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เร่ือง  จัดต้ังศูนยช่์วยเหลือประช�ชนของเทศบ�ลตำ�บลทุ่งลุยล�ย

...........................................………

อาศัยอำานาจตามความใน ขอ้ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
คา่ใชจ้า่ยเพ่ือชว่ยเหลือประชาชนตามอำานาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2560 ประกอบกับหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสุด ท่ี มท 
0810.7/6768 เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการชว่ยเหลือประชาชนขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย จึงจัดตัง้ศูนย์
ชว่ยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

                    1. ศูนยช์ว่ยเหลือประชาชนนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นท่ีจัด
ตัง้ เรียกวา่ “ศูนยช์ว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย”

2. สถานท่ีตัง้ของศูนยช์ว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย 
ตัง้อยูท่ี่ “อาคารศูนยง์านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย” 
ส ำานักงานเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย ตำาบลทุง่ลุยลาย อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

3. ให้ศูนยช์ว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย มีโครงสร้าง ดังน้ี
1) นายกเทศมนตรีตำาบลทุง่ลุยลาย เป็น ผูอ้ ำานวยการศูนย์

ชว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย มีอำานาจหน้าท่ีวางแผน ควบคุม กำากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของศูนยช์ว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย

2) ปลัดเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย เป็น หัวหน้าศูนยช์ว่ยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตำาบล  ทุง่ลุยลาย มีหน้าท่ีชว่ยเหลือผูอ้ ำานวยการศูนยฯ์ ดูแล ควบคุม 
กำากับการปฏิบัติงานของศูนยช์ว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย ให้เป็น
ไปตามระเบียบกฎหมาย และนโยบาย

4. ให้ศูนยช์ว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย มีอำานาจหน้าท่ี ดังน้ี

1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการชว่ยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย

2) จัดให้มีการส ำารวจและลงทะเบียนรับเร่ืองขอความชว่ยเหลือของ
ประชาชนเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาให้ความชว่ยเหลือ ติดตามผลการดำาเนิน
การ และประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

3) จัดให้มีชอ่งทางรับเร่ืองขอความชว่ยเหลือของประชาชนท่ีหลากหลาย 
เชน่ โทรศัพทส์ายดว่น สายตรง สื่อออนไลน์ (เชน่ LINE , FACEBOOK ฯลฯ ) 



ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (เชน่ E-MAIL, WEBSITE / WEBBOARD , 
APPLICATION ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ) 

          4) จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนท่ี (หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว) ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่นท่ีสามารถชว่ยเหลือประชาชนได้ทันทว่งทีและรวดเร็ว ทัง้น้ีให้
พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของแตล่ะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

5) รวบรวมขอ้มูลของประชาชนท่ีขอรับความชว่ยเหลือเสนอตอ่คณะ
กรรมการชว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย

6) ติดตามผลการดำาเนินการชว่ยเหลือประชาชนตามท่ีคณะกรรมการชว่ย
เหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลายมอบหมาย

7) รายงานผลการส ำารวจและผลการชว่ยเหลือประชาชนของเทศบาล
ตำาบล ทุง่ลุยลายให้ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ่น (สถานท่ีกลาง) ทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน

8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการชว่ยเหลือประชาชนของเทศบาล
ตำาบลทุง่ลุยลายมอบหมาย

5.ให้ศูนยช์ว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย มีเจา้หน้าท่ีประจำา
ศูนย ์ดังน้ี

(1) ฝ่ายอำานวยการ ประกอบด้วย

(1.1) นางสาวจตุรภัทร จันหา       หัวหน้าส ำานักปลัดเทศบาล   
หัวหน้าฝ่าย

 (1.2) นางสาวสุดตา ตอ่อำานาจ      หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ        
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

 (1.3) นางสาวสุนิจ ชาติช ำานาญ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง    
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

 (1.๔) นางสาวธัญรัศม ์กำาลังยง     นักวเิคราะหน์โยบายและ
แผน  เจา้หน้าท่ีฝ่าย

มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการชว่ยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย ประชาสัมพันธเ์ก่ียวกับชอ่งทางการติดตอ่ วธีิการติดตอ่และ
แจง้เร่ืองขอความชว่ยเหลือและดำาเนินงานศูนยช์ว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่
ลุยลาย รวมถึงประชาสัมพันธเ์ร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
ตลอดจนจัดทำาสถิติและทะเบียนเร่ืองขอความชว่ยเหลือ และรายงานผลการดำาเนินการ
ให้ศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนองคอ์งกรปกครองสว่นทอ้งถิ่น (สถาน
ท่ีกลาง) ทราบทุกเดือน



(2) ฝ่ายรับเร่ือง ประกอบด้วย

(2.1) การรับเร่ือง ณ ศูนยช์ว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบล
ทุง่ลุยลาย

(2.1.1) นายธนพล ขุนสูงเนิน        นักป้องกันฯ                      
หัวหน้าฝ่าย

(2.1.2) นางสาวประกายรัตน์ เลิศคอนสาร  พนักงานธุรการ     เจา้
หน้าท่ีฝ่าย

(2.1.๓) นางสุดใจ อิสรพล            ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธุรการ     เจา้
หน้าท่ีฝ่าย

(2.1.๔) พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งของเทศบาล            เจา้
หน้าท่ีฝ่าย

 ท่ีปฏิบัตงิานป้องกันฯ           

ให้เจา้หน้าลำาดับท่ี  (2.1.2) – (2.1.3) ปฏิบัติหน้าท่ี ณ ศูนย์
ชว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย โดยมีหน้าท่ีรับเร่ืองขอความชว่ยเหลือ
ของประชาชน ส ำารวจปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือให้ขอ้มูลท่ีมี
หน่วยงานรัฐส ำารวจไวแ้ลว้ จัดให้มีการลงทะเบียนรับเร่ืองขอความชว่ยเหลือตอบ
ปัญหาขอ้ซักถาม (กรณีตอบได้) วเิคราะห ์แยกเร่ืองและสง่เสริมให้ฝ่ายปฏิบัติการใน
พ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเบื้องตน้ สง่ตอ่เร่ืองให้หน่วยงานภายในเทศบาลตำาบลทุง่
ลุยลายหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งหรือศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (สถานท่ีกลาง) โดยให้เจา้หน้าท่ีล ำาดับท่ี 
(2.1.1) เป็นผูค้วบคุมการปฏิบัตงิาน

(2.2) การรับเร่ืองผา่นสื่อออนไลน์ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2.2.1) นางสาวสุชารัตน์ ราชสาร              นักวชิาการศกึษา     
หัวหน้าฝ่าย

(2.2.2) นางสาวพรพิมล อุทัยแสง     ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธุรการ  
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

ให้เจา้หน้าท่ีลำาดับท่ี (2.2.2) มีหน้าท่ีรับเร่ืองขอความชว่ย
เหลือประชาชนทางสื่อออนไลน์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ 
FACEBOOK เทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย , WEBSITE เทศบาลตำาบลทุง่ลุยลาย  
(www.thungluilai.go.th)  จัดให้มีการลงทะเบียนรับเร่ืองขอความชว่ยเหลือ
ตอบปัญหาขอ้ซักถาม (กรณีตอบได้) วเิคราะห ์แยกเร่ืองและสง่เร่ืองให้ฝ่ายปฏิบัติการ
ในพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเบื้องตน้ สง่ตอ่เร่ืองให้หน่วยงานภายในเทศบาลตำาบล

http://www.thungluilai.go.th/


ทุง่ลุยลายหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งหรือศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ( สถานท่ีกลาง ) โดยให้เจา้หน้าท่ีล ำาดับท่ี 
(2.2.1) เป็นผูค้วบคุมการปฏิบัตงิาน

(3) ฝ่ายติดตามและประสานงาน ประกอบด้วย

(3.1) ด้านงานสาธารณภัย

(3.1.1) นางสาวจตุรภัทร จันหา      หัวหน้าส ำานักปลัดเทศบาล  
หัวหน้าฝ่าย

(3.1.2) นายไชยา ช ำานาญมนต ์      นายชา่งโยธา                     
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(๓.๑.๓) นางสาวธัญรัศม ์ก ำาลังยง    นักวเิคราะหน์โยบายและ
แผน   เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(3.1.๔) นายธนพล ขุนสูงเนิน          นักป้องกันฯ                    
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(3.1.๕) นายกฤษนนท ์สบืส ำาราญ    นักพัฒนาชุมชน  
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(3.2) ด้านการสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ

(3.2.1) นายฤทธิรณ ชาติทหาร         ผอ.กองสวัสดิการสังคม   
หัวหน้าฝ่าย 

(3.2.2) นายกฤษนนท ์สบืส ำาราญ      นักพัฒนาชุมชน      
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(3.2.3) นางสาวสุชารัตน์ ราชสาร      นักวชิาการศกึษา                
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(3.3) ด้านงานป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่

(3.3.1) นางสาวพรพิมล อุทัยแสง      ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธุรการ 
เจา้หน้าท่ีฝ่าย        

(3.3.2) นายเชงไฮ้  แชล่ิ้ม                พนักงานขับรถยนต ์        
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(3.3.3) นายปวริส บริบูรณ์              ผูช้ว่ยเจา้พนักงานป้อ
งกันฯ   เจา้หน้าท่ีฝ่าย



มีหน้าท่ีติดตาม ประสานงาน และประเมินเร่ืองเพ่ือจัดลำาดับความ
สำาคัญเร่งดว่นประสานแจง้หน่วยงานภายในเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลายท่ีเก่ียวขอ้งตรวจ
สอบขอ้เทจ็จริง และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและ
ศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (สถาน
ท่ีกลาง) แสวงหาและประสานเครือขา่ยการทำางานร่วมกันระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน เร่งรัดติดตามผลการดำาเนินการชว่ยเหลือประชาชนตามท่ี
คณะกรรมการชว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลตำาบลทุง่ลุยลายมอบหมาย และแจง้ผล
การดำาเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบ

(4) ฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนท่ี (หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว) ประกอบด้วย

(4.1)   ด้านงานสาธารณภัย  

(4.1.1) นายธนพล ขุนสูงเนิน            นักป้องกันฯ                  
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(4.1.2) นายกฤชกร พลพงษ์             ผูช้ว่ยชา่งโยธา               
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(4.1.๓) นายสุรเชษฐ์  ม่ันป้อม           ผูช้ว่ยชา่งไฟฟ้า               
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

4.1.๔) นายก้องเกียรติ เทียนศักดิ ์     ผูช้ว่ยชา่งประปา              
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(4.1.๕) พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งของเทศบาล            
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

 ท่ีปฏิบัตงิานป้องกันฯ

(4.1.๖) นายอานนท ์อ่ิมวงษ์             พนักงานขับรถยนต ์        
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(4.2)   ด้านการสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ  

(4.2.1) นายฤทธิรณ ชาติทหาร         ผอ.กองสวัสดิการสังคม   
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(4.2.2) นายกฤษนนท ์สบืส ำาราญ      นักพัฒนาชุมชน  
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(๔.2.๓) นางสาวสุชารัตน์ ราชสาร      นักวชิาการศกึษา             
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(4.3)   ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่  



(4.3.1) นางสาวพรพิมล อุทัยแสง      ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธุรการ 
เจา้หน้าท่ีฝ่าย          

(4.3.2) นางสาวสุชารัตน์ ราชสาร      นักวชิาการศกึษา             
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(๔.3.๓) นายเชงไฮ ้ แชล่ิ้ม                พนักงานขับรถยนต ์        
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(๔.๓.๔) นายอานนท ์อ่ิมวงษ์             พนักงานขับรถยนต ์        
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

(4.๓.๕) พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งของเทศบาล            
เจา้หน้าท่ีฝ่าย

 ท่ีปฏิบัตงิานป้องกันฯ

มีหน้าท่ีตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเบื้องตน้ท่ีฝ่ายรับเร่ืองประสานมาโดย
การลงไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี ให้ความชว่ยเหลือเร่ืองส ำาคัญเร่งดว่นทันทีท่ีได้รับแจง้ และ
ประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมปฏิบัติ ทัง้น้ี ให้พิจารณาจัดตัง้อาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการ
ยอ่ย โดยพิจารณาประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในพ้ืนท่ี เชน่ กำานัน ผูใ้หญบ่า้น
คณะกรรมการหมูบ่า้น / ชุมชน ผูน้ำาชุมชน อสม. อปพร. ฯลฯ

ทัง้น้ี ตัง้แตบั่ดน้ีเป็นตน้ไป

สัง่  ณ   วันท่ี         เดือน  สงิหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

                                                                          ( นายสุขสันต ์  
ชาติทหาร )

                                               นายกเทศมนตรีตำาบลทุง่ลุยลาย
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