
โครงสรางศูนยชวยเหลือประชาชน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการศูนยชวยเหลือประชาชน 

นายทนงยุทธ จันทกูล 

นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

หัวหนาศูนยชวยเหลือประชาชน 

นายเขมชาติ วิริยะพาณิชย 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

ฝายอำนวยการ 

 

๑. นางจันที สุทธิประภา 

๒. นางสุจิตรา อุปวงค 

๓. นางสาวสมฤทัย พระวิจิตร 

 

ฝายรับเร่ือง 

 

๑. จ.ส.อ.อนุสรณ พระโปะ 

๒. ส.อ.อภิศักด์ิ ฉางกระโทก 

๓. นางสาวรสรินทร สุวรรณพัฒน 

 

ฝายติดตาม 

และประสานงาน 

๑. นางจันที สุทธิประภา 

๒. จ.ส.อ.อนุสรณ พระโปะ 

๓. ส.อ.อภิศักด์ิ ฉางกระโทก 

 

ฝายปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 

ดานงานสาธารณภัย 

๑. จ.ส.อ.อนุสรณ พระโปะ 

๒. พนง.สังกัดงานปองกันฯ 

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๑. นางจันที สุทธิประภา 

๒. นางสาวมาลินี ถิ่นวิไล 

๓. นางสาวทยาวีร ทองสุข 

ดานการปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 

๑. จ.ส.อ.อนุสรณ พระโปะ 

๒. นางสาวจีรภา ดวงท่ีสุด 

๓. นางสาวคุนัญญา หอมจันทร 



โครงสรางคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน ตำบลทาคลอ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนตำบลทาคลอ 

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

๑. นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  ประธานกรรมการ 

๒. ขาราชการสำนักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ินจังหวัด กรรมการ 

    ท่ีทองถ่ินจังหวัดมอบหมาย 

๓. ผูแทนสวนราชการท่ีไดรับมอบหมายจากนายอำเภอ กรรมการ 

    จำนวน ๒ คน 

๔. นายสน่ัน ศรีแกว    กรรมการ 

๕. นางขวัญตา นันลังกา    กรรมการ 

๖. นางบุษรา ธรรมศร    กรรมการ 

๗. นายเขมชาติ วิริยะพาณิชย    กรรมการ/เลขานุการ 

๘. นางจันที สุทธิประภา    กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 



ข้ันตอนและวิธีการรับเรื่องขอความชวยเหลือของประชาชน 

การใหคำปรึกษา และการใหบริการขอมูลขาวสารของเจาหนาท่ีประจำ 

ศูนยชวยเหลือประชาชนตำบลทาคลอ 

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

กรณีผูขอความชวยเหลือมาดวยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. สอบถามขอมูลจากผูรองแลวกรอกขอมูลลงใน

แบบฟอรมใหมีสาระสำคัญพอสมควร เชน ช่ือ ท่ีอยู 

หมายเลขโทรศัพท/ชองทางการติดตอของผูรอง  

ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได 

๒. ระบุเรื่องอันเปนเหตุผูขอความชวยเหลือ พรอม

ขอ เท็จจริง หรือพฤติการณ  ตามสมควร หรือ

ความเห็น ความตองการ ขอเสนอแนะตางๆ และให

ลงลายมือช่ือของผูรอง 

๓. ถาเปนการของความชวยเหลือแทนผูอ่ืน ตองแนบ

ใบมอบอำนาจดวย/หากผูรองไมยินยอมลงช่ือ มิให

รับเรื่องน่ันไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบ พรอม

บันทึกเหตุดังกลาวไวในใบแบบคำรอง 

๔. บันทึกขอมูลลงในทะเบียนเรื่องขอความชวยเหลือ

ท่ีศูนยชวยเหลือประชาชน ของตำบลทาคลอกำหนด

ไวให 

๕. รายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหารทราบ พรอม

แจงผูรอง 

กรณี ท่ีสามารถดำเนินการเองได  ใหตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเบ้ืองตน โดยการลงไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี และ

ใหความชวยเหลือเรื่องสำคัญเรงดวนทันทีท่ีไดรับแจง 

๖. รายงานผลการสำรวจ และผลการชวยเหลือ

ประชาชนใหศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สถานท่ี

กลาง) ตลอดจนประชาสัมพันธใหประชนทราบ 

โดยท่ัวกัน 

แจงสวนราชการท่ีเก่ียวของดำเนินการ พรอมท้ัง 

ใหรายงานผลการดำเนินงานใหทราบภายใน ๑๕ วัน

ทำการ 

กรณีท่ีเปนเรื่องขอความชวยเหลือท่ีเก่ียวของกับสวน

ราชการอ่ืน หนวยงานอ่ืน หรือเกินความสามารถของ

ตำบลทาคลอ ใหสงเรื่องขอความชวยเหลือไปยังศูนย

ปฏิ บัติ ราชการรวมในการชวยเหลือประชาชน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สถานท่ีกลาง)  

เพ่ือพิจารณาหาแนวทางดำเนินการตอไป 



ข้ันตอนและวิธีการรับเรื่องขอความชวยเหลือของประชาชน 

การใหคำปรึกษา และการใหบริการขอมูลขาวสารของเจาหนาท่ี 

ประจำศูนยชวยเหลือประชาชนตำบลทาคลอ 

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

กรณีเร่ืองขอความชวยเหลอืทางไปรษณีย โทรศัพท หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ตรวจสอบใหไดขอมูลสำคัญท่ีจำเปน เชน ช่ือ  

ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท/ชองทางการติดตอ 

ท่ีติดตอได เรื่องขอความตองการในการแกไข เปนตน 

๒. บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม และทะเบียนท่ีศูนย

ชวยเหลือประชาชน ของตำบลทาคลอกำหนดไวให 

๓. รายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหารทราบ พรอม

แจงผูรองทราบ 

๔. รายงานผลการสำรวจ และผลการชวยเหลือ

ประชาชนใหศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สถานท่ี

กลาง) ตลอดจนประชาสัมพันธใหประชนทราบ 

โดยท่ัวกัน 

 

กรณีขอเท็จจริงเพ่ิมเติม หากไมสามารถไดขอมูล

เพียงพอใหประสานฝายปฏิบัติการในพ้ืนท่ีตรวจสอบ 

กรณีท่ีสามารถดำเนินการเองได แจงสวนราชการ 

ท่ีเก่ียวของดำเนินการ พรอมท้ังใหรายงานการ

ดำเนินงานใหทราบ ภายใน ๑๕ วันทำการ 

กรณี ท่ีเปนเรื่องขอความชวยเหลือท่ีเก่ียวของกับ 

สวนราชการอ่ืน หนวยงานอ่ืน หรือเกินความสามารถ

ของตำบลทาคลอ ใหสงเรื่องขอความชวยเหลือไปยัง

ศูนยปฏิบัติราชการรวมในการชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สถานท่ีกลาง)  

เพ่ือพิจารณาหาแนวทางดำเนินการตอไป 



ข้ันตอนและวิธีการรับเรื่องขอความชวยเหลือของประชาชน 

การใหคำปรึกษา และการใหบริการขอมูลขาวสารของเจาหนาท่ี 

ประจำศูนยชวยเหลือประชาชนตำบลทาคลอ 

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

กรณีการใหบริการขอมูลขาวสาร และการใหคำปรึกษาแกประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. สอบถามขอมูลจากผูรับบริการ 

 

๒. หากสามารถใหขอมูล หรือคำปรึกษาไดใหช้ีแจง 

ทำความเขาใจกับผูรับบริการ 

 

๓. หากไมสามารถใหขอมูล และใหคำปรึกษาได  

ใหโทรศัพทประสานสวนราชการท่ีเก่ียวของ มารับ

เรื่อง และใหบริการขอมูลขาวสาร และคำปรึกษา

ทันที ท้ังนี้ การใหขอมูลขาวสารน้ัน ตองดำเนินการ

ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.

๒๕๔๐ โดยใหรับเรื่อง และแจงข้ันตอนน้ัน วิธีการ 

ใหผูรับบริการทราบ 

 

๔. ใหเจาหนาท่ีประจำศูนยชวยเหลือประชาชนของ

ตำบลทาคลอ บันทึกการใหบริการขอมูลขาวสาร 

และใหคำปรึกษาในทะเบียนเพ่ือเก็บไวเปนขอมูล

ตอไป 

 



ข้ันตอนการจัดการเรือ่งขอความชวยเหลือ 

ศูนยชวยเหลือประชาชนตำบลทาคลอ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๑ 

รับเรื่องขอความชวยเหลือ 

ขั้นตอนท่ี ๒ 

รวบรวมเรื่องขอความชวยเหลือ นำเสนอให

คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนของตำบลทาคลอ 

พิจารณา โดยแยกเปน ๒ กรณ ี

กรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวาตำบลทาคลอสามารถให

ความชวยเหลือได  ใหสงเรื่องตอใหสวนราชการ 

ท่ีเก่ียวของดำเนินการตอไป 

กรณีท่ีเปนเรื่องขอความชวยเหลือท่ีเก่ียวของกับสวน

ราชการอ่ืน หนวยงานอ่ืน หรือเกินความสามารถของ

ตำบลทาคลอ ใหสงเรื่องขอความชวยเหลือไปยังศูนย

ปฏิบัติราชการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ

องค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิน  (สถาน ท่ี กลาง)  

เพ่ือพิจารณาหาแนวทางดำเนินการตอไป 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ 

หนวยงานท่ีเก่ียวขอแจงผลการดำเนินการ โดยใหมี

สาระสำคัญ ดังน้ี 

 (๑) มูลเหตุของปญหา 

 (๒) แนวทาง และวิธีการแกไขปญหา 

 (๓) ผลการช้ีแจงใหผูรองทราบ 

 (๔) ขอเสนอแนะ/ความเห็นของหนวยงาน 

ขั้นตอนท่ี ๔ 

ครบกำหนดรายงานแลว สวนราชกรไมรายงาน

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหสงหนังสือแจงทวงถาม

ตามระบบปกติ ขอความรวมมือรายงานภายใน ๑๕ 

วันทำการ หากยังไมไดรายงานใหแจงทวงถามเปน

ครั้งท่ี ๒ ใหรายงานภายใน ๓ วัน หากครบกำหนด

แจ งทวงถามครั้ งท่ี  ๒  แล วยั งไม ได รับรายงาน  

ให เสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  

เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

ขั้นตอนท่ี ๕ 

การสรุปผลการชวยเหลือประชาชนเมื่อไดรับแจง 

ผลการตรวจสอบตามข้ันตอนท่ี ๓ ใหดำเนินการ

จัดทำบันทึกขอความสรุปผลการชวยเหลือประชาชน

เสนอผูบังคับบาตามลำดับ และบันทึกขอมูลผลการ

ชวยเหลือลงในทะเบียนของศูนยชวยเหลือประชาชน

ตำบลทาคลอ แลวรายงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สถานท่ี

กลาง) ตอไป 



การประสานงาน และการใหความชวยเหลือ 

ศูนยชวยเหลือประชาชนตำบลทาคลอ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชองทางการขอความชวยเหลือ 

ศูนยชวยเหลือประชาชนของตำบลทาคลอ 

(ปอมปองกนั) 

เบอรติดตอ (โทร.) ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ตอ ๑๐๖ 

 บริการรบัเรื่อง ๒๔ ช่ัวโมง 

เจาหนาท่ีรับเร่ือง 

 ๑. นายโชดก ชิตวงษ  พนักงานวิทยุ 

 ๒. พนักงานในสังกัดงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภยั 

    ท่ีปฏิบัติงานเจาหนาท่ีเวรวิทย ุ

ผูควบคุม 

 ๑. จ.ส.อ.อนุสรณ พระโปะ หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

คณะอนุกรรมการ 

ดานงานสาธารณภัย 

๑. จ.ส.อ.อนุสรณ พระโปะ 

๒. นายไวกูณฐ เปนทุน 

๓. ส.อ.อภศิักดิ์ ฉางกระโทก 

คณะอนุกรรมการ 

ดานการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑. นางจันที สุทธิประภา 

๒. นางสาวมาลินี ถ่ินวิไล 

๓. นางสาวทยาวีร ทองสุข 

คณะอนุกรรมการ 

ดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

๑. นางจันที สุทธิประภา 

๒. นางสาวจรีภา ดวงท่ีสดุ 

๓. นางสาวคณุัญญา หอมจันทร 


