คู่มือปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

องค์การบริหารส่วนตานาแขม
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ช่องทางการติดต่อ
1. หมู่ 7 ตำบลนำแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
2. โทรศัพท์/โทรสำร 042 – 8700046
3. http://www.Nkhamloei.go.th
4. https://www.facebook.com/อบต.นำแขม
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แผนผังขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือประชาชน

รับลงทะเบียน

กรณีปกติ

กรณีฉุกเฉิน

รายงานให้ อบต.ทราบ
เพื่อให้ความช่วยเหลือทันที

- สารวจ ตรวจสอบ ชื่อ ที่อยู่
เรื่องที่ได้รับความเดือดร้อน

กรณีไม่อยู่ในอานาจ
หน้าที่

รายงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือฯ
(สถานทีกลาง)

หมายเหตุ : การให้ความช่วยเหลือ

เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ

ปิดประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือ
(ที่ทาการ อบต. /สถานที่
กลาง/ชุมชน)

รายงานให้ อบต.ทราบ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ต่อไป

1. กรณีปกติให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 18 วัน
2. กรณีฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 1 วันทาการ
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คานา
ด้วยกระทรวงมหำดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๓๐ กัน ยำยน ๒๕๖๐ และแก้ไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นถือเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิ ทธิผล แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและเกิดประโยชน์
กับประชำชน
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำ
แขม จึงประกำศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแขม ณ ที่ทำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแขม หมู่ที่ 7 ตำบลนำแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีโครงสร้ำง
ดังนี้
๑. ผู้อานวยการศูนย์
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแขม เป็นผู้อำนวยกำรศูนย์ชว่ ยเหลือประชำชน มีอำนำจ
หน้ำที่ วำงแผน ควบคุม กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลนำแขม
๒. หัวหน้าศูนย์
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแขม เป็นหัวหน้ำศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำแขม มีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ ดูแล ควบคุม กำกับกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ฯ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และนโยบำย
มีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อำนวยกำรศูนย์ดูแลควบคุมกำกับกำรปฏิบัตงิ ำนของศูนย์ให้เป็นไปตำม
ระเบียบ กฎหมำย และนโยบำย ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชำชนมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรศูนย์ช่วยเหลือประชำชนของ องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลนำแขม
(2) จัดให้มีกำรสำรวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอควำมช่วยเหลือของประชำชนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือติดตำมผลกำรดำเนินกำรและประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดให้มีช่องทำงรับเรื่องขอควำมช่วยเหลือของประชำชนทีห่ ลำกหลำย เช่น โทรศัพท์สำย
ด่วน สำยตรง สื่อออนไลน์ (เช่น Line, Facebook ฯลฯ) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
http://www.Nakhamloei.go.th/ https://www.facebook.com/อบต.นำแขม ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำแขม เป็นต้น ทั้งนี้ให้ประชำชนสำมำรถแจ้งข้อมูลข่ำวสำรและขอควำมช่วยเหลือได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว
(4) จัดให้มีฝ่ำยปฏิบตั ิกำรในพื้นที่ หน่วยเคลื่อนที่เร็วขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแขม ที่
สำมำรถให้กำรช่วยเหลือประชำชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว
(5) รวบรวมข้อมูลของประชำชนทีข่ อรับควำมช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแขม
(6) ติดตำมผลกำรดำเนินกำรช่วยเหลือประชำชนตำมที่คณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแขมมอบหมำย
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(7) รำยงำนผลกำรสำรวจและผลกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแขม
ให้ศูนย์ปฏิบตั ิกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (สถำนทีก่ ลำง) ทรำบ
ตลอดจนประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน
(8) ปฏิบัตงิ ำนอื่นตำมทีค่ ณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำ
แขมมอบหมำย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพิจำรณำมอบหมำยบุคลำกร เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแขมออกเป็นฝ่ำยต่ำงๆ ดั้งนี้
๓. ฝ่ายอานวยการ
มีหน้าที่ รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำ
แขม ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทำงกำรติดต่อ วิธีกำรติดต่อและแจ้งเรื่องขอควำมช่วยเหลือ และผล
กำรดำเนินงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน รวมถึงประชำสัมพันธ์เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ประชำชนใน
พื้นที่ทรำบโดยทัว่ กัน
๔. ฝ่ายรับเรือ่ ง
มีหน้าที่ รับเรื่องขอควำมช่วยเหลือของประชำชน สำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนใน
พื้นที่หรือใช้ข้อมูลทีม่ ีหน่วยงำนรัฐสำรวจไว้แล้ว จัดให้มกี ำรลงทะเบียนรับเรื่องขอควำมช่วยเหลือ ตอบ
ปัญหำข้อซักถำม (กรณีทตี่ อบได้) วิเครำะห์ แยกเรื่อง และส่งเรือ่ งให้ฝ่ำยปฏิบัตกิ ำรในพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงหรือศูนย์ปฏิบตั ิกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (สถำนที่
กลำง) จัดทำสถิติและทะเบียนเรื่องขอควำมช่วยเหลือ และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ศนู ย์ปฏิบตั ิกำร
ร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (สถำนทีก่ ลำง) ทรำบทุกเดือน
๕. ฝ่ายติดตามและประสานงาน
มีหน้าที่ ติดตำม ประสำนงำน และประเมินเรื่องเพื่อจัดลำดับควำมสำคัญเร่งด่วน ประสำนแจ้ง
หน่วยงำนภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจำรณำหำแนว
ทำงแก้ไข ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก และศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองท้องถิน่ (สถำนที่กลำง) แสวงหำและประสำนเครือข่ำยกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน เร่งรัดติดตำมผลกำรดำเนินกำรช่วยเหลือประชำชนตำมที่
คณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนมอบหมำย และแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ผรู้ ้องทรำบ
๖. ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว)
มีหน้าที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นที่ฝ่ำยรับเรื่องประสำนมำ โดยกำรลงไปปฏิบัติในพื้นที่ ให้ควำม
ช่วยเหลือเรื่องสำคัญเร่งด่วนทันทีทไี่ ด้รับแจ้ง และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบตั ิ ทัง้ นี้
ให้พิจำรณำจัดตั้งอำสำสมัครหน่วยปฏิบตั ิกำรย่อย โดยพิจำรณำประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนใน
พื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน คณะกรรมกำรหมูบ่ ้ำน/ชุมชน ผูน้ ำชุมชน อสม. อปพร.ฯลฯ
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วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน การให้คาปรึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ชว่ ยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
2.1 กรณีขอควำมช่วยเหลือมำด้วยตนเองให้เจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินกำรดังนี้
(1) สอบถำมข้อมูลจำกผู้รอ้ งแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้มีสำระสำคัญพอสมควรเช่น ชื่อ
ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์/ช่องทำงกำรติดต่อของผู้ร้องซึง่ สำมำรถตรวจสอบตัวตนได้
(2) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ขอควำมช่วยเหลือพร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ตำมสมควรหรือ
ควำมเห็น ควำมต้องกำรข้อเสนอแนะต่ำงๆและให้ลงลำยมือชื่อของผู้ร้อง
(3) ถ้ำเป็นกำรขอควำมช่วยเหลือแทนผู้อนื่ ต้องแนบใบมอบอำนำจด้วย หำกผูร้ ้องไม่ยอมลงชื่อมิ
ให้รับเรื่องนั้นไว้พิจำรณำและแจ้งให้ผู้ร้องทรำบพร้อมบันทึกเหตุผลดังกล่ำวไว้ในแบบคำร้อง
(4) บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนเรื่องขอควำมช่วยเหลือทีศ่ ูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กำหนดไว้
(5) แจ้งส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรพร้อมทั้งให้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ทรำบภำยใน
15 วันทำกำร
(6) กรณีเป็นเรือ่ งขอควำมช่วยเหลือทีเ่ กี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรอืน่ หน่อยงำนอย่ำงอืน่ หรือเกิน
ควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ตรงเรื่องขอควำมช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถำนที่กลำง) เพื่อพิจำรณำแนวทำงดำเนิน
กำรต่อไป
2.2 กรณีรบั เรือ่ งขอควำมช่วยเหลือทำงไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้
เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ชว่ ยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดำเนินกำรดังนี้
1. ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์/ช่องทำงติดต่อที่
ติดต่อได้ เรื่องขอควำมช่วยเหลือ ปัญหำที่เกิดขึน้ และควำมต้องกำรในกำรแก้ไขเป็นต้น หำกไม่สำมำรถ
ได้ขอ้ มูลที่เพียงพอให้ประสำนฝ่ำยปฏิบตั ิกำรในพื้นทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
2. บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและทะเบียนทีศ่ ูนย์ชว่ ยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ กำหนดไว้
3. แจ้งส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรพร้อมทั้งให้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ทรำบภำยใน
15 วันทำกำร
4. กรณีเป็นเรื่องขอควำมช่วยเหลือทีเ่ กี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรอืน่ หน่วยงำนอืน่ หรือเกิน
ควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ ส่งเรือ่ งขอควำมช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนที่กลำง เพื่อพิจำรณำหำแนวทำงดำเนิน
กำรต่อไป
2.3 กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้คำปรึกษำแก่ประชำชน ดำเนินกำร ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลจำกผูร้ ับบริกำร
2. สำมำรถให้ข้อมูลและคำปรึกษำได้ ให้ชี้แจง ทำควำมเข้ำใจกับผู้รับบริกำร
3. หำกไม่สำมำรถให้ข้อมูลและคำปรึกษำได้ให้โทรศัพท์ประสำนส่วนรำชกำรที่เกีย่ วข้องมำรับ
เรื่องและให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและคำปรึกษำทันที ทัง้ นี้กำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรนัน้ ต้องดำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติ ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 โดยให้รับเรื่องและแจ้งขั้นตอนวิธีกำรให้
ผู้รับบริกำรทรำบ
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4. ให้เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกกำร
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและคำปรึกษำในทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป
การจัดการเรื่องขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่องขอความช่วยเหลือ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเรื่องขอความช่วยเหลือนาเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พิจารณาจากนั้นแยกเป็น 2 กรณี
1. กรณีที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือได้ให้สง่ ต่อ
เรื่องให้หน่วยงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรต่อไป
2. กรณีที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเกินควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่จะดำเนินกำร
ได้เองให้ส่งต่อเรื่องให้ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(สถำนทีก่ ลำง) พิจำรณำแนวทำงช่วยเหลือต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดาเนินการโดยให้มีสาระสาคัญดังนี้
1. มูลเหตุของปัญหำ
2. แนวทำงและวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
3. ผลกำรชีแ้ จงให้ผู้ร้องทรำบ
4. ข้อเสนอแนะ/ควำมเห็นของหน่วยงำน
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อครบกาหนดรายงานแล้ว ส่วนราชการไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ส่งหนังสือแจ้งทวงถำมตำมระบบปกติ ขอควำมร่วมมือรำยงำนภำยใน 5 วันทำกำรหำกยังไม่ได้รับ
รำยงำนให้แจ้งทวงถำมเป็นครั้งที่ 2 ให้รำยงำนภำยใน 3 วันทำกำรหำกครบกำหนดแจ้งทวงถำมครัง้ ที่
2 แล้วยังไม่ได้รบั รำยงำนให้เสนอนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อพิจำรณำสัง่ กำรต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบตามขั้นตอน
ที่ 3 ให้ดำเนินกำรจัดทำบันทึกข้อควำมสรุปผลกำรช่วยเหลือประชำชนเสนอผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับ
และบันทึกข้อมูลผลกำรช่วยเหลือลงในระเบียบของศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ แล้วรำยงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถำนทีก่ ลำง) ต่อไป
ส่วนที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
ค่ำล่วงเวลำเจ้ำหน้ำทีป่ ระจำศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ค่ำน้ำมันเชือ้ เพลิง
ค่ำวัสดุ ฯลฯ ให้ใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้เบิกจ่ำยตำมระเบียบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
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แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที.่ ........เดือน...........................พ.ศ...........................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/ นำง/ นำงสำว)...................................... นำมสกุล.................................... อำยุ............ปี
อยู่บ้ำนเลขที่.......หมู่ท.ี่ .........ซอย...................ถนน...................ตำบล....................................อำเภอ....................
จังหวัด............................โทรศัพท์................................หมำยเลขประจำตัวประชำชน..........................................
บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ชื่อนำย/นำง/นำงสำว........................................... นำมสกุล..........................................
เบอร์โทรติดต่อ...................................................................................
มีควำมประสงค์ขอให้ หน่วยงำน.....องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแขม..........ดำเนินกำรช่วยเหลือดังนี้
1 ประเภทกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ด้ำนสำธำรณภัย (ระบุปัญหำ/ควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)...........................................................................
..............................................................................................................................................................................
.2 ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต (ระบุปัญหำ/ควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้น).....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
ด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหำ/ควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
ด้ำนอื่นอื่น (ระบุปัญหำ/ควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)...................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………....
2 ข้ำพเจ้ำจึงขอควำมช่วยเหลือ (ระบุควำมต้องกำร/สิ่งที่ขอควำมช่วยเหลือ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยจานวน.................ฉบับ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ).........................................................ผู้ยื่นคำร้อง
(......................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำร้อง
(.............................................................)
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แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที.่ ........เดือน...........................พ.ศ...........................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/ นำง/ นำงสำว)...................................... นำมสกุล.................................... อำยุ............ปี
อยู่บ้ำนเลขที่.......หมู่ท.ี่ .........ซอย...................ถนน...................ตำบล....................................อำเภอ....................
จังหวัด............................โทรศัพท์................................หมำยเลขประจำตัวประชำชน..........................................
บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ชื่อนำย/นำง/นำงสำว........................................... นำมสกุล..........................................
เบอร์โทรติดต่อ...................................................................................
มีควำมประสงค์ขอให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแขม ดำเนินกำรช่วยเหลือ (ชื่อผู้รับควำม
ช่วยเหลือ)............................................................................................ดังนี้
1 ประเภทกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ด้ำนสำธำรณภัย (ระบุปัญหำ/ควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)...........................................................................
..............................................................................................................................................................................
ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต (ระบุปัญหำ/ควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้น).....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
ด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหำ/ควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
ด้ำนอื่นอื่น (ระบุปัญหำ/ควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)...................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………....
2 ข้ำพเจ้ำจึงขอควำมช่วยเหลือ (ระบุควำมต้องกำร/สิ่งที่ขอควำมช่วยเหลือ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยจานวน.................ฉบับ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ).........................................................ผู้ยื่นคำร้อง
(......................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำขอ
(.............................................................)

