
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
ท่ี ๙ /๒๕๖๓ 

เร่ือง  การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
และมอบหมายเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

********************** 
   เพื่อให้บริการสาธารณะบรรเทาทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าท่ี และโดยท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี จ านวน ๑๖ 
หมู่บ้าน ในเขตต าบลทุ่งคอก ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องมาโดยตลอด 
ท้ังนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการ
อ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที ดี
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก จึงได้จัดต้ัง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์” ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมจัดวาง
กล่องรับฟังความคิดเห็น ณ จุดบริการประชาชน/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งคอก และขอแต่งต้ังให้เจ้าหน้าท่ีตามต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ดังนี้ 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เป็นประธานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเร่งรัด 
การให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และ
เรื่องท่ีผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง 

๒. หัวหน้าส านักปลัด เป็นเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและเร่งรัด 
การให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตของส านักปลัด และเรื่องท่ีผู้มีอ านาจใช้
ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเจ้าหน้าท่ี/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัด 

๓. ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและเร่งรัด 
การให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตของกองช่าง และเรื่องท่ีผู้มีอ านาจใช้ดุลย
พินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าท่ี/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง 
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๔. ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและเร่งรัด 
การให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตของกองคลัง และเรื่องท่ีผู้มีอ านาจใช้ดุลย
พินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีนักวิชาการเงินและบัญชีและเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี เป็นเจ้าหน้าท่ี/
เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง 

๕. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการ 
ทุจริตและเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตของกองสวัสดิการสังคม 
และเรื่องท่ีผู้มีอ านาจใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีนักพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าหน้าท่ี/เลขานุการ
ช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม 

๖. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง 
ทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตของ
กองการศึกษาฯ และเรื่องท่ีผู้มีอ านาจใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมี นักวิชาการ เป็นเจ้าหน้าท่ี/
เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 โดยให้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก มีอ านาจหน้าท่ีและ
วิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการจัดซื้อจัด 
จ้าง อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์การต่างๆ แล้วท าการประเมิน 
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น 

๒. ในเบ้ืองต้นให้ถือเป็นความรับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ 
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลก าหนดแน่นอน 

๓. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ด าเนินการตาม 
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องและสามารถขอให้ตัวบุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยค าหรือข้อมูลเอกสารหลักฐานใด ๆ 
เพื่อประโยชน์ส าหรับการนั้นได้ 

๔. กรณีท่ีอาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะท่ีส่วน 
ราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อ ไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามค าร้อง
บางส่วนก็ได้ ท้ังนี้ หาดส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นราย
กรณี 

๕. กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเหนือ 
กว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนหรือส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีใน
การสืบสวนเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 

๖. ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 
๖.๑ กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
๖.๒ กรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระส าคัญตามค าร้อง 
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เฉพาะท่ีส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่น าส่งเอกสารค าร้อง
ต้นฉบับ รวมท้ังหากมีความจ าเป็นให้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี 
ท้ังนี้ หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย 
  ๖.๓ กรณีท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือร้องเรียนถึง
ความไม่โปร่งใส หรือกระท าผิดกฎหมาย 
 ๗. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
 ๘. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้ 

๑. นางสาววริษฐา  โพธิ์ทอง     ต าแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ 
๒. นาย ศิรพัชร์  อัครโชครัศมีกุล     ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
๓. นางสาวกาญจนา  วิหคโต     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ส านักงานปลัด 

โดยมีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการ 

เจ้าของเรื่องเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 
๒. ปรับปรุงเอกสารค าขอในกระบวนงานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการกรอก 

เอกสาร 
๓. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ 
๔. แจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบภายใน ๑๕ วัน 
ใหผู้้ได้รับแต่งต้ังถือปฏิบัติตามค าส่ังโดยเคร่งครัดตามระเบียบอย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ 

ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกทราบโดยทันที 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๗   เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                           
                                    (นายสุรพล  ตันกสิกิจ) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
 


