
 

 

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม 
ที่ ๒๘๑  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
..................................................................... 

        อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจ 
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ (๒)   และประกำศกรมส่งเสริมกำรปกครอง ลงวันที่ ๑๑ 
ตุลำคม ๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

(๑)   นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองกระทุม่    ประธำนกรรมกำร 
(๒)   ท้องถ่ินอ ำเออเดิมบำงนำงบวช               กรรมกำร 
(๓) ปลัดอ ำเออผูป้ระสำนงำนประจ ำต ำบล                     กรรมกำร 
(๔) เกษตรต ำบลผู้ประสำนงำนประจ ำต ำบล       กรรมกำร 
(๕) นำยสุชำติ    กำฬอักดี    ผู้แทนประชำคม    กรรมกำร 
(๖) นำยออิชำติ  จันทร์ลอย    ผู้แทนประชำคม    กรรมกำร 
(๗) นำยบุญเลิศ  สิทธิน้อย    ผู้แทนประชำคม    กรรมกำร 
(๘) ปลัดเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม    กรรมกำร 

    และเลขำนุกำร 
(๙) หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม                 กรรมกำร 

          และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๑๐).หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและงำนก่อสร้ำงรักษำรำชกำรแทน  กรรมกำร 
      ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เทศบำลต ำบลหนองกระทุม่                 และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      ให้คณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ ำนำจดังนี ้

(๑)   ให้น ำรำยช่ือของประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนที่ส ำรวจโดยหน่วยงำนรัฐ และรำยช่ือ
ประชำชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับควำมช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมข้อ ๑๒ มำใช้พิจำรณำ
ช่วยเหลือประชำชนตำมระเบียบนี้ 

(๒)   ปิดประกำศรำยช่ือประชำชนตำม (๑) ที่จะได้รับควำมช่วยเหลือ ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และที่ท ำกำรหมู่บ้ำน ชุมชนให้ทรำบ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 

/๓. รำยงำน… 
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(๓) รำยงำนผลกำรพิจำรณำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ต่อไป 
(๔) ควบคุมกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป็นธรรม 
(๕) กำรปฏิบัตหิน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

    สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐ 
 

 
 
       (นำยธง  กำฬอักดี ) 

  นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองกระทุม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม 
ที่ ๒๘๐ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม 
..................................................................... 

        อำศัยอ ำนำจตำม ข้อ ๔ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำม
อ ำนำจ หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่มท. 
๐๘๑๐.๗/ว๖๗๖๘ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ เทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม จึงจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑. ศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดต้ัง เรียก ศูนย์ช่วยเหลือ 
ประชาชนเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม” 

๒. สถำนที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่ที่ “อาคารห้อง 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม”หมู่ท่ี ๓ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

๓. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม มีโครงสร้ำง ดังนี้ 
๑) นายกเทศมนตรีต าบลหนองกระทุ่ม เป็น ผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  มีอ ำนำจหน้ำที่วำงแผน ควบคุม ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชำชนของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม มีอ ำนำจหน้ำที่วำงแผน ควบคุม ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของศูนย์
ช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม 

    ๒)  ปลัดเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม เป็นหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
ต าบลหนองกระทุ่ม มีหน้ำที่ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ดูแล ควบคุม ก ำกับกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชน
ของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม ให้เป็นไปตำมระเบียบ และนโยบำย  

๔. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้  
๑) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลหนอง 

กระทุ่ม 

๒) จัดให้มีกำรส ำรวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอควำมช่วยเหลือของประชำชนเพื่อใช้เป็น 
ข้อมูลในกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร และประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๓) จัดให้มีช่องทำงรับเรื่องขอควำมช่วยเหลือของประชำชนที่หลำกหลำย เช่นโทรศัพท์ 
สำยด่วน สื่อออนไลน์ ( เช่น LINE, Facebook ฯลฯ ) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เช่น E-mail ,Website/ Web 
board , ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฯลฯ ) เป็นต้น ทั้งนี้ให้ประชำชนสำมำรถแจ้งข้อมูลข่ำวสำรและขอควำม
ช่วยเหลือได้อย่ำสะดวก 

๔) จัดให้มีฝ่ำยปฏิบัติกำรในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่สำมำรถให้กำรช่วยเหลือประชำชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว ทั้งนี้ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและบริบทของ
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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       ๕)  รวบรวมข้อมูลชองประชำชนที่ขอรับควำมช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมกำรช่วยเหลือ 
ประชำชนของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม 
         ๖)  ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือประชำชนตำมที่คณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชน
ของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่มมอบหมำย 
         ๗)  รำยงำนผลกำรส ำรวจและผลกำรช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม
ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรครองส่วนท้องถ่ิน (สถำนที่กลำง) ทรำบตลอดจน
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไป 
         ๘)  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม
มอบหมำย 
 ๔. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม มีเจ้ำเหน้ำที่ประจ ำศูนย์ ดังนี้ 
  (๑) ฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   ๑.๑  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
   ๑.๒  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
   ๑.๓  นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 

๑.๔  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
   มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบล
หนองกระทุ่ม ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทำงกำรติดต่อ วิธีกำรติดต่อและแจ้งเรื่องขอควำมช่วยเหลือและผลกำร
ด ำเนินงำนขอศูนย์ช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม รวมถึงประชำสัมพันธ์เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้ประชำชนในพื้นที่ทรำบโดยทั่วกัน ตลอดจนจัดท ำสถิติและทะเบียนเรื่องขอควำมช่วยเหลือ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรให้ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถำนที่กลำง) ทรำบ
ทุกเดือน 
  (๒) ฝ่ายรับเรื่อง ประกอบด้วย 
   ๒.๑ นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
   ๒.๒ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
   ๒.๓ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

๒.๔ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำหนักปลัด 
   มีหน้ำที่รับเรื่องขอควำมช่วยเหลือของประชำชน ส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของ
ของประชำชนในพื้นที่หรือใช้ข้อมูลที่มีหน่วยงำนรัฐส ำรวจไว้แล้ว รับเรื่องขอควำมช่วยเหลือผ่ำนสื่อออนไลน์ ระบบ
สำรเสนเทศ อำทิ Facebook Website เทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม  www.nongkrathum-sm.go.th/ จัดให้
และทะเบียนรับเรื่องขอควำมช่วยเหลือตอบปัญหำข้อซั กถำม (กรณีตอบได้) วิเครำะห์ และส่งเรื่องให้ฝ่ำย
ปฏิบัติกำรในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ส่งต่อเรื่องให้หน่วยงำนอำยในเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่มหรือ
หน่วยงำนอำยนอกที่เกี่ยวข้องหรือศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สถำนที่กลำง) 
  (๓) ฝ่ายติดตามประสานงาน  ประกอบด้วย 
   (๓.๑) ด้านสาธารณภัย 
     ๑. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
   ๒. หัวหน้ำฝ่ำยออกแบบแผนและงำนก่อสร้ำง 

๓. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกองช่ำง 
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   (๓.๒) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
   ๓. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกองกำรศึกษำ 
   (๓.๓) ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     ๑. ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข 
   ๓. นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
   มีหน้ำที่ ติดตำม ประสำนงำน และประเมินเรื่องเพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วน
ประสำนแจ้งหน่วยงำนอำยในเทศบำลที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจำรณำหำแนวทำง แก้ไขประสำนกับ
หน่วยงำนอำยนอก และศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แสวงหำ
และประสำนเครือข่ำยกำรำท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนอำครัฐ อำคเอกชน อำคประชำชน เร่งรัดติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนกำรช่วยเหลือประชำชนตำมที่คณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม 
มอบหมำย และแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ร้องทรำบ   

(๔)  ฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนท่ี (หน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว) ประกอบด้วย 
   (๔.๑) ด้านสาธารณภัย 
     ๑. หัวหน้ำฝ่ำยออกแบบแผนและงำนก่อสร้ำง  
   ๓. เจ้ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณอัย  

๔. พนักงำนดับเพลิงทุกคน 
       ๕  คนงำนทั่วไปกองช่ำง  
   (๔.๒) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑. นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
   ๒. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรส ำนักปลัด 

๓. นักกำรอำรโรง  
   (๔.๓) ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     ๑. นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
   ๒. พนักงำนเก็บขยะทุกคน 
     

   ให้ทั้ง ๓ ชุดปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกัน และแทนกันช่วยเหลือ หรือปฏิบัติงำนเคลื่อนที่เร็ว
ร่วมกัน มีหน้ำที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่ฝ่ำยรับเรื่องประสำนมำโดยกำรลงไปปฏิบัติ ในพื้นที่ ให้ควำม
ช่วยเหลือเรื่องส ำคัญเร่งด่วนทันทีที่ได้รับแจ้ง และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติ โดยมอบหมำย
ให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยกันทั้ง ๓ ชุดในกำร ปฏิบัติกำรในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ทั้งนี้ ให้จัดตั้งอำสำสมัครหน่วย
ปฏิบัติกำรย่อย โดยพิจำรณำประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนในพื้นที่ เช่นก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชน อสม.
อปพร. ฯลฯ  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

     สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐ 
 
 
 

      (นำยธง  กำฬอักดี ) 
  นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองกระทุม่ 

ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือประชำชนเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม 


