คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
ที่ 10 / ๒๕64
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
--------------------------------------เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ ของประชาชน ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์รับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
คณะกรรมการประจาศูนย์รับเรื่องข้อร้องเรียนและร้องทุกข์
1. นายสุเทพ ภักดีโชติ
ตาแหน่ง นายก อบต.บ้านลานาว
ที่ปรึกษา
2. นายประจักษ์ พันนาสี
ตาแหน่ง ปลัด อบต.บ้านลานาว
ประธานกรรมการ
3. นายวรเดช รักต์ยศ
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านลานาว
กรรมการ
4. นางชะบา ศรีอ่อน
ตาแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯ
กรรมการ
5. นายสมคิด เกื้อกูล
ตาแหน่ง ผอ.กองช่าง
กรรมการ
5. นายสุขอนันต์ พรหมศร
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจาณาเรือ่ งข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ แก้ไข หรือช่วยเหลือ เรื่อง ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบ จัดทาทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
4. ให้เลขานุการ คณะกรรมการ มีหน้าทีเ่ ร่งรัด ติดตาม เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบและรายงาน
ปัญหา อุปสรรค ต่างๆ ให้คณะกรรมการทราบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตอบปัญหาข้อร้องเรียนและร้องทุกข์
1. นายสุขอนันต์ พรหมศร ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับ กฎ
ระเบียบ กฎหมายต่างๆ และงานที่ได้รบั มอบหมาย
2. นางสาวนัยนา รักเกื้อ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานธุรการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานปลัด
และงานที่ได้รับมอบหมาย
3. นางชะบา ศรีอ่อน ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับ เรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว และงานที่ได้รับมอบหมาย
/4. นางอุทัยทิพย์ มโนสวัสดิ์...

-๒4. นางอุทัยทิพย์ มโนสวัสดิ์ ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส งานสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ พิการ ผู้ป่ายเอดส์ ผู้ดอ้ ยโอกาส และ
ผู้ถูกทอดทิง้ ฯลฯ และงานที่ได้รบั มอบหมาย
5. นางปิยะนาฎ ชายชาติ ตาแหน่ง นายช่างโยธา รับร้องเรียน/ร้ องทุกข์ เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตก่อสร้าง ไฟฟ้าสาธารณะ งานภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างงาน
โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง และงานที่ได้รับ
มอบหมาย
6. นางวราภรณ์ สืบ พันธุ์ ตาแหน่ ง เจ้าพนัก งานจัด เก็ บ รายได้ รับ ร้ องเรียน/ร้อ งทุ ก ข์
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการจัดเก็บรายได้อื่นๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานาว และงานที่ได้รับมอบหมาย
7. นางสาววาสนา เขี้ยวแก้ว ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับร้องเรียน/ร้องทุกข์
เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเงินและบัญชีอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ลานาว และงานที่ได้รับมอบหมาย
8. จ.อ.พงษ์ พ จน์ ค าบุ ญ ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ และงานที่ได้รับ
มอบหมาย
9. นางมลธิรา ศรีสงคราม ตาแหน่ง นักวิชาการศึก ษา รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านการ
บริหารการศึกษา ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 7 ศูนย์ เกี่ยวกับงานบุคลากร งานอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานวิชาการ กิจกรรมตามหลักสูตร และงานที่
ได้รับมอบหมาย
10. นางสาวฐิ ติ วรดา เทศภูมิ พนั ก งานจ้ างตามภารกิ จ ต าแหน่ง ผู้ ช่ วยเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุข รับ ร้อ งเรียน/ร้องทุก ข์เ กี่ยวกั บงานสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค การขอ
ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการตลาด งานด้านสิ่งแวดล้อมและงานที่
ได้รับมอบหมาย
11. นายอานนท์ ศรีเทพ ตาแหน่ง นิติกร มีหน้าที่ประสานการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การอุทธรณ์ การส่งเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจน
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว

