คําสั่งเทศบาลตําบลเนินฆอ
ที่ 688/๒๕๕9
เรื่อง การจัดตั้งศูนย#รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข#และมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ติดตามและประเมินผลคู-มือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข#
..................................
ดวยปจจุ บั นองคกรปกครองสวนทองถิ่ นมี บทบาทสํ าคั ญในการใหบริ การสาธารณะบรรเทาทุ ก ข
บํ า รุ ง สุ ข แกประชาชนภายในกรอบอํ า นาจหนาที่ และโดยที่ เ ทศบาลตํ า บลเนิ น ฆอ เป. น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีภาระหนาที่รับผิดชอบพื้นที่ จํานวน 9 หมูบานในเขตตําบลเนินฆอ ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติราชการในสวนที่เกี่ยวของมาโดยตลอดทั้งนี้เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและใหเป.นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะในสวน
ของการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎี กาวาดวยหลั กเกณฑและวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดจัดตั้ง “ศูนย#รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข#”ณ สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พรอมจัดวางตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
(ตูแดง) ณ หนาสํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ และขอแตงตั้งใหเจาหนาที่ตามตําแหนงดังตอไปนี้
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข# ดังนี้
1. ปลัดเทศบาลตําบลเนินฆอ เป.นประธานศูนยรับเรื่องเรียน/รองทุกขและเรงรัดการให
ความชวยเหลือขอรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลเนินฆอ เกี่ยวกับคณะผูบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวาเกี่ยวของ
2.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เป.นเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขและเรงรัดการให
ความชวยเหลือขอรองเรียน/รองทุกขของสํานักงานปลัด และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวาเกี่ยวของ
โดยมีเจาพนักงานธุรการ เป.นเจาหนาที่/เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัดฯ
3.ผูอํานวยการกองช-าง เป.นเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขและเรงรัดการใหความ
ชวยเหลื อขอรองเรี ย น/รองทุ กขของกองชาง และเรื่ องที่ ผู มีอํา นาจใชดุ ล พินิ จ แลวเห็ น วาเกี่ ย วของ โดยมี
เจาพนักงานธุรการ เป.นเจาหนาที่/เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของสวนโยธา
4.ผูอํานวยการกองคลังเป.นเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขและเรงรัดการใหความ
ชวยเหลือขอรองเรียน/รองทุกขของสวนการคลัง และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวาเกี่ยวของ โดยมี
เจาพนักงานธุรการ เป.นเจาหนาที่/เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของสวนการคลัง
5. ผูอํานวยการกองการศึกษา เป.นเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขและเรงรัดการ
ใหความชวยเหลื อขอรองเรี ยน/รองทุกขของกองการศึ กษาฯ และเรื่ องที่ ผูมี อํา นาจใชดุ ลพิ นิ จ แลวเห็ น วา
เกี่ยวของโดยมี เจาพนักงานธุการ เป.นเจาหนาที่/เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ

-26. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป.นเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รอง
ทุกขและเรงรัด การใหความชวยเหลื อขอรองเรีย น/รองทุกขของกองการศึกษาฯ และเรื่ องที่ ผู มีอํา นาจใช
ดุลพินิจแลวเห็นวาเกี่ยวของโดยมี เจาพนักงานธุการ เป.นเจาหนาที่/เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานธุรการซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โดยใหศูนย# รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข# เทศบาลตํ าบลเนิ นฆอมีอํานาจหนาที่ และวิธี การ
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. รับเรื่องราวขอรองเรียน/รองทุกข เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอุปสรรค ความยุงยากหรือ
ปญหาอื่ นใดจากประชาชน หนวยงาน องคกรตางๆ แลวทํา การประเมิน วิเ คราะห ตรวจสอบขอเท็จ จริ ง
เบื้องตน
2. ในเบื้องตนใหถือเป.นความลับของทางราชการ หากเป.นบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่
ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน
3. ประสานการปฏิบัติใหสวนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลเนินฆอ ดําเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวของ
และสามารถขอใหบุคคลในสังกัดสวนราชการนั้นใหถอยคําหรือขอมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ เพื่อประโยชน
สําหรับการนั้นได
4. กรณีที่อาจเกี่ยวของกับคดี หรืออาจกอใหเกิดเป.นคดีความได ใหแจงรายละเอียดเฉพาะที่
สวนราชการเจาของเรื่องจะสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตอไปได โดยอาจมีการปกปOดขอความตามคํารอง
บางสวนก็ได ทั้งนี้ หากสวนราชการเจาของเรื่องประสานขอทราบขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใหพิจารณาเป.น
รายกรณี
5. กรณีที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานอื่น ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการหรือ
เหนือกวาสวนราชการตนสังกัดของผูถูกรอง หรือสงเรื่องใหสวนราชการหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการ
สืบสวนเรื่องรองเรียนของสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเป.นการเฉพาะ
6. ใหพิจารณาดําเนินการเป.นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
6.1 กรณีที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ
6.2 กรณีที่อาจมีผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของผูรอง ใหสรุปสาระสําคัญตามคํารอง
เฉพาะที่สวนราชการเจาของเรื่องจะสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตอไปได โดยอาจไมนําสงเอกสารคํารอง
ตนฉบับ รวมทั้งหากมีความจําเป.นใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการคุมครองผูรองเป.นพิเศษรายกรณี
ทั้งนี้ หากมีการประสานขอทราบขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใหพิจารณาเป.นรายกรณีดวย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
8. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนย#รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข# ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล
ประธานคณะทํางาน
2. รองปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
4. ผูอํานวยการกองคลัง
คณะทํางาน
5. ผูอํานวยการกองชาง
คณะทํางาน
6. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดลอม คณะทํางาน
7. ผูอํานวยการกองการศึกษา
คณะทํางาน
8. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานนิติการ
เลขานุการ
โดยมีหนาที่ ดังนี้
1. รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ลงทะเบียน แยกเรื่อง และสงเรื่องใหกับสวนราชการเจาของ
เรื่องเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่

-32. ปรับปรุงเอกสารคําขอในกระบวนงานตาง ๆ เพื่อใหเขาใจงายและเกิดความสะดวกใน
การกรอกเอกสาร
3. ติดตามความคืบหนาเมื่อไดรับการสอบถามจากประชาชนผูรับบริการ
4. แจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ ภายใน 15 วัน
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด ตามระเบียบ อยาใหเกิดความบกพรอง
เสียหายแกราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยทันที
คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล
ประธานคณะทํางาน
2. รองปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
4. ผูอํานวยการกองคลัง
คณะทํางาน
5. ผูอํานวยการกองชาง
คณะทํางาน
6. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดลอม คณะทํางาน
7. ผูอํานวยการกองการศึกษา
คณะทํางาน
8. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานนิติการ
เลขานุการ
โดยใหคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้งดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข
โดยมีกระบวนการ ชองทาง ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ชัดเจนรวมไป
ถึงความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลคู มื อ การปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งรองเรี ย น/รองทุ ก ข
ประกอบดวย
1. ปลัดเทศบาล
ประธานคณะทํางาน
2. รองปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
4. ผูอํานวยการกองคลัง
คณะทํางาน
5. ผูอํานวยการกองชาง
คณะทํางาน
6. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดลอม คณะทํางาน
7. ผูอํานวยการกองการศึกษา
คณะทํางาน
8. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานนิติการ
เลขานุการ
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ในการดําเนินการติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่อง
รองเรียน/ รองทุกขกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึง
ผลการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งรองเรี ย น/รองทุ ก ข และรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลตอ
นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป.นตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม 2559
(ลงชื่อ)
(นายกฤษฎา ดวงแกว)
นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอ

