
 

 

 

 

 

 

 

ค าส่ังเทศบาลต าบลท่าช้าง 
ท่ี    151 /2563 

เรื่อง  จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่าช้าง 
และแต่งต้ังกรรมการประจ าศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่าช้าง 

…………………………………….. 
 

  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 96/2557 เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง การจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่นโดยอยู่ภายใต้ก ากับดูแลของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2560 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ
กับการเร่งรัดการด าเนินการตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีผลเป็นท่ียุติด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม 
เทศบาลต าบลท่าช้างจึงจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการรับข้อมูลข่าวสาร 
ให้ค าปรึกษา รับเรื่องเกี่ยวกับความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่าช้าง ดังนี้ 

1. ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง  ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
5. เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์  กรรมการ 

  โดยให้คณะท างานมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่าช้าง จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับ

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องเกี่ยวกับความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอนและแนวทางดังต่อไปนี้ 

1.1   ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์มีดังนี้ 
- ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ เทศบาลต าบลท่าช้าง 
- ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 044-321422 ต่อ 13 
- ร้องเรียนเป็นหนังสือถึงนายกเทศมนตรีต าบลท่าช้างหรือศูนย์ด ารง

ธรรมเทศบาลต าบลท่าช้าง เลขท่ี 222 หมู่ 14 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 

- ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.thachangkorat.go.th 
- ร้องเรียนผ่านอีเมล์ www.thachangkorat.hotmail.com 
- ร้องเรียนผ่าน Facebook เพจ เทศบาลต าบลท่าช้าง  

1.2 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

http://www.thachangkorat.go.th/
http://www.thachangkorat.hotmail.com/


1.2.1 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่าช้างรับเรื่องราวจาก
ช่องทางต่างๆ ตามข้อ 1.1 แล้วเสนอเรื่องถึงนายกเทศมนตรี
ต าบลท่าช้าง 

1.2.2 เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลท่าช้างส่ังการแล้ว ให้ศูนย์ด ารงธรรม
เทศบาลต าบลท่าช้างแจ้งส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
โดยให้รายงานผลภายใน 15 วันพร้อมท้ังแจ้งผู้ร้องเรียนร้อง
ทุกข์ให้ทราบเป็นหนังสือ 

1.2.3 เมื่อส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการ ศูนย์ด ารง
ธรรมเทศบาลต าบลท่าช้างจะเสนอนายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง
เพื่อยุติเรื่อง / ให้ด าเนินการเพิ่มเติม / ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ี
เห็นสมควร 

1.2.4 หากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไม่รายงานผลโดยไม่แจ้งปัญหา / 
อุปสรรค หรือขอขยายเวลาด าเนินการ ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาล
ต าบลท่าช้างจะด าเนินการดังนี้ 

- ติดตามให้รายงานผลภายใน 10 วัน 
- แจ้งเตือนครั้งท่ี 1 ให้รายงานผลภายใน 10 วัน 
- แจ้งเตือนครั้งท่ี 2 ให้รายงานผลภายใน 7 วัน 

หากครบก าหนดการแจ้งเตือนครั้งท่ี 2 แล้วยังไม่รายงานผล จะ
เสนอนายกเทศมนตรีต าบลท่าช้างเพื่อพิจารณาด าเนินการทางวินัย
แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

1.2.5 เมื่อปัญหาการร้องเรียนได้รับการแก้ไขแล้ว นายกเทศมนตรี
ต าบลท่าช้างจะพิจารณาส่ังยุติเรื่อง พร้อมท้ังแจ้งผู้ร้องเรียนให้
ทราบหรือรายงานส่วนราชการท่ีส่งเรื่องให้ด าเนินการทราบ 

1.2.6 กรณีเรื่องร้องเรียนมีปัญหาในการแก้ไขระดับนโยบาย ซึ่ง
เทศบาลต าบลท่าช้างหรือส่วนราชการได้ด าเนินการเต็ม
ความสามารถแล้ว หรือปัญหานั้นจะต้องด าเนินการตามรูปแบบ 
ขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระส าคัญท่ีกฎหมายบัญญัติให้
กระท า ก็ให้ด าเนินการตามก าหนดเวลานั้นจนกว่าจะเสร็จส้ิน
และได้ข้อยุติ หรือกรณีท่ีศูนย์ด ารงธรรมเห็นว่าผ็เรียนร้องทุกข์มี
หลักประกันความเป็นธรรมหรือได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
ปัญหาความเดือดร้อนหรือความเสียหายแล้ว จะเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้างเพื่อยุติเรื่องก็ได้ 

1.3 กรณีท่ีศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่าช้างได้รับเรื่องราวร้องเรียนร้อง
ทุกข์ แต่พิจารณาแล้วเป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี แต่เป็นเรื่องใน
อ านาจหน้าท่ี แต่เป็นเรื่องในอ านาจหน้าท่ีหน่วยงานอื่น ๆ ให้ส่งเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานท่ีมีอ านาจนั้นและติดตามผลการ
ด าเนินการจนกว่าจะได้ข้อยุติตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแนวทางในการจัดบริการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ในการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 



ฉบับลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2558 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
12 กันยายน 2560 

1.4 การรายงานผลการด าเนินการ ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยสรุปสาระส าคัญเพื่อประกอบการ
พิจารณาของนายกเทศมนตรี ดังนี้ 

1.4.1 ข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาระส าคัญ และภาพประกอบ (ถ้ามี) 
1.4.2 ข้อกฎหมายท่ีใช้ในการวินิจฉัยตามข้อร้องเรียน 
1.4.3 ความเห็นของส่วนราชการและเหตุผลสนับสนุน (ควรยุติเรื่อง

หรือด าเนินการต่อไปด้วยเหตุใด/มีปัญหาและอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขอย่างไร) ท้ังนี้หากรายงานของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นเพียงการส่งเอกสารแนบ  ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่า
ช้างจะส่งเรื่องให้พิจารณาใหม่ 

ท้ังนี้ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามรายละเอียดในคู่มือกระบวนการด าเนินงานต่อเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลท่าช้าง เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง  ณ  วันท่ี  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 

     
        (นางจุรีพร  เศวตอมรกุล)  

            นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


