
 
 

     
       ค าสั่งเทศบาลต าบลหอค า 
               ที่        /2560 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหอค า 
.......................................................................... 

  ตามท่ีอ าเภอเมืองบึงกาฬ ได้แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป และเพ่ือให้การเบิก
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล แก้ไขความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชนของเทศบาลต าบลหอค า หมวด 2 
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ข้อ 8 (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชน คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
ประกอบด้วย  
 1. นายวรกฎ  ศรีแก่น  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลหอค า ประธานกรรมการ  
 2. นายจิรัฎฐ์  ธีสุระ  ต าแหน่ง  ท้องถิ่นอ าเภอเมืองบึงกาฬ กรรมการ  
 3. นางชฎาพร  ร่มธรรมกุล ต าแหน่ง  พัฒนาการอ าเภอเมืองบึงกาฬ กรรมการ  
 4. นายอุปการินทร์  เค้าแคน ต าแหน่ง  เกษตรอ าเภอเมืองบึงกาฬ กรรมการ  
 5. นายประสิทธิ์  นาหอค า ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  กรรมการ  
 6. นายแสงดาว  หลาบหนองแสง ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  กรรมการ  
 7. นายชาญชัย  อาษาจิตร ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  กรรมการ  
 8. นายสุนทร  สุดแก้ว  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลหอค า       กรรมการและเลขานุการ  
 9. นายอ านาจ  วิธุระ  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 10. นางน้ าฝน  ไชใยเย็น  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

  ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหอค า มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   
 1. ให้น ารายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐ และรายชื่อ
ประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 12 มาใช้ในการ
พิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ 
 2. ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (1) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และท่ีท าการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 3. รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  
 4. ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม  
 5. การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่  17  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
                                                                                 
                                                                                                                                                                          
                      (นายวรกฏ  ศรีแก่น)  
                  นายกเทศมนตรีต าบลหอค า  



 

 
 

     
   ค าสั่งเทศบาลต าบลหอค า 

    ที่         /2560 
เรื่อง   จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหอค า 

.......................................................................... 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 
2560  นั้น 
  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึง
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหอค า  โดยมีนายกเทศมนตรีต าบลหอค า เป็นผู้อ านวยการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน ในการวางแผน ควบคุม ก ากับดูแลปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และมีปลัดเทศบาล
ต าบลหอค า เป็นหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพ่ือช่วยผู้อ านวยการศูนย์ดูแล ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และนโยบาย โดยให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
           1. ฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
      1.1 นายอ านาจ  วิธุระ  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด เป็น หัวหน้าคณะท างาน  
      1.2 นายอุดมศักดิ์  ทะนะบริหาร ต าแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯเป็น คณะท างาน  
      1.3 นายสุทัศน์  ไชยโภค  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง เป็น คณะท างาน  
      1.4 นายจิรวัฒน์  ค าพุทธา  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง เป็น คณะท างาน  
      1.5 นายเรืองศักดิ์  รัตนสงคราม ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  เป็น คณะท างาน  
 มีหน้าที่  ดังนี้ 
  1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อ วิธีการติดต่อและแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือและผล
การด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทั่วกัน 

 2. ฝ่ายรับเรื่องและให้ความช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย 
    2.1 นายนวพล  สีชมภู   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เป็น หัวหน้าคณะท างาน  
    2.2 นางนิรัญ  เดชเมือง  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เป็น คณะท างาน  
    2.3 นางวงจันทร์  สีชมภู  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็น คณะท างาน  
    2.4 นางสาวสถาพร  ค าพุทธา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็น คณะท างาน  
 มีหน้าที่  ดังนี้ 
  รับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน ส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีหรือ
ใช้ข้อมูลที่มีหน่วยงานรัฐส ารวจไว้แล้ว จัดให้มีการลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือ ตอบปัญหาข้อวักถาม 
วิเคราะห์  แยกเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานภายใน
เทศบาลต าบลหอค า หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

/ (2.2) การรับเรื่อง...  
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    (2.2) การรับเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2.1 นายอุดมศักดิ์  ทะนะบริหาร จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  
  2.2.2 นายจิรวัฒน์  ค าพุทธา พนักงานดับเพลิง  
  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่  17  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
                                                                                 
                                                                                                                                                                          
                      (นายวรกฏ  ศรีแก่น)  
                  นายกเทศมนตรีต าบลหอค า  
 

 

 
 

 

 
 


