
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำล 

ที่  ๔๑๓/ ๒๕๖๐ 
เรื่อง  กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำล 

**************************** 
 ด้วยปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการให้บริการสาธารณะ  
บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าที่   และโดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพ้ืนที่ จ านวน  ๗  หมู่บ้าน ในเขตต าบลนาตาล ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 เพ่ือประสิทธิภาพและความส าฤทธิ์ผลของการด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๖๙ / ๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑ แห่งพระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดตั้ง “ ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำ
ตำล ” ณ ห้องปฏิบัติงาน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์  
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล โดยมีผู้รบัผิดชอบประจ าศูนย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

๑. นายวรินทร์   ตะประชุม  นายก อบต.นาตาล  ประธานกรรมการ 
๒. นางเพชรา   แก้วดี   ปลัด อบต.นาตาล  กรรมการ 
๓. นางสาวสุกัญญา   อ่อนจงไกร  รองปลัด อบต.นาตาล  กรรมการ 
๔. นายจ ารัส   มั่งมี   ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
๕. นายคณพศ  วงวันศรี   หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
๖. นางสาวจิตรลดา  เมืองมุงคุณ  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
๗. นางณภาวดี  สัพโส   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
๘. นายจักรภัทร  สมบัติมนต์  นิติกร    กรรมการ 
๙. นางสาวบัณฑิตา   ไชยวังราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 



๒ 
 

โดยให้คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล มีอ านาจหน้าที่และ 
วิธีด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๑.  รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใด 
จากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ แล้วท าการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

๒.  ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน 

๓. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ด าเนินการตามภารกิจที่ 
เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยค าหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับการนั้น 

๔. กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วนราชการ 
เจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามค าร้องบางส่วนก็ได้ 
ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี 

๕. กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเหนือกว่า 
ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวนเรื่อง
ร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 

๖. ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 
๖.๑ กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
๖.๒ กรณทีี่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระส าคัญตามค าร้อง 

เฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยไม่อาจน าส่งเอกสารค าร้อง
ต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจ าเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี 
ทั้งนี้ หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย 

๗. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
๘. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ  วันที่  ๔  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
               (นายวรินทร์    ตะประชุม ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
 
 



 
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำล 

เรื่อง  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำล 
**************************** 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ที่ ๔๑๓/ ๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน / ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัด
จ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เพ่ือให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชนภายใน
กรอบอ านาจหน้าที่ โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภาระหน้าที่
รับผิดชอบพื้นท่ี  จ านวน  ๗  หมู่บ้านในเขตต าบลนาตาล  ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการสร้างราชการ
โปร่งใส สะอาดและป้องกันปราบปรามการทุจริตและมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล จึงได้จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ ขึ้น โดยมีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย  
จังหวัดสกลนคร 

๒. ทางโทรศัพท์ / โทรสาร หมายเลข ๐-๔๒๗๖-๑๓๐๘ แจ้งศูนย์เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การ 
บริหารส่วนต าบลนาตาล 

๓. ทางเว็ปไซต์ www.natan.go.th 
๔. ส่งเรื่องร้องเรียนทางตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งติดตั้งอยู่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
๕. ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  อ าเภอ 

เต่างอย จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๒๖๐ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
                                (นายวรินทร์    ตะประชุม ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
 

http://www.natan.go.th/


 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำล 

ที่  ๔๑๔ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำล 

**************************** 
 

ตามท่ีจังหวัดสกลนคร ได้ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency 
Assessment ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงานและดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เพ่ือให้การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน / ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เปน็ไปตามวัตถุประสงค์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือ 
ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ) ประกอบด้วย 

 

๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล    ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล    กรรมการ 
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล   กรรมการ 
๔. หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.     กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
๘. นิติกร       กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 
 



 
๒ 

 
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ด้าน 

การร้องเรียน / ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาตาล  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
  

 สั่ง ณ  วันที่  ๔  เดือน  ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 
         ( นายวรินทร์    ตะประชุม ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำล 

ที่  ๔๒๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง  กำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง) 

และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบและติดตำมและประเมินผลคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) 

............................................................ 
 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ที่ ๔๑๔ / ๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน / ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน
จัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เพ่ือให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชน
ภายในกรอบอ านาจหน้าที่ โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภาระหน้าที่
รับผิดชอบพื้นท่ี  จ านวน  ๗  หมู่บ้านในเขตต าบลนาตาล  ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ดังนั้น  เพ่ือประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการ
อ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัย
อ านาจความในมาตรา ๖๙ /๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล จึงได้จัดตั้ง “ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / 
ร้องทุกข์ ” ณ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร พร้อมจัดวางตู้รับ
เรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ (ตู้แดง) หน้าอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  และขอแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่
ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ และเร่งรัดให้ความ 
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และเรื่องที่มีผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่า
เกี่ยวข้อง 

๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นรองประธานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์และเร่งรัดการ 
ให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และเรื่องที่มีผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่า
เกี่ยวข้อง เป็นผู้ช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินการตามท่ีปลัดมอบหมาย 
 



๒ 
 

๓. หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ 
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของส านักงานปลัด และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมี
เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่ / เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานปลัด อบต. 

๔. ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือ 
ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ของกองช่าง และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้ว เห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าพนักงานธุรการ
กองช่าง เป็นเจ้าหน้าที่ / เลขานุการช่วยเหลือและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
ช่าง 

๕. ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือ 
ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ของกองคลัง และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้ว เห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าพนักงานกรเงิน
และบัญชี เป็นเจ้าหน้าที่ / เลขานุการช่วยเหลือและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
คลัง 

๖. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ และเร่งรัดการให้ 
ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ของกองสวัสดิการสังคม และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้ว เห็นว่า
เกี่ยวข้อง โดยมีนักพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าหน้าที่ / เลขานุการช่วยเหลือและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม 
 โดยให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล มีอ านาจหน้าที่และวิธีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอืน่ใด 
จากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วท าการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

๒. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน 

๓. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ด าเนินการตามภารกิจที่ 
เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยค าหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับการนั้นได้  

๔. กรณีท่ีอาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วนราชการ 
เจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามค าร้องบางส่วนก็ได้ 
ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี 

๕. กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเหนือกว่า 
ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวนเรื่อง
ร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 
 
 



๓ 
๖. ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 

๖.๑ กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
๖.๒ กรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระส าคัญตามค าร้อง 

เฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่น าส่งเอกสารค าร้อง
ต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจ าเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี 
ทั้งนี้ หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย 

๗. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
๘. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ 

จัดจ้าง ) ดังนี้ 
๑. นางสาวบัณฑิตา    ไชยวังราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒. นายอ านาจ    ใยลีอ่าง  เจ้าพนักงานธุรการ 
๓. นางธันยนันท์  อุดมศาส์นติ  นักพัฒนาชุมชน 
๔. นางฐิติมา    พลสีดา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๕. นางสาวมนชญาต์  โตมุงคุณ  เจ้าพนักงานธุรการ 
โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่องและส่งเรื่องให้กับส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพ่ือ 

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    
๒. ปรับปรุงเอกสารค าขอในกระบวนงานต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการกรอก 

เอกสาร 
๓. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ 
๔. แจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่

ราชการได้ หากมีปัญหา อุปสรรค ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยทันที 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป

และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ) ประกอบด้วย 
๑. นางเพชรา     แก้วดี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ประธานคณะท างาน 
๒. นางสาวสุกัญญา   อ่อนจงไกร รองปลัด อบต.    คณะท างาน 
๓. นายจ ารัส    มั่งมี  ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน 
๔. นายคณพศ  วงวันศรี  หัวหน้าส านักปลัด   คณะท างาน 
๕. นางสาวจิตรดา  เมืองมุงคุณ ผู้อ านวยกองคลัง    คณะท างาน 
๖. นางณภาวดี  สัพโส  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  คณะท างาน 
๗. นายจักรภัทร  สมบัติมนต์ นิติกร     เลขานุการ 

 



๔ 
 
 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน / ร้อง
ทุกข์ ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาตาล ต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่  ๑๔   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
         ( นายวรินทร์    ตะประชุม ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


