
 

 

จดหมายข่าว 
   องค์การบรหิารส่วนต าบลกระโทก 

 ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 ฉบบัประจ า เดอืน ธนัวาคม 2560        
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เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  2560  อบต.กระโทกจัดกิจกรรม 5 ส   

(Big  Cleanning  Day)   
เพื่อท าความสะอาดส านักงานอบต.กระโทกใหส้ะอาดสวยงาม  น่าอยู่  น่ามอง  น่าท างาน 
และด าเนินการตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงาน ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและภาคเอกชนได้จัดท าโครงการชาวโคราชร่วมใจท าความสะอาด 
สานต่อความดี   ของพ่อ  (Big  Cleanning  Day) 

โดยให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจัดให้มีกิจกรรม 5 ส  (สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ 
และสร้างนิสัย)   ในวันท่ี  1 และ 15  ของทุกเดือน  โดย Kick  off  ในวันที่ 5  ธันวาคม  2560 
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อบต.กระโทกจัด   โครงการอบต.เคลือ่นทีเ่วทปีระชาคม ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแกไ้ขปญัหาชมุชน   เม่ือวันที ่ 25 - 28  ธันวาคม 2560  เพื่อรับทราบ 
ปัญหาความต้องการ ความเดือดรอ้นของประชาชนและน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี         

(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560  จ านวน  10  หมู่บ้าน 
ในพื้นที่ต าบลกระโทก  ซึ่งได้รับความร่วมมอืจากผู้น าหมู่บา้น  สมาชิกสภาอบต.และประชาชน 
ในหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่งครบถ้วน ตามสัดส่วนการประชุมประชาคม 
ในระดับหมู่บา้น 
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สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ   ได้ที่  ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก                             

อ าเภอโชคชัย    จงัหวดันครราชสีมา      โทรศัพท์หมายเลข  093-5260870 



การด าเนินการรับสมคัรอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 
 1.1 ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  มีสัญชาติไทย  

         (๒)  มีอายุไม่ต่่ากว่า 7 ปีบริบูรณ์  

         (3)  มีภูมิล่าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

          (4)  มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมด่าเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม 

          (5)  เป็นบุคคลท่ีมีความเสียสละและอุทิศตัวในการท่างานเพื่อส่วนรวม  

          (6)  เป็นบุคคลท่ีตระหนักถึงการท่างานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นส่าคัญ 

          (7)  เป็นบุคคลท่ีเปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ 

กรณีท่ีผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลก
ระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.  

 โดย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีบทบาทและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

 (1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อม  

         (2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม ในพื้นท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

         (3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตส่านึกด้าน
การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม  

 (4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง
จัดขึ้น 

 (5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. 
เพื่อด่าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม 
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ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ  เพื่อให้สัญญาประชาคมได้รับการยอมรับ 

และน าไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสงัคมมาเพือ่ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนไดร้ับทราบ                        
พร้อมทั้งให้พิจารณาสอดแทรกสาระส าคัญ  ของการสร้างความสามัคคีปรองดองไว้ในแผนงาน 

และกิจกรรมของหน่วยงานตามความเหมาะสม  เพื่อให้ปรากฏกิจกรรมการมสี่วนร่วมของหน่วยงานตา่งๆ 
กับภาคประชาชนในการสร้างความสามคัคีปรองดองอย่างต่อเนื่องถึงการเลือกตั้งทัว่ไป 



 

 

  เพ่ือให้การปฏิบัติในการด่าเนินการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต่าบลกระโทกเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   จึงจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก”   เพ่ือเป็นฝ่ายธุรการและ
ปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน   ประกอบด้วย 
  1.จ่าสิบเอกบุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก นายกอบต.กระโทก ผู้ อ านวยการศูนย์ช่ วยเหลื อ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 
  มีอ่านาจหน้าที่  วางแผน ควบคุม ก่ากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต่าบลกระโทก 
  2.นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา ปลัดอบต.กระโทก      หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 
  มีอ่านาจหน้าที่  ช่วยผู้อ่านวยการศูนย์ดูแล  ควบคุม ก่ากับการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย และนโยบาย 
  โดยให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต่าบลกระโทก 
  (2) จัดให้มีการส่ารวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ  ติดตามผลการด่าเนินการ  และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (3) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ สายด่วน     
สายตรง สื่อออนไลน์ (LINE , Facebook ฯลฯ) เป็นต้น  ทั้งนี้ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  (4) จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ขององค์การบริหารส่วนต่าบลกระโทก             
ที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (5) รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลกระโทก 
  (6) ติดตามผลการด่าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต่าบลกระโทกมอบหมาย 
  (7) รายงานผลการส่ารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต่าบลกระโทก              
ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)ทราบ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  (8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต่าบลกระโทกมอบ
หมาย    

ศูนย์ช่วยเหลอืประชาชนของอบต.กระโทก 
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 ขอความช่วยเหลือมาดว้ยตนเอง 

 ขอความช่วยเหลือทางไปรษณีย ์ โทรศพัท ์ หรือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1 รับเร่ืองขอความช่วยเหลือ 

ขั้นตอนท่ี 2 รวบรวมเร่ืองขอความช่วยเหลือน าเสนอใหค้ณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณา  จากนั้นแยกเป็น 2 กรณี 

 (1) กรณีท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถใหค้วามช่วยเหลือ 

ไดส่้งต่อเร่ืองใหห้น่วยงานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการต่อไป 

 (2) กรณีท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่เกินความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะ ด าเนินการไดเ้อง  

ใหส่้งต่อเร่ืองใหศู้นยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สถานท่ีกลาง) 

พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 3 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแจง้ผลการด าเนินการโดยใหมี้สาระส าคญั  ดงัน้ี 

 (1) มูลเหตุของปัญหา 

 (2) แนวทางและวธีิการแกไ้ขปัญหา 

 (3) ผลการช้ีแจงใหผู้ร้้องทราบ 

 (4) ขอ้เสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน 

ขั้นตอนท่ี 4 ครบก าหนดรายงานแลว้ 

ส่วนราชการไม่รายงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใหส่้งหนงัสือแจง้ทวงถามตามระบบปกติ 

ขอความร่วมมือรายงานภายใน 5 วนัท าการ 

ขั้นตอนท่ี 5 การสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเม่ือไดรั้บแจง้ผลการตรวจสอบตามขั้นตอนท่ี 3   

พร้อมทั้งรายงานศูนยป์ฏิบติัการร่วมฯ (สถานท่ีกลาง) ต่อไป 

 

ช่องทางการขอความช่วยเหลอืของประชาชน 

การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน   

ขั้นตอนการจดัการเร่ืองขอความช่วยเหลอืของศูนย์ช่วยเหลอืประชาชนอบต.กระโทก 

จัดท ำโดย : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก (ส ำนักงำนปลัด)  โทร.093-5260870  www.kratoke.co.th   E-mail : kratoke_obt@hotmail.com 
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http://www.kratoke.co.th

