
 
 

 
ค ำสั่งเทศบำลต ำบลดอนศิลำ 

ที่  201 / 2562 
เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลดอนศิลำ 

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

 อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย          เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ประกอบกับหนังสือจังหวัด
เชียงราย ที่ ชร 0023.4/ว 32125  ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  

1. ให้ยกเลิก ค าสั่งเทศบาลต าบลดอนศิลา ที่ 1/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561  
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลดอนศิลา โดยให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งนี้แทน 

2. ให้ยกเลิก ค าสั่งเทศบาลต าบลดอนศิลา ที่ 516/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส ารวจ  ตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุสาธารณภัย  โดยให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งนี้แทน 

3. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้ง
เรียกว่า “ศูนย์ช่วยเหลือประชำชนของเทศบำลต ำบลดอนศิลำ” 

4. สถานที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลดอนศิลา  ตั้งอยู่ที่ส านัก
ปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลดอนศิลา  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

5. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลดอนศิลา  มีโครงสร้าง  ดังนี้ 
1) นายกเทศมนตรีต าบลดอนศิลา  เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ

เทศบาลต าบลดอนศิลา  มีอ านาจหน้าที่ วางแผน ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลต าบลดอนศิลา   

2) ปลัดเทศบาลต าบลดอนศิลา  เป็น  หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
ต าบลดอนศิลา  มีหน้าที่ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ฯ  ดูแล  ควบคุม  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลต าบลดอนศิลา  ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและนโยบาย 

6. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลดอนศิลา  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบล     

ดอนศิลา 
2) จัดให้มีการส ารวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน เพ่ือใช้

เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการด าเนินงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย เช่นโทรศัพท์

สายด่ วน สายตรง  สื่ อออนไลน์  (  Line Facebook ฯลฯ )  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( E-mail  
Website/Webboard  Application ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ) เป็นต้น ทั้งนี้ให้ประชาชน
สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

4) จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และบริบท
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



5) รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือ  เสนอต่อคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลดอนศิลา 

6) ติดตามผลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนมอบหมาย 

7) รายงานการส ารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลดอนศิลา        
ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์     
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

8) ปฏิบัติงานอ่ืนที่  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลดอนศิลา
มอบหมาย 
 ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลดอนศิลา  มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ  ดังนี้ 

 

1) ฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
(1) นายญาณาฤทธิ์  หนสมสุข  รองปลัดเทศบาล   ประธาน 
(2) นางกาญจนา   กันทาสุวรรณ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
(3) นายประมุข ขรวงค ์  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
(4) นาบรรเจิด หัวนา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
(5) นายอัคเดช  สวยงาม  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล        กรรมการและเลขานุการ 
(6) นางพัธรัตน์ ทับทิมฉาย  คนงานทั่วไป          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลดอนศิลา  
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อ  วิธีการติดต่อ  และแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือและผลการ
ด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลดอนศิลา รวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องอ่ืนๆ              
ที่เก่ียวข้อง ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   

 

2) ฝ่ำยรับเรื่อง ประกอบด้วย 
(1) นางนงเยาว์  เขื่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ประธาน 
(2) นางแพรทอง สมตา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
(3) นางณัฐธิดา   ทิพย์ปัญญา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
(4) นางนารีรัตน์ เทพวงค ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ กรรมการ 
(5) นางสาวชยมล ขันเข่ือน  คนงานทั่วไป   กรรมการ 
(6) นางคณนา  มะโนวงค์ คนงานทั่วไป   กรรมการ 
(7) นางสุวรัตน์   ดอกหอม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ เลขานุการ 
(8) นางชนิสรา  สวยงาม  คนงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่รับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน  ส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่หรือใช้ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐส ารวจไว้ จัดให้มีการลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือ ตอบปัญหา ข้อ
ซักถาม (กรณีตอบได้) วิเคราะห์ แยกแยะเรื่องและส่งให้ฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
ส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลดอนศิลาหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จัดท าสถิติและทะเบียนเรื่องขอ
ความช่วยเหลือ  และรายงานผลการด าเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ทราบทุกเดือน  
 
 



3) ฝ่ำยติดตำมและประสำนงำน ประกอบด้วย 
(1) นางสาวดวงพร   ปาจินะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ประธาน 
(2) นางสาวภัทรวดี ศรีมูล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ กรรมการ 
(3) นางสาวเพลินพิศ มะโนหาญ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
(4) นางโสภาพรรณ ปวงค า  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน กรรมการ 
(5) นางสาวการะเกต จันต๊ะนาเขต คนงานทั่วไป    กรรมการ 
(6) นางนงลักษณ์ อัครพูลพัฒน์ คนงานทั่วไป    กรรมการ 
(7) นางสาวปัณจทรัพย์ สวัสดิวงค ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขานุการ 
(8) นางสาวสุพรรษา กันธิยะ  คนงานทั่วไป       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ติดตาม  ประสานงาน  และประเมินเรื่อง  เพ่ือจัดล าดับความเร่งด่วน  ประสานงานแจ้ง
หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลดอนศิลาที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง  และพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข  
ประสานงานหน่วยงานภายนอกและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง)  แสวงหาและประสานเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน  เร่งรัดติดตามผลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลดอนศิลามอบหมาย  และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ 

 

4) ฝ่ำยปฏิบัติกำรในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ประกอบด้วย 
(1) นายญาณาฤทธิ์  หนสมสุข  รองปลัดเทศบาล    ประธาน 
(2) นายสุเมธ      มหาวงศนันท ์ นิติกรช านาญการ    กรรมการ 
(3) นายอธิพงศ์      ทับทิบฉาย  นายช่างโยธาช านาญงาน   กรรมการ 
(4) พ.จ.อ.วิชาญ     เมฆศิร ิ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
(5) นายอานนท ์     ผิวพรรณ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กรรมการ 
(6) นายภาสกร      ปวนสิงห์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  กรรมการ 
(7) นายบัญญัติ      ดอนชัย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรรมการ 
(8) นายเทวะกฤต   ศรีจุมปา  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   กรรมการ 
(9) นายสุระศักดิ์     แก้วเมือง  พนักงานขับรถยนต์   กรรมการ 
(10) นายวสุพล        ไทยโกษา   ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ   กรรมการ 
(11) นายประจักษ์     ปราจักร   ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กรรมการ 
(12) นายภาสกร        มูลดวง  พนักงานดับเพลิง    กรรมการ 
(13) นายรัฐพงษ์        พรมรัตน์  พนักงานดับเพลิง    กรรมการ 
(14) นายบุญส่ง        วงค์มูล  พนักงานดับเพลิง    กรรมการ 
(15) นายสมจิตต์       บุญมาวงค ์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   เลขานุการด้านการเกษตร 
(16) นางมัณฑนา      เรือนแก้ว  คนงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
(17) นายพิทักษ์พงศ ์  ศรรีัตน์  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   เลขานุการด้านพัฒนามนุษย์ 
(18) นางสาวอัมพร     แก้วเมือง  คนงานทั่วไป             ผู้ช่วยเลขานุการ 
(19) ส.อ.พิทักษ์        ค าน้อย  เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญงาน      เลขานุการด้านสาธารณภัย 
(20) นายชนะพงษ์      ขยันด ี  คนงานทั่วไป        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ส ารวจ  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ฝ่ายรับเรื่องประสานมา  โดยการลงไปปฏิบัติการ
ในพ้ืนที่  ให้ความช่วยเหลือเรื่องส าคัญเร่งด่วนทันทีที่ได้รับแจ้ง  และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม



ปฏิบัติ  รวมทั้งประสานการปฏิบัติร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. อปพร. ฯลฯ  
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา การหาแนวทางการแก้ไข และรายงานผลการด าเนินการช่วยเหลือ  ผลการส ารวจ  
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อหัวหน้าศูนย์และผู้อ านวยการศูนย์ฯ         
เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลต าบลดอนศิลา ต่อไป 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 

 
      (นายสังฆ์   พรมชัย) 
             นายกเทศมนตรีดอนศิลา 
        ผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลดอนศิลา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


