
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

เร่ือง   จัดต้ังศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลกําปง (One Stop Service) 
 

******************************** 
 

 เนื่องดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ หมวดท่ี 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีบริการเชิงรุกเพื่อลดข้ันตอนการใหบริการแกประชาชน 

เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จึงจัดต้ังศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบล
กําปง (One Stop Service) ข้ึน ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกําปง เลขท่ี 23 หมูท่ี 15 ตําบลกําปง 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหประชาชนมาใชบริการท่ีจุดบริการ One Stop Service โดย
ใหบริการ ดังตอไปนี้ 

1. ศูนยบริการรวมกับหนวยงานอื่น ประกอบดวย  
1.1 บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ครัวเรือนยากจน และท่ีเสี่ยงความยากจน)  

 องคการบริหารสวนตําบลกําปง รวมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดนครราชสีมา  

 บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในเขตตําบลเทพเสด็จท่ีครัวเรือนยากจน และเส่ียง

ความยากจน เพื่อรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  

1.2 บริการประสานการทําบัตรผูพิการ  
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง รวมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดนครราชสีมา  

 เปนศูนยรับบริการประสานการทําบัตรผูพิการ  

1.3 บริการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม (ผูดอยโอกาส/คนไรท่ีพึ่ง)  
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง รวมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดนครราชสีมา  

 เปนศูนยบริการประสานบันทึกขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม (ผูดอยโอกาส/ คนไรท่ี

พึ่ง) เพื่อใหการชวยเหลือดานตางๆ  

 1.4 บริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง รวมกับ อําเภอโนนไทย ศูนยประสานงานอําเภอ   

โนนไทย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงท้ัง

ในและนอกพื้นท่ี  



 ใหบริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ดิน

โคลนถลม และสาธารณภัยอื่น โดยเปนศูนยรับแจงเหตุและใหการชวยเหลือผูประสบภัย  

   2. ศูนยบริการรวมภายในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ประกอบดวย  
 บริการขอมูลดานการเกษตรและปศุสัตว 

 บริการสนับสนุนวคัซีนปองกนัโรคพิษสุนัขบา 

 บริการจายเบ้ียยังชีพ  

 บริการขอขอมูลขาวสารขององคการบรหิารสวนตําบลกําปง  

 บริการรับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข 

 บริการรับจดทะเบียนพาณิชย (รานคา/บุคคลธรรมดา)  

  

โดยประชาชนท่ัวไปสามารถใชบริการดังกลาวท่ีจุดบริการ One Stop Service ณ สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ท้ังนี้ สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี โทรศัพท 044-974224 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ   ณ  วันท่ี    1   เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.    2561 

 

 
( นายมีชัย  จงสันเทียะ ) 

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

ท่ี          /  2561 
เร่ือง   แตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลกําปง  

(One Stop Service) 
 

******************************** 
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดประกาศจัดต้ังศูนยบริการรวมองคการบริหารสวน
ตําบลกําปง (One Stop Service) ข้ึน เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยใหบริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ครัวเรือนยากจน และท่ีเส่ียง
ความยากจน) บริการประสานการทําบัตรผูพิการ บริการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม (ผูดอยโอกาส/คน
ไรท่ีพึ่ง) บริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย บริการขอมูลดานการเกษตรและปศุสัตว บริการสนับสนุน
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา บริการจายเบ้ียยังชีพ บริการขอขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
บริการรับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขและบริการรับจดทะเบียนพาณิชย (รานคา/บุคคลธรรมดา) นั้น 

  เพื่อใหการบริการของศูนยบริการรวม (One Stop Service) มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยบริการรวมองคการบริหารสวน
ตําบลกําปง (One Stop Service) ตามรายช่ือดังตอไปนี้ 

1. ศูนยบริการรวมกับหนวยงานอื่น ประกอบดวย  
1.1 บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ครัวเรือนยากจน และท่ีเสี่ยงความยากจน)  
1.2 บริการประสานการทําบัตรผูพิการ 
1.3 บริการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม (ผูดอยโอกาส/คนไรท่ีพึ่ง)  

 นางอรวรรณ สุดใจ  ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

     นางสุชีลา ศรีกําปง  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 

     นางสาวราตรี รัตนาร ี ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานชุมชน 

ใหมีหนาท่ีรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประสานการชวยเหลือไปยังกระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และบริการประสานการทําบัตรผูพิการใหกับผูยื่นความประสงค และบริการประสาน
ชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม (ผูดวยโอกาส/คนไรท่ีพึ่ง) 

1.4 บริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 นายพงษพฒัน พับโพธิ ์ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 

 นายเสกสัน  จงสันเทียะ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ใหมีหนาท่ีรับแจงเหตุ ประสานและดําเนินการชวยเหลือใหกับประชาชนผูประสบเหตุโดยเร็ว 
 



2. ศูนยบริการรวมภายในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  
 2.1 นายพงษพัฒน พับโพธิ ์ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 

2.2 นางอรวรรณ สุดใจ  ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
2.3 นางวราพร จันคําลา  ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
2.4 นางนงนุช ทองหมื่นไวย ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
2.5 นางสุชีลา ศรีกําปง  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 
2.6 นางอรนุช จาบสันเทียะ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
2.7 นางสาวราตรี รัตนาร ีตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานชุมชน 
2.8 นายเสกสัน  จงสันเทียะ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.9 นางมานิตย โอนสันเทียะ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 

 ใหมีหนาท่ีบริการและประสานการดําเนินการใหกับประชาชนท่ีมาใชบริการ ดังนี้ 
1. บริการขอมูลดานการเกษตรและปศุสัตว 
2. บริการสนับสนุนวคัซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
3. บริการจายเบ้ียยังชีพ  
4. บริการขอขอมูลขาวสารขององคการบรหิารสวนตําบลกําปง  
5. บริการรับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข 
6. บริการรับจดทะเบียนพาณิชย (รานคา/บุคคลธรรมดา)  

ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฎิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย หากมีปญหาอุปสรรคขอขัดของ
ประการใด ในการปฎิบัติงานใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อดําเนินการแกไขตอไป 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ   ณ  วันท่ี    1   เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.    2561 

 

 
( นายมีชัย  จงสันเทียะ ) 

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 


