คําสั่งเทศบาลตําบลปาติ้ว
ที่
๒๕๒ / ๒๕๖๔
เรื่อง การจัดตั้งศูนย#รับเรื่องร$องเรียน/ร$องทุกข# และมอบหมายเจ$าหน$าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย#
--------------------------------------ตามพระราชกฤษฎี กาว2 า ด$ว ยหลั กเกณฑ# และวิ ธี การบริ ห ารกิจ การบ$า นเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได$วางแนวทางในการอํานวยความสะดวกและการดอบสนองความต$องการของประชาชน โดยในส2วนขององค#กร
ปกครองส2วนท$องถิ่น ได$นํามาปรับใช$ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให$การบริหารจัดการ สอดคล$องการบริหารกิจการ
บ$านเมืองที่ดี ประกอบกับในการประเมินประสิทธิภาพขององค#กรปกครองส2วนท$องถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ตามแบบประเมิน ที่กรมส2งเสริมการปกครองท$องถิ่นกําหนด ได$วางแนวทางการประเมิน
ในการจัดการข$อร$องเรียนขององค#กรปกครองส2วนท$องถิ่นให$มีศักยภาพในการจัดการข$อร$องเรียนที่เกี่ยวข$อง
ได$อย2างรวดเร็ว ทันต2อสถานการณ#และความคาดหวังของสังคม ซึ่งเทศบาลตําบลปาติ้วได$จัดตั้งศูนย#รับเรื่อง
ร$ องเรี ย น/ร$ องทุ กข# และมอบหมายเจ$ า หน$ า ที่ ผู$ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ งาน ตามคํ า สั่ ง เทศบาลตํ า บลปาติ้ ว
ที่ ๑๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
เนื่ องจากปT จ จุ บั น มี การเปลี่ ย นแปลงพนั ก งานเทศบาลตํ า บลปาติ้ ว ดั ง นั้ น เพื่ อให$ การจั ด การ
ข$อร$องเรียนของเทศบาลตําบลปาติ้ว เปUนไปด$วยความเรียบร$อยมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลปาติ้ว จึงจัดตั้ง
ศูนย#รับเรื่องร$องเรียน/ร$องทุกข# เทศบาลตําบลปาติ้ว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว และมอบหมายเจ$าหน$าที่
ปฏิบัติงานประจําศูนย# ดังนี้
ส2วนราชการ สํานักปลัด ประกอบด$วย
๑. นางสาวชุติญา พูลเชื้อ
หัวหน$าสํานักปลัด
๒. จ2าเอกสุรกิต บุญตา
หัวหน$าฝายอํานวยการ
๓. นางสาวกิ่งแก$ว พลเยี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๔. สิบเอกสุรชาติ บุญบรรลุ
เจ$าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ส2วนราชการ กองคลัง ประกอบด$วย
๑. นางชิตใจ เสียมหงษ#
ผู$อํานวยการกองคลัง
๒. นางนวพร เข็มแก$ว
ผู$ช2วยเจ$าพนักงานการเงินและบัญชี
ส2วนราชการ กองช2าง ประกอบด$วย
๑. นายประนม อุ$มบุญ
ผู$อํานวยการกองช2าง
๒. นายวสุ วิเศษ
เจ$าพนักงานธุรการชํานาญงาน
๓. นางวีณา ยิ่งยงค#
ผู$ช2วยเจ$าพนักงานการคลัง
ส2วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม ประกอบด$วย
๑. จ2าเอกเศรษฐไชย มีมา
ผู$อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม
๒. นางกาญจนา มงคลเสริม
เจ$าพนักงานธุรการชํานาญงาน
๓. นางสาวศิรินทร#ทิพย# สมบูรณ# นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
/ส2วนราชการ...

-๒ส2วนราชการ กองการศึกษา ประกอบด$วย
๑. พันจ2าตรีสมาน ยิ่งยงค#
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู$อํานวยการกองการศึกษา
๒. นางกนกวรรณ# ปTญจะรสสา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๓. นางศิระวุฒิ ศิริแสง
ครู คศ.๒ ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว
๔. นางวิชุดา สัตย#ซื่อ
ครู คศ.๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว
๕. นางภัทรวดี มีมา
ผู$ช2วยเจ$าพนักงานธุรการ
โดยให$มีหน$าที่
๑. เมื่อได$รับการติดต2อสอบถามเปUนหนังสือจากประชาชนหรือจากส2วนราชการที่เกี่ยวกับงานที่อยู2
ในอํานาจหน$าที่ของส2วนราชการ ให$เปUนหน$าที่ของส2วนราชการนั้นที่จะต$องตอบคําถามหรือแจ$งการดําเนินการ
ให$ประชาชนทราบภายในสิบห$าวันหรือภายในกําหนดตามระยะเวลาแล$วเสร็จของงานงานแต2ละงานตามที่มีการ
ประกาศให$ประชาชนทราบ
๒. รั บ เรื่ องร$ องเรีย น/ร$ องทุ กข# ของศูน ย# รับ แจ$งเรื่องร$องเรี ยน/ร$องทุกข# เทศบาลตํ าบลปาติ้ ว
การลงทะเบียนรับเรื่องร$องเรียน/ร$องทุกข# แยกต2างหากจากศูนย#ดํารงธรรมเทศบาล/ศูนย#ยุติธรรมชุมชนเทศบาล
ตําบลปาติ้ว
๓. กรณี ที่ได$ รั บ คํ า ร$ องเรี ย น เสนอแนะหรื อความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ อุ ป สรรค
ความยุ2 งยากหรื อปT ญ หาอื่ น ใดจากบุคคลใด โดยมี ข$อมู ล และสาระตามสมควรให$ เ ปU นหน$ า ที่ของส2ว นราชการ
ที่จะต$องพิจารณาดําเนินการให$ลุล2วงไป และในกรณีที่มีที่อยู2ของบุคคลนั้น ให$แจ$งให$บุคคลนั้น ทราบผลการ
ดําเนินการทราบ ทั้งนี้อาจแจ$งให$ทราบผ2านทางระบบเครือข2ายสารสนเทศของเทศบาลด$วยก็ได$
๔. จัดทําบัญชีรับเรื่องร$องเรียน/ร$องทุกข# และดําเนินการแก$ไขปTญหาในส2วนที่เกี่ยวข$องและแจ$ง
ผลความคืบหน$าให$ประชาชน/ผู$ร$องเรียนหรือผู$ร$องทุกข#ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต2วันที่ได$รับแจ$ง
๕. รายงานผลการดําเนินการให$นายกเทศมนตรีทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต2บัดนี้เปUนต$นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายธงชัย ไมตรีแพน )
นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว

