คลังร่วมเชิดชูผู้เสียสละ มอบเงินทายาท จ.อ.สมาน กุนัน
กระทรวงการคลั ง จ่ า ยเงิ น สงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้ทายาทของ จ.อ.สมาน กุนัน
จากกรณีเสียชีวติ ขณะปฏิบตั ภิ ารกิจในถ้�ำ หลวง
ขุนน้ำ�นางนอน ณ วนอุทยานถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�
นางนอน อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 495,000 บาท

นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง

นางสาวสุ ท ธิ รั ต น์ รั ต นโชติ อธิ บ ดี
กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า นายประสงค์
พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง มีด�ำ ริให้จดั ประชุม
คณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่
4/2561 เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทของ
จ.อ.สมาน กุนัน ซึ่งได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ
ลำ�เลียงวางขวดอากาศในถ้ำ�หลวง ขุนน้ำ�นางนอน
ณ วนอุทยานถ้�ำ หลวง-ขุนน้�ำ นางนอน อ.แม่สาย
จ.เชียงราย จนเสียชีวติ ซึง่ การเสียชีวติ ดังกล่าว
ถือได้ว่า เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดี
ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธาน
คณะกรรมการสงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย ได้
มอบหมาย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านรายจ่ายและหนีส้ นิ เป็นประธาน
ในการประชุมดังกล่าวแทน ซึง่ ทีป่ ระชุมได้
พิจารณาตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัย เนือ่ งจากการช่วยเหลือราชการ
การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 แล้ว
จึงมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่
ทายาท แบ่งเป็น 1. เงินชดเชย จำ�นวน
450,000 บาท และ 2. ค่าจัดการศพ 45,000
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000 บาท
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้
กรมบัญชีกลาง นำ�โดย ว่าที่ ร.อ.ปิยะเกียรติ
ลิ้มประยูรวงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย ประสาน
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ให้ ท ายาท และนางมณี
สุระสังข์ คลังจังหวัดร้อยเอ็ด ประสานทายาท
ในการขอรับเงิน

อาลั
ย
จ.อ.สมาน กุนัน
อนึ่ ง พ.ร.บ. สงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย
เนือ่ งจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั งิ าน
ของชาติ หรือการปฏิบตั ติ ามหน้าทีม่ นุษยธรรม
พ.ศ. 2543 มี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
การคลังรักษาการตาม พ.ร.บ.นี้ ประกาศใช้เพือ่
ให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้ช่วยเหลือราชการ
ปฏิบัติงานของชาติตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ทางราชการ ปฏิบตั กิ ารตามหน้าทีห่ รือช่วยเหลือ
บุคคลอื่นตามหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนด หรือ
ปฏิบัติการตามหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมือง
ดีพึงปฏิบัติในเมื่อการปฏิบัติการนั้นไม่ขัดกับ

คำ�สัง่ โดยชอบของเจ้าพนักงาน ทีถ่ งึ แก่ความตาย
สูญเสียอวัยวะ หรือตาบอด จะได้รับเงินชดเชย
สูงสุดเป็นเงินจำ�นวน 450,000 บาท หาก
ทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำ�คัญ
ยิ่งในการประกอบอาชีพหรือการดำ�รงชีพ
นอกจากจะได้รับเงินชดเชยแล้ว ยังมีสิทธิ
ได้ รั บ เงิ น ดำ � รงชี พ เป็ น รายเดื อ นประมาณ
7,500 บาท ต่อเดือน ตลอดชีวิตด้วย
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง
ให้ ค วามสำ � คั ญ ในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ค นดี
ในสังคม และตระหนักดีว่าหากพลเมืองดี

ได้ รั บ อั น ตรายจากการกระทำ � ความดี
ควรได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากราชการ
ทั้ ง นี้ หากท่ า นพบเห็ น พลเมื อ งดี ไ ด้ รั บ
อันตรายจากการกระทำ�ความดี สามารถแจ้ง
ขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ได้ ที่ ท้ อ งที่ เ กิ ด เหตุ
หากเกิ ด ในกรุ ง เทพมหานคร ติ ด ต่ อ ได้ ที่
สำ�นักงานเขต สำ�หรับจังหวัดอื่นๆ ติดต่อ
ได้ ที่ ที่ ว่ า การอำ � เภอ และสามารถศึ ก ษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgd.go.th
หรือ Facebook กองบริหารการเบิกจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง บำ�เหน็จบำ�นาญ

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

