ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง
เรื่อง จัดตั้งศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลกําปง (One Stop Service)
********************************
เนื่องดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ หมวดที่ 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการใหบริการแกประชาชน
เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จึงจัดตั้งศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบล
กําปง (One Stop Service) ขึ้น ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกําปง เลขที่ 23 หมูที่ 15 ตําบลกําปง
อํ า เภอโนนไทย จั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ ให ป ระชาชนมาใช บ ริ ก ารที่ จุ ด บริ ก าร One Stop Service โดย
ใหบริการ ดังตอไปนี้
1. ศูนยบริการรวมกับหนวยงานอื่น ประกอบดวย
1.1 บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ครัวเรือนยากจน และที่เสี่ยงความยากจน)
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง รวมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษยจังหวัดนครราชสีมา
 บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในเขตตําบลเทพเสด็จที่ครัวเรือนยากจน และเสี่ยง
ความยากจน เพื่อรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1.2 บริการประสานการทําบัตรผูพิการ
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง รวมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษยจังหวัดนครราชสีมา
 เปนศูนยรับบริการประสานการทําบัตรผูพิการ
1.3 บริการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม (ผูดอยโอกาส/คนไรที่พึ่ง)
 องคการบริหารสวนตําบลกําปง รวมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษยจังหวัดนครราชสีมา
 เปนศูนยบริการประสานบันทึกขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม (ผูดอยโอกาส/ คนไรที่
พึ่ง) เพื่อใหการชวยเหลือดานตางๆ
1.4 บริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 องคการบริหารสวนตําบลกํ าปง รวมกับ อําเภอโนนไทย ศูนยประสานงานอํา เภอ
โนนไทย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงทั้ง
ในและนอกพื้นที่

 ใหบริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ดิน
โคลนถลม และสาธารณภัยอื่น โดยเปนศูนยรับแจงเหตุและใหการชวยเหลือผูประสบภัย
2. ศูนยบริการรวมภายในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ประกอบดวย
 บริการขอมูลดานการเกษตรและปศุสัตว
 บริการสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
 บริการจายเบี้ยยังชีพ
 บริการขอขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
 บริการรับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข
 บริการรับจดทะเบียนพาณิชย (รานคา/บุคคลธรรมดา)
โดยประชาชนทั่วไปสามารถใชบริการดังกลาวที่จุดบริการ One Stop Service ณ สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลกําปง ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 044-974224
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายมีชัย จงสันเทียะ )
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกําปง
ที่
/ 2561
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลกําปง
(One Stop Service)
********************************
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดประกาศจัดตั้งศูนยบริการรวมองคการบริหารสวน
ตําบลกําปง (One Stop Service) ขึ้น เมื่อวัน ที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยใหบริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ครัวเรือนยากจน และที่เสี่ยง
ความยากจน) บริการประสานการทําบัตรผูพิการ บริการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม (ผูดอยโอกาส/คน
ไรที่พึ่ง ) บริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย บริการขอมูลดานการเกษตรและปศุสัตว บริการสนับสนุน
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา บริการจายเบี้ยยังชีพ บริการขอขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
บริการรับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขและบริการรับจดทะเบียนพาณิชย (รานคา/บุคคลธรรมดา) นั้น
เพื่ อ ให ก ารบริ ก ารของศู น ย บ ริ ก ารร ว ม (One Stop Service) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยบริการรวมองคการบริหารสวน
ตําบลกําปง (One Stop Service) ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. ศูนยบริการรวมกับหนวยงานอื่น ประกอบดวย
1.1 บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ครัวเรือนยากจน และที่เสี่ยงความยากจน)
1.2 บริการประสานการทําบัตรผูพิการ
1.3 บริการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม (ผูดอยโอกาส/คนไรที่พึ่ง)


นางอรวรรณ สุดใจ

ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม



นางสุชีลา ศรีกําปง

ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ



นางสาวราตรี รัตนารี

ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานชุมชน

ใหมีหนาที่รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประสานการชวยเหลือไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และบริการประสานการทําบัตรผูพิการใหกับผูยื่นความประสงค และบริการประสาน
ชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม (ผูดวยโอกาส/คนไรที่พึ่ง)
1.4 บริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพงษพฒ
ั น พับโพธิ์

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด



นายเสกสัน จงสันเทียะ

ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ใหมีหนาที่รับแจงเหตุ ประสานและดําเนินการชวยเหลือใหกับประชาชนผูประสบเหตุโดยเร็ว

2. ศูนยบริการรวมภายในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
2.1 นายพงษพัฒน พับโพธิ์
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
2.2 นางอรวรรณ สุดใจ
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
2.3 นางวราพร จันคําลา
ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
2.4 นางนงนุช ทองหมื่นไวย
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
2.5 นางสุชีลา ศรีกําปง
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
2.6 นางอรนุช จาบสันเทียะ
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
2.7 นางสาวราตรี รัตนารี ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานชุมชน
2.8 นายเสกสัน จงสันเทียะ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.9 นางมานิตย โอนสันเทียะ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ใหมีหนาที่บริการและประสานการดําเนินการใหกับประชาชนที่มาใชบริการ ดังนี้
1. บริการขอมูลดานการเกษตรและปศุสัตว
2. บริการสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
3. บริการจายเบี้ยยังชีพ
4. บริการขอขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
5. บริการรับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข
6. บริการรับจดทะเบียนพาณิชย (รานคา/บุคคลธรรมดา)
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฎิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย หากมีปญหาอุปสรรคขอขัดของ
ประการใด ในการปฎิบัติงานใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อดําเนินการแกไขตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายมีชัย จงสันเทียะ )
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง

