
                                            
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดเทศบาล 
 

ที ่ กจ55801 /    วันที่   2    ตุลาคม   2563 
 

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
 สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นของประชาชน 

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน (ผ่านปลัดเทศบาลต าบลหนองลานและหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล) 

  ด้วยเทศบาลต าบลหนองลาน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในฐานะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด  และเป็นห่วงหน่วยด าเนินการซึ่งท าหน้าที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะการบริหารจัดการ
ภารกิจต่างๆ  ในพ้ืนที่ รับผิดชอบแก่ประชาชนเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการส าคัญ                           
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ซึ่งมีแนวทาง
ปฏิบัติ  กรณีที่มีหนังสือร้องเรียน  เสนอแนะ  สอบถาม  หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน  หรือส่วนราชการ  
ให้ตอบค าถามหรือแจ้งผลการด าเนินการภายใน 3 วัน  หรือภายในระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดระบบการรับเรื่องร้องเรียน  เสนอแนะ  สอบถาม  หรือเสนอความคิดเห็น             
ข้อร้องเรียน  เพ่ือน าข้อเสนอไปปรับปรุงแก้ไขและตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้ตรงจุด  หรือสอบถาม
ความพึงพอใจในเรื่องที่มีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ  สถานที่บริการ 

  เพ่ือให้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ  หรือความคิดเห็นจากประชาชน  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  น าไปสู่การปฏิบัติและไขปรับปรุง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว  โดยได้แนบ
มาพร้อมบันทึกฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

(นางอัจฉราภรณ์  โพธิเขนย) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

 
เรียน – ปลัดเทศบาล 
       -  เพ่ือโปรดทราบ 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
                        (นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ) 
                            หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาล 
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เรียน – นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
       -  เพ่ือโปรดทราบ 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 
  

(ลงชื่อ)...................................................... 
                         (นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน) 
                            ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน 
              

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
 

 
 
          (ลงชื่อ)...................................................... 

                               (นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ)์ 
                                นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                             
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหนองลาน 
ที่   300  /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานในการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ  สอบถาม 
หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

--------------------------------------- 
 

  ด้วยเทศบาลต าบลหนองลาน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในฐานะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วยด าเนินการซึ่งท าหน้าที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะการบริหารจัดการ
ภารกิจต่ างๆ ใน พ้ืนที่ รับผิดชอบแก่ประชาชนเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการส าคัญ                  
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ             
กรณีที่มีหนังสือร้องเรียน เสนอแนะ  สอบถาม  หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน  หรือส่วนราชการ                  
ให้ตอบค าถามหรือแจ้งผลด าเนินการภายใน 3 วัน  หรือภายในระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
 

  เพ่ือให้กระบวกการรับเรื่องร้องเรียน   ข้อเสนอ  หรือความคิดเห็นจากประชาชน  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  น าไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปรับปรุง  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ  และการอ านวยความสะดวกอย่าง
พึงพอใจ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน 
 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายศักดิ์ชัย   ภักดีฉนวน ปลัดเทศบาล   ประธานกรรมการ 
1.2 นายกิตติรักษ์ อยู่บุญมี  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
1.3 นายธีรสัณห ์ จตุรพรเพิ่ม นายช่างโยธา รักษาราขการแทน 

           ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
1.4 นางธนันพัชร ์ เลิศประเสริฐ     หัวหน้าส านกัปลัดเทศบาล  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  และร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหา   หรือเรื่องร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ  และ 
ข้อเสนอความคิดเห็นจากประชาชน  เพื่อน าไปสู่การแก้ไข  ปรับปรุง  และการปฏิบัติ  ต่อไป 
 

 2.  ฝ่ายลงทะเบียน ประกอบด้วย 
 2.1 นางสาวชลากร  อภิญญาณัฐกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   หัวหน้าคณะท างาน 
-  รับเรื่องร้องเรียน , ข้อเสนอแนะ  และความคิดเห็นของประชาชน  ของส านักปลัดเทศบาล 
 2.2 นางสาวชมพูนุช  น้ าหอม  คนงาน      คณะท างาน 
-  รับเรื่องร้องเรียน , ข้อเสนอแนะ  และความคิดเห็นของประชาชน  ของกองคลัง 

2.3 นางสาวสาคร   สังเกตุการณ ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   คณะท างาน 
-  รับเรื่องร้องเรียน , ข้อเสนอแนะ  และความคิดเห็นของประชาชน  ของกองช่าง 
 

 มีหน้าที่   รับเรื่องร้องเรียน  ข้อเสนอ  และความคิดเห็นของประชาชน  ของแต่ละกอง  เพื่อเสนอให้ 
หัวหน้าและน าเสนอคณะผู้บริหารพิจารณา  น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง  ต่อไป 
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3. ฝ่ายด าเนินการ  (แก้ไข , ปรับปรุง  และน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ)   ประกอบด้วย   
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
3.1 นางสาวทัศนีย์  ถิ่นวัฒนากูล  นักวิชาการคลังช านาญการ   คณะท างาน 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
 งานธุรการ 

3.2 นางสาวชลากร  อภิญญาณัฐกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    คณะท างาน 
 

 งานการเจ้าหน้าที่ 
3.3 นางสาวอัจฉราภรณ์  โพธิเขนย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  คณะท างาน 
งานแผนและงบประมาณ 
3.4 นางสาวศิรินกุล  บุญมา  นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการ   คณะท างาน 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.5 นายโกสินธุ์   มงคลสิน  เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญงาน  คณะท างาน 

 

 งานสวัสดิการสังคม 
3.6 นางส ารวย  ทองโป้ย   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  คณะท างาน 
 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.7  นางสาวยุพา  ประสพสุข  ครู ค.ศ.2 ช านาญการ 
     รักษาราชการแทนนักวิชาการศึกษา คณะท างาน 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.8 นางสาวเจนจิรา  แซ่คู  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  คณะท างาน 
กองคลัง 

 งานธุรการ 
3.9 นางกรกมล   เหมระ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  คณะท างาน 
 

 งานการเงินและบัญชี 
3.10  นางสาวเบญจมาศ  ขนบดี  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ คณะท างาน 
3.11  นางสาวทัศนีย์ ถิ่นวัฒนากูล นักวิชาการคลังช านาญการ  คณะท างาน 
 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
3.12  นางสาวอนัญญา พงษ์รัตนกาญจน์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน  คณะท างาน 
 

 งานพัสดุ 
3.13  นายสุรศักดิ์ โพธิ์ทอง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   คณะท างาน 
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กองช่าง 
 

งานธุรการ 
3.14  นางสาวสาคร สังเกตการณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    คณะท างาน 
 

 งานโยธา 
3.15  นายธีรสัณห์ จตุรพรเพิ่ม นายช่างโยธาช านาญงาน    คณะท างาน 
 
 

 มีหน้าที ่  รับเรื่อง  ประสานงาน  และเสนอความคิดเห็นของประชาชน  เพ่ือให้คณะผู้บริหารทราบ        
และด าเนินการแก้ไข  ปรับปรุง  น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ  รวมถึงการติดตามเรื่อง  และรายงานผลความคืบหน้าหรือ
ผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียน ฯ ทราบภายใน 3 วัน  หรือตามที่เทศบาลฯ  ได้ประกาศไว้ในการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการกรณีไม่แล้วเสร็จ  หรือเป็นเรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืน  ก็ให้แจ้งผู้ร้องภายใน
ก าหนดเวลาเดียวกัน  รวมเรื่องร้องเรียนเพ่ือจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลเพ่ือแข้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป  รายงาน
สรุปผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   2   เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
     (นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์) 
            นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 


