
 
 
 

 
ค าสั่งเทศบาลต าบลหน้าสตน  

ที่      /2563 
เร ื่อง การจ ัดตั้งศูนย ์ช ่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหน้าสตน  

***************************************** 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว6768 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน  2560  เทศบาลต าบลหน้าสตน  จึงจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดต้ัง เรียกว่า  “ศูน ย ์ช ่ว ย เหลือ
ประชาชนของเทศบาลต าบลหน้าสตน” 
   2. สถานที่ต้ังของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหน้าสตน  ต้ังอยู่ที่ “อาคารส านกังาน
เทศบาลต าบลหน้าสตน” เลขที่ 258  หมู่ที่ 3 ต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหน้าสตน มีโครงสร้างดังนี้ 
   3.1 นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน  เป็น ผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลต าบลหน้าสตน  มีอ านาจหน้าที่วางแผน ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลต าบลหน้าสตน 
   3.2 ปลัดเทศบาลต าบลหน้าสตน  เป็น หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ เทศบาล
ต าบลหน้าสตน  มีหน้าที่ ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ ดูแล ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลต าบลหน้าสตน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และนโยบาย 
  4. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหน้าสตน  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   4.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ เทศบาลต าบล 
หน้าสตน   
   4.2 จัดให้มีการส ารวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน เพ่ื อใช้
เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการด าเนินการและประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   4.3 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์
สายด่วน สายตรง สื่อออนไลน์ (เช่น LINE, Facebook ฯลฯ) ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ (เช่น  E-mail, Website, 
Application ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ) เป็นต้น ทั้งนี้ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและขอ
ความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
   4.4 จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   4.5 รวบร วมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับควา มช่วยเหลือ เสนอต่อคณะกรรมกา ร
ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหน้าสตน 
   4.6 ติดตามผลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลื อ
ประชาชนของเทศบาลต าบลหน้าสตน  มอบหมาย 
   4.7 รายงานผลการส ารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนของ เทศบาลต าบลหน้าสตน  
ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือผู้ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
    4.8 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหน้าสตน
มอบหมาย 
  5. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหน้าสตน  มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ดังนี้  
      5.1 ฝ่ายอ านวยการ  
   (1) นายอภินันท์     คงวัดใหม่ หวัหน้าส านักปลัด     หัวหน้าฝ่าย 

(2) นางมินทร์ธิตา  แก้วช่วย   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ       เจ้าหน้าทีฝ่่าย 
   (3) นางสาวนงลักษณ์    ภิรมย์ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ     เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
       มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ เทศบาลต าบล
หน้าสตน  ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับช่องทางติดต่อ วิธีการติดต่อและแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือเรื่องอ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้อง 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนจัดท าสถิติและทะเบียนเรื่องขอความช่วยเหลือ และรายงานผล
การด าเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
ทราบทุกเดือน 
      5.2 ฝ่ายร ับเร ื่อง  ประกอบด้วย 
   5.2.1 การร ับเร ื่อง ณ ศูนย ์ช ่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลหน้าสตน 
        (1) จ่าสิบโทอุดม       ดีแก้ว  นักป้องกันฯ            หัวหน้าฝ่าย 
        (2) นางสาวณธษา     เอียดสังข์ เจ้าพนักงานธุรการ      เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
        (๓) นางฉลวย แก้วศรีจันทร์ ผช.นักพัฒนาชุมชน      เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
      มีหน้าที่รับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน ส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่หรือใช้ข้อมูลที่มีหน่วยงานรัฐส ารวจไว้แล้ว  จัดให้มีการลงทะเบียน รับเรื่องขอความช่วยเหลือ 
ตอบ.ปัญหาข้อซักถาม (กรณีตอบได้) วิเคราะห์ แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้ฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น  ส่งเรื่องต่อให้หน่วงานภายในเทศบาลต าบลหน้าสตน  หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องหรือศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  
          5.2.2 การร ับเร ื่องฝ่ายสื่อออนไลน์  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         (1) จ่าสิบโทอุดม       ดีแก้ว  นักป้องกันฯ            หัวหน้าฝ่าย 
         (2) นางสาวณธษา     เอียดสังข์ เจ้าพนักงานธุรการ      เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
         (3) นางสาวนงลักษณ์    ภิรมย์ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ        เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
       มีหน้าที่รับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนทางสื่อออนไลน์  และระบบเทคโนโลยี
สารสน เทศ อาทิ Facebook, Website ของเทศบาลต า บลหน้า สตน  (www.nasaton.go.th) จัดให้มีกา ร
ลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือเบื้องต้น ส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลหน้าสตน  หรือ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) 
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      5.3 ฝ่ายติดตามและประสานงาน  ประกอบด้วย 
       5.3.1 ด้านงานสาธารณภัย    
       (1) นายอภินันท์  คงวัดใหม่  หัวหน้าส านักปลัด      หัวหน้าฝ่าย 

    (2) นางสาวฤทัยรัตน์  หนูจันทร์ นักทรัพฯ           เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
       (3) จ่าสิบโทอุดม       ดีแก้ว  นักป้องกันฯ           เจ้าหน้าที่ฝ่าย 

       5.3.2 ด้านส่งเสร ิมและพัฒนาคุณภาพชีว ิต   
       (1) นางมินทร์ธิตา   แก้วช่วย  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ       หัวหน้าฝ่าย 
       (2) นายสมเกียรติ   เอียดทองใส นักพัฒนาชุมชนฯ              เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
       (3) นายอมเรศ     นวลศรี  นิติกรฯ                     เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
       (4) นางสาวธัญรัตน์  พุ่มพวง  นักวิเคราะห์ฯ        เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
       (5) นายภาณุพงษ์  ชาลี  นักวิชาการศึกษาฯ       เจ้าหน้าที่ฝ่าย 

       5.3.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
       (1) นายสมเกียรติ   เอียดทองใสย นักพัฒนาชุมชนฯ        หัวหน้าฝ่าย 
       (2) นางสาวกรณ์วรา  เต็มสงสัย          ผช.นักทรัพยากรบุคคลฯ       เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
       (3) นางประดับ        ยังช่วย  ผช.เจ้าพนักงานธุรการฯ       เจ้าหน้าที่ฝ่าย

   มีหน้าที่ ติดตาม  ประสานงาน และประเมินเรื่องเพ่ือจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
ประสานแจ้งหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลหน้าสตนที่เก่ียวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) แสวงหาและประสานเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน เร่งรัดติดตามผลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
ต าบลหน้าสตนมอบหมาย และแจ้งผลการด าเนิน-การให้ผู้ร้องทราบ 

      5.4 ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ (หน ่วยเคลื่อนที่เร ็ว)  ประกอบด้วย 
      (1) จ่าสิบโทอุดม      ดีแก้ว  นักป้องกันฯ            หัวหน้าฝ่าย 
      (2) นายสมยศ        วงศ์พิพันธ ์ พนักงานขับรถเอนกประสงค์  เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
      (3) นายเอกลักษณ์    หนูชูชัย  คนงานทั่วไป        เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
      (๔) นายไกรทิพย์ เหมทานนท์ ผช.ช่างไฟฟ้า       เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
      (๕) นายอนันต์  โต๊ะเส็น  คนสวน        เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
      (๖) นายมนตรี  สนติวงค์  พนักงานผลิตน้ าประปา      เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
      (๗) นายสุรชัย  วรพงศ์  พนักงานผลิตน้ าประปา      เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
      (๘) นายอรรถพล บุญแก้วสุข พนักงานขับรถยนต์      เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
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   มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ฝ่ายรับเรื่องประสานมาโดยการลงไปปฏิบัติใน
พ้ืนที่ ให้ความช่วยเหลือเรื่องส าคัญเร่งด่วนทันทีท่ีได้รับแจ้ง และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมปฏิบัติ 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดต้ังอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการย่อย โดยพิจารณาประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในพ้ืนที่ 
เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คระกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น าชุมชน อสม. อปพร. ฯลฯ 
  

  จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    1๓    เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 
          ลงชื่อ      ประดับ    แก้วพลับ 

     ( นายประดับ   แก้วพลับ )  
                             นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน  
 

 


