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คำนำ
ตามที่เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง เพื่อให้การ
ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ เป็น ศูนย์ปฏิบัติการในการประสานงานระหว่างประชาชนและคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลตำบลป่าซาง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการในพื้นที่ และการ
ป้ องกัน โรคติดต่อที่ ต้องเฝ้ าระวัง รวมทั้งประสานงานกับ ส่ วนราชการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลื อ
เยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มชี ่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย
จัดให้ มีฝ่ายปฏิบั ติการในพื้ น ที่ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น (หน่ว ยเคลื่อนที่เร็ว) ที่สามารถให้ การช่วยเหลื อ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว รวมถึงรวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลื อมานำเสนอต่อ
คณะกรรมการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และติ ด ตามผลการดำเนิ น การช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ตลอดจนรายงานผล
การสำรวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ศูนย์ปฏิ บัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น (สถานที่ กลาง) ทราบ ส่ วนกรณี ที่ เกิน ขีดความสามารถขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ดำเนินการส่งเรื่องไปยังสถานที่กลาง เพื่อประสานหน่วยงานอื่นในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
กองวิชาการและแผนงาน จึงได้จัดทำรายงานผลดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบล
ป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินการของ
ศูน ย์ช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง โดยมีการรวบรวมรายงานสรุปการให้ บริการของศูนย์ช่วยเหลื อ
ประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการบริการในภาพรวม
ของหน่วยงาน และเพื่อใช้เป็น แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร พร้อมตอบสนองความต้องการและ
บรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือ
การส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
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ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
***************************
หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และเพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์ปฏิบัติการในการประสานงานระหว่างประชาชนและ
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง ส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และคนพิการในพื้นที่ และการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางกฎหมาย รวมทั้ งประสานงานกับส่วนราชการอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือ
ของประชาชนในรู ป แบบที่ห ลากหลาย จัดให้ มีฝ่ ายปฏิ บัติ การในพื้น ที่ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น (หน่ ว ย
เคลื่อนที่เร็ว) ที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว รวมถึงรวบรวมข้อมูลของประชาชน
ที่ขอรับความช่วยเหลือมานำเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม
ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย ตลอดจนรายงานผลการสำรวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ให้ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบ ส่วนกรณีที่เกินขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ดำเนินการส่งเรื่องไปยังสถานที่กลาง เพื่อประสานหน่วยงานอื่นใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบีย บ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการดำเนินงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง ขึ้น เพื่อ ให้ความช่วยเหลื อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2.1.1 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการ
ช่วยเหลือที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการ
ซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
2.1.2 เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคลลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชี วิตให้ดีขึ้น
หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
2.1.3 เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุ ม การแพร่ การระงับการระบาด
ของโรคนั้ น หรื อสร้างภู มิ คุ้มกั น โรคให้ กับ ผู้ ที่มี ภ าวะเสี่ ยง รวมทั้ งการประชาสั มพั น ธ์ องค์ค วามรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและ
แผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
2.1.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอย่างยากลำบาก ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน
2.2 เพื่อให้ประชาชน ได้รับความช่วยเหลือรวดเร็ว ครอบคลุม และทั่วถึง
เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ
วิธีดำเนินการ
4.1 จัดทำโครงการ เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ
4.2 ดำเนิ น งานตามวั ตถุ ป ระสงค์ ของโครงการ โดยอาจให้ เป็ น สิ่ งของหรือจ่ ายเป็ น เงิน หรือการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.6 ประเมิน และติดตามผลการดำเนินโครงการ
สถานที่ดำเนินการ
- ตั้งอยู่ ณ กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง ถนนลำพูน - ลี้ ตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ระยะเวลาดำเนินดำเนินงาน
- เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
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งบประมาณที่ได้รับ
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิชาการและแผนงาน งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลื อประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 165 ลำดับที่ 10
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง ที่ได้รับความเดื อดร้อนด้านสาธารณภัย หรือภัยพิบั ติ
ฉุกเฉินได้รับความช่วยเหลือแก้ไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้
คืนสู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
8.2 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง ได้รับการส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคลลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
8.3 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง ได้รับการสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม การ
แพร่ การระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มภี าวะเสี่ยง
8.4 เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
มีชีวิตอย่างยากลำบาก ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
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การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
การดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมี
ข้อปฏิบัตติ ามที่กำหนด ดังนี้
1. กรณีปกติ
ช่องทาง
ระยะเวลาดำเนินการ
กรณีได้รับแจ้งทางสำนักงาน, ทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ หรือทางช่องทางอื่นใด
1 วันทำการ
หรือสำรวจข้อมูล

หมายเหตุ
-

ตรวจสอบ ชื่อ – สกุล, ที่อยู่ขอความช่วยเหลือ

7 วันทำการ

-

ประชุมคณะกรรมการ

2 วันทำการ

ปิดประกาศผลการพิจารณาเป็นระยะเวลา 15 วัน กรณีอยู่ในอำนาจ
หน้าที่และสามารถ

7 วันทำการ

-

รายงานศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่
(สถานที่กลาง) ในกรณีไม่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ส่งเรื่องไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
(สถานทีก่ ลาง) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

15 วันทำการ

-

ระยะเวลาดำเนินการ
ปฏิบัติทันที

หมายเหตุ
-

สำรวจ รวบรวมปัญหา ตรวจสอบข้อมูลสำคัญ ชื่อ ที่อยู่ เรื่องขอความ
ช่วยเหลือ

3 วันทำการ

-

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

ปฏิบัติทันที

-

ติดตามประเมินผล
2. กรณีเร่งด่วน
ช่องทาง
ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ

ปิดประกาศผลการพิจารณาเป็นระยะเวลา 15 วัน ณีอยู่ในอำนาจหน้าที่
และสามารถดำเนินการได้
รายงานศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่
(สถานที่กลาง) ในกรณีไม่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ส่งเรื่องไปยังศูนย์ปฏิบัตกิ าร
(สถานทีก่ ลาง) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามประเมินผล

-

3 วันทำการ

-

8 วันทำการ

-
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คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง
ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง
สาธารณสุขอำเภอป่าซาง
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง
กำนันตำบลป่าซาง
กำนันตำบลปากบ่อง
ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายกองวิชาการและแผนงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ให้นำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐ และรายชื่อประชาชนที่
ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้พิจารณาช่วยเหลือประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2. ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (1) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ที่ทำการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
3. รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
4. ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นธรรม
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
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ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนการให้คำปรึกษาและการให้
บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง
กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเอง
1. สอบถามข้ อ มู ล จากผู้ ร้ อ งแล้ ว กรอกข้ อ มู ล ลงใน
แบบฟอร์ม ให้มี สาระสำคัญ พอสมควร เช่น ชื่ อ ที่ อยู่
หมายเลขโทรศัพ ท์ /ช่ องทางการติ ดต่ อของผู้ ร้อง ซึ่ ง
สามารถตรวจสอบตัวตนได้
2. ระบุ เรื่ อ งอั น เป็ น เหตุ ให้ ข อความช่ ว ยเหลื อ พร้อ ม
ข้อเท็ จจริงหรือพฤติการณ์ ตามสมควรหรื อความเห็ น
ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่างๆ และให้ล งลายมือชื่อ
ของผู้ร้อง
3. ถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือแทนผู้อื่นต้องแนบใบ
มอบอำนาจด้ วย/หากผู้ ร้องไม่ ยิ น ยอมลงชื่ อ มิ ให้ รับ
เรื่องนั้ นไว้พิ จารณา และแจ้งให้ผู้ ร้องรั บ ทราบพร้อม
บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในในแบบคำร้อง

4. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในทะเบี ยนเรื่ อ งขอความ
ช่วยเหลือที่ศูน ย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
ตำบลป่าซางกำหนดไว้

5. รายงานผลการดำเนิ น งานให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบ
พร้อมแจ้งผู้ร้อง

6. รายงานผลการสำรวจและผลการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนให้ศูนย์ป ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลื อ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) ทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน

กรณี ที่ ส ามารถดำเนิ น การเองได้ ให้ ต รวจสอบ
ข้อเท็ จ จริงเบื้ องต้ น โดยการลงไปปฏิ บั ติ ในพื้ น ที่
และให้ ความช่ ว ยเหลื อเรื่อ งสำคัญ เร่ง ด่ วนทั น ที ที่
ได้รับแจ้ง

แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการพร้อมทั้ งให้
รายงานผลการดำเนิ นงานให้ทราบภายใน 15 วัน
ทำการ

กรณี ที่ เป็ น เรื่อ งขอความช่ วยเหลื อที่ เกี่ย วข้องกั บ
ส่ ว น ร า ช ก า ร อื่ น ห น่ ว ย ง า น อื่ น ห รื อ เกิ น
ความสามารถของเทศบาลตำบลป่าซาง ให้ส่งเรื่อง
ขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง) เพื่อพิจารณาหาแนวทางดำเนินการ
ต่อไป
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กรณีเรื่องขอความช่วยเหลือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็น
เช่น ชื่อ ที่ อยู่ และหมายเลขโทรศั พท์/
ช่องทางติดต่อที่ติดต่อได้ เรื่องขอความ
ช่ ว ยเหลื อ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น และความ
ต้องการในการแก้ไข เป็นต้น

2. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในแบบฟอร์ ม และ
ทะเบียนที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของ
เทศบาลตำบลป่าซางกำหนดไว้

3 . ราย งาน ผล การด ำเนิ น งาน ให้
ผู้บริหารทราบพร้อมแจ้งผู้ร้องทราบ

4. รายงานผลการสำรวจและผลการ
ช่วยเหลือประชาชนให้ ศูน ย์ป ฏิบั ติการ
ร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (สถานที่
กลาง) ทราบ ตลอดจนประชาสั ม พันธ์
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

5. กรณี ข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม หากไม่
สามารถได้ข้อมูลที่เพียงพอให้ประสาน
ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจสอบ

6. กรณีที่สามารถดำเนินการเองได้ แจ้ง
ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งดำเนิ น การ
พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้
ทราบภายใน 15 วันทำการ

7. กรณี เป็ น เรื่องขอความช่ว ยเหลื อที่
เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่น หน่วยงาน
อื่น หรือเกินความสามารถของเทศบาล
ตำบ ลป่ าซาง ให้ ส่ ง เรื่ อ งข อค วาม
ช่ว ยเหลื อไปยังศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การร่ว มใน
การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (สถานที่ ก ลาง)
เพื่ อ พิ จ ารณาหาแนวทางดำเนิ น การ
ต่อไป

8
กรณีการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน

1. สอบถามข้อมูลจากผู้รับบริการ

2. หากสามารถให้ ข้ อ มู ล หรื อ คำปรึ ก ษาได้ ให้
ชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้รับบริการ

3. หากไม่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล หรื อ คำปรึ ก ษาได้
โทรศัพท์ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับเรื่อง
และให้ บ ริการข้อ มูล ข่าวสารและคำปรึ กษาทั น ที
ทัง้ นี้ การให้บริการข้อมูลข่าวสารนั้นต้องดำเนินการ
ตาม พ.ร.บ.ข้ อมู ล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 โดยให้รับเรื่องและแจ้งขั้นตอน วิธีการ ให้
ผู้รับบริการทราบ

4. ให้ เจ้ าหน้ าที่ ประจำศู นย์ช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ของเทศบาลตำบลป่ า ซาง บั น ทึ ก การให้ บ ริ ก าร
ข้อมูลข่าวสารและคำปรึกษาในทะเบียนเพื่อเก็บไว้
เป็นข้อมูลต่อไป
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ขั้นตอนการจัดการเรือ่ งขอความช่วยเหลือ
ของศูนย์ชว่ ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง
ขั้นตอนที่ 1
รับเรื่องขอความช่วยเหลือ

ขั้นตอนที่ 2
รวบรวมเรื่ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ นำเสนอให้ ค ณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง พิจารณาโดยแยก
เป็น 2 กรณี
กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเทศบาลตำบลป่าซาง
สามารถให้การช่วยเหลือได้ ให้ส่งเรื่องต่อให้ส่วน
ราชการที่เกีย่ วข้องดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ 3
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดำเนินการโดย
ให้มีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) มูลเหตุของปัญหา
(2) แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา
(3) ผลการชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ
(4) ข้ อ เสนอแนะ/ความเห็ น ของ
หน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 4
ครบกำหนดรายงานแล้ว ส่วนราชการไม่รายงาน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ส่งหนังสือแจ้งทวง
ถามตามระบบปกติ ขอความร่ ว มมื อ รายงาน
ภายใน 5 วันทำการ หากยังไม่ได้รับรายงานให้
แจ้ งทวงถามเป็ น ครั้งที่ 2 ให้ รายงานภายใน 3
วัน หากครบกำหนดแจ้งทวงถามครั้งที่ 2 แล้วยัง
ไม่ได้รับรายงาน ให้เสนอนายกเทศมนตรีตำบล
ป่าซาง เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเกินความสามารถของ
เทศบาลตำบลป่าซาง ที่จะดำเนินการได้เอง ให้ ส่ง
ต่ อ เรื่อ งให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(สถานที่ ก ลาง) พิ จ ารณาหาแนวทางช่ ว ยเหลื อ
ต่อไป

ขั้นตอนที่ 5
การสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับแจ้งผลการ
ตรวจสอบตามขั้น ตอนที่ 3 ให้ ดำเนิน การจัดทำบั น ทึ ก
ข้ อ ค วาม ส รุ ป ผ ล ก ารช่ วย เห ลื อ ป ระช าช น เส น อ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลำดั บ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผลการ
ช่วยเหลือลงในทะเบียนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตำบลป่าซาง แล้วรายงานศูน ย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง) ต่อไป
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การประสานงานและการให้ความช่วยเหลือ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ช่องทางการขอความช่วยเหลือ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง

ติดต่อด้วยตนเอง
ณ กองวิชาการและแผนงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง

ผ่านทางโทรศัพท์
เบอร์ติดต่อ (โทร) 0-5352-1007
โทรสาร 0-5352-2331

ผ่านทาง Web site
www.pasangmunicipality.go.th

หรือ Face book : เทศบาล
ตำบลป่าซาง
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แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
ชื่อ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วันที่.............. เดือน........................ พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................... นามสกุล....................................... อายุ ................. ปี
อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ .............. ซอย .......................... ถนน ................................. ตำบล ............................
อำเภอ ............................... จังหวัด .................................. โทรศัพท์ ...........................................................
หมายเลขประจำตัวประชาชน
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...................... สกุล...................... เบอร์ติดต่อ ............................
มีความประสงค์ขอให้ เทศบาลตำบลป่าซาง ดำเนินการช่วยเหลือ ดังนี้
1. ประเภทการช่วยเหลือ
1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)........................................................................
1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปญ
ั หา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)..................................
1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)......................................
1.4 ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)...................................................................................
2. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จำนวน ............................ ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................................... ผู้ยื่นคำขอ
(....................................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
(....................................................................)
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แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
ชื่อ อปท. ................................................... อำเภอ ................................... จังหวัด...............................
วันที่.............. เดือน........................ พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..................................... นามสกุล....................................... อายุ ................. ปี
อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ .............. ซอย .......................... ถนน ................................. ตำบล ............................
อำเภอ ............................... จังหวัด .................................. โทรศัพท์ ...........................................................
หมายเลขประจำตัวประชาชน
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...................... สกุล...................... เบอร์ติดต่อ ............................
มีความประสงค์ขอให้ เทศบาลตำบลป่าซาง ดำเนินการช่วยเหลือ ........................................................................ดังนี้
1. ประเภทการช่วยเหลือ
1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)........................................................................
1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)..................................
1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)......................................
1.4 ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)...................................................................................
2. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จำนวน ............................ ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................................... ผู้ยื่นคำขอ
(....................................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
(....................................................................)
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สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่า ซาง จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซางฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณา
เห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในเขตพื้ นที่ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวั ดลำพูน (ครั้งที่
1 - 3)
2. การให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบล ป่าซาง จากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2563
ลำดับที่

รายละเอียด

จำนวนครัวเรือน

จำนวนเงิน

1

การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รั บผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid - 19) ในเขตพื้ น ที่ เทศบาลตำบล
ป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 1 - 3)

1,537

714,903.60

2

การให้ ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
ป่าซาง จากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563

63

53,418
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สรุปจำนวนการลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 1 - 3)

หมู่ที่

หมูบ่ ้าน

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

กักตัว

รวม

ตำบลป่าซาง
1

บ้านป่าซาง

0

239

53

2

294

2

บ้านล้อง

0

197

9

2

208

3

บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

0

123

40

0

163

4

บ้านฉางข้าวน้อยใต้

0

101

20

0

121

5

บ้านหนองหอย

143

0

10

0

153

รวม

143

660

132

4

939

ตำบลปากบ่อง
1

บ้านสบทา

72

51

23

0

146

2

บ้านท่าต้นงิ้ว

79

10

7

0

96

3

บ้านหนองสลีก

70

6

2

0

78

4

บ้านหนองผำ

97

49

8

1

155

5

บ้านปากบ่อง

97

16

9

1

123

รวม

415

132

49

2

598

รวมทั้งสิ้น

558

792

181

6

1,537
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สรุปค่าใช้จ่ายการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
ในเขตพืน้ ที่ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 1 - 3)

ลำดับที่

รายการ

ครั้งที่

วันที่

1

จัดซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภค สำหรับจัดทำ
ถุงยังชีพ เพื่อ
แจกจ่ายให้กบั
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถาน
การการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(Covid – 19) ใน
เขตเทศบาลตำบลป่า
ซาง อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน (ครั้งที่
1 -3)

1

27
เมษายน
2563

2

1
พฤษภาคม
2563

3

1
พฤษภาคม
2563

รวม

จำนวน
ครัวเรือน
558

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

278,857

-

792

347,755

-

187

88,291.60

-

1,537

714,903.60

-
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สรุปจำนวนการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง
จากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563

ลำดับที่ จำนวนครัวเรือน
1

63

รายการ

จำนวนหน่วย

จำนวนเงิน

กระเบื้องลอนคู่ขาว 4 มม.

1,083

34,656

ครอบลอนคู่ขาว 20 องศา

276

8,832

สังกะสีลอนเล็ก 7 ฟุต

47

4,935

สังกะสีลอนเล็ก 9 ฟุต

37

4,995

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

53,418
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ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง
---------------------อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ ายเพื่อช่วยเหลื อ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 29 พฤศจิ กายน 2560 เทศบาลตำบลป่าซาง จึงจั ดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ จั ด ตั้ง เรีย กว่า “ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง”
2. สถานที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง ตั้งอยู่ที่ “กองวิชาการและ
แผนงานเทศบาลตำบลป่าซาง” หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
3. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง มีโครงสร้าง ดังนี้
1) นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
ตำบลป่าซาง มีอำนาจหน้าที่ วางแผน ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
ตำบลป่าซาง
2) ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง เป็น หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่า
ซาง มีหน้าที่ช่วยอำนวยการศูนย์ ดูแล ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบล
ป่าซาง ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และนโยบาย
4. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง
2) จัดให้มีการสำรวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการดำเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือขอประชาชนที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์
สายด่ ว น สายตรง สื่ อ ออนไลน์ ( เช่ น LINE , Facebook ฯลฯ) ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (เช่ น E-Mail ,
Website/Webboard , Application ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ) เป็นต้น ทั้งนี้ให้ประชาชนสามารถแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4) จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง
/ 6) ติดตามผล...
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-26) ติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตำบลป่าซางมอบหมาย
7) รายงานผลการสำรวจและผลการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซางให้ศูนย์
ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (สถานที่ ก ลาง) ทราบ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
8) ปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนของเทศบาลตำบลป่ า ซาง
มอบหมาย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560

(นายไกรเมศร์ วัฒนนันทิพงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิ น้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง
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คำสั่งเทศบาลตำบลป่าซาง
ที่ 999/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
---------------------ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้น
ไป และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
เพื่อให้ การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามข้อ 8 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง
ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง
สาธารณสุขอำเภอป่าซาง
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง
กำนันตำบลป่าซาง
กำนันตำบลปากบ่อง
ปลัดเทศบาล ตำบลป่าซาง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ให้ นำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐ และรายชื่อ
ประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้พิจารณาช่วยเหลือประชาชนตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
(2) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (1) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ สำนักงานองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และที่ทำการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(3) รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
(4) ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
/ทั้งนี้....
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-2ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

(นายไกรเมศร์ วัฒนนันทิพงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง
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คำสั่งเทศบาลตำบลป่าซาง
ที่ 811/2563
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง
---------------------ตามที่เทศบาลตำบลป่าซาง ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลป่าซาง ที่ 1000/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
เทศบาลตำบลป่ าซาง ได้จัดตั้งศู นย์ช่ว ยเหลื อประชาชนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นที่
เรีย บร้ อยแล้ ว เพื่ อ ให้ การช่ วยเหลื อประชาชนขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเป็ น ไปด้ ว ยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลป่าซางจึงขอแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงคณะทำงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง ดังนี้
(1) ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
2. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
3. เจ้าพนักงานธุรการกองวิชาการและแผนงาน

ประธาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ดังนี้
- มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาสั มพัน ธ์เกี่ย วกับ ช่องทางการติดต่อ วิธีการติดต่อและแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลื อและผลการ
ดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน
(2) ฝ่ายรับเรื่อง ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
3. นิติกร
4. หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. นายช่างโยธา
6. เจ้าพนักงานธุรการกองวิชาการและแผนงาน

ประธาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
/ให้มีหน้าที.่ ..
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ให้มีหน้าที่ดังนี้
- มีห น้ าที่ รั บ เรื่องขอความช่ว ยเหลื อของประชาชน สำรวจปั ญ หาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่หรือใช้ข้อมูลที่มีหน่วยงานรัฐสำรวจไว้แล้ว จั ดให้มีการลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือ ตอบ
ปัญหาข้อซักถาม (กรณีที่ตอบได้) วิเคราะห์ แยกเรื่องและส่ง เรื่องให้ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
เบื้ องต้น ส่ งต่ อเรื่องให้ ห น่ วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จัดทำสถิติและทะเบียนเรื่อง
ขอความช่วยเหลือ และรายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบทุกเดือน
(3) ฝ่ายติดตามและประสานงาน ประกอบด้วย
1. ปลัดเทศบาล
2. ผู้อำนวยการกองช่าง
3. ผู้อำนวยการกองคลัง
4. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
5. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
6. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
7. หัวหน้าสำนักปลัด
8. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
9. เจ้าพนักงานธุรการกองวิชาการและแผนงาน

ประธาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
เลขานุการและคณะทำงาน

ให้มีหน้าที่ดังนี้
- มีหน้าที่ติดตาม ประสานงาน และประเมินเรื่องเพื่อจัดลำดั บความสำคัญเร่งด่วน ประสาน
แจ้งหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานที่ ก ลาง) แสวงหาและประสานเครือ ข่ ายการทำงานร่ว มกัน ระหว่างหน่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนมอบหมาย
และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ
(4) ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนทีเ่ ร็ว) ประกอบด้วย
1. หัวหน้าสำนักปลัด
ประธาน
2. หัวหน้าฝ่ายการโยธา
คณะทำงาน
3. หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะทำงาน
4. กำนันตำบลป่าซาง
ผู้แทนภาคประชาชน
5. กำนันตำบลปากบ่อง
ผู้แทนภาคประชาชน
6. ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
ผู้แทนภาคประชาชน
7. ประธาน อปพร.
ผู้แทนภาคประชาชน
8. ประธาน อสม. ทุกหมู่บ้าน
ผู้แทนภาคประชาชน
9. นายช่างโยธา
คณะทำงาน
10. สัตวแพทย์
คณะทำงาน
/ลำดับที่ 11 ...
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-311. นักวิชาการสุขาภิบาล
12. นักพัฒนาชุมชน
13. เจ้าหน้าที่งานป้องกันทุกคน
14. เจ้าหน้าที่งานกู้ชีพทุกคน
15. เจ้าพนักงานธุรการกองวิชาการและแผนงาน

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
เลขานุการและคณะทำงาน

ให้มีหน้าที่ดังนี้
- มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้ นที่ฝ่ายรับเรื่องประสานงาน โดยการลงไปปฏิบั ติใน
พื้นที่ ให้ความช่วยเหลือเรื่องสำคัญเร่งด่วนทันทีที่ได้รับแจ้ง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติ ทั้งนี้
ให้พิจารณาจั ดตั้งอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการย่อย โดยพิจารณาประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. ฯลฯ

(5) ฝ่ายติดตามและประเมินผลศูนย์ฯ ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง
2. ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง
3. รองปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง
4. ผู้อำนวยการกองช่าง
5. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
6. หัวหน้าสำนักปลัด
7. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง
8. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลป่าซาง
9. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลป่าซาง
10. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง
11. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง
12. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
13.เจ้าพนักงานธุรการกองวิชาการและแผนงาน

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชน
ผู้แทนภาคประชาชน
ผู้แทนภาคประชาชน
ผู้แทนภาคประชาชน
ผู้แทนภาคประชาชน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ดังนี้
1. กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามประเมินผลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง
/ข้อ 3 ….
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-43. รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลศู นย์ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลตำบลป่าซางเทศบาลตำบลป่าซาง ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการปรั บปรุงพัฒนาการ
ดำเนิ น การของศูน ย์ ช่ว ยเหลื อประชาชนเทศบาลตำบลป่ าซาง และประกาศผลการติดตามและประเมิน ผลศูน ย์
ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายไกรเมศร์ วัฒนนันทิพงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

ภาคผนวก

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครัง้ ที่ 3/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง

การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid – 19) ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid – 19) ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid – 19) ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ภาพประกอบกรณีเกิดเหตุวาตภัย และการให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563
ตำบลป่าซาง และตำบลปากบ่อง

ภาพประกอบกรณีเกิดเหตุวาตภัย และการให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563
ตำบลป่าซาง และตำบลปากบ่อง

ภาพประกอบกรณีเกิดเหตุวาตภัย และการให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563
ตำบลป่าซาง และตำบลปากบ่อง

