
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 

กรณีนอกเหนือจากหลกัเกณฑต์ามระเบียบฯ ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เสนอขอความเหน็ชอบจากผูว่้าราชการจงัหวดัก่อนให้การช่วยเหลือ 

กรณีเกิน
ความสามารถ  

ส่งต่อ 

การช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ 
1. ด้านสาธารณภยั       
2. ด้านการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต 
3. ด้านการป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ        
4. การช่วยเหลือเกษตรกรผูมี้รายได้น้อย 
5. การช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านการศึกษา  
**หลกัเกณฑก์ารช่วยเหลือประชาชนเป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อชว่ยเหลอื

ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี  
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

กรณีเกินความสามารถ  
ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง
จดัตัง้ศนูยช่์วยเหลือประชาชนฯ  

โดยจัดให้มีช่องทางรบัเร่ืองขอความ
ช่วยเหลือของประชาชนท่ีหลากหลาย  
และมอบหมายบคุลากรปฏิบติัหน้าท่ี

ประจ าศนูยฯ์ พร้อมทัง้แต่งตัง้
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพ่ือพิจารณาให้การช่วยเหลือตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มลูการช่วยเหลือ 

ในระบบขอ้มลูกลางองคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (INFO) 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 

จดัตัง้อย่างน้อย อ าเภอละ 1 แห่ง  
อาจตัง้อยู่ในส านักงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินหรือท่ีว่าการอ าเภอกไ็ด้  
ใช้เป็นสถานท่ีกลางเพ่ือเป็นศนูยร์วบรวม

ข้อมลูปัญหาของประชาชนและ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  

ตลอดจนให้ค าแนะน าปรึกษาหลกัเกณฑ์
และวิธีการในการช่วยเหลือประชาชน 



ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาชน
ยื่นเอกสาร
-บัตรประจ าตัวประชาชน
-ทะเบียนบ้าน
-หนังสือมอบอ านาจ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายก ผอ.ศูนย์ /เจ้าหน้าท่ีประจ าศนูย์
ฝายต่างๆ

เจ้าหน้าท่ี 
- รับเร่ือง/ตรวจสอบ
/บันทึกข้อมูลในระบบ
-ส ารวจประชาชนในพื้นท่ี
-รวบรวมข้อมูลประชาชน
เสนอคณะกรรมการฯ

อปท. เบิกจา่ยเงินจดัซื้อวัสดุ
มอบให้ประชาชน
รายงานผลประชาสัมพันธ์

ไม่เกินความสามารถ

เกินความสามารถ

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
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สถานที่กลาง

ศูนย์ช่วยเหลือ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

สถานที่ให้บริการ : 
-ศูนยช์่วยเหลือประชาชนของ อปท.
-ศูนยป์ฏิบัติการร่วมฯ (สถานที่กลาง)
เปิดให้บริการ : เวลาท าการราชการ

ช่องทางการให้บริการระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7

กรณีประชาชนมายื่นขอความช่วยเหลือศนูย์ปฏิบัตกิารร่วม (สถานที่กลาง)

ประชาชน
ยื่นเอกสาร
-บัตรประจ าตัวประชาชน
-ทะเบียนบ้าน
-หนังสือมอบอ านาจ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
-ท้องถ่ินอ าเภอ
-เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์

เจ้าหน้าที่ 
- รับเรื่อง/ตรวจสอบ
-รวบรวมข้อมูลประชาชน
ส่งให้ อปท.

ศูนย์ช่วยเหลอืประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
- พจิารณาช่วยเหลือตาม
ระเบียบฯ
- ปิดประกาศรายช่ือ
- รายงานผลให้ อปท.
- ควบคุมการปฏบิัตหิน้าที่

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.
- พจิารณาช่วยเหลือตามระเบียบฯ
- ปิดประกาศรายช่ือ
- รายงานผลให้ อปท.
- ควบคุมการปฏิบัตหิน้าที่

เจ้าหน้าท่ี 
- รับเรื่อง/ตรวจสอบ
/บันทึกข้อมูลในระบบ
-ส ารวจประชาชนในพ้ืนท่ี
-รวบรวมข้อมูล เสนอ
คณะกรรมการฯ

ส่งอ าเภอ/จังหวัด 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

กรณีประชาชนมายื่นขอรับความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.



กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
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อปท. เบิกจ่ายเงินจัดซื้อ
วัสดุมอบให้ ประชาชน
รายงานผลประชาสัมพันธ์

ไม่เกินความสามารถ

เกินความสามารถ

สถานท่ีกลาง
ศูนย์ช่วยเหลือ

FIRE DEPT

ประชาชนได้รับความช่วยเหลอื

สงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

67

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดท้ีองถ่ิน 

กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
02-241-9000 ต่อ 2322
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ศูนยช่์วยเหลือประชาชน 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  

ศูนยป์ฏิบตักิารรว่มในการช่วยเหลือ 

ประชาชนขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถ่ิน (สถานที่กลาง) 

การด าเนินงานของทั้ง 2 ศูนย์ฯ ไม่ซ ้าซ้อนกนั  แต่เป็น 
การสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั เพ่ือให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

กองพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ท้ีองถิ่น 

1. รับผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. 
2. จดัใหมี้การส ารวจและลงทะเบียนรับเร่ืองขอความช่วยเหลือ
ของประชาชน และประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. จดัใหมี้ช่องทางรับเร่ืองขอความช่วยเหลือของประชาชนท่ี
หลากหลาย เช่น โทรศพัทส์ายด่วน สายตรง ส่ือออนไลน์ 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
4. จดัใหมี้ฝ่ายปฏิบติัการในพื้นท่ี (หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว) ของ 
อปท. ท่ีสามารถใหก้ารช่วยเหลือไดท้นัท่วงทีและรวดเร็ว  
5. รวบรวมขอ้มูลของประชาชนท่ีขอรับความช่วยเหลือเสนอ
ต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ 
6. ติดตามผลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชน 
7. รายงานผลการส ารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนใหศู้นย์
ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (สถานท่ีกลาง) ทราบ ตลอดจนประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทัว่กนั 
** อปท. ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใหบ้ริการของสถานท่ีกลาง อาจพิจารณา
สนบัสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น 
ในการบริหารงานของสถานท่ีกลาง 
เป็นการด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีเฉพาะในพืน้ท่ีและเป็น

กรณีท่ี อปท. สามารถด าเนินการใหก้ารชว่ยเหลือได ้
ดว้ยตนเองเทา่นัน้ สว่นกรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ อปท. 
ก็ใหส้ง่เรื่องไปยงัสถานท่ีกลาง เพ่ือประสานหนว่ยงานอ่ืนให้

การชว่ยเหลือประชาชนตอ่ไป 

1. รวบรวมและแจง้เวยีนกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือ 
สั่งการและขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือ
ประชาชน โดยปิดประกาศขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นท่ีท าการ
หรือเวบ็ไซตข์องสถานท่ีกลาง เพื่อให้ประชาชน 
ไดรั้บทราบและสามารถสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ  
ไดโ้ดยสะดวก 

2. ใหค้  าปรึกษา แนะน าหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการ
ขอรับความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ  
3. รวบรวมขอ้มูลปัญหาความตอ้งการของประชาชน
และแจง้ อปท. เพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณาให ้
ความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ี 
4. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการใหค้วามช่วยเหลือ 
ประชาชน 

5. ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ณ สถานท่ีกลาง หรือเวบ็ไซตใ์ห้
ประชาชนไดท้ราบโดยทัว่กนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
เป็นการท างานในลกัษณะหนว่ยบรูณาการการท างาน
ของ อปท. ในภาพรวม โดยรวบรวมขอ้มลูการชว่ยเหลือ
ประชาชนของ อปท. เช่ือมตอ่กบัจงัหวดัและสว่นกลาง 
เพ่ือประโยชนใ์นการวางแผนการชว่ยเหลือประชาชน
ในภาพรวมและเป็นการเพิ่มชอ่งทางในการอ านวย

ความสะดวกใหป้ระชาชนสามารถย่ืนขอรบั 
ความชว่ยเหลือไดอี้กชอ่งทางหนึ่ง  


