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คํานํา 
 
  คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข ของเทศบาลตําบลปว ฉบับนี้จัดทําข้ึน เพื่อเปนแนว
ทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของเทศบาลตําบลปว ท้ังนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการจําเปนตองมีข้ันตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
           สํานักงานเทศบาลตําบลปว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบญั 
 
เร่ือง              หนา 
 
หลักการและเหตุผล                 1 
สถานท่ีต้ัง                                  1 
หนาท่ีความรับผิดชอบ                          1 
วัตถุประสงค                  1 
คําจํากัดความ                         1-2 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข                      2 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน                 3 
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ              3 
การบันทึกขอรองเรียน                  3 
การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน           3 
ติดตามการแกไขขอรองเรียน                4 
การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน              4 
มาตรฐานงาน                  4 
จัดทําโดย 
แบบฟอรม                   
 
ภาคผนวก 

- ใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองทุกข/ทางโทรศัพท 
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1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ไดกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให
ทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ 
 
2.สถานท่ีต้ัง 
 ต้ังอยู  ณ เทศบาลตําบลปว เลขท่ี 400 หมู  8  ตําบลปว  อําเภอปว  จังหวัดนาน 55120             
โทร-054-791400 
 
3. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความ
ตองการ และขอเสนอแนะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปว 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของเทศบาลตําบลปว  มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 2. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนท่ี
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 
5. คําจํากัดความ 
 ผูรับบริการ  = ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 
 ผูมีสวนไดสวนเสีย = ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออม
     จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชนเขต
     เทศบาลตําบลปว   
 การจัดการขอรองเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียนขอ 
     เสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

ผูรองเรียน                   = ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกขเทศบาลตําบลปว ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค 
ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ 
ชมเชย/การรองขอขอมูล 
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 ชองทางการรับขอรองเรียน= ชองทางตาง ๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง 
     ทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book/Line (ศูนยรับฟงปญหา) 
 เจาหนาท่ี  = เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
 ขอรองเรียน   แบงเปนประเภทตาง ๆ เชน 

      - ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถาม หรือรองขอขอมูล 
      - การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริหารของ   หนวยงาน 
      - การรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

6. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
 

กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ยุติ      ไมยุติ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.รองเรียนดวยตนเอง 

2.รองเรียนผานเว็บไซต 

 เทศบาลตําบลปว 

3. รองเรียนทางโทรศัพท 

054-791-400 

4. รองเรียนทาง  Face-book 

ของเทศบาลตําบลปว 

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการตรวจขอเท็จจริง 

ยุติเรื่องแจงผู

รองเรียน/ 

 

ไมยุติแจงเรื่องผู

รองเรียน/รองทุกข

 

 

สิ้นสุดการดําเนินการ

รายงานผลใหจงัหวัดทราบ 
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การแตงต้ังผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
 9.1  จัดต้ังศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 
 9.2  จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
 9.3  แจงผูรับผิดชอบตามคําส่ังเทศบาลตําบลปว  เพื่อสะดวกในการประสานงาน 
 
 
8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  
 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ี
กําหนด ดังนี้ 

 
               ชองทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ

ชองทาง 
ระยะเวลาดําเนินการรับ
ขอรองเรียน เพื่อประสาน
หาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ทุกครั้งท่ีมีผูรองเรียน ภายใน 1 วันทําการ  
รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  
รองเรียนทางโทรศัพท  
042-077454 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  
รองเรียน Line (ศูนยรับฟง
ปญหา) 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

 
9. การบันทึกขอรองเรียน 
 3.1 กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ช่ือ – สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยู หมายเลข
ติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ 
 3.2 ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ี ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอรองเรียน 
 
10. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน 
 - กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพื่อให
ขอมูลแกผูรองขอไดทันที 
 - ขอรองเรียน ท่ีเปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ไฟฟาสาธารณะดับ 
การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กล่ินเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อส่ังการ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเบ้ืองตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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 - ขอรองเรียน ท่ีไมอยูในอํานาจความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น  ใหดําเนินการ
ประสาน แจงหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชันเจนในการแกไขปญหาตอไป 
 - ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาส่ังการไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป 
11. ติดตามการแกไขขอรองเรียน 
 ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รายงานผลใหทราบภายใน 5 วันทําการ เพื่อเจาท่ีศูนยฯ จะไดแจงผูรองเรียน
ทราบตอไป 
12. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหนายกเทศบาลทราบ 
 - รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนรายงานใหนายกเทศบาล ทราบ 
 - รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากส้ินปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียน
ในภาพของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป 
13. มาตรฐานงาน 
 การดําเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 -  กรณีไดรับเรื่องรองเรียน จากชองทางการรองเรียน เชน รองเรียนดวยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต/
โทรศัพท/Face Book/Line (ศูนยรับฟงปญหา) ใหศูนยฯ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องตอให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ 
15. จัดทําโดย 
 เทศบาลตําบลปว  เลขท่ี 400 หมูท่ี 4  ตําบลปว  อําเภอปว  จังหวัดนาน 55120 

• เบอรโทรศัพท 054-791400 

• เบอรโทรสาร 054-791527 

• เว็บไซต WWW.tessabanpua.com 
 

14. แบบฟอรม 
     - แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองทุกข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tessabanpua.com/


 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              ตัวอยางแบบคํารองเรียน/รองทุกข(ดวยตนเอง)                 (แบบคํารอง ๑) 
 

                          ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
                          ท่ีทําการเทศบาลตําบลปว 
                          อําเภอปว   จังหวัดนาน  55120 

    วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ................ 

เรื่อง   …………………………………………………………. 

เรียน  นายกเทศบาลตําบลปว 

 ขาพเจา..........................................................อายุ................ป อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี.......
ตําบล................................อาํเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท....................................
อาชีพ....................................................................ตําแหนง...................................................................................ถือ
บัตร.................................................. เลขท่ี........................................................................................ออกโดย
.................................................วนัออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค
ขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลตําบลปว พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง
........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................. 
 ท้ังนี้  ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกขตามขางตนเปนจริงและยินดีรับผิดชอบท้ังทาง
แพงและทางอาญาหากจะพึงม ี
 โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข(ถามี)ไดแก 
 ๑)...........................................................................................จํานวน................ชุด 
 ๒)...........................................................................................จํานวน................ชุด 
 ๓)...........................................................................................จํานวน................ชุด 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

     ขอแสดงความรับถือ 

 
          (............................................) 
 
 
 
 
 
                                                 



                                  ตัวอยางแบบคํารองเรียน/รองทุกข(ทางโทรศัพท)                 (แบบคํารอง ๒) 
 

                         ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
                         ท่ีทําการเทศบาลตําบลปว 
                         อําเภอปว   จังหวัดนาน  55120 
 

    วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ................ 

เรื่อง    ………………………………………………………. 

เรียน  นายกเทศบาลตําบลปว 

 ขาพเจา..........................................................อายุ................ป อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี.......
ตําบล...................................อําเภอ..................................จังหวัด..............................โทรศัพท...............................
อาชีพ....................................................................ตําแหนง...................................................................................ถือ
บัตร.................................................. เลขท่ี........................................................................................ออกโดย
.................................................วนัออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค
ขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลตําบลปวพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง
....................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................โดย
ข อ อ า ง ………………………………….……………………………………………………………………………………………………..เ ป น
หลักฐานประกอบ ท้ังนี้   ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกขตามขางตนเปนจริงและเจาหนาท่ี                  
เทศบาลตําบลปวไดแจงใหขาพเจาทราบแลว วาหากเปนคํารองเรียน/รองทุกขท่ีไมสุจริตอาจตองรับผิดทาง
กฎหมายได   

    (ลงช่ือ)............................................เจาหนาท่ี.ผูรับเรื่องฯ 
             (.............................................) 
                                         ตําแหนง.............................................. 
    วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ............. 
                                                         เวลา.............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              ตัวอยางแบบแจงการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข                 (ตอบขอรองเรียน ๑) 
 
 
 

 
ท่ี นน  52206/                ท่ีทําการเทศบาลตําบลปว 
                           อําเภอปว  จังหวัดนาน  55120 

    วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ................ 

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เรียน……………………………………………………… 

 ตามท่ีทานไดรองเรียน/รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขเทศบาลตําบลปว      
โดยทาง   (    )  หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย   (    )   ดวยตนเอง   (    )   ทางโทรศัพท   (    )  อื่น
.........................ลงวันท่ี..............เดือน.....................พ.ศ..................เกี่ยวกบัเรื่อง.................................. 
........................................................................................................................................................นัน้ 
 เทศบาลตําบลปว ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของทานไวแลวตามทะเบียนรับเรื่องฯ 
เลขรับท่ี.....................ลงวันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ......................... 
และเทศบาลตําบลปว ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 
 (   ) เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลปวและไดมอบหมายให 
.........................................................เบอรโทรศัพท..................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 
 (    )  เป น เรื่ อ ง ท่ี ไ ม อยู ในอํ านาจหน า ท่ีของ เทศบาลตําบลป วและ ได จัดส ง เ รื่ อ ง ให
............................................................เบอรโทรศัพท..................................ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี
เกี่ยวของดําเนินการตอไปแลว  ทานสามารถติดตอประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวได
อีกทางหนึ่ง 
 (   ) เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว                
ตามกฎหมาย....................................................................................................................จึงขอใหทานดําเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 
 จึงแจงมาเพื่อทราบ 
     ขอแสดงความรับถือ 
 
          (.............................................) 
                                                    นายกเทศบาลตําบลปว       
กองวิชาการและแผนงาน 
โทรศัพท 054-791400 ตอ 23  
 
 
 
 



                      ตัวอยางแบบแจงผลการดําเนินการตอเร่ืองรองเรียน/รองทุกข        (ตอบขอรองเรียน ๒) 
 
 

 
 

 
ท่ี นน 52206/                            ท่ีทําการเทศบาลตําบลปว       
                            อําเภอปว  จังหวัดนาน  55120 

    วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ................ 

เรื่อง  แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เรียน……………………………………………………… 

อางถึง  หนังสือ เทศบาลตําบลปว      ท่ี นน 52206/.....................ลงวันท่ี............................... 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑.................................................................................................................................. 
 ๒.................................................................................................................................. 
 ๓................................................................................................................................. 

 ตามท่ี เทศบาลตําบลปว (ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รอง
ทุกขเทศบาลตําบลปว) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของทาน ตามท่ีทานไดรองเรียน/รองทุกขไว 
ความละเอียดแจงแลว นั้น  
 เทศบาลตําบลปว ไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของตาม
ประเด็นท่ีทานไดรองเรียน/รองทุกขแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปไดดังนี้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาพรอมนี้ ท้ังนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอม
พยานหลักฐานประกอบดวย 
 จึงแจงมาเพื่อทราบ 

     ขอแสดงความรับถือ 
 

          (..........................................) 
                                                  นายกเทศบาลตําบลปว       
กองวิชาการและแผนงาน 
โทรศัพท 054-791400 ตอ 23  
 
 



ตัวอยางการกรอกขอมูลรองเรียนผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลปว 
www.Tessabanpua.com 

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

 
 

ข้ันตอนการกรอกขอมูลรองเรียนผานทางเว็บไซต 
  ๑.เขาเว็บไซต www.Tessabanpua.com 
 ๒.เลือกเมนูหลัก 
 ๓.เมนูมุมขวามือ เลือกเมนูรองเรียน/รองทุกข 
 ๔.พิมพรายละเอียด ขอความท่ีประสงครองเรียน/รองทุกข 
 ๕.ชองรองเรียน/รองทุกข โดยกรอกรายช่ือผูรองเรียน/รองทุกข 
 ๖.ชองกรอกอีเมล 
 ๗.กรอกชองโทรศัพท 
หมายเหตุ         หากทานกรอกขอมูลไมครบ ระบบจะไมสงขอมูลหรือไมรับขอมูล 
 



 
 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลปว 
ท่ี  79 / 2561 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข 
(เร่ืองรองเรียนท่ัวไปและเร่ืองรองเรียนสงตอจากหนวยงานอื่น) 

ของเทศบาลตําบลปว 
---------------------- 

ตามท่ีเทศบาลตําบลปว ไดประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน
รณรงคใหขาราชการในสังกัดปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต  ไมแสวงหาผลประโยชนและปฏิบัติโดยมิชอบ
ตลอดถึงปองกันไมใหงบประมาณแผนดินรั่วไหลโดยไมเกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติ 
  เพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการสราง
ระบบราชการท่ีใสสะอาด  เทศบาลตําบลปว จึงขอประกาศตัวเปนหนวยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณการ
ปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียน
ท่ัวไปและเรื่องรองเรียนสงตอจากหนวยงานอื่น) ของเทศบาลตําบลปว และเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค       
จึงแตงต้ังคณะกรรมการ จัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนท่ัว ไปและเรื่องรองเรียน
สงตอจากหนวยงานอื่น) ประกอบดวย 
             1. นายกเทศมนตรตํีาบลปว       ประธานกรรมการ 
             2. ปลัดเทศบาลตําบลปว      กรรมการ 
             3. รองปลัดเทศบาลตําบลปว     กรรมการ 
            4. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     กรรมการ 
             5. ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
             6. ผูอํานวยการกองชาง      กรรมการ 
             7. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ     กรรมการ 
    8. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   กรรมการ 

   9. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน    กรรมการ 
   10. นิติกร       กรรมการและเลขานุการ 
 

             ใหผูไดรับการแตงต้ังมีหนาท่ี พิจารณา กล่ันกรอง ศึกษาขอมูล นํามากําหนดเปนคูมือปฏิบัติงาน
ดานการรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนท่ัวไปและเรื่องรองเรียนสงตอจากหนวยงานอื่น) ของเทศบาลตําบลปว 
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 
 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                   ส่ัง ณ วันท่ี  30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕61 

 
            ลงช่ือ 

       (นายพลายชุมพล  อยูเอนก) 

                              นายกเทศบาลตําบลปว 


