
 
ประกาศเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

เรื่อง  กําหนดแนวทางช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
______________________________ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีของ
องค$กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช�ต้ังแต�วันท่ี  30 กันยายน 2560  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29  พฤศจิกายน 2560 แจ�งแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให�การดําเนินการช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีขององค$กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป:นไปตามระเบียบ ซ่ึง
เทศบาลตําบลบ�านแปะได�ประกาศจัดต้ังศูนย$ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลบ�านแปะ ลงวันท่ี 22  ธันวาคม  
2560 ปรับปรุงแก�ไขตามประกาศลงวันท่ี  21  กุมภาพันธ$  2561  และคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการช�วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลตําบลบ�านแปะ ลงวันท่ี  4  มกราคม  2561 ปรับปรุงแก�ไขตามคําสั่งเลขท่ี 203/2561 
ลงวันท่ี 21  กุมภาพันธ$  2561  เรียบร�อยแล�ว นั้น 

   เพ่ือให�การช�วยเหลือประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ�านแปะ เป:นไปด�วยความ
เรียบร�อย  มีประสิทธิภาพ  และเป:นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีกล�าวถึงข�างต�น  เทศบาลตําบลบ�านแปะจึง
กําหนดแนวทางการช�วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตําบลบ�านแปะ  ดังนี้ 

การให�ความช�วยเหลือประชาชนด�านสาธารณภัย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีของ

องค$กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2560 หมวด 3 ข�อ 11  การให�ความช�วยเหลือประชาชนผู�ประสบสาธารณภัย  
หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน  มีลักษณะเป:นการช�วยเหลือท่ีจําเป:นต�องแก�ไขโดยฉับพลัน ในการดํารงชีพและความเป:นอยู�ของ
ประชาชน หรือเป:นการซ�อมแซมให�คืนสู�สภาพเดิม อันเปDฯการบรรเทาความเดือดร�อนเฉพาะหน�า  องค$กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินสามารถให�ความช�วยเหลือได�ทันที ภายใต�ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย 

กรณสิ่งสาธารณประโยชน$ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค$กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับความ
เสียหาย  หากเห็นว�าการซ�อมแซมให�คืนสู�สภาพเดิมจะไม�คุ�มค�า และการก�อสร�างใหม�จะเป:นประโยชน$กับทางราชการ
มากกว�า  ให�เสนอคณะกรรมการเป:นผู�พิจารณาให�ความเห็นชอบก�อนการใช�จ�ายงบประมาณ  โดยคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลัง 

การให�ความช�วยเหลือประชาชนด�านการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีของ

องค$กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2560 หมวด 4 ข�อ 12  การให�ความช�วยเหลือประชาชนด�านการส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  นอกจากกรณีการช�วยเหลือด�านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให�องค$กรปกครองส�วนท�องถ่ินประกาศให�
ประชาชนท่ีประสงค$จะขอรับความช�วยเหลือต�อองค$กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

การปDองกันและควบคุมโรคติดต�อ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีของ

องค$กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2560 หมวด 5  ข�อ 13  เม่ือเกิดโรคติดต�อ  โรคติดต�ออันตราย  โรคติดต�อท่ี
ต�องเฝDาระวัง  หรือโรคระบาด หรือมีเหตุสงสัยว�าได�เกิดโรคดังกล�าวในเขตพ้ืนท่ีขององค$กรปครองส�วนท�องถ่ินใด ให�
องค$กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้นดําดนินการหรือสนับสนุนให�มีการปDองกัน  การควบคุม  การแพร� และการระงับ 



การระบาดของโรคนั้น  หรือสร�างภูมิคุ�มกันโรคให�กับผู�ท่ีมีภาวะเสียง  รวมท้ังการประชาสัมพันธ$  องค$ความรู�
เก่ียวกับโรคติดต�อ  การช�วยเหลือหน�วยงานของรัฐและเอกชนให�เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน  การ
เฝDาระวัง  ปDองกัน และควบคุมโรคติดต�อ      
 

วิธีการรับเรื่องขอความช�วยเหลือประชาชน การให�คําปรึกษาและการให�บริการข�อมูลข�าวสารของ
เจ�าหน�าท่ีประจําศูนย$ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลบ�านแปะ   

1.1 กรณีผู�ขอความช�วยเหลือมาด�วยตนเอง  ให�เจ�าหน�าท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
1) สอบถามข�อมูลจากผู�ร�องแล�วกรอกข�อมูลลงในแบบฟอร$ม (แนบท�ายประกาศ)  ให�มี

สาระสําคัญพอสมควร  เช�น  ชื่อ  ท่ีอยู�  หมายเลขโทรศัพท$ /ช�องทางการติดต�อของ
ผู�ร�อง  ซ่ึงสามารถสอบตัวตนได� 

2) ระบุเรื่องอันเป:นเหตุ ให�ขอความช�วยเหลือ พร�อมข�อเท็จจริงหรือพฤติการณ$ตาม
สมควร หรือความเห็น ความต�องการ ข�อเสนอแนะต�างๆ และให�ลงลายมือชื่อของผู�
ร�อง 

3) ถ�าการขอความช�วยเหลือแทนผู�อ่ืน ต�องแนบใบมอบอํานาจด�วย / หากผู�ร�องไม�
ยินยอมลงชื่อมิให�รับเรื่องนั้นไว�พิจารณา และแจ�งให�ผู�ร�องทราบพร�อมบันทึกเหตุ
ดังกล�าวในแบบคําร�อง 

4) บันทึกข�อมูลลงในทะเบียนรับเรื่องขอความช�วยเหลือ ของศูนย$ช�วยเหลือประชาชน
เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5) แจ�งส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ พร�อมท้ังให�รายงานผลการดําเนินงานให�
ทราบภายใน 15 วัน 

6) กรณีเรื่องขอความช�วยเหลือท่ีเก่ียวข�องกับส�วนราชการอ่ืน  หน�วยงานอ่ืน หรือเกินขีด
ความสามารถของเทศบาลตําบลบ�านแปะ ให�ส�งเรื่องขอความช�วยเหลือไปยังศูนย$
ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค$กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (สถานท่ี
กลาง)  เพ่ือพิจารณาหาแนวทางดําเนินการต�อไป 

1.2 กรณีเรื่องขอความช�วยเหลือทางไปรษณีย$  โทรศัพท$  หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ให�เจ�าหน�าท่ีประจําศูนย$ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลบ�านแปะ ดําเนินการดังนี้  

1) ตรวจสอบให�ได�ข�อมูลสําคัญท่ีจําเป:น เช�น ชื่อ  ท่ีอยู� และหมายเลขโทรศัพท$/ช�องทาง
ติดต�อท่ีติดต�อได� เรื่องขอความช�วยเหลือ  ปPญหาท่ีเกิดข้ึน และความต�องการในการ
แก�ไข เป:นต�น หากไม�สามารถได�ข�อมูลท่ีเพียงพอให�ประสานฝQายปฏิบัติการในพ้ืนท่ี
ตรวจสอบข�อเท็จจริงเพ่ิมเติม 

2) บันทึกข�อมูลลงในแบบฟอร$ม และทะเบียนรับเรื่องขอความช�วยเหลือฯ ของศูนย$
ช�วยเหลือประชาชนเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

3) แจ�งส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ พร�อมท้ังให�รายงานผลการดําเนินงานให�ทราบ
ภายใน 15 วัน 

4) กรณีเรื่องขอความช�วยเหลือท่ีเก่ียวข�องกับส�วนราชการอ่ืน  หน�วยงานอ่ืน หรือเกินขีด
ความสามารถของเทศบาลตําบลบ�านแปะ ให�ส�งเรื่องขอความช�วยเหลือไปยังศูนย$
ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค$กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (สถานท่ี
กลาง)  เพ่ือพิจารณาหาแนวทางดําเนินการต�อไป 

 
 



1.2 การให�บริการข�อมูลข�าวสารและการให�คําปรึกษาแก�ประชาชน ดําเนินการดังนี้    
1) สอบถามข�อมูล จากผู�รับบริการ 
2) หากสามารถให�ข�อมูลและคําปรึกษา ให�ชี้แจง ทําความเข�าใจกับผู�รับบริการ 
3) หากไม�สามารถให�ข�อมูลและคําปรึกษาได� ให�โทรศัพท$ประสานส�วนราชการท่ี

เก่ียวข�องมารับเรื่อง และให�บริการข�อมูลข�าวสารและคําปรึกษาทันที  
4) ให�เจ�าหน�าท่ีประจําศูนย$ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลบ�านแปะบันทึกการ

ให�บริการข�อมูลข�าวสารและคําปรึกษาในทะเบียนเพ่ือเก็บไว�เป:นข�อมูลต�อไป 
 

2. ข้ันตอนการจัดการเรื่องขอความช�วยเหลือของศูนย$ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

ข้ันตอนท่ี 1  รับเรื่องขอความช�วยเหลือนําเสนอให�คณะกรรมการช�วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลบ�านแปะพิจารณา โดยแยกเป:น 2 กรณี ดังนี้   

1) กรณีท่ีพิจารณาแล�วเห็นว�าเทศบาลตําบลบ�านแปะสามารถให�การช�วยเหลือได�  ให�ส�งเรื่อง
ต�อให�ส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องดําเนินการต�อไป 

2) กรณีท่ีพิจารณาแล�วเห็นว�าเกินขีดความสามารถของเทศบาลตําบลบ�านแปะท่ีจะ
ดําเนินการได�เอง ให�ส�งต�อเรื่องให�ศูนย$ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนของ
องค$กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (สถานท่ีกลาง) พิจารณาหาแนวทางช�วยเหลือต�อไป 

ข้ันตอนท่ี 2  หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องแจ�งผลการดําเนินการโดยให�มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1)  มูลเหตุของปPญหา 
2) แนวทางและวิธีการแก�ไขปPญหา 
3) ผลการชี้แจงให�ผู�ร�องทราบ 
4) ข�อเสนอแนะ/ความเห็นของหน�วยงาน 

ข้ันตอนท่ี 3  ครบกําหนดรายงานแล�ว  ส�วนราชการไม�รายงานภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดให�ส�งหนังสือแจ�งทวงถามระบบตามปกติ  ขอความร�วมมือรายงานภายใน 5 วันทําการ หากยังไม�ได�รับรายงาน
ให�แจ�งทวงถามเป:นครั้งท่ี 2  ให�รายงานภายใน 3 วัน หากครบกําหนดแจ�งทวงถามครั้งท่ี 2  แล�วยังไม�ได�รับรายงาน 
ให�เสนอนายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ เพ่ือพิจารณาสั่งการต�อไป   

ข้ันตอนท่ี 4 การสรุปผลการช�วยเหลือประชาชนเม่ือได�รับแจ�งผลการตรวจสอบตาม
ข้ันตอนท่ี 3  ให�ดําเนินการจัดทําบันทึกข�อความสรุปผลการช�วยเหลือประชาชนเสนอผู�บังคับบัญชาตามลําดับ และ
บันทึกข�อมูลผลการช�วยเหลือลงในทะเบียนของศูนย$ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลบ�านแปะ แล�วรายงาน
ศูนย$ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค$กรปกครีองส�วนท�องถ่ิน (สถานท่ีกลาง) ต�อไป 

3) ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานของศูนย$ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลบ�านแปะ  

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานของศูนย$ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลบ�านแปะ เช�น  
ค�าล�วงเวลาเจ�าหน�าท่ีประจําศูนย$ช�วยเหลือประชาชนเทศบาลตําบลบ�านแปะ  ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง  ค�าวัสดุ  ฯลฯ  ให�
ใช�งบประมาณของเทศบาลตําบลบ�านแปะ โดยให�เบิกจ�ายตามระเบียบ  กฎหมาย ท่ีเก่ียวข�องต�อไป 

จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  เดือน กุมภาพันธ$  พ.ศ. 2561 

              
 


