
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
เรื่อง  แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

******************** 
 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๗/ว๖๗๖๘ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งเวียน 
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้มีค าสั่งที่  ๔๒๒/
๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง  และค าสั่งที่ ๔๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ไปแล้วนั้น 

เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๖๗๖๘  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จึงประกาศแนวทางและวิธี
ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ดังต่อไปนี้ 

๑.  วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน  การให้ค าปรึกษาและการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

๑.๑  กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเอง  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
๑) สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม (แนบท้ายประกาศ) ให้มี

สาระส าคัญพอสมควร เช่น ชื่อ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์/ช่องทางการติดต่อของผู้ร้อง  ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ตัวตนได ้

๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ขอความช่วยเหลือ  พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร 
หรือความเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่างๆ และให้ลงลายมือชื่อของผู้ร้อง 

๓) ถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือแทนผู้ อ่ืนต้องแนบใบมอบอ านาจด้วย/หากผู้ร้องไม่
ยินยอมลงชื่อ  มิให้รับเรื่องนั้นไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในใบแบบค าร้อง 

๔) บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนเรื่องขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องก าหนดไว้ 

๕) แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการพร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ
ภายใน ๑๕ วันท าการ 

๖) กรณีเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอ่ืน  หน่วยงานอ่ืนหรือเกิน
ความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ให้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เพ่ือพิจารณาหาแนวทางด าเนินการ
ต่อไป 
 

-/ ๑.๒ กรณี... 



-๒- 
 

๑.๒ กรณีเรื่องขอความช่วยเหลือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศให้
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขอองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ด าเนินการดังนี้ 

๑) ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลส าคัญที่จ าเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์/ช่องทาง
ติดต่อที่ติดต่อได้ เรื่องขอความช่วยเหลือ ปัญหาที่เกิดขึ้น และความต้องการในการแก้ไข เป็นต้น หากไม่
สามารถได้ข้อมูลที่เพียงพอให้ประสานฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

๒) บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและทะเบียนที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องก าหนดไว้ 

๓) แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการพร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ
ภายใน ๑๕ วันท าการ 

๔) กรณีเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานอ่ืน หรือเกิน
ความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ให้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เพ่ือพิจารณาหานาทางด าเนินการต่อไป 

๑.๓ การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๑) สอบถามข้อมูลจากผู้รับบริการ 
๒) หากสามารถให้ข้อมูลหรือค าปรึกษาได้ ให้ชี้แจง ท าความเข้าใจกับผู้รับบริการ 
๓) หากไม่สามารถให้ข้อมูลและค าปรึกษาได้ให้โทรศัพท์ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

มารับเรื่อง และให้บริการข้อมูลข่าวสารและค าปรึกษาทันที ทั้งนี้ การให้ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องด าเนินการตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้รับเรื่องและแจ้งขั้นตอน วิธีการให้ผู้รับบริการทราบ 

๔) ให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง
บันทึกการให้บริการข้อมูลข่าวสารและค าปรึกษาในทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป 

๒. ขั้นตอนการจัดการเรื่องขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง 

ขั้นตอนที่ ๑ รับเรื่องขอความช่วยเหลือ 
ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมเรื่องขอความช่วยเหลือน าเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องพิจารณา โดยแยกเป็น ๒ กรณีดังนี้ 
(๑) กรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องสามารถให้การช่วยเหลือได้ 

ให้ส่งเรื่องต่อให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป 
(๒) กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเกินความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องที่จะ

ด าเนินการได้เอง  ให้ส่งต่อเรื่องให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป 
            ขัน้ตอนที่ ๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการด าเนินการโดยให้มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(๑) มูลเหตุของปัญหา 
(๒) แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา 
(๓) ผลการชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ 
(๔) ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน 

            ขั้นตอนที่ ๔ ครบก าหนดรายงานแล้ว  ส่วนราชการไม่รายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ส่ง
หนังสือแจ้งทวงถามตามระบบปกติ  ขอความร่วมมือรายงานภายใน ๕ วันท าการ หากยังไม่ได้รับรายงานให้ 
 

-/แจ้งทวง... 



-๓- 
 
แจ้งทวงถามเป็นครั้งที่ ๒ ให้รายงานภายใน ๓ วัน  หากครบก าหนดแจ้งทวงถามครั้งที่ ๒ แล้วยังไม่ได้รับ
รายงาน  ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
            ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ ๓ ให้
ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับและบันทึกข้อมูล
การช่วยเหลือลงในทะเบียนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  แล้วรายงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ต่อไป 

๓.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาขนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เช่น  ค่า

ล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององการบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่า
วัสดุ  ฯลฯ  ให้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

         

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
 
 

       (นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 


