
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

     ***************************** 
  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา 
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและ
ปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  จึงประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  โดยก าหนด
สถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก หมู่ที่  1๐  ต าบลขี้เหล็ก  
อ าเภอเมืองอาจสามารถ    จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน  ดังนี้ 

  1.ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ขี้เหล็ก  หมู่ที่ 1๐  ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอเมืองอาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข  04๓ – ๕๐๑๗๕๙ 
  ๓. ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก www.keelek.go.th 
  ๔. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเฟสบุค Fb:อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 

๕. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

 ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ร้องทุกข์ /ร้องเรียนและผู้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริตทุก
อย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
        
    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  เดอืน มกราคม  พ.ศ.25๖๑ 
                

                                                                      สุภาพ   สวัสดิ์พาณิชย์ 

                                   ( นางสาวสุภาพ   สวัสดิ์พาณิชย์ ) 

                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
          ปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขี้เหล็ก 
ที่  ๑๑ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  กำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง) 
และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบและติดตำมและประเมินผลคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่อง

ร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง) 
----------------------------------------- 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียน
ทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ  จัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เพ่ือให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุง
สุขแก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าที่  และโดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพ้ืนที่ จ านวน ๑๒ หมู่บ้านในเขตต าบลขี้เหล็ก  ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ดังนั้น เพ่ือประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการดังกล่าว  โดยเฉพาะในส่วนของการอ านวย
ความสะดวก  และตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  ๖๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน  ประกอบมาตรา  ๕๒ และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” ณ 
ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขี้เหล็ก อ ำเภออำจสำมำรถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมจัดวางตู้รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ตู้แดง) ณ หน้าอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  และขอแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ตาม
ต าแหน่งดังต่อไปนี้  

๑.  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดังนี้ 
  ๑.๑ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขี้เหล็ก  เป็นประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ และเร่งรัด
การให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล, พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง 

๑.๒ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขี้เหล็ก  เป็นรองประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และ
เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร, 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็น
ว่าเกี่ยวข้อง เป็นผู้ช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินการ หรือที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย 

 
 

/๑.๓ หัวหน้าส านักปลัด... 
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          ๑.๓ หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขี้เหล็ก  เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของส านักงานปลัด และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้ว
เห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมี นิติกร เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานปลัดฯ 
  ๑.๔ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของส่วนโยธา และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมี นำยช่ำง
โยธำ  เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง 
   ๑.๕ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองคลัง และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมี หัวหน้ำฝ่ำย
กำรเงิน  เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง 
   ๑.๖ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้
ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้ว
เห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมี นักวิชำกำรศึกษำ เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ 
  ๑.๗  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัด
การให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองสวัสดิการสังคม และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่า
เกี่ยวข้อง โดยมี นักพัฒนำชุมชน เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม 
  ๑.๘ ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรเกษตร  เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัด
การให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองสวัสดิการสังคม และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่า
เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้ช่วยนักวิชำกำรเกษตร เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของกองส่งเสริมการเกษตร   

 

  โดยให้  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขี้เหล็ก  มีอ านาจหน้าที่และวิธีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑. รับเรื่องราวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหา
อ่ืนใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วท าการประเมิน วิเคราะห์  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
  ๒. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ  หากเป็นบัตรสนเท่ห์  ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน  กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน 
  ๓.  ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก   ด าเนินการตามภารกิจ            
ที่เก่ียวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยค าหรือข้อมูลเอกสารหลักฐานใด ๆ  เพ่ือประโยชน์
ส าหรับการนั้นได ้
  ๔. กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี  หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามค าร้องบางส่วนก็ได้  
ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี 
          ๕. กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
เหนือกว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวน
เรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 

/๖. ให้พิจารณา... 
 
 



-๓- 
  ๖. ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง  ดังนี้ 

๖.๑  กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
๖.๒  กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระส าคัญตาม     ค า

ร้องเฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่น าส่งเอกสาร  ค าร้อง
ต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจ าเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การคุ้มครองผู้ร้อง เป็นพิเศษราย  กรณ ีทั้งนี้ 
หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย 
  ๗.  รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  ๘.  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

  ๒.  เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน
จัดซื้อจัดจ้ำง)  ดังนี้ 

๒.๑  นางสาวเบญจมาภรณ์  วิเศษโวหาร ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
๒.๒  นางสาวหทัยทิพย์  สุวะศรี  ต าแหน่ง นิติกร 
๒.๓  นางโสภิณ   จิตไพศาล  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒.๔  นางรัตน์ดา  จันทะสอน  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
๒.๕  นางสาวล าพูน  หมุนอุดม  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒.๖  นายการุญ   จิตไพศาล   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
๒.๗  นายธีระพงษ์  หมั่นหนองทุ่ม ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
๒.๘  นางสาวสุกัญญา  จันทะบุรม ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
๒.๙  นางสาวกิตติยา  เวียงสิมมา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

              โดยมีหน้ำที่  ดังนี้  
  ๑.  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ลงทะเบียน  แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
  ๒.  ปรับปรุงเอกสารค าขอในกระบวนงานต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการกรอก
เอกสาร 
  ๓.  ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ 
  ๔.  แจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ  ภายใน  ๑๕  วัน   
  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหาย
แก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยทันที 

  ๓.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (เรื่องร้องเรียน
ทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง) ประกอบด้วย 
 

๑. นางสาวสุภาพ  สวัสดิ์พาณิชย์  ปลัด อบต.   ประธานคณะท างาน 
๒. นางศุวภาภรณ์  ค าหงษา  รองปลัด อบต.            คณะท างาน 
๓. นายทรงพล  จันทะสอน  ผู้อ านวยการกองช่าง           คณะท างาน 
๔. นางเบญญาภา  บุญชาโด  ผู้อ านวยกองคลัง            คณะท างาน 
๕. นายเนติ  โอปาก   ผู้อ านวยการกองการศึกษา         คณะท างาน 
๖. นายคุณาวุฒิ   วรงค์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  คณะท างาน 
๗. นางวรรณพร   สุนทรวัฒน์  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร  คณะท างาน 
๘. นางสาวกันจะนา   เงินมีศรี  หัวหน้าส านักปลัด             เลขานุการ 

 
/ ให้คณะกรรม... 
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    ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข ์ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก
ต่อไป 

     ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง  ณ  วันที่   ๒๒  เดือน  มกราคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
                                          สุภาพ   สวสัดิ์พาณิชย์ 

( นางสาวสุภาพ   สวัสดิ์พาณิชย์ ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
            ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก                 

 
 
 

 
 
 
 
 
    

 
 

 
 
 

 
 
 


