
                   รายงานการประชุม คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
              วันที่  25   มิถุนายน  2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ     
                เริ่มประชุม    เวลา   09.30 น 
ระเบียบวาระท่ี 1         ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
     นายเฉลิม ตาวิยะ  แจ้งกำหนดการการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563      
   โดยเริ่มจาก      วัดหลวง วันที่ 24  มิถุนายน 2563 
         วัดพระแก้ว และ วัดหาดไคร้ วันที่ 25 มิถุนายน  2563 
     วัดสบสม  วันที่  26  มิถุนายน  2563 
     วัดศรีดอนชัย วันที่ 27  มิถุนายน  2563  
ระเบียบวาระท่ี 2          รายงานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียง   
     เชียงของครั้งที่ 2 /2563วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียง 
     เชียงของ 
มติที่ประชุม      เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 การช่วยเหลือประชาชนที่ขอรับการช่วยเหลือ    
   3.1การพิจารณาช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จำนวน 6 ราย   
      3.1.1น.ส.อัญจรีย์  ตอนารักษ์ บ้านเลขที่ 222/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย    
    3.1.2 นายประเสริฐ ตอนะรักษ์ บ้านเลขที่ 241  หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
   3.1.3 นายเจริญ  รัตนไตร   บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 3  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
   3.1.4นางมอย  ชัยโย      บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 8  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
    3.1.5 นายวงค์  จรประเทศ  บ้านเลขที่ 408/1 หมู่ที่ 12  ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
    3.1.6 นางสงวน  นิตย์สุภาพบ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 12  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
นายเฉลิม ตาวิยะ  ประธานคณะกรรมการฯ ขอให้ นายวุฒิกร  บริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝ่ายรับเรื่อง
และตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้แจงรายละเอียดทั้ง 6 ราย ให้คณะกรรมการฯ ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา 
นายวุฒิกร  บริบูรณ์     เรียนประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและคณะกรรมการทุกท่าน ในการ
พิจารณาให้การช่วยเหลือครั้งนี้ มีประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ( กรณีลงด้วยตนเอง )เพื่อ
ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 6 ราย   มีรายละเอียด   ดังนี้   
     1 น.ส.อัญจรีย์  ตอนารักษ์ บ้านเลขที่ 222/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย  ได้ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามแบบคำร้องประเภท3 



 
 
    1.1ด้านสาธารณภัย น้ำท่วมบ้านทุกปี  
   1.2ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่มีอาชีพ,รายได้  
    1.4 ด้านอ่ืน ๆ มีความเป็นอยู่ท่ีลำบากมาก และร้องขอความช่วยเหลือ  
       1.4.1 อยากมีรายได้และอาชีพ 
     1.4.2 ช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ 
    1.4.3 ขุดทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง 
    จากการตรวจสอบ น.ส.อัญจรีย์  ตอนารักษ์ บ้านเลขที่  222/1  หมู่ที่ 2  ตำบล
เวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เป็นผู้พิการทางจิตเภท ต้องกินยาประจำ ได้รับเบี้ยยังชีพความ
พิการเดือนละ 800 บาท ไม่มีรายได้แน่นอน สภาพบ้านเป็นที่ลุ่มต่ำกว่าระดับถนน  อาศัยอยู่กับพี่สาวซึ่ง
เป็นคนพิการเหมือนกัน  บ้านไม่ม่ันคงแข็งแรง  
     เข้าหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเข้าหลักเกณฑ์
ตามระเบียบ ตามข้อ 9 ของระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ    และต้องอิงกับ
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ว่า ด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552  โดยอนุโลม  กรณีนี้
เข้าระเบียบข้อที่ข้อ 4 ครอบครัวท่ีประสบความเดือดร้อน หมายความว่าครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยท่ี
ประสบความเดือดร้อน เพราะสาเหตุหัวหน้าครอบครัว ( หัวหน้าครอบครัวพิการ ) 
    4.3   เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
      4.4  ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ 
      4.5  ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอ่ืนใด 
     สำหรับการช่วยเหลือจะเข้าตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วย
การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552   
    ข้อ  8 การดำเนินงานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน สามารถ
ช่วยเหลือได้ดังนี้ด้านการเงิน ครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง 
ต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ    ตามรายการดังนี้ 
     -ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและหรือค่าใช้จ่ายครองชีพตามความจำเป็น 
       -ค่ารักษาพยาบาล เช่น  ค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าอาหาร รวมถึงค่าพาหนะ   
      ค่าอาหาร ระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล เท่าที่จำเป็น 
      -ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จำเป็น 
    2.นายประเสริฐ ตอนะรักษ์ บ้านเลขที่ 241  หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
      นายประเสริฐ  ตอนะรักษ์  ได้ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามแบบคำ
ร้องประเภทร้อง ประเภท  



     1.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่มีอาชีพ,รายได้  
    1.2 ด้านอ่ืน ๆ มีความเป็นอยู่ท่ีลำบากมาก และร้องขอความช่วยเหลือ 
                              1.4 ด้านอ่ืน ๆ มีความเป็นอยู่ที่ลำบากมาก และร้องขอความช่วยเหลือ 
     1.4.1 อยากมีรายได้และอาชีพ 
      1.4.2 ช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ 
     จากการตรวจสอบ นายประเสริฐ  ตอนะรักษ์ บ้านเลขที่  241  หมู่ที่ 2    ตำบล
เวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เป็นผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหว  อาศัยอยู่คนเดียวต้องอาศัย
เพื่อนบ้านในการซื้อข้าว, น้ำ,อาหาร มารับประทานได้รับเบี้ยยังชีพความพิการเดือนละ 800 บาท ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ เข้าหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเข้าหลักเกณฑ์
ตามระเบียบ ตามข้อ 9 ของระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ และต้องอิงกับหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่า 
ด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552  โดยอนุโลม   
    กรณีนายประเสริฐ  ตอนะรักษ์ เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อที่ข้อ 4 ครอบครัว
ที่ประสบความเดือดร้อน หมายความว่าครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยท่ีประสบความเดือดร้อน เพราะสาเหตุ
หัวหน้าครอบครัว 
    4.3   เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
      4.4  ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ 
      4.5  ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอ่ืนใด 
     สำหรับการช่วยเหลือจะเข้าตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่า ด้วย
การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552   
    ข้อ  8 การดำเนินงานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน สามารถ
ช่วยเหลือได้ดังนี้ด้านการเงิน ครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้งต่อ
ครอบครัวต่อปีงบประมาณ    ตามรายการดังนี้ 
     -ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและหรือค่าใช้จ่ายครองชีพตามความจำเป็น 
       -ค่ารักษาพยาบาล เช่น  ค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าอาหาร รวมถึงค่าพาหนะ   
      ค่าอาหาร ระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล เท่าที่จำเป็น 
      -ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จำเป็น 
     3 นายเจริญ  รัตนไตร   บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 3  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย  ได้ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามแบบคำร้องประเภทร้องประเภท  
    1.2ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่มีอาชีพ,รายได้  
    1.4ด้านอ่ืน ๆ มีความเป็นอยู่ที่ลำบากมาก และร้องขอความช่วยเหลือ  
     1.4.1 อยากมีรายได้และอาชีพ 
      1.4.2 ช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ 
     จากการตรวจสอบ นายเจริญ รัตนไตร บ้านเลขที่  199  หมู่ที่ 3    ตำบลเวียง  



อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  นายเจริญ  รัตนไตร และภรรยาเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV  ร่างกายไม่
แข็งแรง  ต้องกินยาประจำ  ไม่มีสามารถประกอบอาชีพได้เข้าหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรงมหาดไทย 
     ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบ ตามข้อ 9 ของระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ และต้องอิงกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์    
     ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่า ด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552  โดยอนุโลม   
      4.นางมอย  ชัยโย  บ้านเลขที่  77  หมู่ที่ 8  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงรายยื่นแบบคำร้องประเภทร้องประเภท 
      1.2ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยแจ้งไม่สามารถประกอบอาชีพ
นวดได้  
     1.4 ด้านอ่ืน ๆ ไม่มีที่อยู่อาศัยบ้านถูกยึดและร้องขอความช่วยเหลือ  
       1.4.1 ด้านการครองชีพค่าใช้จ่ายประจำวัน  
       1.4.2 ด้านที่อยู่อาศัย ค่าเช่าบ้าน 
       จากการตรวจสอบ  นางมอย  ชัยโย  บ้านเลขที่  77  หมู่ที่ 8  ตำบลเวียง  
อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เป็นผู้สูงอายุ เจ็บป่วยไม่สบาย อ่อนเพลีย ไม่แข็งแรง เคยประกอบ
อาชีพรับจ้างนวดแผนโบราณ แต่ปัจจุบันไม่สามารถประกอบอาชีพได้  ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 
700 บาท  อาศัยอยู่บ้านเช่ามีหลานสาวและหลานเขยคอยดูแล ไม่มีสามารถประกอบอาชีพได้จึงเข้า
หลักเกณฑ์ระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบ ตามข้อ 9 ของ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ และต้องอิงกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์  คือระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่า ด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552  โดยอนุโลม   
     กรณีนางมอย  ชัยโย เข้าหลักเกณฑตามระเบียบข้อที่ข้อ 4 ครอบครัวที่ประสบ
ความเดือดร้อน หมายความว่าครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อน เพราะสาเหตุหัวหน้า
ครอบครัว 
     4.3   เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
      4.4  ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ 
      4.5  ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอ่ืนใด 
     สำหรับการช่วยเหลือจะเข้าตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่า ด้วย
การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552   
    ข้อ  8 การดำเนินงานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน สามารถ
ช่วยเหลือได้ดังนี้ด้านการเงิน ครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้งต่อ
ครอบครัวต่อปีงบประมาณ    ตามรายการดังนี้ 



     -ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและหรือค่าใช้จ่ายครองชีพตามความจำเป็น 
       -ค่ารักษาพยาบาล เช่น  ค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าอาหาร รวมถึงค่าพาหนะ   
      ค่าอาหาร ระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล เท่าที่จำเป็น 
      -ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จำเป็น 
     5.นายวงค์  จรประเทศ บ้านเลขที่ 408/1 หมู่ที่ 12    ตำบลเวียง  อำเภอเชียง
ของ  จังหวัดเชียงราย  ยื่นแบบคำร้องประเภทร้องประเภท  
      1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่มีอาชีพ,รายได้  
     1.4 ด้านอ่ืน ๆ อยู่คนเดียวไม่มีผู้ดูแลและร้องขอความช่วยเหลือ 
     1.4.1 ด้านการครองชีพค่าใช้จ่ายประจำวัน  
      จากการตรวจสอบ นายวงค์  จรประเทศ บ้านเลขที่ 408/1 หมู่ที่ 12     ตำบล
เวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เป็นผู้สูงอายุ ร่างกายไม่แข็งแรง อาศัยอยู่คนเดียว  ได้รับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ บ้านที่อยู่อาศัยเป็นของ นางโสภาพรรณ  
ธุระเสน โดยให้อยู่อาศัยฟรี  จึงเข้าหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเข้าหลักเกณฑ์    
ตามระเบียบ ตามข้อ 9 ของระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ และต้องอิงกับหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่า 
ด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552  โดยอนุโลม   
     กรณีนายวงค์ จรประเทศ  เข้าหลักเกณฑตามระเบียบข้อที่ข้อ 4 ครอบครัวที่
ประสบความเดือดร้อน หมายความว่าครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยท่ีประสบความเดือดร้อน เพราะสาเหตุ
หัวหน้าครอบครัว 
     4.3   เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
      4.4  ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ 
      4.5  ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอ่ืนใด 
     สำหรับการช่วยเหลือจะเข้าตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่า ด้วย
การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552   
    ข้อ  8 การดำเนินงานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน สามารถ
ช่วยเหลือได้ดังนี้ด้านการเงิน ครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้งต่อ
ครอบครัวต่อปีงบประมาณ    ตามรายการดังนี้ 
     -ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและหรือค่าใช้จ่ายครองชีพตามความจำเป็น 
       -ค่ารักษาพยาบาล เช่น  ค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าอาหาร รวมถึงค่าพาหนะ   
      ค่าอาหาร ระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล เท่าที่จำเป็น 
      -ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จำเป็น 
     6.นางสงวน  นิตย์สุภาพ ได้ยื่นแบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของ
ประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) วันที่ 22 พฤษภาคม 2563   หมู่ที่ 12    ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย  ย่ืนแบบคำร้องประเภทร้องประเภท  



     1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่มีอาชีพ,รายได้  
     1.4 ด้านอ่ืน ๆ อยู่สองคนกับสามีไม่มีรายได้ และร้องขอความช่วยเหลือ 
      จากการตรวจสอบ นางสงวน  นิตย์สุภาพ บ้านเลขที่ 133  หมู่ที่ 12   ตำบล
เวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เป็นผู้สูงอายุ   ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท มี
รายได้ไม่แน่นอน อยู่อาศัยสองคนกับสามี ไม่มีลูกหลานดูแล บ้านที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคงแข็งแรง  
     จึงเข้าหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเข้าหลักเกณฑ์  
ตามระเบียบ ตามข้อ 9 ของระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ และต้องอิงกับหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่า 
ด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552  โดยอนุโลม   
     กรณีนางสงวน นิตย์สุภาพ  เข้าหลักเกณฑตามระเบียบข้อที่ข้อ 4 ครอบครัวที่
ประสบความเดือดร้อน หมายความว่าครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยท่ีประสบความเดือดร้อน เพราะสาเหตุ
หัวหน้าครอบครัว 
     4.3   เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
      4.4  ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ 
      4.5  ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอ่ืนใด 
     สำหรับการช่วยเหลือจะเข้าตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่า ด้วย
การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552   
    ข้อ  8 การดำเนินงานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน สามารถ
ช่วยเหลือได้ดังนี้ด้านการเงิน ครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้งต่อ
ครอบครัวต่อปีงบประมาณ    ตามรายการดังนี้ 
     -ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและหรือค่าใช้จ่ายครองชีพตามความจำเป็น 
       -ค่ารักษาพยาบาล เช่น  ค่ายา ค่าอุปกรณ์การรักษา ค่าอาหาร รวมถึงค่าพาหนะ   
      ค่าอาหาร ระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล เท่าที่จำเป็น 
      -ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จำเป็น 
นายสุภฤกษ์  อนุตรพงศ์   -การช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลเวียงเชียง
ของต้องปฎิบัติตามระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบตามข้อ 9 ของ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ    และต้องอิงกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์  คือระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552  โดยอนุโลม  และต้องใช้แบบตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย
ใช้แบบตรวจสอบของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
นายทชัชกร  เกิดผล  -ในฐานะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขอเพิ่มเติมว่าในการตรวจสอบผู้ยื่น
ลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว  
ทั้ง 6 ราย เป็นผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ 



 
 
นายสุภฤกษ์  อนุตรพงศ์  - ตามระเบียบนี้การกรณีนี้เราใช้ตามตามข้อ 4 ของระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ 
สวัสดิการ หากครบองค์ประกอบสามารถช่วยเหลือได้ สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่  ได้รับความ
เดือดร้อนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ ขั้นตอนคือต้องปิดประกาศประชาชนที่ต้องที่ความ
ช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า 15 วัน  
     ตามข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนฯและเม่ือสิ้นสุดการดำเนินการช่วยเหลือ ต้องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชน
ทราบไม่น้อยกว่า 15 วันโดยติดประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่กลางและที่
ทำการหมู่บ้าน   
นายเฉลิม  ยาวิยะ -คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  จะเห็นควรช่วยเหลือ 
 น.ส.อัญจรีย์  ตอนารักษ์  ในด้านค่าช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพจำนวน 3,000 บาท     
หรือไม่  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
นายเฉลิม  ยาวิยะ -คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  จะเห็นควรช่วยเหลือ 
 นายประเสริฐ  ตอนะรักษ์   ในด้านค่าช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพจำนวน 3,000 บาท     
 หรือไม่  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
นายเฉลิม  ยาวิยะ -คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  จะเห็นควรช่วยเหลือ 
 นายเจริญ  รัตนไตร    ในด้านค่าช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพจำนวน 3,000 บาท     
 หรือไม่  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
นายเฉลิม  ยาวิยะ -คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  จะเห็นควรช่วยเหลือ 
นางมอย  ชัยโย   ในด้านค่าช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพจำนวน 3,000 บาท     
หรือไม่  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
นายเฉลิม  ยาวิยะ -คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  จะเห็นควรช่วยเหลือ 
 นายวงค์  จรประเทศ    ในด้านค่าช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพจำนวน 3,000 บาท     
 หรือไม่  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
นายเฉลิม  ยาวิยะ -คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  จะเห็นควรช่วยเหลือ 
 นางสงวน  นิตย์สุภาพ  ในด้านค่าช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพจำนวน 3,000 บาท     
 หรือไม่  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 



 
ระเบียบวาระท่ี 3 การช่วยเหลือประชาชนที่ขอรับการช่วยเหลือ      
     3.2 การพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ได้รับความเดือดร้อน 
ด้านที่อยู่อาศัยต่อเนื่องการประชุม ครั้งที่ 2 /2563วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณาใหม่ ข้อ 4.3    ดังนี้ 
     3.2.1 นางโสภาพรรณ  ธุระเสน     บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 8  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
     3.2.2 นางโสภาพรรณ  ธุระเสน     บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 8  ตำบลเวียง  อำเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย 
   3.2.3 นางโสภาพรรณ  ธุระเสน     บ้านเลขที่ 479 หมู่ที่ 8  ตำบลเวียง   
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
    3.2.4 นางศิริพร  บริบูรณ์     บ้านเลขที่ 206/5 หมู่ที่ 2  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
นายเฉลิม ตาวิยะ  ประธานคณะกรรมการฯ ขอให้ จ.อ.สุรัตน์ บุญหล้า เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝ่ายรับเรื่อง
และตรวจสอบข้อเท็จจริงชี้แจงรายละเอียดรายละเอียดให้คณะกรรมการ ฯ ทราบเพื่อประกอบการ
พิจารณา 
จ.อ.สุรัตน์  บุญหล้า  เรียนท่านนายกเฉลิม  ตาวิยะ และคณะกรรมการทุกท่าน  ในกรณีของ 
   3.2.1 นางโสภาพรรณ  ธุระเสน     บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 8  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
     3.2.2 นางโสภาพรรณ  ธุระเสน     บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 8  ตำบลเวียง  อำเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย 
   3.2.3 นางโสภาพรรณ  ธุระเสน     บ้านเลขที่ 479 หมู่ที่ 8  ตำบลเวียง   
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
    จากการตรวจสอบ บ้านของ นางโสภาพรรณ ธุระเสน  เจ้าที่ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแบบสอบสอบครัวเรือน แล้วพบว่า เป็นบ้านที่ไม่มีผู้อาศัยอยู่จริงจึงไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือได้    ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  มีรายละเอียดดังนี้   
   อาศัยอำนาจตามความข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังจึงกำหนดและวิธีดำเนินการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ดังต่อไปนี้ 
    1.หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
    2.หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 
    3.ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ.2551 ที่ประกาศใช้เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 



 
    บรรดาหลักเกณฑ์ และคำสั่งอ่ืนใดที่กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน 
    4.ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการจะต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ตามความหมาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามความหมายแห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    5. การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราดังต่อไปนี้ 
    5.1.5 ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของท่ีได้รับ
ความเสียหายเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 3,000 บาท 
    ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของท่ีได้รับ
ความเสียหาย“ที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของ” ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.1.5 มี     
    เจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีที่บ้านเรือนซึ่ง
ผู้ประสบภัยพิบัติใช้อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ สำหรับประเด็นการอยู่อาศัยประจำ 
นั้น ต้องมีลักษณะเป็นการอยู่อาศัยประจำในชีวิตประจำวันตามความเป็นจริงด้วย ดังนั้นกรณีของ นาง
โสภาพรรณ ธุระเสน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ 
นายเฉลิม  ยาวิยะ -คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  จะเห็นควรช่วยเหลือ 
นางโสภาพรรณ  ธุระเสน ดา้นผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือไม่  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ 
    3.2 การพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ได้รับความเดือดร้อน ด้านที่
อยู่อาศัยต่อเนื่องการประชุม ครั้งท่ี 2 /2563วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาใหม่ ข้อ 4.3     
     3.2.4 นางศิริพร  บริบูรณ์     บ้านเลขที่ 206/5 หมู่ที่ 2  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
จ.อ.สุรัตน์  บุญหล้า  เรียนท่านนายกเฉลิม  ตาวิยะ และคณะกรรมการทุกท่าน  ในกรณีของ 
นางศิริพร  บริบูรณ์     บ้านเลขที่ 206/5 หมู่ที่ 2  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
    เจ้าที่ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแบบสอบสอบครัวเรือน เพื่อ
พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และจากการประมาณการของช่างจากกองช่างเทศบาลตำบลเวียง
เชียงของ ตามแบบ ปร.5 แล้วมีค่าเสียหาย 1,250 บาท 
   อาศัยอำนาจตามความข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังจึงกำหนดและวิธีดำเนินการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ดังต่อไปนี้ 
    1.หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
    2.หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 



     
    3.ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ.2551 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 
    บรรดาหลักเกณฑ์ และคำสั่งอ่ืนใดที่กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน 
    4.ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการจะต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ตามความหมาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามความหมายแห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    5. การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราดังต่อไปนี้ 
    5.1 ด้านการดำรงชีพ ให้ช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยคำนึกถึงสภาพและ
เหตุการณ์ตามความเหมาะสม 
   กรณีของ นางศิริพร  บริบูรณ์     บ้านเลขที่ 206/5 หมู่ที่ 2  ตำบลเวียง  อำเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย  เข้าหลักเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ข้อ 5   5.1 การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราดังต่อไปนี้ 
    5.1.5 ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของท่ีได้รับ
ความเสียหายเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 3,000 บาท 
นายเฉลิม  ยาวิยะ -คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  จะเห็นควรช่วยเหลือ 
นางศิริพร  บริบูรณ์   ตามท่ีเจ้าที่ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจตามแบบสอบสอบครัวเรือน เพื่อ
พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และจากการประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  
ตามแบบ ปร.5 แล้วมีค่าเสียหาย 1,250 บาท  หรือไม่  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ  
      ปิดประชุมเวลา  11.20  น. 
     ลงช่ือ  .............................................................ผู้บันทึกการประชุม 
                         ( นายวุฒิกร บริบูรณ์ ) 
                               เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝ่ายรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริง 
     ลงช่ือ   จ.อ..............................................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                 (  สุรัตน์  บุญหล้า ) 
                               เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝ่ายรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
 
     ลงช่ือ  .............................................................  ผู้ตรวจการประชุม 
                  (   นายสุภฤกษ์  อนุตรพงศ์   ) 
                                   หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 



 
 
 
   

 
 

• รายการครุภณัฑ์  ที่จำเป็น 
1.โพเดียม  ขนาด 50 x 60 x 120  ราคา  5,000 
2.เครื่องสำรองไฟ 
สามารถรับแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ไดก้วา้งตั้งแต่ 145 ถึง 290 Vac 

• ระบบป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร (Short Circuit) 

• เปิดเคร่ืองจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC/DC  start 

• ระบบป้องกนัไฟกระชากเน่ืองจากฟ้าผ่า 
• ระบบประจุแบตเตอร่ีอตัโนมติัแบบรวดเร็ว 
• วงจรกรองสัญญาณรบกวน  EMI/RFI filter 

• ปิดเคร่ืองอตัโนมติัเม่ือพลงังานไฟฟ้าแบตเตอร่ีใกลห้มด  (Low Battery) 

• ระบบเปิดเคร่ืองอตัโนมติัเม่ือไฟฟ้ากลบัเขา้สู่ภาวะปกติ (Auto Restart) 

• ระบบป้องกนัไฟฟ้าเกินดว้ย Circuit Breaker สามารถ Reset ได ้

• ตวัเคร่ืองผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากไฟฟ้ารั่ว 
• มาตรฐาน มอก. 

 
 


