
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าข้าม 
เรื่อง  แนวทางการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม 

............................................. 

  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๖๗๖๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แจ้งแนวทางเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   เพื่อให้การด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าข้ามเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เทศบาลต าบลท่าข้ามจึงประกาศแนวทางและวิธีการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม ดังน้ี 

   1. วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนการให้ค าปรึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม 
    1.1 กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังน้ี 

(1) สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ให้มีสาระส าคัญพอสมควร 
     เช่น ซื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/ช่องทางการติดต่อของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบด้วย    
     ตนเอง 
(2) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ขอความช่วยเหลือ พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ ตามสมควร  
     หรือความเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่างๆ และให้ลงลายมือช่ือของผู้ร้อง 
(3) ถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือแทนผู้อ่ืนต้องแนบใบมอบอ านาจด้วย/หากผู้ร้องไม่ยินยอม 

          ลงช่ือ มิให้รับเรื่องน้ันไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ใน  
          แนบค าร้อง 

(4) บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนเรื่องขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ 
     เทศบาลต าบลท่าข้าม ก าหนดไว้ ตามแบบท้ายประกาศน้ี 
(5) แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการพร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ  

          ภายใน 15 วันท าการ 
(6) กรณีเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือที่ เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานหรือเกิน 
     ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์  
     ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถานที่ 
     กลาง) เพื่อพิจารณาหาแนวทางด าเนินการต่อไป 

1.2  กรณีรับเรื่องขอความช่วยเหลือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้    
       เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้ามด าเนินการ ดังน้ี 
 

/(1) ตรวจสอบ... 
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(1) ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลส าคัญที่จ าเป็น  เช่น  ช่ือ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์/ช่องทาง
ติดต่อที่ติดต่อได้ เรื่องขอความช่วยเหลือ ปัญหาที่เกิดขึ้น และความต้องการในการ
แก้ไข เป็นต้น หากไม่สามารถได้ข้อมูลที่เพียงพอให้ประสานฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

(2) บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและทะเบียนที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบล
ท่าข้ามก าหนดไว้ ตามแบบท้ายประกาศน้ี 

 (3)  แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการพร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินการต่อไป   
 (4)  กรณีเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานอื่นหรือเกิน    
       ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์  

 ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่   
 กลาง) เพื่อพิจารณาแนวทางด าเนินการต่อไป 

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่  1   รับเรื่องขอความช่วยเหลือ 
ขั้นตอนที่  2   รวบรวมเรื่องขอความช่วยเหลือน าเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ

เทศบาลต าบลท่าข้ามพิจารณา จากน้ันแยกเป็น  2  กรณี 
(1)  กรณีที่พิจาณาแล้วเห็นว่าเทศบาลต าบลท่าข้ามสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ให้ส่งต่อเรื่อง 

ให้หน่วยงานในเทศบาลต าบลท่าข้ามด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
(2)  กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเกินความสมารถของเทศบาลต าบลท่าข้ามที่จะด าเนินการได้เอง  

ให้ส่งต่อเรื่องให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เพื่อพิจารณา
แนวทางด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอนที่  3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการด าเนินการโดยให้มีสาระส าคัญ ดังน้ี 
(1)  มูลเหตุของปัญหา 
(2)  แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา 
(3)  ผลการช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบ 
(4)  ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่  4  ครบก าหนดรายงานแล้ว ส่วนราชการไม่รายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ส่ง

หนังสือแจ้งทวงถามตามระบบปกติ ขอความร่วมมือรายงานภายใน  5  วันท าการ  หากยังไม่ได้รับรายงานให้แจ้งทวงถาม
เป็นครั้งที่  2  ให้รายงานภายใน  3  วันท าการ   หากครบก าหนดแจ้งทวงถามครั้งที่  2  แล้ว ยังไม่ได้รับรายงาน ให้เสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้ามเพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 

ขั้นตอนที่  5  การสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบขั้นตอนที่  3              
ให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับและบันทึกข้อมูล                    
ผลการช่วยเหลือลงในทะเบียนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม แล้วรายงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม              
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ต่อไป 
 

/3. ค่าใช้จ่าย... 
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   3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม  
       ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม เช่น ค่าล่วงเวลา
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้ามค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  ค่าวัสดุ ฯลฯ ให้ใช้งบประมาณของ
เทศบาลต าบลท่าข้าม โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ   วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.  25๖2 
 

 

             (นายยงยุทธ ไชยลังการ) 
              นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 
(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) 

เทศบาลต าบลท่าข้าม  อ าเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย 
 
       วันที่..............เดือน..................................พ.ศ...............
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................ นามสกุล....................................อายุ... ................ป ี
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที.่.............ซอย...................................ถนน............. ................ต าบล.....................................
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................สกุล......................................................
เบอร์ติดต่อ..........................................มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน) ........................................................................
ด าเนินการช่วยเหลือ ดังน้ี 
 
 ๑. ประเภทการช่วยเหลือ 
  ๑.๑. ด้านสาธารณภัย (ระบุ)............................................................................ ......................... 
  ๑.๒. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุ ).............................................................. 
  ๑.๓. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุ).................................................................... 
  ๑.๔. ด้านอ่ืนๆ  (ระบุ)................................................................................................................  
 
 ๒. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/ ส่ิงที่ขอความช่วยเหลือ) 
 ............................................................................................. .......................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
.................................................................................................................. 
 ๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จ านวน.......................ฉบับ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ).....................................................ผู้ยื่นค าขอ 
       (................................................) 
 
      (ลงช่ือ)................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
       (...............................................) 
  



แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 
(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) 

เทศบาลต าบลท่าข้าม  อ าเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย 
 
       วันที่........เดือน.............................พ.ศ............... 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................. นามสกุล.................................. ....อายุ............ปี 
อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่........ซอย...................................ถนน.......................................ต าบล.. .................................
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................สกุล...........................................................
เบอร์ติดต่อ..............................มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน) ............................................................................
ด าเนินการช่วยเหลือ (ผู้รับความช่วยเหลือช่ือ)........................................................................... ดังน้ี  
 
 ๑. ประเภทการช่วยเหลือ 
  ๑.๑. ด้านสาธารณภัย (ระบุ)............................................................................................... ....... 
  ๑.๒. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุ )................................................................ 
  ๑.๓. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุ).................................................................... 
  ๑.๔. ด้านอ่ืนๆ  (ระบุ)............................................................................................................ .... 
 
 ๒. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/ ส่ิงที่ขอความช่วยเหลือ) 
 ............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ...............................................................................
..................................................................................................................  
 ๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จ านวน.......................ฉบับ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ)...................................................ผู้ยื่นค าขอ 
       (.............................................) 
 
      (ลงช่ือ)................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
       (..............................................) 

 


