
 

 
 
 

 
  ค าสั่งเทศบาลต าบลท่าข้าม 

  ที ่577 / 2562 
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม    

……………………………… 
   
  ด้วยกระทรวงมหาดไทยอาศัยอ านาจตาม ข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2561 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลต าบลท่าข้าม จึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้ง เรียกว่า “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลต าบลท่าข้าม” 

 2. สถานที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม ตั้งอยู่ที่ “อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าข้าม” เลขที ่229 หมู่ที่ 5 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310 

3. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม มีโครงสร้าง ดังนี้  
3.1 นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม เป็น ผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล

ต าบลท่าข้าม มีอ านาจหน้าที่วางแผน ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบล 
ท่าข้าม 

3.2 ปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม เป็น หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบล 
ท่าข้าม มีหน้าที่ ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ ดูแล ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบล
ท่าข้าม ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และนโยบาย     

4. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 4.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม

   4.2 จัดให้มีการส ารวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการด าเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4.3 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์สาย
ด่วน สายตรง สื่อออนไลน์ (เช่น LINE, Facebook ฯลฯ) ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ (เช่น E-mail, Website, Application 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ) เป็นต้น ทั้งนี้ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

 4.4 จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

/4.5 รวบรวมข้อมูล… 
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   4.5 รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม  
   4.6 ติดตามผลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้ามมอบหมาย  
   4.7 รายงานผลการส ารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือผู้ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบ 
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
    4.8 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม
มอบหมาย 
  5. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ดังนี้  
      5.1 ฝ่ายอ านวยการ 
   (1) จ่าเอก สุรชาติ แสงงาม  

     หัวหน้าส านักปลัด     เป็น  หัวหน้าฝ่าย 
(2) นายวิชิต ศักดิ์สิทธานุภาพ 
     พนักงานจ้างทั่วไป     เป็น  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 

       มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ เทศบาล
ต าบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางติดต่อ วิธีการติดต่อและแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือเรื่องอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนจัดท าสถิติและทะเบียนเรื่องขอความช่วยเหลือ 
และรายงานผลการด าเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) ทราบทุกเดือน 
      5.2 ฝ่ายรับเรื่อง ประกอบด้วย 
   5.2.1 การรับเรื่อง ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลท่าข้าม  
      (1) สิบโท จักรกฤษณ์ บุญยิ่ง 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็น หัวหน้าฝ่าย 
      (2) นางสาวจินดาพร สุวรรณ 

        ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ    เป็น  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
      มีหน้าที่รับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน ส ารวจปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่หรือใช้ข้อมูลที่มีหน่วยงานรัฐส ารวจไว้แล้ว จัดให้มีการลงทะเบียนรับเรื่องขอความ
ช่วยเหลือ ตอบปัญหาข้อซักถาม (กรณีตอบได้) วิเคราะห์ แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้ฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามวัง หรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  
          5.2.2 การรับเรื่องฝ่ายสื่อออนไลน์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (1) สิบโท จักรกฤษณ์ บุญยิ่ง  
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เป็น  หัวหน้าฝ่าย 
    
 

/(2) นายวิชิต... 
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   (2) นายวิชิต ศักดิ์สิทธานุภาพ 
        พนักงานจ้างทั่วไป     เป็น  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 

       มีหน้าที่รับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนทางสื่อออนไลน์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เว็บไซด์ของเทศบาลต าบลท่าข้าม (www.thakhamwiangkaen.go.th) และ 
facebook ของเทศบาลต าบลท่าข้าม และจัดให้มีการลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือเบื้องต้น ส่งต่อเรื่อง
ให้หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามวัง หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  

 5.3 ฝ่ายติดตามและประสานงาน ประกอบด้วย 
       5.3.1 ด้านงานสาธารณภัย   
       (1) นายวรพล สุขถาวรกิจ   

         เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น หัวหน้าฝ่าย 
    (2) นายอเนก กิลัย 
         พนักงานจ้างทั่วไป         เป็น  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 

          5.3.2 ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
       (1) นางสาวสุนิสา ทะนันไชย 
            นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   เป็น หัวหน้าฝ่าย 
       (2) นายประวิทย์ ก าเนิด 
    พนักงานจ้างทั่วไป   เป็น เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
       5.3.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
       (1) นายณัฐพล บุดดี 
            นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เป็น  หัวหน้าฝ่าย 
       (2) นางสาวสิริญาพร อุ่นต้าว 

         พนักงานจ้างทั่วไป    เป็น เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
   มีหน้าที่ติดตาม ประสานงาน และประเมินเรื่องเพ่ือจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
ประสานแจ้งหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามวังที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) แสวงหาและประสานเครือข่ายการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เร่งรัดติดตามผลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามวังมอบหมาย และแจ้งผลการ
ด าเนนิการให้ผู้ร้องทราบ  
      5.4 ฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ประกอบด้วย 
      (1) นายวรพล สุขถาวรกิจ   

        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น หัวหน้าฝ่าย 
      (2) นายธรรนรินทร์ สมควร 
           ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร    เป็น เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
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      (3) นายประวิทย์ ก าเนิด  

        พนักงานจ้างทั่วไป     เป็น  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
   (4) นายวิชิต ศักดิ์สิทธานุภาพ 
        พนักงานจ้างทั่วไป     เป็น  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
   (5) นายศราวุฒิ ทะนันชัย 
        พนักงานจ้างทั่วไป     เป็น  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 

   มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ฝ่ายรับเรื่องประสานมาโดยการลงไปปฏิบัติใน
พ้ืนที่ ให้ความช่วยเหลือเรื่องส าคัญเร่งเวนทันทีที่ได้รับแจ้ง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติ 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดตั้งอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการย่อย โดยพิจารณาประสานความร่วมมือจากหน่วยงานใน
พ้ืนที่ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คระกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น าชุมชน อสม. อปพร. ฯลฯ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ   วันที่     31    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62   

 
 

                              (นายยงยุทธ   ไชยลังการ) 
                              นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


