คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ที่ 2/ 2562
เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนกำรทุจริต และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ
******************************
ด้วยปั จจุบั นเป็ นที่ประจั กษ์ว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีบทบาทสาคัญในการให้บริการสาธารณะ
บรรเทาทุกข์ บารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอานาจหน้าที่ และโดยที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จานวน 10 หมู่บ้านในเขตตาบลหนองบัว
ซึ่งปั ญ หาของประชาชนในพื้ น ที่ ก็มี อยู่ เป็ น ประจ าที่ เกี่ ยวกับ การเรื่อ งร้องทุ กข์ และร้องเรียน ซึ่งทาให้ การ
บริห ารงานขององค์การบริห ารส่วนตาบลหนองบัวต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ดังนั้ น เพื่ อลดปั ญ หาการ้องทุ กข์และร้องเรียนและให้ การช่วยเหลื อแก่ประชาชนในพื้น ที่
ตาบลหนองบัวเพื่อให้ เกิดประสิทธิภ าพและความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของ การ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวจึงได้จัดตั้ง
“ศูน ย์รั บ เรื่ อ งร้อ งทุ ก ข์ ร้ องเรี ยนกำรทุ จ ริ ต ” ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ งาน ส านั ก ปลั ด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
หนองบัว พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน ณ หน้าอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบั ว และขอแต่งตั้ งให้ พ นั กงานส่ ว นตาบลผู้ มีรายชื่อและตาแหน่งดังต่ อไปนี้ เป็ น ผู้ รับผิ ดชอบการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองบัว เป็นประธานกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้องทุกข์และร้องเรียนของสานักงานปลัดฯ, ร้องเรียน/
ร้องทุ กข์เกี่ยวกับ คณะผู้ บ ริห าร, สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้างและเรื่องที่ผู้ มีอานาจ
ใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดฯ
2. ผู้อานวยการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ ฯ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อ ร้อง
ทุกข์และร้องเรียนของกองช่าง และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับกองช่อง
3. ผู้อานวยการกองคลัง เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ ฯ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้อง
ทุกข์และร้องเรียนของกองคลัง และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับกองคลัง
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ ฯ ปฏิบัติงานด้านงานเอกสาร รวบรวม
แบบคาร้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้องทุกข์และร้องเรียน
5. ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าศู น ย์ ฯ และเป็ น เลขานุ ก าร
ปฏิบัติงานด้านงานเอกสาร แจ้งประชาสัมพันธ์เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้องทุกข์และร้องเรียน
/โดยให้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์...

-2โดยให้ “ศูน ย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนกำรทุจริต” องค์การบริห ารส่วนตาบลหนองบัว
มีอานาจหน้าที่ และวิธีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหา
อื่นใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ แล้วทาการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะราย
ที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
3. ประสานการปฏิ บั ติ ให้ ส่ วนราชการในสั งกั ดองค์ การบริหารส่ วนต าบลหนองบั ว ด าเนิ นการตาม
ภารกิจที่เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยคาหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใด ๆ
เพื่อประโยชน์สาหรับการนั้นได้
4. กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะ
ที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามคาร้อง
บางส่ว นก็ได้ ทั้งนี้ หากส่ วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมให้ พิจารณา
เป็นรายกรณี
5. กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
เหนือกว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการ
สืบสวนเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ
6. ให้พิจารณาดาเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
6.1 กรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
6.2 กรณี ที่ อาจมี ผลกระทบต่ อชี วิ ตและความปลอดภั ยของผู้ ร้อง ให้ สรุ ปสาระส าคั ญ
ตามคาร้องเฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่นาส่ง
เอกสารคาร้องต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจาเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็น
พิเศษรายกรณี ทัง้ นี้ หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารทราบโดยเร็ว
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้หาก
มีปัญหาอุปสรรคในการทางานให้รายงานผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารทราบตามลาดับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายหนูคล้าย คามุลนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

