
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงปบระมาณ 2565 
 
กิจกรรมที่ 2.  การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกร่วมดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยมีการร่วมประชุม ร่วมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ไชสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประชุมคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดนา่น 
ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย.- 
1. นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน   ประธานกรรม 
2. นางวรรณี  เชียงทา      ท้องถิ่นอำเภอเมืองน่าน        กรรมการ 
3. นายพัศวีย์  สมศักดิ์   ปลัดอำเภอเมืองน่าน        กรรมการ 
4. นายภูกฤษ  ดีปาละ     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    กรรมการ 
5. นางสาวเอมอร มันจันทร์   ผู้อำนวยการกองคลัง                 กรรมการ 
6. นายวิเชษฐ์  ไชยชนะ    ผู้แทนประชาคม                  กรรมการ 
7. นายประพันธ์  ขัตสิริ    ผู้แทนประชาคม                  กรรมการ 
8. นายสำเนียง  กันจู     ผู้แทนประชาคม                  กรรมการ 
9. นายอนันต์  ไชยวุฒิ     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน    เลขานุการ 
10.นายอนุชิต  ธรรมโน    ผู้อำนวยการกองช่าง                       กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
 

 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
 

 

 

 
 



รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
ที่ นน 72101/                                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
                       อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 
 

                       17  มีนาคม  2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุม 
 

เรียน คณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน     
 

ตามที่เกิดพายุฤดูร้อนทำให้เกิดสาธารณภัย (วาตภัย) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 
14.30 น. ถึง 16.00 น. ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวและบ้านเรือน
เสียหายเป็นจำนวนมาก นั้น 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะกรรมการการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เข้าร่วมประชุมในวันที ่21 มีนาคม 2565 เวลา 
09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยพร้อมเพียงกันตาม
วันและเวลาที่กำหนดต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                 สิบตำรวจโท     
                       (ธวัชชัย  ดวงจินดา) 
                    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัด อบต.ไชยสถาน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5471-8002 

 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ครั้งที่ 1 / 2565 
วันที่ 22 มีนาคม 2565 

เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 

_____________________ 
ผู้มาประชุม  
1. นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประธานกรรม 
2. นายภูกฤษ  ดีปาละ     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    กรรมการ 
3. นางสาวเอมอร มันจันทร์   ผู้อำนวยการกองคลัง                 กรรมการ 
4. นายวิเชษฐ์  ไชยชนะ    ผู้แทนประชาคม                  กรรมการ 
5. นายประพันธ์  ขัตสิริ     ผู้แทนประชาคม                  กรรมการ 
6. นายสำเนียง  กันจู     ผู้แทนประชาคม                  กรรมการ 
7. นายอนันต์  ไชยวุฒิ     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน    เลขานุการ 
8. นายอนุชิต  ธรรมโน     ผู้อำนวยการกองช่าง                       กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางวรรณี  เชียงทา   ท้องถิ่นอำเภอเมืองน่าน        กรรมการ 
2. นายพัศวีย์  สมศักดิ์   ปลัดอำเภอเมืองน่าน        กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายประพันธ์  ตันติ     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
2. สิบตำรวจโทธวัชชัย  ดวงจนิดา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
3. นายภาธร  เดียวตระกูล    หัวหน้าสำนักปลัด 
4.  นายธีระพงษ์  วรรณงาม    นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
5. นายวรพล  ทองก้อน     ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
6. นางสาวปาณิสรา  ยาวิลาด   พนักจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์ (ประธานคณะกรรมการฯ) 

- เรียนคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไชยสถาน ซึ่งมีคณะกรรมการฯ มาประชุมทั้งหมด 8 คน ไม่มาประชุม   2 คน เนื่องจากติดภารกิจ
ประชุมกับทางจังหวัดน่าน และได้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ขึ้น เนื่องจาก งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้รับรายงานความเสียหายเบื้องต้น ว่ามีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุพายุ 
(วาตภัย) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 หมู่บ้าน คือบ้านนาท่อ หมู่ 1, บ้านไชยสถาน หมู่ 2,บ้านศรี
เกิด หมู่ 3, บ้านปางค่า หมู่ 4, บ้านฝาง หมู่ 5, บ้านตาแก้ว หมู่ 6, บ้านก๊อด หมู่ 7, บ้านทุ่งขาม หมู่ 8, บ้าน
เด่นใหม่ หมู่ 9 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 โดยมีผู้ที่ได้รับความเสียหายจำนวน  
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์ (ประธานคณะกรรมการฯ) 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  พิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย 
 
นายเอกชาติ  อินพัฒน์ (ประธานคณะกรรมการฯ) 

- ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน พิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาภัย เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2565ข้าวกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนขอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
หมวด 1 การช่วยเหลือประชาชน ข้อ 3   
หมวด 3 ข้อ 6 (1) 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๖ กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นสามารถดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพ่ือการดำรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อน 
เฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน  หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน ได้
ตามความจำเป็น ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา  

ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือ  การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือการช่วยเหลือเกษตรกร  ผู ้มีรายได้น้อยให้เสนอ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 

ข้อ ๗ กรณีมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย ให้
รายงานอำเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อพิจารณานำเงินทดรอง ราชการเพื ่อการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

(๒) กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน  พื้นที่เกิดภัย ในการ
ช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณา  ให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ไม่เกิน
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๖ การช่วยเหลือประชาชน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่  กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นพิจารณา
ใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดย อนุโลม 
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3. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563  
ข้อ 5. การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไข และอัตราดังต่อไปนี้ 
   5.1 ด้านการดำรงชีพ ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยคำนึงถึงสภาพ

และเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
     5.1.4  ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง 

เท่าท่ีจ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาท 
     5.1.5  ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของ 

ที่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 49,500 บาท  
     5.1.6  ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่

ได้รับความเสียหาย เท่าท่ีจ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บาท  
     5.1.7  กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่น และบ้านเช่าเสียหายจากภัย

พิบัติทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเท่าที่จ่ายจริงในอัตรา
ครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 1,800 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน  

- เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน  10 หมู่บ้าน 
โดยแบ่งพิจารณาเป็น 2 รอบ รอบละ 5 หมู่บ้าน จึงเสนอข้อมูลในที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ในรอบที่ 1 จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยมีหมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 5, และหมู่ 10 จำนวน 79 ครัวเรือน ตามหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 โดยใช้งบประมาณเป็น
เงินทั้งสิ้น  63,505 บาท (หกหมื่นสามพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหาย รอบที่ 1 จำนวน 5 
หมู่บ้าน จำนวน 79 ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยมติที่ประชุมให้ทำการสำรวจบ้าน
ไชยสถา หมู่ 2 อีกครั้ง จำนวน 8 ราย เนื่องจากข้อมูลไม่ครบโดยให้เข้าที่ประชุมครั้งที่ 2ในวันที่ 28 
มีนาคม 2565 โดยมีรายช่ือดังนี้ 

1. นางสมนึก  มากพันธ์   
2. นายไพชยนต์  ถามา 
3. นางรัชนีวรรณ  โนไชย 
4. นางปัทมา  เจริญกูลธาดา 
5. นางจุฑารักษ์  สีต๊ะสาร 
6. นายศรีรุ่ง  รัตนศิลา 
7. นางสาวอันเจอล่า  ไชยเรียน 
8. นางจำปี  อินน้อย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์ (ประธานคณะกรรมการฯ) 

- มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้ 
โดยพร้อมเพรียงกันและขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 
 

 
 (ลงชื่อ)         บันทึกการประชุม 
       (นายอนันต์  ไชยวุฒิ) 

            เลขานุการ/ กรรมการ 
 

                                                                    
(ลงชื่อ)          ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
   (นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์) 
      ประธานกรรมการ 


