คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ที่ 635/2562
เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่อง/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง

……………………………….
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ที่ 465/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เพื่อบริการให้คาแนะนาและคาปรึกษาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและให้ความช่วยเหลือในด้านการดาเนินการแก้ไขปัญหาเพื่ อให้บริการสาธารณะ
บรรเทาทุกข์ บารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอานาจหน้าที่ โดยที่องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ซึ่งได้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของ
การอานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 69/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก า รบริ ห ารส่ ว นต าบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบมาตรา 41 และมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง และ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
1. ปลั ดองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล เป็น ประธานศูนย์รั บเรื่องร้องเรี ยน/ร้อ งทุกข์ มีห น้า ที่
ดาเนินการและติดตามเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล , พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง และเรื่องที่
ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจและการปฏิบัติการแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง
2. รองปลั ด องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล เป็ นรองประธานศูน ย์ รับ เรื่อ งร้อ งเรี ย น/ร้ องทุ ก ข์
มีหน้าทีเ่ ป็นผู้ช่วยเหลือหรือตามสั่งการมอบหมายของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลในการดาเนินการ ตามข้อ 1
3. หัวหน้าสานักปลัด เป็น เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การปฏิบัติการและติดตาม
เร่งรัดการปฏิบัติช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานักงานปลัด และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่า
เกี่ยวข้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ โดยมีเจ้าพนักงานธุรการเป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุ การช่วยเหลือ และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานปลัด
4. ผู้อานวยการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การปฏิบัติการและติดตาม
เร่งรัดการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองช่าง และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้ว เห็นว่า
เกี่ยวข้องให้รายงานผู้ บังคับบัญชาตามลาดับ โดยมีนายช่างโยธา เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

-๒5. ผู้อานวยการกองคลัง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การปฏิบัติการ และติดตาม
เร่งรัดการให้ความช่ว ยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองคลัง และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้ว เห็นว่า
เกี่ยวข้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ โดยมีนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ
และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
โดยให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริห ารส่วนตาบลปงดอน มีอานาจ
หน้าที่และวิธีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. รับเรื่องข้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือ
ปัญหาอื่นใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วทาการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะ
รายที่น่าเชื่อได้โดยระบุหลักฐานกรณีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
3. ประสานการปฏิบัติใ ห้ ส่ ว นราชการในสั ง กัดองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปงดอนเพื่ อ
ดาเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยคาหรือข้อมูลเอกสาร
หลักฐานใดๆ เพื่อประโยชน์สาหรับการนั้นได้
4. กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้ เกิดเป็นคดีความได้ ให้ แจ้งรายละเอียด
เฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตาม
คาร้องบางส่วนได้ ทั้งนี้หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็น
รายกรณี
5. กรณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ หรื อหน่ ว ยงานอื่ น ให้ ส่ งเรื่ อ งให้ หั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการหรือเหนือกว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่ ในการสืบสวนเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ
6. ให้พิจารณาดาเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
6.1 กรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
6.2 กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้องหรือบุคคลอื่น ให้สรุป
สาระสาคัญตามคาร้องเฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่
นาส่งเอกสารคาร้องต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจาเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความคุ้มครองเป็น
พิเศษรายกรณี ทั้งนี้ หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
8. ดาเนินการอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
1. นางจิรัฐติกาล นราทิพย์วัลย์ ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ หัวหน้าปฏิบัติงาน
2. นางสาวนุชรินทร์ ปลุกใจ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ คณะทางานฯ
3. นายณั ฐ ธิวัฒ น์ สายแปง ตาแหน่ง ผู้ ช่ว ยเจ้า พนักงานป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภั ย
คณะทางาน/เลขานุการ
โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป

-๓2. ปรับปรุงเอกสารคาขอในกระบวนงานต่างๆเพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการ
กรอกเอกสาร
3. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ
4. แจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน 15 วัน
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่อง
เสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอนโดยทันที
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายณรงค์ ไปเร็ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน

