คู่มือปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ช่องทางการติดต่อ
1. เลขที่ 672 หมู่ 1 ตาบลบุพราหมณ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
2. โทรศัพท์ 037-629736
3. http://www.bupram.go.th/
4. https://www.facebook.com/BuPhram/
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แผนผังขัน้ ตอนการให้ความช่วยเหลือประชาชน
รับลงทะเบียน

กรณีฉกุ เฉิน
รายงานให้ อบต.ทราบเพื่อให้ความ

กรณีปกติ

-สารวจ ตรวจสอบ ชื่อ ที่อยู่
-เรือ่ งที่ได้รบั ความเดือดร้อน

เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือทันที

ปิ ดประกาศรายชื่อผูท้ ี่จะได้รบั ความ
ช่วยเหลือ (ที่ทาการ อบต. /สถานที่

กรณีไม่อยูใ่ นอานาจหน้าที่

กลาง/ชุมชน)

รายงานให้ อบต.ทราบเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป
รายงานศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วมในการ

-รายงานศูนย์ชว่ ยเหลือสถานที่กลาง

ช่วยเหลือฯ (สถานทีก่ ลาง)

หมายเหตุ: การให้ความช่วยเหลือ 1.กรณีปกติให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 18 วัน
2.กรณีฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 1 วันทาการ
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คานา
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ เป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ประกาศจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
บุพราหมณ์ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ หมู่ที่ 1 ตาบลบุพราหมณ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
1. นายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลบุ พราหมณ์ เป็ น ผู้ อานวยการศู นย์ ช่ว ยเหลื อ ประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
มีอานาจหน้าที่วางแผนควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบล
บุพราหมณ์
มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการศูนย์ดูแลควบคุมกากับการปฏิ บัติงานของศูนย์ให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย และนโยบาย
ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบล
บุพราหมณ์
(2) จัดให้มีการสารวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือติดตามผลการดาเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์สายด่วน
สายตรง สื่อออนไลน์ (เช่น Line, Facebook ฯลฯ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.bupram.go.th/
https://www.facebook.com/BuPhram/ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ให้ประชาชน
สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
(4) จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ หน่วยเคลื่อนที่เร็วขององค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ที่
สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว
(5) รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
(6) ติดตามผลการดาเนิน การช่ว ยเหลื อประชาชนตามที่คณะกรรมการช่ว ยเหลื อประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์มอบหมาย
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(7) รายงานผลการสารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลพราหมณ์ให้
ศูน ย์ ป ฏิบั ติการร่ ว มในการช่ว ยเหลื อประชาชนขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
มอบหมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณามอบหมายบุคลากร เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ ออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้
1)ฝ่ายอานวยการ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ
พราหมณ์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ วิ ธี ก ารติ ด ต่ อ และแจ้ ง เรื่ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ และผลการ
ดาเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ รวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน
2)ฝ่ายรับเรื่อง
มีหน้าที่รับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนสารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่หรือใช้ข้อมูล ที่มีห น่วยงานรัฐส ารวจไว้แล้ว จัดให้มีการลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือตอบปัญหาข้อ
ซักถาม (กรณีตอบได้) วิเคราะห์แยกเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายปฏิบัติการในพื้น ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ส่งต่อ
เรื่องให้หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จัดทาสถิติและทะเบียนเรื่องขอความ
ช่วยเหลือและรายงานผลการดาเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ทราบทุกเดือน
3) ฝ่ายติดตามและประสานงาน
มีห น้ าที่ติดตามประสานงานและประเมินเรื่องเพื่อจัด ทาล าดับความส าคัญเร่งด่วนประสานแจ้ง
หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไข
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง) แสวงหาและประสานเครื อข่ายการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน
เร่งรัดติดตามผลการดาเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนมอบหมายและแจ้งผลการ
ดาเนินการให้ผู้ร้องทราบ
4) ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว)
มีห น้ าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ฝ่ ายรับเรื่องประสานมาโดยลงไปปฏิบัติในพื้นที่ให้ความ
ช่วยเหลือเรื่องสาคัญเร่งด่วนทันทีที่ ได้รับแจ้งและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติ ทั้งนี้ให้พิจารณา
จัดตั้งอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการย่อยโดยพิจารณาประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น กานันผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นาชุมชน อสม. อปพร.ฯลฯ
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วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน การให้คาปรึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
2.1 กรณีขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเองให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
(1) สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้มีสาระสาคัญพอสมควรเช่นชื่อที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์/ช่องทางการติดต่อของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
(2) ระบุ เรื่ องอัน เป็ น เหตุให้ ขอความช่ว ยเหลื อพร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรหรือ
ความเห็น ความต้องการข้อเสนอแนะต่างๆและให้ลงลายมือชื่อของผู้ร้อง
(3) ถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือแทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอานาจด้วย หากผู้ร้องไม่ยอมลงชื่อมิให้
รับเรื่องนั้นไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุผลดังกล่าวไว้ในแบบคาร้อง
(4) บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนเรื่องขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
(5) แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการพร้อมทั้งให้รายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายใน 15
วันทาการ
(6) กรณีเป็ น เรื่ องขอความช่ว ยเหลื อที่เกี่ยวข้องกับส่ ว นราชการอื่นหน่อยงานอย่างอื่นหรือเกิ น
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรงเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เพื่อพิจารณาแนวทางดาเนินการต่อไป
2.2 กรณีรับเรื่องขอความช่วยเหลือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการดังนี้
1 ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลสาคัญที่จาเป็น เช่นชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/ช่องทางติดต่อที่ติดต่อได้
เรื่องขอความช่วยเหลือ ปัญหาที่เกิดขึ้น และความต้องการในการแก้ไขเป็นต้น หากไม่สามารถได้ข้อมูลที่เพียงพอให้
ประสานฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
2 บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและทะเบียนที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้
3 แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการพร้อมทั้งให้รายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายใน 15
วันทาการ
4 กรณี เ ป็ น เรื่ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นราชการอื่ น หน่ ว ยงานอื่ น หรื อ เกิ น
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังศูน ย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง เพื่อพิจารณาหาแนวทางดาเนินการต่อไป
2.3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการให้คาปรึกษาแก่ประชาชน ดาเนินการ ดังนี้
1 ตรวจสอบข้อมูลจากผู้รับบริการ
2 สามารถให้ข้อมูลและคาปรึกษาได้ ให้ชี้แจง ทาความเข้าใจกับผู้รับบริการ
3 หากไม่สามารถให้ข้อมูลและคาปรึกษาได้ให้โทรศัพท์ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับเรื่อง
และให้บริการข้อมูลข่าวสารและคาปรึกษาทันที ทั้งนี้การให้ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องดาเนินการตามพระราชบัญญั ติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้รับเรื่องและแจ้งขั้นตอนวิธีการให้ผู้รับบริการทราบ
4 ให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการให้บริการ
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ข้อมูลข่าวสารและคาปรึกษาในทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป
การจัดการเรื่องขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่องขอความช่วยเหลือ
ขั้น ตอนที่ 2 รวบรวมเรื่ องขอความช่ว ยเหลื อ นาเสนอให้ คณะกรรมการช่ว ยเหลื อประชาชนขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจากนั้นแยกเป็น 2 กรณี
1 กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ให้ส่งต่อเรื่อง
ให้หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
2 กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเกินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการได้เอง
ให้ส่งต่อเรื่องให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)
พิจารณาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดาเนินการโดยให้มีสาระสาคัญดังนี้
1 มูลเหตุของปัญหา
2 แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา
3 ผลการชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ
4 ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน
ขัน้ ตอนที่ 4 เมื่อครบกาหนดรายงานแล้ว ส่วนราชการไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ส่งหนังสือแจ้งทวงถามตามระบบปกติ ขอความร่วมมือรายงานภายใน 5 วันทาการหากยังไม่ได้รับ
รายงานให้แจ้งทวงถามเป็นครั้งที่ 2 ให้รายงานภายใน 3 วันทาการหากครบกาหนดแจ้งทวงถามครั้งที่ 2 แล้วยังไม่ได้
รับรายงานให้เสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ขั้ น ตอนที่ 5 การสรุ ป ผลการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนเมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง ผลการตรวจสอบตามขั้ น ตอนที่ 3 ให้
ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและบันทึ กข้อมูลผลการ
ช่วยเหลือลงในระเบียบของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วรายงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีก่ ลาง) ต่อไป
ส่วนที่ 4 ค่า ใช้จ่ า ยในการดาเนิน งานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นค่า
ล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ ฯลฯ ให้
ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
องค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ...........................
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว)............................................. นามสกุล.................................... อายุ..........ปี
อยู่บ้านเลขที่.......หมู่ท.ี่ .........ซอย...................ถนน...................ตาบล.............................................อาเภอ.......................
จังหวัด.......................................โทรศัพท์..........................หมายเลขประจาตัวประชาชน.................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ชื่อนาย/นาง/นางสาว........................................... นามสกุล......................................................
เบอร์โทรติดต่อ..................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอให้ หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์....ดาเนินการช่วยเหลือดังนี้
1 ประเภทการให้ความช่วยเหลือ
1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)......................................................................
.........................................................................................................................................................................
1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น).....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
1.4 ด้านอื่นอื่น (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
2 ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยจานวน.................ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ.........................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(......................................................)
(ลงชื่อ...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้อง
(.............................................................)
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แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
องค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ อาเภอ นาดี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................นามสกุล................................................อายุ..........ปี
อยู่บ้านเลขที่........หมู่ที่.......ซอย...............ถนน.....................ตาบล.................................อาเภอ......................................
จังหวัด..........................................โทรศัพท์................................หมายเลขประจาตัวประชาชน .......................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)........................................... สกุล.................................เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ..................................................................
มี ค วามประสงค์ ข อให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบุ พ ราหมณ์ ด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ (ชื่ อ ผู้รั บ ความ
ช่วยเหลือ)...................................................................... ดังนี้
1. ประเภทการช่วยเหลือ
1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ............................................................... .............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ......................................
....................................................................................................................................................................................
1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ............................................
....................................................................................................................................................................................
1.4 ด้านอื่น ๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ)
..............................................................................................................................................................................
3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จานวน........................ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .....................................................ผู้ยื่นคาขอ
(..................................................)
(ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
(........................................................)

