
 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย 
ที่   1  /2562 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบประจ ำศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
…………………………………………………… 

 

เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรด ำเนินไปด้วยควำมถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  สำมำรถบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข
ตลอดจนแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ด้วยควำมรวดเร็ว  ประสบผลส ำเร็จอย่ำง
เป็นรูปธรรม  อีกทั้งเป็นศูนย์รับแจ้งเบำะแสกำรทุจริต  หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย  โดยได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ขึ้น  ณ  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  69/1  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  และมำตรำ  52  และมำตรำ  41  แห่ง
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.2564  จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรำยชื่อ
ดังต่อไปนี้  เป็นผู้รับผิดชอบกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์และร้องเรียน 

1.ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย  เป็นประธำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และเร่งรัดกำรให้ควำม
ช่วยเหลือข้อร้องทุกข์และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง 

2.หัวหน้ำส ำนักปลัด  เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และเร่งรัดกำรให้ควำมช่วยเหลือข้อ
ร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเรื่องที่ผู้มีอ ำนำจใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่ำ
เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

3.ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และเร่งรัดกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ข้อร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของกองช่ำงและเรื่องที่ผู้มีอ ำนำจใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกองช่ำง 

4.ผู้อ ำนวยกำรกกคลัง  เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และเร่งรัดกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ข้อร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของกองคลังและเรื่องที่ผู้มีอ ำนำจใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกองคลัง 

5.ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ  เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และเร่ งรัดกำรให้ควำม
ช่วยเหลือข้อร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของกองกำรศึกษำฯ และเรื่องที่ผู้มีอ ำนำจใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่ำเกี่ยวข้องกับ
กองกำรศึกษำฯ 

6.ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และเร่งรัดกำรให้
ควำมช่วยเหลือข้อร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของกองสวัสดิกำรสังคม และเรื่องที่ผู้มีอ ำนำจใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่ำ
เกี่ยวข้องกับกองสวัสดิกำรสังคม 

7.เจ้ำพนักงำนธุรกำร  เป็นเจ้ำหน้ำที่และเลขำนุกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์  มีหน้ำที่ดังนี้ 
 7.1  เป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และเร่งรัดควำมช่วยเหลือข้อร้องทุกข์และข้อ

ร้องเรียนกรณีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัยมอบหมำย  
 7.2  รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำสมุดทะเบียนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
 7.3  รับแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนยื่นเป็นเอกสำรหรือผ่ำนทำงเว็บไซต์หรื อทำง

โทรศัพท์  และส่งต่อไปยังหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง 
 
 



 7.4  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 7.5  แจ้งผลกำรด ำเนินกำรต่อผู้ร้องทุกข์เรื่องที่ไม่มีหน่วยงำนรับผิดชอบโดยตรง  กรณีนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัยมอบหมำย 
 7.6  ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลให้ทรำบหลังด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ.2562 
 
 
    (ลงชื่อ)  
      (นำยคงทวี  สำชิน) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องราวรอ้งทุกข์ 



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย  ตั้งอยู่ ณ ส ำนักงำนปลัด  องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย  ชั้น  1  (อำคำรหลังใหม่)  โดยมีภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
๑. จัดให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

โดยได้เปิดช่องทำงในกำรรับเรื่องรำวดังนี้  
- ทำงโทรศัพท์  
- ตู้รับเรื่องรำวบริเวณหน้ำศูนย์ หรือจุดติดตั้งทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัยก ำหนด 
- ทำงไปรษณีย์ จ่ำหน้ำซองถึง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย โดยลงชื่อผู้ร้อง ที่อยู่เบอร์

โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
- ด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์รับเรื่องรำว  
- ผ่ำนทำงเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย  www.banchai.go.th  
- ผ่ำนทำงเฟซบุ๊ค อบต.บ้ำนชัย 
- ผ่ำนทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-4221-9957  
๒ . เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนในกำรแก้ไขปัญหำ  กำรบริหำรจัดกำร  และน ำเสนอ

ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ไปยังคณะผู้บริหำร เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  
๓. ประสำนงำน ส่งเรื่องรำวที่รับแจ้งไปยังงำนที่รับผิดชอบ และติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแจ้งกลับไป

ยังผู้แจ้งอย่ำงเป็นระบบ  
๔. รวบรวมและจัดท ำสถิติเรื่องรำวร้องเรียนน ำเสนอต่อคณะผู้บริหำร  
๕. แนะน ำเผยแพร่กำรด ำเนินงำนของศูนย์รับเรื่องรำว  
๖. แผนงำนบริกำรของศูนย์รับเรื่องรำว  

๖.๑ รับเรื่องร้องทุกข ์
- ด้ำนสำธำรณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้ำ ท่อระบำยน้ ำ ประปำ  ถนน 
- ด้ำนสิ่ งแวดล้อม  ได้แก่  สภำพแวดล้อมเป็นพิษ  ขยะและสิ่ งปฏิกูล  ต้นไม้  และ
สวนสำธำรณะ น้ ำท่วม เขื่อน คูคลอง สะพำน กำรจรำจร อำคำร เหตุร ำคำญ เสียง 
- ด้ำนจัดเก็บภำษี  
- ด้ำนกำรให้บริกำร 
๖.๒ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  
๖.๓ รับแจ้งเหตุ ได้แก่ อัคคีภัย,วำตภัย,อุทกภัย,อำชญำกรรม,ปัญหำควำมรุนแรงใน
ครอบครัวปัญหำยำเสพติด ซึ่งเป็นกำรรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชนทั่วไป 
๖.๔. ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ 
๖.๕ สอบถำมข้อมูล โดยเจ้ำหน้ำที่จะบริกำรตอบค ำถำม ข้อสงสัย ให้ข้อมูลและให้
ค ำแนะน ำแก่ประชำชน ในกรณีที่ตอบไม่ได้จะบันทึกเรื่องไว้และหำค ำตอบส่งกลับไปยังผู้
แจ้งในภำยหลัง 
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8.ผังกระบวนงานของระบบรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
 

ช่องทางรับเรื่อง เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทางโทรศัพท ์

หมายเลข  0 4221 9957 
 

 
 

จดหมาย/หนังสือข้อร้องเรียน
ต่างๆ 

 

 
 

เว็บไซต์  www.banchai.go.th 
 

 
 

เพจเฟซบุ๊ค  อบต.บ้านชัย 
 

 
 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัด  อบต.บ้านช้ย 

ชั้น  1 (อาคารหลังใหม่) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
การจัดการเรื่องราวรับร้องทุกข์ 

๑. บันทึกกำรรับเรื่องจำก
ช่องทำงต่ำง ๆ ลงระบบ 

๒. - ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
- พิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ  

- พิจำรณำหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  
 

๓. จัดพิมพ์คำร้องเสนอต่อ
คณะผู้บริหำร/ทำหนังสือแจ้ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๔. ผู้บริหำรพิจำรณำ สั่งกำร 

๑๐. เสนอรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรให้คณะผู้บริหำร 
ทรำบ 

๑๑. แจ้งผู้ร้องทรำบผล กำร
ด ำเนินกำร 

๑๒. บันทึกยุติเรื่องลงใน
ระบบ 

๕. ลงทะเบียนรับเรื่อง 

๖. เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน  
และมอบหมำยผู้รับผิดชอบ 

๗. ผู้รับผิดชอบ  
ด ำเนินกำรตำมค ำร้อง 

๘. ผู้รับผิดชอบ รำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำรตำมค ำร้อง 
เสนอผู้บริหำร หน่วยงำน 

๙. ทำหนังสือแจ้งผล กำร
ด ำเนินกำรส่งให้  

ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

http://www.banchai.go.th/


ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 
๑. สถานที่ติดต่อ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  (หลังใหม่) ชั้น 1  
๒. ขั้นตอน/กระบวนการที่ต้องด าเนินการและระยะเวลาการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน  

๒.๑ เมื่อศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนจำกประชำชน จำกช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 
โทรศัพท์สำยตรง 0 4221 9957 เว็บไซต์ เพจอบต.บ้ำนชัยเครือข่ำย เป็นต้น จะท ำกำรบันทึกกำรรับเรื่อง  

๒.๒ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ในเบื้องต้น 
และพิจำรณำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน จะแจ้งผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรทันที และรำยงำนผู้บริหำร
ทรำบต่อไป  

๒.๓ จัดพิมพ์ค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนเสนอคณะผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร และท ำหนังสือแจ้ง หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

๒.๔ ผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร 
๒.๕ เมื่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จะลงรับหนังสือ  
๒.๖ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนเสนอหนังสือต่อผู้บริหำรของหน่วยงำนและมอบหมำย  ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
๒.๗ ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำแล้วแต่กรณี  
๒.๘ เมื่อผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จะรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อหัวหน้ำหน่วยงำน  
๒.๙ หน่วยงำนที่รับผิดชอบทำหนังสือแจ้งผลกำรด ำเนินกำรส่งให้ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
๒.๑๐ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ จะเสนอ
รำยงำนต่อคณะผู้บริหำรเพ่ือทรำบผลกำรด ำเนินกำร  
๒.๑๑ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ แจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ร้องทรำบ  
๒.๑๒ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์บันทึกยุติเรื่องลงในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


