
 

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
ท่ี  158 /2563 

เร่ือง  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ (แก้ไขปรับปรุง) ฉบับที่ 1 
********************** 

 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจมาตรา  59  (2)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537   และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560  หนังสือ
อำเภอวิเชียรบุรี  ท่ี พช 0023.12/1724  ลงวันท่ี  8  ธันวาคม  2560เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ คำสังองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ที่   553  /2560
เรื่อง  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ลงวันท่ี 29  ธันวาคม  2560 องค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จึงขอแก้ไขปรับปรุงแต่งตั้งคณะปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ประกอบด้วย 

 1. ฝ่ายบริหาร 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ผู้อำนายการศูนย์ฯ 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ คนท่ี 1  ผู้ช่วยผู้อำนายการศูนย์ฯ 
3. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ คนท่ี 2  ผู้ช่วยผู้อำนายการศูนย์ฯ 
4. เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ผู้ช่วยผู้อำนายการศูนย์ฯ 
5. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   หัวหน้าศูนย์ฯ 

 

 มีหน้าท่ีดังนี้ 
1.1 ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีอำนาจ

หน้าท่ี  วางแผน  ควบคุม  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ 

1.2   หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  มีหน้าที่ช่วย
ผู้อำนวยการศูนย์  ดูแล  ควบคุม  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ 
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2.  ฝ่ายอำนวยการ 

 1. หัวหน้าสำนักปลัด  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 2. เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 3. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 5. นายเอนก  ยอดอานนท์ พนักงานจ้างท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ  ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับช่องทางติดต่อ  วิธีการติดต่อและแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือและผลการ
ดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ร่วมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องอื่น ๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง  ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
 3. ฝ่ายรับเรื่อง 
 1. หัวหน้าสำนักปลัด  หัวหน้าฝ่ายรับเรื่อง 
 2. เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 4. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 5. นายเอนก  ยอดอานนท์ พนักงานจ้างท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 6. นางปิยมาลย์  บุญแย้ม จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 มีหน้าท่ีรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน  สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้นท่ีหรือใช้ข้อมูลท่ีมีหน่วยงานรัฐสำรวจไว้แล้ว  จัดให้มีการลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือ  ตอบปัญหา
ข้อซักถาม  (กรณีที่ตอบได้)  วิเคราะห์  แยกเรื ่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบ้ืองต้น  ส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  หรือหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  (สถานท่ีกลาง)  จัดทำสถิติ
และทะเบียนเรื่องขอความช่วยเหลือ  และรายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  (สถานท่ีกลาง)  ทราบทุกเดือน 
 4. ฝ่ายติดตามประสานงาน 
  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ หัวหน้าฝ่ายติดตามประสานงาน 
  2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  3. หัวหน้าสำนักปลัด  เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 4. ผู้อำนวยการกองคลัง  เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 5. ผู้อำนวยการกองช่าง  เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  7. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 8. นายเอนนก  ยอดอานนท์ พนักงานจ้างท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 มีหน้าท่ีติดตาม  ประสานงาน  และประเมินเรื่องเพื่อจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน  ประสานแจ้ง
หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับตรวจสอบข้อเท็จจริง  และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  
ประสานงานหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหาร
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ส่วนตำบลบึงกระจับ  (สถานท่ีกลาง)   แสวงหาและประสานเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนมอบหมาย  และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ 
 5. ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ี(หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว) 
  1. กำนันตำบลบึงกระจับ  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ี 
  2. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ รองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ี 
  3. นายช่างโยธา  เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  5. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  6. นายเอนก  ยอดอานนท์ พนักงานจ้างท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  7. นายกิตติพงศ์  โลนไธสง พนักงานจ้างท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  8. นายภาคภูมิ  ปราศจาก จ้างเหมา(กู้ชีพ) เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  9. นายทวี  จันทะเฆ่ จ้างเหมา(กู้ชีพ) เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  10. นายอุทิศ แสงสายออ จ้างเหมา(กู้ชีพ) เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  11. นายอุทัย ศรีชัยภูมิ จ้างเหมา(กู้ชีพ) เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  12. นายวีรชัย สีเท่ียง จ้างเหมา(กู้ชีพ) เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  13. ผู้ใหญ่บ้าน 1 – 10  เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  14. ตำรวจสายตรวจตำบลบึงกระจับ เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
  15. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  สังกัดอบต. บึงกระจับ เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
 มีหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นท่ีฝ่ายรับเรื่องประสานมา  โดยการลงไปปฏิบัติในพื้นท่ี  ให้
ความช่วยเหลือเรื่องสำคัญเร่งด่วนทันทีท่ีได้รับแจ้ง  และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติ  ท้ังนี้  ให้
พิจารณาจัดตั้งอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการย่อย  โดยพิจารณาประสานความร่วมมือจากหน่วยงานพื้นที่  เช่น  
กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชน  อสม.  อปพร.  ฯลฯ 
 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ังการ  ณ  วันท่ี    25   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

 

 

  (นายสมัย  ศรสุรินทร์) 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

 


