
 

 
ค ำส่ังเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 

ที่    ๓๕ /๒๕๖๒ 
เร่ือง  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลอืประชำชนเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพฒันำ 

--------------------------------------------  
               อาศยัอ านาจตามความใน ขอ้ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช่จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐  ประกอบกบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย     
ด่วนท่ีสุด มท ๐๘๑๐.๗ / ว ๖๗๖๘ ลงวนัท่ี  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เร่ือง แนวทางปฎิบติัการช่วยเหลือประชาชน        
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา จึงจดัตั้งศูนยช่์วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา ท่ี  ๓๒๕ /๒๕๖๐ เร่ือง จดัตั้งศูนยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาล
ต าบลฆอ้งชยัพฒันา ลงวนัท่ี   ๒๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ี และภารกิจการ
ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงยกเลิกค าสั่งดงักล่าว และใชค้  าสั่งน้ีแทน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

๑. ศูนยช่์วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจดัตั้ง เรียกวา่ “ศูนยช่์วยเหลือ 
ประชาชนเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา” 

๒.    สถานท่ีตั้ง  ศูนยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา ตั้งอยู ่ส านกังานเทศบาลต าบล
ฆอ้งชยัพฒันา  เลขท่ี  ๒๕ หมู่ท่ี ๙ บา้นนอ้ยสามเชียง ต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

๓.   ใหศู้นยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา มีโครงสร้าง ดงัน้ี  
 ๓.๑  นายกเทศมนตรีต าบลฆอ้งชยัพฒันา เปน นููอ้  านวยการศูนยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาล 

ต าบลฆอ้งชยัพฒันา  มีหนา้ท่ี วางแูน  ควบคุม  ก ากบัดูแลการปฎิบติังานของศูนยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบล
ฆอ้งชยัพฒันา  

 ๓.๒  ปลดัเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา  เปน น  หวัหนา้ศูนยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบล 
ฆอ้งชยัพฒันา  มีอ านาจหน้าท่ี ููช่้วยููอ้  านวยการศูนย ์ ควบคุม  ก ากบัดูแลการปฎิบติังานของศูนย ์ฯ ให้เปน นไปตาม
ระเบียบกฎหมายและนโยบาย 

๔.   ใหศู้นยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 ๔.๑   รับูิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศูนยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลฆอ้งชยั

พฒันา 
 ๔.๒   จดัใหมี้การส ารวจ และลงทะเบียนรับเร่ืองราวขอความช่วยเหลือประชาชนเพื่อใชเ้ปน น

ขอ้มูลในการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ ติดตามูลการด าเนินการ และประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๔.๓    จดัใหมี้ช่องทางรับเร่ืองขอความช่วยเหลือของประชาชน ท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท์

สายด่วน สายตรง ส่ือออนไลน์ (เช่น  LINE ,  Facebook ฯลฯ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น  E-Mail ,  Website / 
Webboard ,  Application ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฯลฯ) เปน นตน้ ทั้งน้ี ให้ประชาชนสามารถแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
และขอความช่วยเหลือไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรนว 

/ ๔.๔    จดัใหมี้ … 



 
-  ๒ – 

๔.๔    จดัใหมี้ฝ่ายปฎิบติัการในพื้นท่ี (หน่วยเคล่ือนท่ีเรนว) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถ
ให้การช่วยเหลือประชาชนในทนัท่วงที และรวดเรนว ทั้งน้ี ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ๔.๕    รวบรวมขอ้มูลของประชาชนท่ีขอรับความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือ 
ต่อคณะกรรมการศูนยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา 

 ๔.๖   ติดตามูลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามท่ีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา 

 ๔.๗    รายงานูลการส ารวจและูลการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา 
ให้ศูนยป์ฎิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สถานท่ีกลาง) ทราบ ตลอดจน
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั 

 ๔.๘   ปฎิบติังานอ่ืนตามท่ี คณะกรรมการศูนยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา มอบหมาย 
๕. ใหศู้นยช่์วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา มีเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนย ์ดงัน้ี 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบดว้ย 
๑. ดร.สุรศกัด์ิ    หนัชยัศรี หวัหนา้ส านกัปลดั  หวัหนา้ฝ่าย 
๒. นายอุดมศกัด์ิ  ภพสมยั ููอ้  านวยการกองช่าง  เจา้หนา้ท่ี 
๓. นางปทุมพร  จงัโกฏิ  ููอ้  านวยการกองคลงั  เจา้หนา้ท่ี 
๔. นางจิรานุวฒัน์   พฒันสระคู ููอ้  านวยกองการศึกษา  เจา้หนา้ท่ี 
๕. นางเลิศภสัสร   นาชยัเวศ ููอ้  านวยการกองสาธารณสุขฯ เจา้หนา้ท่ี 
๖. นางสาวขนิตฐา  เกษรัตน์ ููช่้วยเจา้พนกังานธุรการ  เจา้หนา้ท่ี 
มีหน้าท่ีรับูิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา 

ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัช่องทางการติดต่อ วธีิการติดต่อ และแจง้เร่ืองขอความช่วยเหลือ และูลการด าเนินงานของศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา รวมถึงประชาสัมพนัธ์ช่วยเหลือในพื้นท่ีทราบโดยทัว่กนั ตลอดจน
จดัท าสถิติ และทะเบียนเร่ืองขอความช่วยเหลือ และรายงานูลการด าเนินการให้ศูนยป์ฎิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สถานท่ีกลาง) ทราบทุกเดือน 

ฝ่ำยรับเร่ือง  ประกอบดว้ย 
๑. พ.จ.ท.สุรสิทธ์ิ   หาญรักษ ์ หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ  หนา้หนา้ฝ่าย 
๒. นายเฉลิมพล  วงศก์าไสย นิติกร    เจา้หนา้ท่ี 
๓. นางสาวนิตยา   วชิาชยั  เจา้พนกังานธุรการ  เจา้หนา้ท่ี 
๔. นายเฉิดฉนั   พลขนัธ์  นกัจดัการทัว่ไป   เจา้หนา้ท่ี 
มีหนา้ท่ีรับเร่ืองขอความช่วยเหลือประชาชน ส ารวจปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี

หรือใชข้อ้มูลท่ีมีหน่วยงานรัฐส ารวจไวแ้ลว้   จดัให้มีการลงทะเบียนรับเร่ืองขอความช่วยเหลือ  ตอบปัญหาขอ้ซกัถาม 
(กรณีตอบได)้  วิเคราะห์ แยกเร่ืองและส่งเร่ืองให้ฝ่ายปฎิบติัการในพื้นท่ีตรวจสอบขอ้เทนจจริงเบ้ืองตน้ส่งต่อเร่ืองให้
หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลฆอ้งชัยพฒันา  หรือหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือศูนยป์ฎิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สถานท่ีกลาง) 

 
/ ฝ่ายติดตาม … 



 
- ๓ - 

 
ฝ่ำยติดตำมและประสำนงำน  ประกอบดว้ย 
๑. ดร.สุรศกัด์ิ    หนัชยัศรี หวัหนา้ส านกัปลดั  หวัหนา้ฝ่าย 
๒. นางละอองดาว  วงศก์าไสย หวัหนา้ฝ่ายแูนและงบประมาณ เจา้หนา้ท่ี 
๓. พ.จ.ท.สุรสิทธ์ิ   หาญรักษ ์ หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ  เจา้หนา้ท่ี 
๔. นายส ารวย  นาทนัรีบ  นกัวเิคราะห์นโยบายและแูน  เจา้หนา้ท่ี 
มีหน้าท่ีติดตาม ประสานงาน และประเมินเร่ืองเพื่อจดัล าดับความส าคญัเร่งด่วน ประสานแจ้ง

หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลฆ้องชัยพฒันา  ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบข้อเทนจจริง และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก  และศูนยป์ฎิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(สถานท่ีกลาง)   แสวงหาและประสานเครือข่ายการท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน 
เร่งรัดติดตามูลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชน  ตามท่ีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลฆอ้งชัย
พฒันา มอบหมาย   และแจงู้ลการด าเนินการใหู้ ูร้้องทราบ 

ฝ่ำยปฎบิัติกำรในพืน้ที ่(หน่วยเคลือ่นทีเ่ร็ว) ประกอบดว้ย 
๑. นายอุดมศกัด์ิ  ภพสมยั  ููอ้  านวยการกองช่าง  หวัหนา้ฝ่าย 
๒. นายเฉิดฉนั   พลขนัธ์  นกัจดัการทัว่ไป   เจา้หนา้ท่ี 
๓. นายนิเวศน์   เช้ือฉุน  นายช่างโยธา   เจา้หนา้ท่ี 
๔. นายเฉลิมพล  วงศก์าไสย นิติกร    เจา้หนา้ท่ี 
๕. นายจกัรกฤษณ์   นาชยับูรณ์ พนกังานขบัรถบรรทุกน ้า  เจา้หนา้ท่ี 
๖. เจา้หนา้ท่ีประจ ารถฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเรนว (EMS) ทุกคน  เจา้หนา้ท่ี 

 มีหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้เทนจจริงเบ้ืองตน้ท่ีฝ่ายรับเร่ืองประสานมา  ในการลงไปปฎิบติัในพื้นท่ี  ให้ความ
ช่วยเหลือเร่ืองส าคญัเร่งด่วนทนัทีท่ีไดรั้บแจง้  และประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมปฎิบติั   
  หน่วยปฎบิัติกำรด้ำนช่วยเหลอืผู้ประสบภัย บรรเทำและสงเครำะห์ ประกอบดว้ย 

๑. นางสาวเลิศภสัสร   นาชยัเวศ ููอ้  านวยการกองสาธารณสุขฯ หวัหนา้ฝ่าย 
๒. นางจิรานุวฒัน์   พฒันสระคู ููอ้  านวยกองการศึกษา  เจา้หนา้ท่ี 
๓. นางปทุมพร  จงัโกฏิ  ููอ้  านวยการกองคลงั  เจา้หนา้ท่ี 
๔. นางสาวพชัรินทร์   นาสมยนต ์ หวัหนา้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เจา้หนา้ท่ี 
๕. นางพรเพนญ   บุญลือชา  นกัพฒันาชุมชน   เจา้หนา้ท่ี 
๖. นางสาวนิตยา  วชิาชยั  เจา้พนกังานธุรการ  เจา้หนา้ท่ี 
๗. นางสาวศิริวรรณ   งามละมยั ููช่้วยสัตวแพทย ์   เจา้หนา้ท่ี 

 มีหน้าท่ีออกติดตามบรรเทาความเดือดร้อน เช่น การพยาบาลตลอดจน การประสานเยียวยา การ
สนบัสนุนด้านสวสัดิการอ่ืนๆ ให้กบัููป้ระสบความเดือดร้อน ตามอ านาจหน้าท่ี หรืออ่ืน ๆ  ทั้งน้ีให้พิจารณาจดัตั้ง
อาสาสมคัรหน่วยปฎิบติัการย่อย  โดยพิจารณาประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นท่ี เช่น ก านนั ููใ้หญ่บา้น 
คณะกรรมการหมู่บา้น  ู ูน้  าชุมชน  อสม.  อปพร.  ฯลฯ เพิ่มเติมตามเหมาะสม / จ  าเปน น 

 

/ ทั้งน้ีตั้งแต่ … 



 

- ๔  - 

 

   ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเปน นตน้ไป 

    สั่ง  ณ  วนัท่ี    ๕  เดือน   กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
                  
                                                                                           (นายปรีชา   ศรีจินดา) 
                             นายกเทศมนตรีต าบลฆอ้งชยัพฒันา 


