
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
รับเรือ่งราวร้องทุกข์ 

 

 

 

 

ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลพลา 

อําเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 



                                                             โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

คํานํา 

 
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตําบลพลา อําเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง ฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องทุกข์เทศบาลตําบลพลา ทั้งน้ี  การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  จําเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
       ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญั 
 

เรื่อง          หน้า 
 
หลักการและเหตุผล          ๑ 

การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลพลา      ๑ 

สถานที่ต้ัง           ๑ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ          ๑ 

วัตถุประสงค์           ๑ 

คําจํากัดความ           ๑ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์       ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          ๔ 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ       ๔ 

การบันทึกข้อร้องเรียน          ๔ 

การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน    ๔ 

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน         ๕ 

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน       ๕ 



มาตรฐานงาน           ๕ 

แบบฟอร์ม           ๕ 

จัดทําโดย           ๕ 

ภาคผนวก 
 แบบฟอร์มใบรบัแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข ์

 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏบิัติงานรบัเรือ่งราวร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลพลา 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ 

๒.  การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลพลา 

  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนา
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข  ตลอดจนดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
ด้วยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เทศบาลตําบลพลา จึงได้จัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่ง
ในกรณีการร้องเรียนที่เก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดช่ือผู้ร้องเรียน  เพ่ือ     
มิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 



๓.  สถานที่ต้ัง 

  ต้ังอยู่  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลพลา   อําเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 

๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คําปรึกษา  รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

  ๑.  เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาล
ตําบลพลา  มีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒.  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่กําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖.  คําจํากัดความ 

  “ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  จากการดําเนินการของส่วนราชการ  เช่น  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพลา 
  “การจัดการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
  “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ
ชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
  “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์  เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book 

๗.  ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

  เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา   
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 

๘. แผนผังกระบวนการจดัการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

 

 

 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศนย์รับเรื่องราวร้องทกข์

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตําบลพลา 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐๓๘-๖๓๐๐๐๓  

๔. ร้องเรียนทาง Facebook
เทศบาลตําบลพลา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔- 

๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของหน่วยงาน 
  ๘.๑  จัดต้ังศูนย์ / จุดรับข้อรอ้งเรียน / ร้องทุกข์  ของประชาชน 
  ๘.๒  จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 
  ๘.๓  แจ้งผู้รับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลพลา  เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 



๑๐.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  จากช่องทางต่าง ๆ 

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทกุข์  ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่าง ๆ  โดยมีขอ้ปฏิบัติตามที่กําหนด  ดังน้ี 

ช่องทาง ความถ่ีในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข ์
เพื่อประสานหาทางแก้ไข

ปัญหา 

หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

เทศบาลตําบลพลา 

ทุกคร้ังที่มีการร้องเรียน ภายใน  ๑  วันทําการ 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
เทศบาลตําบลพลา 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ 

ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
๐๓๘-๖๓๐๐๐๓ 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ 

ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ 

 
๑๑.  การบนัทึกข้อร้องเรียน 

 ๑๐.๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมีรายละเอียด  ช่ือ-สกุล  ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และสถานที่เกิดเหตุ 
 ๑๐.๒  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

๑๒.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ 

  ๑๒.๑  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

-๕- 

  ๑๒.๒  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  
เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดต้นไม้  กลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นต้น  จัดทําบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยเบ้ืองต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 



  ๑๒ .๓  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลพลา  ให้
ดําเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๑๒.๔  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณี  ผู้ร้องเรียนทําหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

๑๓.  การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

  ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงานผลการดําเนินการให้ทราบภายใน  ๕  วันทําการ  เพ่ือเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ  จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

๑๔.  การรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

  ๑๓.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
  ๑๓.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือนํามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  
องค์กร  ต่อไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

  การดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
       กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลบางนายสี 
ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเร่ืองให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ทําการ 

๑๖.  แบบฟอร์ม 

  แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

๑๗.  จัดทําโดย 

  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลพลา 
- หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๘๐ ๑๒๘๘ 
- หมายเลขโทรสาร  ๐ ๓๘๖๓ ๑๐๓๓  

 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบคําร้องทกุข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) 

                              ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทต.พลา 
                                   วันที่.........เดือน................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง .............................................................................................................................................. 
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลพลา 

                        ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................... หมู่ที.่.......... 
ตําบล.................................... อําเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................ 
อาชีพ.................................................................ตําแหน่ง..................................................................................... 
ถือบัตร........................................................................เลขที.่............................................................................... 
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ................................. 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้เทศบาลตําบลพลา พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาใน
เรื่อง……….............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยนิดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญาหากจะพึงมี 
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑) ................................................................................................... จานวน............ชุด 
๒) .................................................................................................. จานวน............ชุด 
๓) ................................................................................................... จานวน............ชุด 
๔) ................................................................................................... จานวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 



(ลงช่ือ) ................................................ 
(............................................) 
    ผู้ร้องทุกข/์ร้องเรียน 
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  แบบคาํร้องทกุข/์ร้องเรียน (โทรศัพท์)  
 

                                                   ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตําบลพลา 
                                                                                   วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 
 
เรื่อง .............................................................................................................................................. 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลพลา 

                        ข้าพเจ้า............................................... อายุ....... ..ปี อยู่บ้านเลขที่......... ............. หมู่ที…่...... 
ถนน................................ตาบล........................ อาเภอ........................... จังหวัด............... .............. โทรศัพท์
..................................อาชีพ....... .....................................ตําแหน่ง.................................................................. 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาใน
เรื่อง………........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
โดยขออ้าง.................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                             ลงช่ือ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง 
                                                                  (...........................................) 



                                                             วันที.่..............เดือน.........................พ.ศ............... 
                                                                        เวลา............................... 
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แบบแจ้งการรบัเรื่องร้องทกุข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 1) 
ที่ สร 80701(เรื่องร้องเรียน) /............... ทีท่าการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทร 
หมู่ที ่2 ตาบลบ้านไทร อาเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 32140 
วันที่........เดือน...................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน 
เรียน ……………………………………………………………….. 
ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์รบัเรื่องรองเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทร โดยทาง ( ) หนังสือ
ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์ 
( ) อ่ืนๆ ....................................................................................................................................................... 
ลงวันที่....................................... เก่ียวกับเรื่อง................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………น้ัน 
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทร ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียนรับเรื่อง 
เลขรับที.่.........................................ลงวันที่......................................................และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ไทร ได้พิจารณาเร่ืองของท่านแล้วเห็นว่า 
( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทร และได้มอบหมาย
ให…้…………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ 
( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทร และได้จัดส่งเรื่องให้
........................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีอานาจหน้าที่เก่ียวข้องดาเนินการ
ต่อไปแล้วทั้งน้ี ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหน่ึง 
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตามกฎหมาย 
.......................................................................................... จึงขอให้ท่านดาเนินการตามข้ันตอนและวิธีการที่
กฎหมายน้ันบัญญัติไว้ต่อไป 
จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
สานักงานปลัด อบต. 
งานกฎหมายและคดี 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
โทร. ๐ 445 58995 
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แบบแจ้งผลการดาเนนิการต่อเรื่องร้องทกุข/์ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 2) 
ที ่สร 80701(เรื่องร้องเรยีน) /............... ทีท่าการองค์การบรหิารสว่นตาบลบา้นไทร 
หมู่ที ่2 ตาบลบา้นไทร อาเภอปราสาท 
จังหวัดสุรนิทร์ 32140 
วันที.่.......เดือน...................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทกุข/์ร้องเรียน 
เรียน ……………………………………………………………….. 
อ้างถึง หนังสอื อบต.บา้นไทร ที ่สร 80701/............................. ลงวันที.่............................................. 
สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑. .......................................................................................................................................... 
๒. ......................................................................................................................................... 
๓. ......................................................................................................................................... 
ตามที่องคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร (ศูนย์รบัเรื่องรอ้งเรียน) ไดแ้จ้งตอบรบัการรบัเรื่องร้องทกุข/์ร้องเรียน
ของท่านตามทีท่า่นได้ร้องทกุข/์ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
องค์การบรหิารส่วนตาบลบา้นไทรได้รบัแจ้งผลการดาเนินการจากส่วนราชการ/หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องตาม
ประเดน็ทีท่า่นได้ร้องทกุข/์ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดย
สรปุว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งทีส่ง่มาพร้อมนี ้
ทั้งนี ้หากทา่นไม่เหน็ด้วยประการใด ขอใหแ้จ้งคดัค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
สานักงานปลดั อบต. 
งานกฎหมายและคด ี
(ศูนย์รบัเรื่องรอ้งเรียน) 
โทร. ๐ 445 58995 
-14- 
การกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านเว็บไซตข์ององค์การบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร 
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนทางเว็ปไซด ์



1.เข้าเว็บไซต ์https:/www.bansaiprasat.go.th 
2.เลือกเมนหูลัก 
3.เมนูมุมซ้ายมือ เลือกเมนูรอ้งทกุข ์
4.พิมพร์ายละเอียด ข้อความทีป่ระสงค์จะร้องทุกข ์
5. ช่องร้องทกุข์โดย : ใหก้รอกชื่อผู้รูท้กุข์ ร้องเรียน 
6.ช่องกรอกรหสัประจาตัวประชาชน 13 (หลกั) 
7. กรอกช่องโทรศพัท ์
8. กรอกอีเมลล ์
กดปุ่มสง่คาร้องทกุข ์
หมายเหต ุหากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่ส่งข้อมูลหรือไม่รับข้อมูล 
ภาคผนวก 
คาสั่งองคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร 
ที ่302 /๒๕๕๘ 
เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏบิตัิงานดา้นการร้องเรียน/ร้องทกุข ์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรือ่งร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง) 
ขององคก์ารบริหารส่วนตาบลบ้านไทร 
---------------------- 
ตามหนังสืออาเภอปราสาท ด่วนทีส่ดุ ที ่สร 0023.14/ว 754 ลงวันที ่14 สิงหาคม 2558 เรื่อง การ
ประชุมชีแ้จงการดาเนินโครงการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปงีบประมาณ พ.ศ.2558 ไดแ้จ้งว่า สา
นักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติไดท้าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบั
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) ประจาปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แหง่ชาติเสนอการบรูณาการเครื่องมือการประเมินคณุธรรมการดาเนนิงาน (Integrity Assessment) และ
ดัชนีวัดความโปร่งใสของหนว่ยงานภาครัฐของสานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิ
เพื่อใหก้ารจัดทาคู่มือปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรียน/ร้องทกุข(์เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเร่ืองร้องเรียนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง) ขององค์การบรหิารส่วนบา้นไทรเปน็ไปตามวัตถุประสงค ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือ
ปฏบิตังิานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข(์เรื่องร้องเรียนทัว่ไปและเรื่องรอ้งเรียนการจัดซ้ือจัดจ้าง) ประกอบด้วย 
1. นายกองคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร ประธานกรรมการ 
2. ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร กรรมการ 
3. รองปลดัองค์การบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร กรรมการ 
4. หัวหนา้สานักปลดั อบต. กรรมการ 
5. ผู้อานวยการกองคลัง กรรมการ 
6. หัวหนา้ส่วนโยธา กรรมการ 
7. หัวหนา้ส่วนการศกึษาฯ กรรมการ 
8. หัวหนา้ฝา่ยก่อสร้าง กรรมการ 
๙) บคุลากร กรรมการและเลขานุการ 



ใหผู้้ได้รบัการแต่งตั้งมีหน้าที ่พิจาณา กลัน่กรอง ศกึษาข้อมูล นามากาหนดเปน็คู่มือการคู่มือปฏบิตังิานดา้น
การร้องเรียน/ร้องทุกข(์เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซ้ือจัดจ้าง) ขององคก์ารบรหิารส่วนตาบล
บา้นไทร เพื่อใช้เปน็แนวทางในการปฏิบตังิานต่อไป 
ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ดันี้เปน็ต้นไป 
สั่ง ณ วันที ่๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ลงชื่อ) 
(นายเหนิ จุไรย์) 
นายกองคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร 
คาสั่งองคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร 
ที ่303/๒๕๕8 
เรื่อง การจัดตัง้ศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข(์เรื่องร้องเรียนทัว่ไปและเร่ืองร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง) 
และมอบหมายเจ้าหน้าทีผู่้รบัผดิชอบและตดิตามและประเมินผลคู่มือการปฏบิตังิานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรือ่งร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง) 
................................................................ 
ตา__________มคาสั่งองคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร ที ่302 /๒๕๕๘ ลงวันที ่18 กนัยายน 2558 
เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏบิตัิงานดา้นการร้องเรียน/ร้องทกุข(์เรื่องร้องเรียนทัว่ไปและเร่ือง
ร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง) ขององค์การบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร เพื่อ ใหบ้รกิารสาธารณะ บรรเทาทกุข ์บารุง
สุข แกป่ระชาชนภายในกรอบอานาจหนา้ที ่และโดยทีอ่งค์การบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร เปน็องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทีมี่ภาระหนา้ที่รบัผดิชอบพืน้ที ่จานวน 9 หมู่บา้นในเขตตาบลบา้นไทร ซ่ึงไดด้าเนนิการปรบัปรุง
แก้ไขการปฏบิตัิราชการในสว่นที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพือ่ประโยชนส์ุขของประชาชนและใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ดังนั้น เพื่อประสทิธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินการดงักล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการอานวย
ความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกจิการบา้นเมืองทีด่ ีอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 69/1 แห่งพระราชบญัญตัสิภาตาบลและองค์การบรหิารส่วนตาบล พ.ศ.2537 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบนั ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์
และวิธกีารบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ ีพ.ศ. 2546 องค์การบรหิารสว่นตาบลบา้นไทร จึงได้จัดตัง้ “ศูนย์รบั
เรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข”์ ณ สานกังานปลดั องค์การบรหิารส่วนตาบลบ้านไทร อาเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร ์พร้อมจัดวางตู้รบัเรือ่งร้องเรียน/รอ้งทกุข ์(ตูแ้ดง) ณ หน้าอาคารทีท่าการองค์การบรหิารส่วนตาบล
บา้นไทร และขอแต่งตั้งให้เจ้าหนา้ทีต่ามตาแหน่งดังตอ่ไปนี ้
เจ้าหน้าทีผู่้รบัผดิชอบเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทกุข ์ดังนี ้
1. ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตาบล เปน็ประธานศนูย์รบัเรื่องเรียน/ร้องทกุขแ์ละเร่งรดัการให้ความช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทกุขข์ององคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร เกีย่วกบัคณะผูบ้รหิาร, สมาชกิสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตาบล, พนักงานส่วนตาบลและพนกังานจ้าง และเรื่องที่ผู้มีอานาจใชดุ้ลพนิิจแล้วเหน็ว่าเกีย่วข้อง 
2. รองปลดัองค์การบรหิารส่วนตาบล เปน็รองประธานศูนย์รบัเรื่องเรยีน/ร้องทุกข์และเร่งรดัการใหค้วาม
ช่วยเหลือข้อรอ้งเรียน/ร้องทกุข์ขององคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร เกี่ยวกบัคณะผูบ้รหิาร, สมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนตาบล, พนกังานส่วนตาบลและพนกังานจ้าง และเรื่องทีผู่้มีอานาจใชดุ้ลพนิจิแล้วเหน็ว่า
เกี่ยวข้อง เปน็ผู้ช่วยเหลือปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตาบลในการดาเนนิการ ทกุปลดัมอบหมาย 



3. หัวหนา้สานักปลดั เป็นเจ้าหนา้ที่รบัเรือ่งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรดัการใหค้วามช่วยเหลอืข้อ
ร้องเรียน/ร้องทกุขข์องสานกังานปลดั และเรื่องทีผู่้มีอานาจใชดุ้ลพนิจิแล้วเหน็ว่าเกี่ยวข้อง โดยมี เจ้า
พนกังานธรุการ เป็นเจ้าหนา้ที/่เลขานกุารช่วยเหลือ และรับผดิชอบเกีย่วกบังานธุรการ ซ่ึงอยู่ในความ
รบัผดิชอบของสานักงานปลดัฯ 
3. หัวหนา้ส่วนโยธา เปน็เจ้าหนา้ที่รบัเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทกุขแ์ละเร่งรดัการใหค้วามช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทกุขข์องส่วนโยธา และเรื่องทีผู่้มีอานาจใช้ดลุพนิิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวขอ้ง โดยมี หัวหน้าฝ่าย
ก่อสร้างและนายช่างโยธา เปน็เจ้าหน้าที/่เลขานกุารช่วยเหลือ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบังานธุรการ ซ่ึงอยู่ใน
ความรบัผดิชอบของส่วนโยธา 
4. ผู้อานวยการกองคลัง เปน็เจ้าหนา้ที่รบัเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทกุขแ์ละเรง่รดัการใหค้วามช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทกุขข์องกองคลัง และเรื่องทีผู่้มีอานาจใช้ดลุพนิิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวขอ้ง โดยมี นกัวิชาการคลงั
และเจ้าพนักงานการเงนิและบญัช ีเปน็เจ้าหนา้ที/่เลขานุการช่วยเหลอื และรบัผดิชอบเกี่ยวกบังานธุรการ ซ่ึง
อยู่ในความรับผดิชอบของกองคลัง 
5. หัวหนา้ส่วนการศกึษาฯ เป็นเจ้าหนา้ทีร่บัเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรดัการใหค้วามช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทกุขข์องส่วนการศกึษาฯ และเรื่องทีผู่้มีอานาจใชด้ลุพนิิจแล้วเหน็ว่าเกี่ยวข้อง โดยมี 
นักวิชาการศกึษา เปน็เจ้าหน้าที/่เลขานกุารช่วยเหลือ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบังานธุรการ ซ่ึงอยู่ในความ
รบัผดิชอบของส่วนการศกึษาฯ 
โดยให ้ศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบรหิารสว่นตาบลบา้นไทร มีอานาจหน้าทีแ่ละวิธกีารดาเนิน
การดงัต่อไปนี ้
1. รบัเรื่องราวข้อร้องเรียน/ร้องทกุข ์เกี่ยวกบัการปฏบิตัิราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปญัหาอ่ืนใดจาก
ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรตา่งๆ แล้วทาการประเมิน วิเคราะห ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
2. ในเบื้องตน้ให้ถือเปน็ความลบัของทางราชการ หากเปน็บตัรสนเทห่ ์ใหพ้จิารณาเฉพาะรายที่ระบหุลกัฐาน 
กรณแีวดล้อมปรากฏชดัแจ้ง ตลอดจนชีพ้ยานบคุคลแน่นอน 
3. ประสานการปฏบิตัิใหส้ว่นราชการในสังกดัองคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร ดาเนนิการตามภารกิจ ที่
เกี่ยวข้องและสามารถขอใหบ้คุคลในสงักดัส่วนราชการนั้นให้ถ้อยคาหรือข้อมูลเอกสาร หลกัฐานใดๆ เพื่อ
ประโยชน์สาหรับการนั้นได ้
4. กรณทีีอ่าจเกี่ยวข้องกบัคด ีหรืออาจก่อใหเ้กดิเปน็คดคีวามได ้ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะทีส่่วนราชการ
เจ้าของเร่ืองจะสามารถนาไปพจิารณาดาเนนิการต่อไปได ้โดยอาจมีการปกปดิข้อความตามคารอ้งบางส่วนก็
ได ้ทั้งนี ้หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิม่เตมิใหพ้จิารณาเปน็รายกรณ ี
5. กรณทีีเ่กี่ยวข้องกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐหรอืหน่วยงานอ่ืน ให้สง่เรื่องใหห้ัวหนา้ส่วนราชการหรือเหนือกว่าส่วน
ราชการตน้สังกดัของผู้ถูกรอ้ง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่มีอานาจหน้าทีใ่นการสบืสวนเร่ือง
ร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 
6. ใหพ้ิจารณาดาเนินการเปน็กรณพีเิศษเฉพาะเรื่อง ดงันี ้
6.1 กรณทีีเ่กีย่วข้องกบัความมั่นคงของประเทศ 
6.2 กรณทีี่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ใหส้รปุสาระสาคญัตามคาร้องเฉพาะทีส่่วน
ราชการเจ้าของเร่ืองจะสามารถนาไปพจิารณาดาเนนิการต่อไปได ้โดยอาจไม่นาส่งเอกสารคาร้องตน้ฉบบั 
รวมทั้งหากมีความจาเปน็ใหป้ระสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหก้ารคุ้มครองผู้ร้องเปน็พเิศษรายกรณ ีทัง้นี ้
หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใหพ้จิารณาเปน็รายกรณดีว้ย 
7. รายงานผลการปฏบิตังิานใหผู้บ้ังคบับญัชาทราบโดยเร็ว 



8. ดาเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
เจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานประจาศูนย์รบัเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข(์เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเร่ืองร้องเรียนจัดซ้ือจัด
จ้าง) ดังนี ้
1. นางสาวชดิชามณ เหมเงิน ตาแหนง่ เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นายประเวศ ชอบเสร็จ ตาแหน่ง บคุลากร 
3. จ.อ.ธงชัย บตุรสาราญ ตาแหน่ง นักพฒันาชุมชน 
4. จ.ส.ท.เทวัญ มีมาก ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกนัฯ 
5. ส.อ.สญัชัย คิดสุข ตาแหน่ง เจ้าพนกังานธรุการ 
6. นางอิสรีย์ มีมาก ตาแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัด ุ
7. นายสารวล ขิมทอง ตาแหนง่ พนกังานขับรถยนต ์
8. นางพวงผกา สกลุรัง ตาแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธรุการ 
9. นายศราวุธ จิตรหาญ ตาแหนง่ พนกังานขับรถบรรทกุนา้ 
10. นายจิรเมธ ขดโข ตาแหน่ง พนักงานดบัเพลิง 
11. นายธวัธชัย ต่อดอก ตาแหน่ง นักการภารโรง 
12. นางสาวสพุรรษา ศรีงาม ตาแหน่ง คนงานทั่วไป 
โดยมีหนา้ที ่ดงันี ้
1. รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องใหก้บัส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพือ่ดาเนนิการ
ตามอานาจหน้าที ่
2. ปรบัปรุงเอกสารคาขอในกระบวนงานตา่ง ๆ เพื่อใหเ้ข้าใจงา่ยและเกดิความสะดวกในการกรอกเอกสาร 
3. ตดิตามความคบืหน้าเม่ือได้รบัการสอบถามจากประชาชนผู้รบับรกิาร 
4. แจ้งผลการดาเนนิการใหป้ระชาชนผู้รบับรกิารทราบ ภายใน 15 วัน 
ใหผู้ท้ี่ได้รบัแตง่ตั้งถือปฏบิตัติามคาสั่งโดยเครง่ครดั ตามระเบยีบ อย่าใหเ้กดิความบกพร่องเสียหายแกร่าชการ
ได ้หากมีปญัหาอุปสรรคใหร้ายงานนายกองค์การบรหิารส่วนตาบลโดยทนัท ี
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลคู่มือการปฏบิตังิานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ
เรื่องร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง) ประกอบดว้ย 
๑. นายธนชาต ิกล้าเชี่ยว ปลดั อบต. ประธานคณะทางาน 
๒. พ.จ.อ.ไสว สัชชานนท ์รองปลดั อบต. คณะทางาน 
๓. นางสาววินติา มัทธรุ ีผูอ้านวยการกองคลงั คณะทางาน 
๔. นายภานุมาศ ทพิารตัน ์หัวหน้าส่วนโยธา คณะทางาน 
๕. นายอนพุนัธ ์จันทรเ์กดิ หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้าง คณะทางาน 
๖. นางสาววิมล สบืสันต ์หวัหน้าสานักปลดั เลขานกุาร 
๗. นายประเวศ ชอบเสร็จ บคุลากร ผู้ช่วยเลขานุการ 
ใหค้ณะกรรมการมีหน้าทีใ่นการดาเนินการตดิตามและประเมินผลคู่มือการปฏบิตังิานเรื่องร้องเรียน/ ร้องทกุข ์
กาหนดวิธกีารตดิตามและประเมินผลตลอดจนดาเนนิการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหท้ราบถึงผลการปฏบิตังิาน
เกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข ์และรายงานผลการตดิตามและประเมินผลต่อนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาบล
บา้นไทร ต่อไป 
ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ดันี้เปน็ต้นไป 
สั่ง ณ วันที ่18 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 



(ลงชื่อ) 
(นายเหนิ จุไรย์) 
นายกองคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร 
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร 
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรียน/ร้องทกุข(์เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ 
เรื่องร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง) ขององคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร ประจาป ี2558 
---------------------- 
ตามหนังสืออาเภอปราสาท ด่วนทีส่ดุ ที ่สร 0023.14/ว 754 ลงวันที ่14 สิงหาคม 2558 เรื่อง การ
ประชุมชีแ้จงการดาเนินโครงการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปงีบประมาณ พ.ศ.2558 ไดแ้จ้งว่า สา
นักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติไดท้าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบั
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) ประจาปงีบประมาณ พ.ศ.2558 โดยทางสานกังานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติเสนอการบรูณาการเครื่องมือการประเมินคณุธรรมการดาเนนิงาน (Integrity Assessment) และ
ดัชนีวัดความโปร่งใสของหนว่ยงานภาครัฐของสานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิ
องค์การบรหิารส่วนตาบลบา้นไทรไดคู้่มือจัดทาคู่มือปฏบิตังิานดา้นการร้องเรียน/ร้องทกุข ์(เรื่องรอ้งเรียน
ทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง) ขององคก์ารบรหิารส่วนตาบลบ้านไทร ประจาป ี2558 เพื่อใช้เปน็
แนวทางในการปฏบิตังิาน 
เพื่อใหก้ารจัดทาคู่มือปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรียน/ร้องทกุข(์เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเร่ืองร้องเรียนจัดซ้ือจัด
จ้าง) ขององคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร ประจาป ี2558 เปน็ไปตามวัตถุประสงค ์จึงประกาศใช้คู่มือ
ปฏบิตังิานดังกลา่วรายละเอียดแนบทา้ยประกาศนี ้
จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ ณ วันที ่๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(นายเหนิ จุไรย์) 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนตาบลบา้นไทร__ 

 

 

 

 

 

 
 


