
คำส่ังองคการบริหารสวนตำบลกุดคา 
ท่ี  027 / 2563 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข 

            ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 สั่ง ณ วันท่ี 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 

       วิมุตติ์  วิเชียรเครือ      
            ( นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ) 
                นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดคา 
 
 

                        

    ---------------------------------------------------------- 
   ดวย สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดทำบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

            เพื่อใหการจัดทำคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข ขององคการบริหารสวนตำบลกุดคา 
เปนไปตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำคูมือ ปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข ประกอบดวย 
             1. นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดคา    ประธานกรรมการ 
             2. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุดคา    กรรมการ 
             3. หัวหนาสำนักปลัด       กรรมการ 
             4. ผูอำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
            5. ผูอำนวยการกองชาง      กรรมการ 
             6. ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
  7. ผูอำนวยการกองสวัสดิการ สังคม    กรรมการ 
            7. นักจัดการงานท่ัวไป               กรรมการและเลขานุการ 

             ใหผู ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาขอมูล นำมากำหนดเปนคูมือการคูมือ
ปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข ขององคการบริหารสวนตำบลกุดคา เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ตอไป 



 

 

 

         

 

 

 

    
            

คำส่ังองคการบริหารสวนตำบลกุดคา 
ท่ี  019 / ๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจำศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

---------------------------------------------------------- 
  เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนไปอยาง

รวดเร็ว ถูกตอง และสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 ในการแกไขปญหาเรื่องขอรองเรียน รองทุกขตางๆ ของประชาชน ท่ีเก่ียวเนื่องกับการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลกุดคา จึงขอยกเลิกคำสั่งที ่ 123/2562 และแตงตั ้งคณะกรรมการ และ

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจำศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดังนี้   

  คณะกรรมการประจำศูนยรับเรื่องขอรองเรียนและรองทุกข 

 1. นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ ตำแหนง นายก อบต.กุดคา                 ท่ีปรึกษา 
2. นายประยูร  บัวชวย  ตำแหนง ปลัด อบต.กุดคา               ประธานกรรมการ 
3. นายณัฐวุธ  มัฆนาโส   ตำแหนง ผอ.กองชาง                 กรรมการ 
4. นางสาวสายรุง  วังคำแหง ตำแหนง ผอ.กองคลัง                 กรรมการ 
5. นางสมัตถะ  บานชื่น  ตำแหนง ผอ.กองสวัสดิการสังคม                กรรมการ 
6. นางสาวดิษญา  หลาบเพชร ตำแหนง ผอ.กองการศึกษาฯ                กรรมการ 

  7. นายจันทรดี  บุตรวาป  ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด      กรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการมีหนาท่ี  ดังนี้   
  1. พิจาณาเรื่องขอรองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนตำบลกุดคา และตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตางๆ  
  2. มอบหมายเจาหนาท่ีในสวนตางๆ แกไข หรือชวยเหลือ เรื่อง ขอรองเรียน รองทุกข 

3. ใหคำปรึกษาแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จัดทำทะเบียนการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข 
4. ใหเลขานุการ คณะกรรมการ มีหนาท่ีเรงรัด ติดตาม เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและรายงาน  

ปญหา อุปสรรค ตางๆ ใหคณะกรรมการทราบ   

 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ตอบปญหาขอรองเรียนและรองทุกข       

1. นายจันทรดี  บุตรวาป ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด รับรองเรียน รองทุกข เก่ียวกับ กฎ 

ระเบียบ กฎหมายตางๆ และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

/…2.นางสาวเทียนขวัญ   
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  2. นางสาวเทียนขวัญ  สุดโต ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไป รับรองเรียน รองทุกข เกี่ยวกับ

การดำเนินงานธุรการตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดคา และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัด    

และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  3. จาเอกอัครวัฒน  เหลาฝาย ตำแหนง เจาพนักงานปงกันและบรรเทาสาธารณภัย รับ

รองเรียน รองทุกข เกี่ยวกับขอน้ำอุปโภคบริโภค เหตุไฟไหม อุบัติเหตุสิ่งกีดขวาง และปฏิบัติกูชีพขององคการ

บริหารสวนตำบลกุดคา และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับสำนักงานปลัด    และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  3. นางสาวสายรุง  วังคำแหง ตำแหนง ผูอำนวยการกองคลัง รับรองเรียน รองทุกข เกี่ยวกับ 

เรื่องจัดซ้ือจัดจางตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดคา และงานท่ีไดรับมอบหมาย       

  4. นายเจษฎา  สิมลี ตำแหนง นักพัฒนาชุมชน รับรองเรียน รองทุกข เก่ียวกับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส งานสวัสดิการของผูสูงอายุ พิการ  ผูปายเอดส ผูดอยโอกาส และ   

ผูถูกทอดท้ิง ฯลฯ และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  5. นายพงษระพี  แกวยางนอก ตำแหนง นายชางโยธา รับรองเรียนและรองทุกข เกี่ยวกับ    

การขออนุญาตกอสราง ไฟฟาสาธารณะ งานภัยธรรมชาติที ่เกี ่ยวของกับทรัพยสิน โครงสรางพื ้นฐาน            

การกอสรางงานโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดคา และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกองชาง  และ

งานท่ีไดรับมอบหมาย 

  6. นางสาวภัททรษร  ชัยชนะ ตำแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได รับรองเรียน รองทุกข  

เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบำรุงทองท่ี ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการจัดเก็บรายไดอื่นๆ ขององคการ

บริหารสวนตำบลกุดคา และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  7. นางสาวชมพู  ผุดผอง ตำแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี รับรองเรียน รองทุกข 

เก่ียวกับการเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจายเงิน การเงินและบัญชีอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตำบล    กุด

คา และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

 สั่ง ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

                                                         วิมุตติ์  วิเชยีรเครือ         

         (นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ) 

                นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดคา 

 

 

 

 



 

 ประกาศองคการบริหารสวนตำบลกุดคา 
เรื่อง  ประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน รองทุกขขององคการบริหารสวนตำบลกุดคา 

 ประจำป 2562 
    ---------------------------------------------------------- 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 

                                                                วิมุตติ์  วิเชียรเครือ 

               (นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ) 
                  นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    
              

 ดวยสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทำบันทึกขอตกลง
ความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity  
Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

องคการบริหารสวนตำบลกุดคา ไดปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน รองทุกข ของ
องคการบริหารสวนตำบลกุดคา ประจำป 2562 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการรองเรียน   รอง
ทุกขใหเปนปจจุบัน จึงประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดังกลาวรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้
 



 

  

       

    
              

  ประกาศองคการบริหารสวนตำบลกุดคา 
เรื่อง  ประกาศชองทางรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข 

    ---------------------------------------------------------- 
เพื่อใหการบริหารราชการ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดคา ดำเนินไปดวยความถูกตอง 

บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบำบัดทุกขบำรุงสุข ตลอดจนแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตพื้นท่ี
ตำบลกุดคา ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรวดรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม และสอดคลอง
กับหลักเกณฑและแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการ
ทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดคา จึงได
จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว
เปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียน ไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการ
รองเรียน 

องคการบริหารสวนตำบลกุดคา จึงไดประกาศจัดตั้งศูนยรับเรื่องเรียน/รองทุกข โดยมีชองทาง
ในการรับเรื่องราวรองทุกข ดังตอไปนี้ 

๑. รองเรียนดวยตัวเอง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๒. รองเรียนผานตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  
๓. รองเรียนทางไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  
๔. โทรศัพท/โทรสาร ๐ 4218 0664 
5. รองเรียนทางเว็บไซต : www.kudkha.go.th 
6. รองเรียนทาง เฟสบุค : อบต.กุดคา 
7. รองเรียนทาง ไลน : อบต.กุดคา 

 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันท่ี 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 
                                                                                     วิมุตติ์  วิเชียรเครือ 

                       (นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ) 
            นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดคา 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 


	ที่  027 / 2563
	ที่  019 / ๒๕63
	เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


