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เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
**************************
ตำมที่ ค ณะรั ก ษำควำมสงบแห่ งชำติ ได้ มีป ระกำศฉบั บ ที่ 96/2557 ลงวัน ที่ 18 กรกฎาคม
2557 ให้ จั ดตั้งศูน ย์ ดารงธรรมจั งหวัด เพื่ อทาหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และเพื่อให้
การดาเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอานาจแห่งประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่ งช าติ ฉบั บ ที่ 96/2557 ลงวัน ที่ 18 กรกฎาคม 2557 และมาตรา 57 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริห ารส่วนตาบลเกยไชยจึงได้ จัดตั้ง “ศูนย์ดารง
ธรรม องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลเกยไชย” ขึ้น ณ ที่ ท าการองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเกยไชยตั้งอยู่เลขที่ 159
หมู่ที่ 3 ตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีอา หน้าในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ อ ยู่ ในอ านาจหน้ า ที่ การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร ให้ ค าปรึ ก ษา รั บ เรื่ อ งปั ญ หาความต้ อ งการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน และทาหน้ าที่เป็นศูนย์บริการ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 และเพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทาง ดังต่อไปนี้
1.1 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ มีดังนี้
- ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือศูนย์ดารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกยไชย 159 หมู่ที่ 3 ตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ 60120
- ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5628 2784
- จดหมายหรือหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือศูนย์ดารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกยไชย 159 หมู่ที่ 3 ตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์
- ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
http://www.keoychai.go.th
1.2 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
1.2.1 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์จากช่องทางต่างๆ ตามข้อ 1.1 แล้วเสนอเรื่องถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
- 2 -/1.2.2...

-21.2.2 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย สั่งการแล้วให้ศูนย์ดารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกยไชย แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ โดยให้รายงานผลภายใน ๑๕ วันพร้อมทั้งแจ้งผู้ร้อง
ทราบ
1.2.3 เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการ ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย จะเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชยเพื่อพิจารณาสั่งยุติเรื่อง/ให้ดาเนินการเพิ่มเติม/
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
1.2.4 หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รายงานผล โดยไม่แจ้งปัญหา/อุปสรรค/หรือขอขยาย
เวลาดาเนินการ ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชยจะดาเนินการ ดังนี้
- ติดตามให้รายงานผลภายใน 10 วัน
- แจ้งเตือนครั้งที่ 1 ให้รายงานผลภายใน 10 วัน
- แจ้งเตือนครั้งที่ 2 ให้รายงานผลภายใน 7 วัน
หากครบกาหนดแจ้งเตือนครั้งที่ 2 แล้ว ยังไม่รายงานผลดาเนินการจะเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกยไชยเพื่อพิจารณาดาเนินการทางวินัยแก่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป
1.2.5 เมื่อปัญหาตามข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขแล้ว นายกองค์การบริหารส่ว นตาบล
เกยไชยจะพิจารณาสั่งยุติเรื่อง พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องหรือรายงานส่วนราชการที่ส่งเรื่องให้ดาเนินการทราบ
1.2.6 กรณี เรื่องร้องเรียนเป็นปัญหาระดับนโยบาย ซึ่งตาบลเกยไชยหรือส่วนราชการ
ได้ ด าเนิ น การเต็ ม ขี ด ความสามารถแล้ ว หรือ ปั ญ หานั้ น เข้ าสู่ ก ระบวนการที่ มี ขั้ น ตอนตามกฎหมายก าหนดไว้
โดยเฉพาะแล้ ว หรื อ ปั ญ หาซึ่ ง ศู น ย์ ด ารงธรรมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเกยไชยพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ร้ อ งมี
หลักประกันความเป็นธรรมหรือได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา ปัญหาความเดือดร้อนหรือความเสียหายแล้ว ศูนย์ดารง
ธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย จะเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณายุติเรื่อง
1.3 การรายงานผลการดาเนินการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ โดยสรุปสาระสาคัญเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
1.3.1 ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสาคัญ และภาพประกอบ (ถ้ามี)
1.3.2 ข้อกฎหมาย (ถ้ามี)
1.3.3 ความเห็นของหน่วยงาน และเหตุผลสนับสนุน (ควรยุติเรื่อง/ดาเนินการต่อไปด้วย
เหตุผลใด/มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างไร) ทั้งนี้หากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงการส่ง
เอกสารแนบ ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย จะส่งเรื่องคืนเพื่อให้ดาเนินการใหม่
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

(นำยปัญญำ คล้ำยแจ้ง)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย

