
 

 

 คําส่ังเทศบาลตําบลป�าติ้ว 
ท่ี   ๓๙๗/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง การจัดต้ังศูนย�ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลป�าต้ิว 

------------------------------------------- 

  ตามท่ีเทศบาลได%มีคําสั่งเทศบาลตําบลป�าต้ิว ท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง
การจัดต้ังศูนย�ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลป�าต้ิว นั้น 

เนื่องจากป-จจุบันมีพนักงานเทศบาลได%ลาออกจากราชการ เกษียณอายุราชการ และโอนย%าย
เปลี่ยนสังกัดใหม� และเลื่อนระดับตําแหน�งท่ีสูงข้ึนดังนั้นเพ่ือให%การจัดต้ังศูนย�ช�วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของ
เทศบาลตําบลป�าต้ิว เป6นไปด%วยความเรียบร%อย มีประสิทธิภาพและเป6นป-จจุบัน เทศบาลตําบลป�าต้ิวจึงขอยกเลิก
คําสั่งเทศบาลตําบลป�าต้ิวท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดต้ังศูนย�ช�วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลป�าต้ิวและให%ใช%คําสั่งการจัดต้ังศูนย�ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลป�าต้ิวนี้แทนโดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

 

จัดต้ังศูนย�ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลป�าต้ิว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลป�าต้ิว เลขท่ี ๔๑๙ 
หมู�ท่ี ๔ ถนนอรุณประเสริฐ ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธรมีอํานาจหน%าท่ี ดังนี้ 

๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลป�าต้ิว 
๒) จัดให%มีการสํารวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช�วยเหลือของประชาชน เพ่ือใช%เป6นข%อมูล

ในการพิจารณาให%ความช�วยเหลือ ติดตามผลการดําเนินการ และประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง 
๓) จัดให%มีช�องทางรับเรื่องขอความช�วยเหลือของประชาชนท่ีหลากหลาย เช�น โทรศัพท�สายด�วน 

ส า ย ต ร ง  สื่ อ อ อ น ไ ล น�  ( เ ช� น LINE,Facebookฯ ล ฯ ) ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ( เ ช� น E-
mail,Website/Webboard,Applicationของเทศบาลตําบลป�าต้ิว ฯลฯ) เป6นต%น ท้ังนี้ ให%ประชาชนสามารถแจ%ง
ข%อมูลข�าวสารและขอความช�วยเหลือได%อย�างสะดวกและรวดเร็ว 

๔)จัดให%มีฝ�ายปฏิบัติการในพ้ืนท่ี (หน�วยเคลื่อนท่ีเร็ว) ของเทศบาลตําบลป�าต้ิวท่ีสามารถให%การ
ช�วยเหลือประชาชนได%ทันท�วงทีและรวดเร็ว ท้ังนี้ ให%พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของเทศบาลตําบล   
ป�าต้ิว 

๕)รวบรวมข%อมูลของประชาชนท่ีขอรับความช�วยเหลือเสนอต�อคณะกรรมการช�วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลตําบลป�าต้ิว 

 

๖) ติดตามผลการดําเนินการช�วยเหลือประชาชนตามท่ีคณะกรรมการช�วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลป�าต้ิวมอบหมาย  

๗) รายงานผลการสํารวจและผลการช�วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครองส�วนท%องถ่ินให%ศูนย�
ปฏิบัติการ�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครองส�วนท%องถ่ิน (สถานท่ีกลาง) ทราบ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ�ให%ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 
 

       /๘)ปฏิบัติงาน... 



 
     -๒- 

 

 
๘) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลป�าต้ิวมอบหมาย 

โดยศูนย�ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลป�าต้ิวประกอบด%วยโครงสร%าง ดังนี้ 

๑. นายกเทศมนตรีตําบลป�าติ้ว   เป%นผู(อํานวยการศูนย)ฯ 
มีอํานาจหน%าท่ี วางแผน ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย�ช�วยเหลือประชาชนของ

ตําบลป�าต้ิว 

๒. ปลัดเทศบาลตําบลป�าติ้ว   เป%นหัวหน(าศูนย)ฯ 
มีหน%าท่ี ช�วยผู%อํานวยการศูนย�ฯ ดูแล ควบคุม กํากับการปฏิบัติงานของศูนย�ฯ ให%เป6นไปตาม

ระเบียบกฎหมาย และนโยบาย 

๓. ฝ�ายอํานวยการ ประกอบด%วย 
๓.๑ นางสาวชุติญาพูลเชื้อ หัวหน%าสํานักปลัดเทศบาล เป6นหัวหน%าฝ�าย  
๓.๒ นางกัญญลักษณ�  สัตย�ซ่ือ  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ เป6นเจ%าหน%าท่ี 
๓.๓นางสาวก่ิงแก%ว  พลเยี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เป6นเจ%าหน%าท่ี 
มีหน%าท่ี รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลป�าต้ิว 

ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับช�องทางการติดต�อ วิธีการติดต�อและแจ%งเรื่องขอความช�วยเหลือและผลการดําเนินงานของ
ศูนย�ช�วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลป�าต้ิว รวมถึงประชาสัมพันธ�เรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%อง ให%ประชาชนในพ้ืนท่ี
ทราบโดยท่ัวกัน 

๔. ฝ�ายรับเรื่อง ประกอบด%วย 
๔.๑จ�าเอกสุรกิต  บุญตา  หัวหน%าฝ�ายอํานวยการ   เป6นหัวหน%าฝ�าย 
๔.๒ นายวสุ  วิเศษ  เจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน   เป6นเจ%าหน%าท่ี 
๔.๓ นางกาญจนา  มงคลเสริม  เจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน  เป6นเจ%าหน%าท่ี 
๔.๔ นายอนุวัฒน�  สัตย�ซ่ือ เจ%าพนักงานปeองกันฯ ชํานาญงาน  เป6นเจ%าหน%าท่ี 
๔.๕ นายวิรัลพัชร  สิริเรืองธนชัย ผู%ช�วยเจ%าพนักงานพัฒนาชุมชน  เป6นเจ%าหน%าท่ี 
 

มีหน%าท่ี รับเรื่องขอความช�วยเหลือของประชาชน สํารวจป-ญหาและความต%องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีหรือใช%ข%อมูลท่ีมีหน�วยงานรัฐสํารวจไว%แล%ว จัดให%มีการลงทะเบียนรับเรื่องขอความช�วยเหลือ 
ตอบป-ญหาข%อซักถาม (กรณีท่ีตอบได%) วิเคราะห� แยกเรื่องและส�งเรื่องให%ฝ�ายปฏิบัติการในพ้ืนท่ีตรวจสอบ
ข%อเท็จจริงเบ้ืองต%น ส�งต�อเรื่องให%หน�วยงานภายในเทศบาลตําบลป�าต้ิวหรือหน�วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข%องหรือศูนย�
ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนของอําเภอป�าต้ิว (สถานท่ีกลาง) จัดทําสถิติและทะเบียนเรื่องขอความ
ช�วยเหลือ และรายงานผลการดําเนินการให%ศูนย�ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนของอําเภอป�าต้ิว 
(สถานท่ีกลาง) ทราบทุกเดือน         
       

 

 

  / ๕. ฝ�ายติดตาม... 

 



     

-๓- 

๕. ฝ�ายติดตามและประสานงาน ประกอบด%วย 
๕.๑นางชิตใจ  เสียมหงษ� ผู%อํานวยการกองคลัง   เป6นหัวหน%าฝ�าย 
๕.๒นางกนกวรรณ�ป-ญจะรสสา   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เป6นเจ%าหน%าท่ี 
๕.๓นางสาวสุนิสา  พุทธขันธ� นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เป6นเจ%าหน%าท่ี 
 

มีหน%าท่ี ติดตาม ประสานงาน และประเมินเรื่องเพ่ือจัดลําดับความสําคัญเร�งด�วน ประสาน
แจ%งหน�วยงานภายในเทศบาลตําบลป�าต้ิว ท่ีเก่ียวข%องตรวจสอบข%อเท็จจริง และพิจารณาหาแนวทางแก%ไข
ประสานงานกับหน�วยงานภายนอกและศูนย�ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนของอําเภอป�าต้ิว (สถานท่ี
กลาง) แสวงหาและประสานเครือข�ายการทํางานร�วมกันระหว�างหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
เร�งรัดติดตามผลการดําเนินการช�วยเหลือประชาชนตามท่ีคณะกรรมการช�วยเหลือประชาชนมอบหมาย และแจ%ง
ผลการดําเนินการให%ผู%ร%องทราบ 

๖. ฝ�ายปฏิบัติการในพ้ืนท่ี (หน5วยเคล่ือนท่ีเร็ว) ประกอบด%วย 
๖.๑นายประนม  อุ%มบุญ  ผู%อํานวยการกองช�าง  เป6นหัวหน%าฝ�าย 
๖.๒จ�าเอกเศรษฐไชย  มีมา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม เป6นเจ%าหน%าท่ี 
๖.๓จ�าเอกสุรกิต บุญตา  หัวหน%าฝ�ายอํานวยการ  เป6นเจ%าหน%าท่ี 
๖.๔ นายวสุ  วิเศษ   เจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน  เป6นเจ%าหน%าท่ี 
๖.๕นายอนุวัฒน� สัตย�ซ่ือ  เจ%าพนักงานปeองกันฯชํานาญงาน เป6นเจ%าหน%าท่ี 
๖.๖พนักงานจ%าง (กองช�าง กองสาธารณสุขฯ และงานปeองกันฯ)  เป6นเจ%าหน%าท่ี 
 

มีหน%าท่ี ตรวจสอบข%อเท็จจริงเบ้ืองต%นท่ีฝ�ายรับเรื่องประสานมา โดยการลงไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
ให%ความช�วยเหลือเรื่องสําคัญเร�งด�วนทันทีท่ีได%รับแจ%ง และประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข%องร�วมปฏิบัติ 

  ท้ังนี้  ต้ังแต�บัดนี้เป6นต%นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

     (นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย ) 
                                                  นายกเทศมนตรีตําบลป�าต้ิว 
 

 

  


