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คํานํา 

       คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) 
ของเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงินจัดทําขึ้น เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดานรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ผาน
ศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน ทั้งในเรื่องรองเรียนทั่วไปและรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง 
ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได 
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปน ศนูยกลาง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ 
ประชาชนไดรับการ อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ 
สม่ําเสมอ ทั้งนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ ตอบสนองความตองการ
และความคาดหวังของผูรับบริการจําเปนตองมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

คณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน 



สารบญั 
เรื่อง 

คํานํา 
สารบัญ 
บทที่ 1 บทนํา 

   หลักการและเหตุผล 
   วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
   การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนเรื่องราวเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน 
   ขอบเขต 
    1.กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป 
    2. กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 
   สถานที่ตั้ง 
   หนาที่ความรับผิดชอบ 
บทที่ 2 ประเด็นที่เก่ียวของกับการรองเรียน 
   คําจํากัดความ 
   ชองทางการรองเรียน 
บทที่ 3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ภาคผนวก 
   แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง) (แบบคํารองเรียน๑) 
   แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท) (แบบคํารองเรียน.๒) 
   แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน (ตอบขอรองเรียน 1) 
   แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน (ตอบขอรองเรียน 2) 
   การกรอกขอมูลรองเรียนผานเว็บไซตของเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

               ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการ
ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการ อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ สม่ําเสมอ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน Integrity 
and Transparency Assessment (ITA) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน
(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
               จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการ
จัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
2. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
 
         1. เพ่ือใหเจาหนาที่เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงินใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวรองเรียน 
รองทุกข หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
         2. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของ เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน มีขั้นตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
         3. เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
         ๔. เพ่ือเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงินทราบกระบวนการ 
         ๕. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ ขอรองเรียนที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

              ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่องการจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกองคกร จัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถ่ิน โดยใหศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน อยูภายใตกํากับ
ดูแลของศูนยดํารงธรรมอําเภอปาแดด และศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงราย จัดตั้งเพ่ือเปนศูนยในการรับเรื่องราว
รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการ และ ขอเสนอแนะของประชาชน 

3. การจัดตั้งศูนยรับเร่ืองรองเรียนเรื่องราวเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน 
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4. ขอบเขต 
 
   1. กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป 

            1.1. สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
           1.2. ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจากศนูยบริการ 
           1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน ปรึกษากฎหมาย,ขออนุมัติ/อนุญาต, 
ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง 
           1.4. ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ 
           1.5. เจาหนาที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ 
           กรณีขอรองเรียนทั่วไป เจาหนาทีผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที ่    
ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ 
                 - กรณขีออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการ
ตองการทราบ และดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสานักงานปลัด หรือหนวยงานผูรับผิดชอบ เปนผูพิจารณาสง
ตอใหกับหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน 
                - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาที่เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน จะใหขอมูลกับผูขอรับ
บริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรือ่งดังกลาวไว และหัวหนา
หนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตอไปภายใน 1-2 วนั 
                - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสใหผูขอรับการบริการรอการติดตอกลับหรือ
สามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน 15 วัน ให
ติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน โทรศพัท 053-602836 

2. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

 2.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
 2.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก
เจาหนาที่รับผิดชอบ 
 2.3 แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลัง เพ่ือเสนอเรื่อง
ใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็น 
     - กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให ขอมูลกับผู
ขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือ
วายุต ิ
     - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข /แจงเบาะแส เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบของ
เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบและ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอ
ใหกับหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน 
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             - กรณี ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจาง ใหผูขอรับการบริการ รอการติดตอกลับหรือ
สามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใน 15 วัน 
ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน โทรศัพท 053-602836 

5. สถานที่ตั้ง 

      ตั้งอยู ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน 222  หมูที่ 2 ถนนพะเยา-ปาแดด  ตําบลศรีโพธิ์เงิน 
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย  

6. หนาที่ความรับผิดชอบ 

เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับ เรื่องปญหาความ
ตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน 



บทท่ี 2 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการรองเรียน 

คําจํากัดความผูรับบริการ 

 หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 
  - ผูรับบริการ ประกอบดวย 
  - หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
  * หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่อ อยางอื่น องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึง องคกรอิสระ องคการมหาชน หนวยงานในกากับของรัฐและ
หนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
  ** เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวและผูปฏิบัติงาน
ประเภทอ่ืน ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะ เปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งให
ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
  - บุคคล/หนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ 
  - ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส 
  - ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
  - ผูคากับหนวยงานของรัฐ 
  - ผูมีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางออมจาก
การดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนใน ชุมชน/หมูบานเขตตําบลศรโีพธิ์เงิน 
การจัดการขอรองเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 
 

ผูรองเรียน หมายถึง ประชาชนท่ัวไป / ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศนูยรับเรื่องรองเรียน เทศบาลตําบล
ศรีโพธิ์เงนิผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/
การ ชมเชย/การรองขอขอมูล 

ชองทางการรับขอรองเรียนหมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง 
รองเรียน ทางโทรศัพท/ เว็บไซต/ Face Book/ Line (ศูนยรับฟงปญหา) 

 

เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
ขอรองเรียน หมายถึง แบงเปนประเภท 2 ประเภทคอื เชน 

   - ขอรองเรียนทั่วไป เชน เรื่องราวรองทุกขทั่วไปขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
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              คําชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูล การรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพและการ ใหบริการของหนวยงาน 
              - การรองเรียนเก่ียวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 
คารองเรียนหมายถึง คาหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่ศนูยรับเรื่อง 
              รองเรียน/รองทุกข หรือระบบการรับคํารองเรียนเอง มีแหลงท่ีสามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียด
อยางชัดเจนหรือมีนัยสําคัญที่เชื่อถือได 
              การดําเนินการเรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีไดรับ ผานชองทางการรองเรียนตางๆ 
มาเพ่ือทราบ หรอืพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที ่
              การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนที ่
ไดรับใหไดรับการแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน 
 

ชองทางการรองเรียน 
2.1 ผานทางสานักงานปลัด 
    1) Banner รับเรื่องรองเรียนผานหนา http://siphongoen.go.th/index.php 
    2) รองเรียนผานตู /กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
    3) ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
    4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
    5) ศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
    6) โทรศัพท 053-602836 
    7) ขาวจากสื่อสิ่งพิมพ 
    8) Email ของหนวยงาน 
    9) รองเรียน Line (ศูนยรับฟง ปญหา) 
    10) รองเรียนทาง Face book 



บทที่ 3 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรยีน/รองทุกข 

๑.รองเรยีนดวยตนเอง 

๒.รองเรยีนผานเว็บไซต เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน 

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

๓.รองเรยีนทางโทรศัพท 

๔.รองเรยีนทาง Face book 

๕.รองเรยีน Line (ศูนยรับฟง ปญหา) 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน 
เทศบาลตาํบลศรีโพธิ์เงิน ทราบ (๑๕วนั) 

ยุติ ไมยุต ิ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน 
รองทุกขทราบ 

ไมยุตแิจงเรื่องผู 
รองเรียน รองทุกข 
ทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผล 
ใหอําเภอปาแดด ทราบ 



บทท่ี 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
1 จัดตั้งศนูย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 
2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
3 แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงนิ ทราบ เพ่ือความสะดวกในการ ประสานงาน 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆโดยมีขอปฏิบัติ

ตามที่กําหนด ดังนี้ 

ชองทาง 

รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยดํารงธรรม 
เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน 
รองเรียนผานเว็บไซต  
เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน 
รองเรียนทางโทรศัพท 
(๐53 )602-836 
รองเรียนทาง Face book 
รองเรียน Line (ศูนยรับฟง ปญหา) 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบ 
ชองทาง 

ทุกครั้งที่มี 
ผูรองเรียน 
ทุกวัน 

ทุกวัน 

ทุกวัน 
ทุกวัน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับขอรองเรียนเพื่อ 

ประสานหาทางแกไข 

ภายใน ๑-2 วันทําการ 

ภายใน ๑-2 วันทําการ 

ภายใน ๑-2 วันทําการ 

ภายใน ๑-2 วันทําการ 
ภายใน ๑-2 วันทําการ 

หมายเหตุ 

- 

- 

- 
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ภาคผนวก 
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แบบคํารอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน (ดวยตนเอง) 

(แบบคํารองเรียน ๑)
 
  
 
 

ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน 

วันท่ี.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง ............................................................................................................................................... 

เรียน นายกเทศมนตรี ตําบลศรีโพธิ์เงิน 
 
                            ขาพเจา............................................... อายุ..............ป อยูบานเลขที.่................... หมทูี.่..................................... 
ตําบล.................................... อําเภอ…………......................... จังหวดั............................ โทรศัพท.................................................. 

อาชีพ.................................................................ตาํแหนง................................................................................................................ 

ถือบัตร........................................................................เลขท่ี..................................................................................................................... 
ออกโดย............................................วนัออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ..................................................................... 
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพ่ือใหเทศบาลตําบลศรโีพธิ์เงิน พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
                            ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรยีนตามขางตนเปนจริง และยินดรัีบผิดชอบทั้ง 
ทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 

           โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถามี) ไดแก 
๑) ............................................................................................................................. จํานวน.............ชุด 
๒) ............................................................................................................................. จํานวน.............ชุด 
๓) ............................................................................................................................. จํานวน.............ชุด 
๔) ............................................................................................................................. จํานวน.............ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนนิการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ) ................................................ 
           (............................................) 
                 ผูรองทุกข/รองเรียน 
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แบบคํารอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน (โทรศพัท) 

(แบบคํารองเรียน.๒) 

ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
เทศบาลตาํบลศรีโพธิ์เงิน 

วันท่ี.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง ............................................................................................................................................... 

เรียน นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลศรโีพธิ์เงิน 

                            ขาพเจา............................................... อายุ.........ป อยูบานเลขท่ี...................... หมูที…่…………………………...... 
ถนน................................ตาํบล........................ อําเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท……………… 

..................................อาชีพ............................................ตําแหนง........................................................................................................ 
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพ่ือใหเทศบาลตําบลศรโีพธิ์เงินพิจารณาดาํเนินการชวยเหลือ 
หรือแกไขปญหาในเรื่อง………................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 โดยขออาง................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 
                            ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรยีนตามขางตนเปนจริง และ จนท.ไดแจงให 
ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองท่ีไมสุจรติอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผูรับเรื่อง 
    (...........................................) 
วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ............... 
เวลา..................................................................... 
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แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

ที่ ชร 57101(เรื่องรองเรยีน) /............... 

(ตอบขอรองเรียน 1) 

เทศบาลตาํบลศรีโพธิ์เงิน 
หมูที่ 2 ตําบลศรโีพธิ์เงิน อําเภอป่าแดด 

จังหวัดเชียงราย  57190   

วันท่ี.......เดือน...................... พ.ศ.......... 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

โดยทาง ( 

  ตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรยีนเทศบาลตําบลศรโีพธิ์เงนิ 
) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท 

( ) อื่นๆ .................................................................................................................................. ...................................................... 

ลงวันท่ี....................................... เก่ียวกับเรื่อง..............................................................................................................…………… 

……………………………………………………………………………………………นัน้ 

                        เทศบาลตําบลศรีโพธิเ์งิน ไดลงทะเบียนรบัเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไวแลว 
ตามทะเบยีนรับเรื่อง เลขรับที่..........................................ลงวนัที่......................................................และเทศบาลตาํบลศรีโพธิ์เงิน           
ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 
                        ( ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลศรโีพธิ์เงนิ และไดมอบหมาย 
ให……………………................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 
                        ( ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงนิ และไดจัดสงเรื่อง 
ให........................................................................................ซึงเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวของดาํเนินการตอไปแลวท้ังน้ี ทาน
สามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึง่ 
                        ( ) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตไิวเปนการเฉพาะแลว ตาม 
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและ 
วิธีการท่ีกฎหมายนัน้บัญญัติไวตอไป 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

สานักงานปลัด เทศบาล 
งานกฎหมายและคด ี
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน) 
โทร. ๐53-602836 
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แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

ที่ ชร 57101 (เรื่องรองเรียน) /............... 

(ตอบขอรองเรียน 2) 

เทศบาลตาํบลศรีโพธิ์เงิน 
หมูที่ 2 ตําบลศรโีพธิ์เงิน อําเภอป่าแดด 

จังหวัดเชียงราย  57190   
 

วันท่ี .......เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง หนังสือ เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน ที่ ชร 57101/............................. ลงวนัที่.............................................. 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ............................................................................................................................................................................. 
 ๒. ........................................................................................................................... ........................................................ 

 ๓. .................................................................................................................................................................................... 

ตามที่เทศบาลตําบลศรโีพธิ์เงิน (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดแจงตอบรบัการรับเรื่องรอง 
ทุกข/รองเรียนของทานตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว นั้น 

                            เทศบาลตาํบลศรโีพธิ์เงินไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที ่
เก่ียวของตามประเด็นที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดย 
สรุปวา……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.................................................................................................................................................... ...................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี ้
ทั้งน้ี หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

สานักงาน ปลัดเทศบาล 
งานกฎหมายและคด ี
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน) 
โทร. ๐53-602836 
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การกรอกขอมูลรองเรียนผานเว็บไซตของเทศบาลตาํบลศรีโพธิ์เงนิ 

ขนัตอนการกรอกขอ้มลูรอ้งเรยีนทางเวป็ไซด ์

 1.เขาเว็บไซต http://siphongoen.go.th/index.php 

 2.เลือกเมนูหลัก 
 3.เมนูมมุขวามือ เลือกเมนูรองเรยีน 
 4.พิมพรายละเอียด ขอความที่ประสงคจะรองทุกข 
 5. ชองรองทุกขโดย : ใหกรอกชื่อผูรูทุกข รองเรียน 
 6.ชองกรอกรหัสประจําตัวประชาชน 13 (หลัก) 
 7. กรอกชองโทรศัพท 
 8. กรอกอีเมล 
 กดปุมสงคํารองทุกข 
หมายเหตุหากกรอกขอมูลไมครบ ระบบจะไมสงขอมูลหรือไมรับขอมูล 



ภาคผนวก 



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน 
ที่ 302 /๒๕๕๘ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทาคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข 
(เรื่องรองเรียนท่ัวไปและเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง) 

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน 
---------------------- 

            ตามหนังสืออําเภอภูเวียง ดวนที่สุ ด ที่ สร 0023.14/ว 754 ลงวัน ที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง การ
ประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 ไดแจงวา สานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทาบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity  Assessment) และ
ดัชนี วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
            เพื่อให การจัดทําคูมือ ปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่ว ไปและเรื่องรองเรียนการ
จัดซื้อจัดจาง)  
ขององคการบริหารสวนกุดขอนแกนเปนไปตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือ ปฏิบัติงานดานการ
รองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่ว ไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) ประกอบดวย 
            1. นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน   ประธานกรรมการ 
            2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน   กรรมการ 
            3. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน   กรรมการ 
            4. หัวหนาสานักปลัด อบต.     กรรมการ 
            5. ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
            6. ผูอํานวยการกองชาง      กรรมการ 
            7. หัวหนาสวนการศึกษาฯ     กรรมการ 
            8) นิตกิร       กรรมการและเลขานุการ 
            ใหผูไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาขอมูล นามากําหนดเปนคูมือการคูมือปฏิบัติงาน
ดานการรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนท่ัวไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) ขององคการบริหารสวนตําบล
กุดขอนแกน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 
          ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                 สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๘  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                          (ลงชื่อ) 
                                  (นายประยูร  พรมนนท) 
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน 



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน 
ที่ 303/๒๕๕8 

เรื่อง การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนท่ัวไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง) 
และมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

(เรื่องรองเรียนท่ัวไปและเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง) 
................................................................ 

              ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน ท่ี 302 /๒๕๕๘ ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทาคูมือ ปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียน
จัดซื้อจัดจาง) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน เพ่ือ ให บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข บํารุงสุข แก
ประชาชนภายในกรอบอํานาจหนาท่ี และโดยที่องคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน เปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีภาระหนาที่รับผิดชอบพื้นที่ จานวน 9 หมูบานในเขตตําบลกุดขอนแกน ซึ่ง ไดดาเนินการปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติราชการในสวนที่เก่ียวของมาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและใหเปนไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
            ดังนั้น เพ่ือประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินการดังกลาว โดยเฉพาะในสวนของการ
อํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 69/1 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน จึงไดจัดตั้ง “ศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข” ณ สานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
พรอมจัดวางตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข (ตูแดง) ณ หนาอาคารที่ทาการองคการบริหารสวนตําบล 
กุดขอนแกน และขอแตงตั้งใหเจาหนาที่ตามตําแหนงดังตอไปนี้ 
   เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข ดังนี้ 
   1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานศูนยรับเรื่องเรียน/รองทุกขและเรงรัดการใหความชวยเหลือขอ
รองเรียน/รองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน เก่ียวกับคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล, พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดลุพินิจแลวเห็นวาเก่ียวของ 
   2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนรองประธานศูนยรับเรื่องเรียน/รองทุกขและเรงรัดการใหความ
ชวยเหลือขอรองเรียน/รองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน เก่ียวกับคณะผูบริหาร,สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล, พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวา
เก่ียวของ เปนผูชวยเหลือปลัดองคการบริหารสวนตําบลในการดาเนินการ ทุกปลัดมอบหมาย 
   3. หัวหนาสานักปลัด เปนเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขและเรงรัดการใหความชวยเหลือขอรองเรียน/
รองทุกขของสานักงานปลัด และเรื่องท่ีผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวาเกี่ยวของ โดยมีเจาพนักงานธุรการ เปน
เจาหนาที่/เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสานักงานปลัดฯ 



    3. ผูอํานวยการกองชาง เปนเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขและเรงรัดการใหความชวยเหลือขอ
รองเรียน/รองทุกขของสวนโยธา และเรื่องที่ผู มีอํานาจใชดุล พินิจแลว เห็นวาเก่ียวของ โดยมีหัวหนาฝายกอสราง
และนายชางโยธา เปนเจาหนาที่/เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของสวนโยธา 
   4. ผูอานวยการกองคลัง เปนเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขและเรงรัดการใหความชวยเหลือขอ
รองเรียน/รองทุกขของกองคลัง และเรื่องที่ผู มีอํานาจใชดุล พินิจแล ว เห็น วาเกี่ยวของ โดยมีนักวิชาการคลังและ
เจาพนักงานการเงิน และบัญชี เปนเจาหนาที่ / เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของกองคลัง 
    5. หัวหนาสวนการศึกษาฯ เปนเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขและเรงรัดการใหความชวยเหลือขอ
รองเรียน/รองทุกขของสวนการศึกษาฯ และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวาเก่ียวของโดยมี นักวิชาการศึกษา 
เปนเจาหนาที่/เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสวนการศึกษา
ฯ 

  โดยให ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกของคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน มีอํานาจหนาที่และวิธีการดา
เนินการดังตอไปนี้ 
   1. รับเรื่องราวขอรองเรียน/รองทุกข เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยากหรือปญหาอ่ืนใดจาก
ประชาชน หนวยงาน องคกรตางๆ แลวทาการประเมิน วิเคราะห ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน 
   2. ในเบ้ืองตนใหถือเปนความลับของทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน 
กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน 
   3. ประสานการปฏิบัติใหสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน ดาเนินการตามภารกิจที่
เก่ียวของและสามารถขอใหบุคคลในสังกัดสวนราชการนั้นใหถอยคําหรือขอมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ เพ่ือประโยชน
สาหรับการนั้นได 
   4. กรณีที่อาจเก่ียวของกับคดี หรืออาจกอใหเกิดเปนคดีความได ใหแจงรายละเอียดเฉพาะที่สวนราชการเจาของ
เรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการตอไปได โดยอาจมีการปกปดขอความตามคํารองบางสวนก็ได ทั้งนี้ หาก
สวนราชการเจาของเรื่องประสานขอทราบขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมใหพิจารณาเปนรายกรณ ี
  5. กรณีที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานอ่ืน ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการหรือเหนือกวาสวน
ราชการตนสังกัดของผูถูกรอง หรือสงเรื่องใหสวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี ในการสืบสวนเรื่อง
รองเรียนของสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนการเฉพาะ 
   6. ใหพิจารณาดําเนินการเปนกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี ้
      6.1 กรณีที่เก่ียวของกับความมั่นคงของประเทศ 
      6.2 กรณีที่อาจมีผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของผูรอง ใหสรุปสาระสําคัญตามคํารองเฉพาะท่ีสวน
ราชการเจาของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดําเนินการตอไปได โดยอาจไมนาสงเอกสารคํารองตนฉบับ รวมทั้ง
หากมีความจาเปนใหประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหการคุมครองผูรองเปนพิเศษรายกรณี ทั้งนี้ หากมีการ
ประสานขอทราบขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมใหพิจารณาเปนรายกรณดีวย 



7. รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
8. ดาเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่อง 
รองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ดังนี้ 
1. นางสาวนันลิน ีคําสีแกว  ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
2. นางสาวนภัสวรรณ  สุวรรณวงศผา  ตําแหนง บุคลากร 
3. นางขวัญเรือน  วงษพระลับ  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 
4. จ.ส.ต.คมกริช  พวกวิบูลย  ตําแหนง เจาพนักงานปองกันฯ 
5. นางณัฐรินทร  ทวีชัยจุฑานนท  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
6. นางสาวอิสรีย มีมาก ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ
7. นายวรวุฒ ิ จําปาบุรี  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
8. นางสาวภัทรธิดาภรณ  แสนเสนา  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
9. นายทรงราช  ครองยุติ  ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกนา 
10. นายสมปอง  สวางศรี  ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 
11. นายชิตพล  คํามุเวียง  ตําแหนง นักการภารโรง 
12. นางสาวจริยา  บวัภา  ตาํแหนง คนงานทั่วไป 

 โดยมีหนาที่ ดังนี ้
 1. รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ลงทะเบียน แยกเรื่อง และสงเรื่องใหกับสวนราชการเจาของ 
เรื่องเพ่ือดาเนินการตามอํานาจหนาที่ 
 2. ปรับปรุงเอกสารคาํขอในกระบวนงานตาง ๆ เพ่ือใหเขาใจงายและเกิดความสะดวกในการ 
กรอกเอกสาร 
 3. ติดตามความคืบหนาเมื่อไดรับการสอบถามจากประชาชนผูรับบริการ 
 4. แจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ ภายใน 15 วัน 
 ใหผูท่ีไดรับ แตงตั้งถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเครงครัด ตามระเบียบ อยาใหเกิดความบกพรอง 
เสียหายแกราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยทันที 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข (เรื่อง 
รองเรียนท่ัวไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ประกอบดวย 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๖. 
๗. 

นายเสกสรรค  อดทน 
นายเลิศชัย  สรอยทอง 
นางสุพรรณวษา  สินตะนิตย 
นายวิทยา  อินาลา 
นางสาวอรุณี  หมั่นมี 
นางโสรยา เสนาเหลา 

ปลัด อบต. 
รองปลัด อบต. 
ผูอานวยการกองคลัง 
หัวหนาสวนโยธา 
หัวหนาสานักปลัด 
นิติกร 

ประธานคณะทางาน 
คณะทางาน 
คณะทางาน 
คณะทางาน 
เลขานุการ 
ผูชวยเลขานุการ 



  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่อง 
รองเรียน/ รองทุกข กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหทราบถึง 
ผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และรายงานผลการติดตามและประเมินผลตอนายกองคการ 
บริหารสวนตําบลกุดขอนแกน ตอไป 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 

(ลงชื่อ) 
      (นายประยูร พรมนนท) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน 



 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน 
เรื่อง ประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนท่ัวไปและ 

เรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน ประจาป 2558 

                   ---------------------- 

              ตามหนังสอือําเภอภูเวียง ดวนที่สุ ด ที่ สร 0023.14/ว 754 ลงวัน ที่ 14 สิงหาคม 
2558 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ไดแจงวา สานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทาบันทึกขอตกลงความ 
รวมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยทางสานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) 
และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
แหงชาติ 
              องคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกนไดคูมือจัดทาคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข 
(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน ประจาป 2558 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหการจัดทาคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนท่ัวไปและเรื่อง 
รองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน ประจาป 2558 เปนไปตามวัตถุประสงค จึง 
ประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดังกลาวรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

       (นายประยูร  พรมนนท) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน 


