
 

 
โครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

1.    นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน    ประธานกรรมการ 
2.    ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาท้องถิ่น  กรรมการ 

             ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 
3.    ท้องถิ่นอ าเภอเมืองล าพูน    กรรมการ 
4.    พัฒนาการอ าเภอเมืองล าพนู    กรรมการ 
5.    ประธานเครือข่ายประธานคณะกรรมการชุมชน 17 ชุมชน กรรมการ 
6.    ประธานชมรมผูสู้งอายุเทศบาลเมืองล าพูน   กรรมการ 
7.    ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน  กรรมการ 
8.    ปลัดเทศบาลเมืองล าพูน     กรรมการ/เลขานุการ 
9.    รองปลัดเทศบาลเมืองล าพูน    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
10.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเมืองล าพูน   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
โครงสร้างศูนยช์่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
นายประภัสร์  ภู่เจริญ 

นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
 

หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล 
ปลัดเทศบาลเมืองล าพูน 

1. ฝ่ายอ านวยการ 
 

ประกอบด้วย 
1. นางปิยนันท์  ราชธาน ี
2. น.ส.วันธยา  สวุรรณอักษร 
3. นายอนุสษิฐ์  ใจค า 
4. เจ้าหน้าทีแ่ละพนกังานจ้าง 
    กองวิชาการและแผนงาน 

2. ฝ่ายรับเรื่อง 
การรับเร่ืองทีศู่นย์ช่วยเหลือ

ประชาชนและระบบสารสนเทศ 

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
1. นายสุรินทร์  มขุแกว้ 
2. นายเศรษฐา  ทวีกุล 
3.  นางกัญญา  ชยัเพ็ญ 
4.  น.ส.พมิลา  ค าจันทร ์
5. นางวรลักษณ์ สุตานนท ์

 

3. ฝ่ายติดตามและ
ประสานงาน 

 
ประกอบด้วย 
1. นายสุรพงค์  นาตะโย 
2. นางกัญญา  ชยัเพ็ญ 
3. เจ้าหน้าทีแ่ละพนกังานจ้าง
ส าปลัดทุกคน 

 

4. ฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่ 

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 
1. นางทานตะวัน  อินทรจ์ันทร์ 
2. ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
 
4.1 ชุดปฏิบัติการด้านบริการทาง
การแพทย์ 
4.2 ชุดปฏิบัติการด้านสวัสดิการ
สังคม และการสังคมสงเคราะห์ 
4.3 ชุดปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
4.4 ชุดปฏิบัตกิารด้านสาธารณปูโภค 
การก่อสร้างและสวนสาธารณะ 
4.5 ชุดปฏิบัติการด้านการศึกษาเด็ก 
เยาวชนและเด็กด้วยโอกาส 
4.6 ชุดปฏิบัติการด้านการเงิน การ
คลัง และทรัพย์สิน 
4.7 ชุดปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว จัดระเบียบหาบ
เร่  แผงลอย 
4.8 ชุดปฏิบัติการด้านแผนงาน  
ข้อมูลข่าวสารและกฎหมาย 
 
 
 



 
ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน 

การให้ค าปรึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วขอกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มให้มีสาระส าคัญพอสมควร เช่น ช่ือ ที่
อยู่  หมายเลขโทรศัพท์/ช่องทางการติดต่อของผู้
ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 

2. ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ขอความช่วยเหลือพร้อม
ข้อเท็จจริ งหรือพฤติการณ์ ตามสมควรหรือ
ความเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
และให้ลงลายมือช่ือของผู้ร้อง 

3. ถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือแทนผู้อื่นต้องแนบ
ใบมอบอ านาจด้วย/หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงช่ือ มี
ให้รับเรื่องนั้นไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในใบแนบค าร้อง 

4. บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนเรื่องขอความช่วย 
เหลือท่ีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมือง
ล าพูนก าหนดไว้ 

5. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บรหิารทราบพร้อม
แจ้งผู้ร้อง 

6. รายงานผลการส ารวจและผลการช่วยเหลือ
ประชาชนให้ศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) ทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

กรณีที่สามารถด าเนินการเองได้ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น  โดยการลงไปปฏิบัติ ในพื้นที่  และให้ความ
ช่วยเหลือเรื่องส าคัญเร่งด่วนทันทีที่ได้รับแจ้ง 

แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการพร้อมทั้งให้รายงาน
ผลการด าเนินงานให้ทราบภายใน 15 วันท าการ 

กรณีเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
อื่น หน่วยงานอื่น หรือเกินความสามารถของเทศบาลเมือง
ล าพูน ให้ส่งเรื่องของความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) เพื่อพิจารณาหาแนวทางด าเนินการต่อไป 



 
ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน 

การให้ค าปรึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

 

กรณีผู้ขอความช่วยเหลือทางไปรษณีย์  โทรศัพท์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลส าคัญที่จ าเป็น เช่น ช่ือ 
ที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์/ช่องทางที่ติดต่อที่
ติดต่อได้  เรืองขอความช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้น  
และความต้องการในการแก้ไข 

2. บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและทะเบียนที่ศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน  ของเทศบาลเมืองล าพูน 

3. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบพร้อม
แจ้งผู้ร้องทราบ 

7. รายงานผลการส ารวจและผลการช่วยเหลือ
ประชาชนให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) ทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

4.  

กรณีที่สามารถด าเนินการเองได้ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น  โดยการลงไปปฏิบัติ ในพื้นที่  และให้ความ
ช่วยเหลือเรื่องส าคัญเร่งด่วนทันทีที่ได้รับแจ้ง 

แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการพร้อมทั้งให้รายงาน
ผลการด าเนินงานให้ทราบภายใน 15 วันท าการ 

กรณีเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
อื่น หน่วยงานอื่น หรือเกินความสามารถของเทศบาลเมือง
ล าพูน ให้ส่งเรื่องของความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) เพื่อพิจารณาหาแนวทางด าเนินการต่อไป 



 
ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน 

การให้ค าปรึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

 

กรณีการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สอบถามข้อมูลจากผู้รับบริการ 

2. หากสามารถให้ข้อมูลหรือค าปรึกษาได้ ให้ช้ีแจง ท าความ
เข้าใจกับผู้รับบริการ 

3. หากไม่สามารถให้ข้อมูลและค าปรึกษาได้ให้โทรศัพท์
ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับเรื่อง  และให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารและค าปรึกษาทันที  ทั้งนี้  การให้ข้อมูล
ข่าวสารนั้นต้องด าเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  พ.ศ. 2550  โดยให้รับเรื่องและแจ้งขั้นตอน  
วิธีการ  ให้ผู้รับบริการทราบ 

4. ให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
เมืองล าพูน  บันทึกการให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
ค าปรึกษาในทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป 



 
ขั้นตอนการจัดการเรื่องขอความช่วยเหลือ 

ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 
รับเรื่องขอความช่วยเหลือ 

ขั้นตอนที่ 2 
รวบรวมเรื่องขอความช่วยเหลือ น าเสนอให้
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
เมืองล าพูนพิจารณาโดยแยกเป็น 2 กรณี 

กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเทศบาลเมืองล าพูน
สามารถให้การช่วยเหลือได้ ให้ส่งต่อเรื่องให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเกินความสามารถของ
เทศบาลเมืองล าพูน  ที่จะด าเนินการได้เอง ให้ส่ง
ต่อเรื่องให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ
ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 
ครบก าหนดรายงานแล้ว ส่วนราชการไม่รายงานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ส่งหนังสือแจ้งทวงถามตามระบบ
ปกติ ขอความร่วมมือรายงานภายใน 5 วันท าการ  หาก
ยังไม่ได้รับรายงานให้แจ้งทวงถามครั้งที่ 2 ให้รายงาน
ภายใน 3 วัน หากครบก าหนดแจ้งทวงถามครั้งที่ 2 แล้ว
ยังไม่ได้รับรายงาน  ให้เสนอนายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองล าพูน  เพื่อพิจาณราสั่งการต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแจ้งผลด าเนนิการโดยให้มี
สาระส าคญั  ดังนี้ 
 1.  มูลเหตุของปัญหา 
 2.  แนวทางและวิธีการแกไ้ขปัญหา 
 3.  ผลการช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบ 
 4.  ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของหน่วยงาน 
 

ขั้นตอนที่ 5 
การสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับแจ้งผลการ
ตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 3  ให้ด าเนินการจัดบันทึก
ข้ อความสรุปผลการ ช่วย เหลือประชาชน เสนอ
ผู้บั งคับบัญชาตามล าดับและบันทึกข้อมูลผลการ
ช่วยเหลือลงทะเบียนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลเมืองล าพูน  แล้วรายงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)  ต่อไป 



การประสานงานและการใหค้วามช่วยเหลอื 
ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

ช่องทางการขอความช่วยเหลือ 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน 
(ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองล าพูน) 

เบอร์ติดต่อ 0-5351 1013 ต่อ 100 
เจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง 
 1. นายสุรินทร์  มุขแก้ว หัวหน้าส านักปลัด   หัวหน้าฝ่าย 

2. นายเศรษฐา  ทวีกุล เจ้าพนักงานเทศกิจฯ   เจ้าหน้าที่ 
3.  นางกัญญา  ชัยเพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
4.  น.ส.พมิลา  ค าจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่ 
5. นางวรลักษณ์ สุตานนท์  พนักงานจ้าง    เจ้าหน้าที่ 

 ผู้ควบคุม 
  1.  นายสุรินทร์  มุขแก้ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ 
 ฝ่ายติดตามประสานงาน 
  1. นายสุรพงค์  นาตะโย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  หัวหน้าฝ่าย 
  2. นางกัญญา  ชัยเพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
  3. เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างส าปลัดทุกคน   เจ้าหน้าที่ 

 

ด้านการบริการทางการแพทย์ 
1. นางทัศนี  สุทธิไชยากุล    หัวหน้าชุด 
2. นายศิริพัฒน์  โอกระจ่าง    เจ้าหน้าที่ 
3. น.ส.วราภรณ์  มูลธง     เจ้าหน้าที่ 
4. นางเทพนที  อุนจะน า     เจ้าหน้าที่ 
5. นางณัฎฐนิชา  โสภนจิตร    เจ้าหน้าที่ 
6. น.ส. เมธิณี  งานดี     เจ้าหน้าที่ 
7. นางประภัสสร  เครือผิว     เจ้าหน้าที่ 
8. น.ส.โฉมชฎา  ดวงเกิด     เจ้าหน้าที่ 
10. น.ส.รุ่งชฎาพร  ใจยา     เจ้าหน้าที่ 
11. น.ส.เจนจิรา  ปันทะมา     เจ้าหน้าที่ 
12. น.ส.พิชญานี  ชุมพลกุล   เจ้าหน้าที่ 
13. นางเครือวัลย์  บุญบุรี    เจ้าหน้าที่ 

ด้านสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 
1. นางอรวรรณ  แสนสมบูรณ์ หัวหน้าชุด 
2. นายกรกต  ธนารัตน์        เจ้าหน้าที่ 
3.  น.ส.สุดารัตน์  เสาร์ตา         เจ้าหน้าที่ 
4.  เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง    เจ้าหน้าที่ 
     กองสวัสดิการสังคมทุกคน 
 

ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
1. น.ส.อัจฉริยา  อยู่ประเสริฐ        หัวหน้าชุด 
2.  นายธวัชชัย  วานม่วง             เจ้าหน้าที่ 
3.  นางศรีพรรณ  เลาหกุล           เจ้าหน้าที่ 
4.  นางอรทัย  พัฒน์ดิศักด์ิกุล       เจ้าหน้าที่ 
5.  เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง      เจ้าหน้าที่ 
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทุกคน 
 
 

ด้านสาธารณูปโภค การก่อสร้างและ
สวนสาธารณะ 
1. นายวิโรจน์  วรรณวงศ        หัวหน้าชุด 
2.  นายอวยชัย  พุกปลั่ง        เจ้าหน้าที่ 
3.  นายจิรัฏฐ์  เนตรสุขทิพย์      เจ้าหน้าที่ 
4.  นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ          เจ้าหน้าที่ 
5.  นายอนัน  มากะนัต            เจ้าหน้าที่ 
6.  ว่าที่ ร.ต.พิมเสน  ขวกเขียว   เจ้าหน้าที่ 
7.  น.ส.พิมพ?พรรณ  เลาหกุล    เจ้าหน้าที่ 
8.  นายสุรวิทย์  ศรีเรือน           เจ้าหน้าที่ 
9.  เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง    เจ้าหน้าที่ 
     กองช่างทุกคน 
 

ด้านการศึกษาเด็ก 
1.  นางอรุณี  จันทร์เจริญ         หัวหน้าชุด 
2.  นางจารุภา  ดรุณเพท          เจ้าหน้าที่ 
3.  น.ส.ศุภลักษณ์  อินทร์จันทร์  เจ้าหน้าที่ 
4.  เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง    เจ้าหน้าที่ 
     กองศึกษาทุกคน 
 
 
ด้านการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน 
1.  นางอรุณี  จันทร์เจริญ         หัวหน้าชุด 
2.  นางลักษณาวลี  สิงห์วี         เจ้าหน้าที่ 
3.  นางเสาวคนธ์  พิทยชัยกุล     เจ้าหน้าที่ 
4.  นางศศิธร  กุดชัยภูม ิ          เจ้าหน้าที่ 
5.  นางมยุรี  มากะนัด             เจ้าหน้าที่ 
6.  นางรัชนี  อุดค าดี               เจ้าหน้าที่ 
7.  นางเพชรา  นพบุรี              เจ้าหน้าที่ 
8.  นางกัญญา  ชัยเพ็ญ            เจ้าหน้าที่ 
10.  เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
       กองคลังทุกคน 
 
 
 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ท่องเท่ียว จัด
ระเบียบหาบเร่  แผงลอย 
1.  นายสุรินทร์  มุขแก้ว           หัวหน้าชุด 
2.  นายสุรพงค์  นาตะโย          เจ้าหน้าที่ 
3.  นายเศรษฐา  ทวีกุล            เจ้าหน้าที่ 
4.  นางกัญญา  ชัยเพ็ญ            เจ้าหน้าที่ 
5.  เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง    เจ้าหน้าที่ 
     เทศกิจทุกคน 
 
 

ด้านแผนงาน  ข้อมูลข่าวสารและกฎหมาย 
1.  นางปิยนันท์  ราชธานี         หัวหน้าชุด 
2.  น.ส.วันธยา  สุวรรณอักษร    เจ้าหน้าที่ 
3.  นายอนุสิทฐ์  ใจค า             เจ้าหน้าที่ 
5.  เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง    เจ้าหน้าที่ 
     กองวิชาการและแผนงานทุกคน 
 
 


