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บทที่๑ 
บทน า 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖               
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง                     
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น                    
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

ประกอบกับหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่ ศธ ๐๕๕๔/ว ๒๔๗๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๕9 เรื่องการประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  Integrity and Transparency Assessment (ITA) จั งหวัดปัตตานี  ประจ าปี งบประมาณ             
พ.ศ.๒๕๕9 ได้แจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) 
และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียน
ทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลต าบลพ่อมิ่งเพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 

๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง มีขั้นตอน/กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๓. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลต าบลพ่อมิ่งทราบ
กระบวนการ 

๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ                     
ข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
๓. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวเทศบาลต าบลพ่อม่ิง 

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น  โดยให้ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลพ่อมิ่งอยู่ภายใต้ก ากับ
ดูแลของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอปะนาเระและศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปัตตานี จัดตั้งเพ่ือเป็นศูนย์ในการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง ความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน 
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๔. ขอบเขต 
๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๑.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ

จากศูนย์บริการ 
๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการเช่นปรึกษากฎหมาย ,                

ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข/์แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๔ ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ

บริการ 
๑.๕ เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
 

กรณีข้อร้องเรียนทั่วไปเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ
บริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริการต้องการทราบและด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้หัวหน้าส านักปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ                
เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน 

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง จะให้ข้อมูลกับผู้
ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ 
และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการ
ติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องภายใน  ๑๕  วัน  ให้ ติ ดต่อกลับที่ ศูนย์ รับ เรื่องร้องเรียน เทศบาลต าบลพ่อมิ่ ง โทรศัพท์                  
073-464630 

 

๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๒.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ

จากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อ านวยการกองคลัง               

เพ่ือเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นพิจารณาความเห็น 
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูล

กับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการ              
ถือว่ายุติ 

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ            
ของเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน 

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง โทรศัพท ์073464630 
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๕. สถานที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ ณ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง หมู่ที่ 2 ต าบลพ่อมิ่ง อ าเภอปะนาเระ  จังหวัด

ปัตตานี 
๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษารับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

ค าจ ากัดความ 
ผู้รับบริการ   หมายถึงผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

- ผู้รับบริการประกอบด้วย 
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน / 
หรือบุคคล/นิติบุคคล 
* หน่วยงานของรัฐได้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึง
องค์กรอิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในก ากับของรัฐและหน่วยงานอ่ืนใด
ในลักษณะเดียวกัน 
** เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจ าลูกจ้าง
ชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็น
กรรมการหรือฐานะอ่ืนใดรวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงาน
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย 
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการด าเนินการของส่วนราชการเช่นประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านเขต 
ต าบลพ่อมิ่ง 

การจัดการข้อร้องเรียน  หมายถึงมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

ผู้ร้องเรียน   หมายถึงประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
    เทศบาลต าบลพ่อมิ่งผ่านช่องทางต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการ 

ร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอ 
ข้อมูล 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึงช่องทางต่างๆท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่นติดต่อด้วย 
    ตนเองร้องเรียนทางโทรศัพท์/เว็บไซต์เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง  
ข้อร้องเรียน   หมายถึงแบ่งเป็นประเภท๒ประเภทคือเช่น 

- ข้อร้องเรียนทั่วไปเช่นเรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะค า 
ชมเชยสอบถามหรือร้องขอข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ 
ให้บริการของหน่วยงาน 
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้นค าร้องเรียน

 หมายถึงค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือระบบการรับค าร้องเรียนเองมีแหล่งที่สามารถ 
ตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญที่เชื่อถือได้ 

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆมา
เพ่ือทราบหรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจ 

    หน้าที่ 
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การจัดการเรื่องร้องเรียน  หมายถึงกระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่อง 
    ร้องเรียนที่ได้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจาก 
    การด าเนินงาน 
ช่องทางการร้องเรียน 

๒.๑ ผ่านทางส านักปลัดเทศบาล 
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๒) ร้องเรียนผ่านตู้รับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท์ 073 719840 
5) www.porming.go.th 
6) facebook : ทต.พ่อมิ่งปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.porming.go.th/


แผนผังกระบวนงานของระบบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บันทึกรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกขจ์ากช่องทางต่างๆ 
นางสาวศรีเพชร   เอ่ียมโสภณ 

2. ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
- พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3. จัดพิมพ์ค าร้องเสนอต่อคณะ
ผู้บริหาร/ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4. ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

10. เสนอรายงานผลการด าเนินการให้ 
      คณะผู้บริหารทราบ 

11. แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
 

12. บันทึกยุติเรื่องในระบบ  
 

5. ลงทะเบียนรับเรื่อง 

6. เสนอหัวหน้าหน่วยงานและ  
     มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

7. ผู้รับผิดชอบด าเนิน 
    การตามค าร้อง 

8. ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ  
    ด าเนินการตามค าร้อง  
    เสนอผู้บริหาร 

9. ผู้รับผิดชอบราย งานผลการ 
    ด าเนินการตามค าร้องเสนอ 
    ผู้บริหาร 



บทที่ 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งเทศบาลต าบลพ่อมิ่งทราบเพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

 
ผังกระบวนงานของระบบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

ช่องทางรับเรื่อง เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
โทรศัพท์สายตรงเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 
073 719840 
 

 
เว็บไซต์ www.porming.go.th 
 

 
เพจทต.พ่อมิ่งปัตตานี 
 
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอปะนาเระ 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. บันทึกรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกขจ์ากช่องทางต่างๆ 

2. ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
- พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดพิมพ์ค าร้องเสนอต่อคณะ
ผู้บริหาร/ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4. ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

10. เสนอรายงานผลการด าเนินการให้ 
      คณะผู้บริหารทราบ 

5. ลงทะเบียนรับ 
    เรื่อง 

6. เสนอหัวหน้าหน่วย 
    งานและมอบหมาย 
    ผู้รับผิดชอบ 

7. ผู้รับผิดชอบด าเนิน 
    การตามค าร้อง 

8. ผู้รับผิดชอบราย 
    งานผลการด าเนิน 
    การตามค าร้อง  
    เสนอผู้บริหาร 

9. ผู้รับผิดชอบราย 
    งานผลการด าเนิน 
    การตามค าร้อง  
    เสนอผู้บริหาร 

11. แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
 

12. บันทึกยุติเรื่องในระบบ  
 

http://www.porming.go.th/


ประกาศแผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 
ที่ 59/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 
............................................... 

   

ตามท่ีเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลพ่อมิ่ง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบาลต าบลพอ่มิ่ง  ดังนี้ 
  1. ปลัดเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง             ประธานกรรมการ 
  2. หัวหน้าส านักปลัด               กรรมการ 
  3. ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
  5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ/เลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงานและประเมินเรื่องร้องเรียน /    
ร้องทุกข์ ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน และประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานและแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องทราบ จัดท าสถิติ 
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

สั่ง  ณ  วันที่  30 เดือน มีนาคม  2559 

 
            (นายมะก็รี   ตาเยะ) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลพ่อมิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ค าสั่งเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 

ที่  60/2559 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 

         ............................................... 
   

ตามท่ีเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาล 
ต าบลพ่อมิ่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วนั้น และเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการกับศูนย์ ฯ นายกเทศมนตรีต าบลพ่อมิ่ง จึงขอแต่งตั้งนางสาวศรีเพชร  เอ่ียมโสภณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ โดยมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน
รับเรื่อง ตอบปัญหาข้อซักถาม (กรณีตอบได้) แยกเรื่องและส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คณะกรรมการประจ า
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

สั่ง  ณ  วันที่  30 มีนาคม 2559 

              
             (นายมะก็รี   ตาเยะ) 
                      นายกเทศมนตรีต าบลพ่อมิ่ง 
 
 


