผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  ย่ืนคําขอตอ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  หรือสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน  
วิชาการ  ๑  -  ๑๒” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  แหงระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย  วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๖ ดําเนินการใหความชวยเหลือตามความจําเปนและเหมาะสม  ดังนี้ 
  ๖.๑ ใหความชวยเหลือเปนเงินหรือสิ่งของไดไม เกินสองพันบาทตอครั้ ง   

ตอครอบครัว  ในกรณีใหความชวยเหลือเปนเงิน  หรือสิ่งของเกินสองพันบาทตอครั้งตอครอบครัว   
ใหอยูในดุลพินิจปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือผูวาราชการจังหวัด  
แลวแตกรณี 
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  ๖.๒ ขั้นตอนการใหความชวยเหลือ  ใหนักสังคมสงเคราะหเสนอความเห็นตอ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   หรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่ง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  แลวแตกรณี  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ” 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ  ๗  แหงระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย  วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วัลลภ  พลอยทับทิม 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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