คู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
โทร. 0๔๓-๒๑๐๑๐๕
โทรสาร. 0๔๓-๒๑๐๑๐๕
Dongkang.go.th/th
facebook.com/dongkang/th

คานา
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง)
ขององค์การบริหารส่วนดงเค็งจัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่าน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศู นย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ
สม่าเสมอ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อ ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
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บทที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
ขอบเขต
1.กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บทที่ 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
คาจากัดความ
ช่องทางการร้องเรียน
บทที่ 3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก
แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) (แบบคาร้องเรียน๑)
แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) (แบบคาร้องเรียน.๒)
แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 1)
แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 2)
การกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
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๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการมุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชนโดยยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริ ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในการให้ บ ริ ก ารไม่ มี ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านเกิ น ความจ า เป็ น
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
ประกอบกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แจ้งว่าสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency
Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment)
และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งจึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่อง
ร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งเพื่อเป็นกรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
๑. เพื่ อให้ เ จ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงเค็ ง ใช้ เ ป็น แนวทางในการปฏิ บัติ ง าน
ในการรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ให้ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น และเป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งมีขั้นตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่อ สร้ างมาตรฐานการปฏิบั ติง านที่มุ่ งไปสู่ การบริห ารคุณ ภาพทั่ ว ทั้ งองค์ กรอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเผยแพร่ ให้ กับผู้ รับบริการและผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล
ดงเค็งทราบกระบวนการ
๕. เพื่อให้ มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดระเบียบหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ

๒
๓. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด ารงธรรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานระดั บ จั ง หวั ด และให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก องค์ ก รจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด ารงธรรมท้ อ งถิ่ น โดยให้ ศู น ย์ ด ารงธรรมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ดงเค็งอยู่ภายใต้กากับดูแลของศูนย์ดารงธรรมอาเภอหนองสองห้องและศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดตั้ง
เพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
๔. ขอบเขต
๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๑.๒ ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ
๑.๓ แยกประเภทงานบริ ก ารตามความประสงค์ ข องผู้ ข อรั บ บริ ก ารเช่ น ปรึ ก ษากฎหมาย,
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๔ ดาเนินการให้คาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ
บริการ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ดาเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
กรณีข้อร้องเรียนทั่วไปเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการ
ในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริก ารในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริการต้องการทราบและดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักงานปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งจะให้
ข้ อ มู ล กั บ ผู้ ข อรั บ บริ ก ารในเรื่ อ งที่ ผู้ ข อรั บ บริ ก ารต้ อ งการทราบและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะด า เนิ น การ
รับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน
๑-๒ วัน
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑๕ วั น ให้ ติ ด ต่ อ กลั บ ที่ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงเค็ ง โทรศั พ ท์
๐๔๓-๒๑๐๑๐๕
๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ

๓
๒.๒ ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๒.๓ แยกประเภทงานร้ อ งเรี ย น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ กั บ ผู้ อ านวยการกองคลั ง
เพื่อเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นพิจารณาความเห็น
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับ
ผู้ ข อรั บ บริ ก ารในเรื่ อ งที่ ผู้ ข อรั บ บริ ก ารต้ อ งการทราบ เมื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เรื่ อ งที่ ข อรั บ บริ ก าร
ถือว่ายุติ
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง โทรศัพท์
๐๔๓๒๑๐๑๐๕
๕. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง หมู่ ๗ ตาบลดงเค็ง อาเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็ นศูนย์ กลางในการรั บเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูล ข่าวสารให้คาปรึกษารับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

๔
บทที่ ๒
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
คาจากัดความ
ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การจัดการข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่
ข้อร้องเรียน

หมายถึงผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผู้รับบริการประกอบด้วย
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /
หรือบุคคล/นิติบุคคล
* หน่วยงานของรัฐได้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึงองค์กร
อิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในกากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน
** เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจาลูกจ้าง
ชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็น
กรรมการหรือฐานะอื่นใดรวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการดาเนินการของส่วนราชการเช่นประชาชนใน
ชุมชน/หมู่บ้านเขตตาบลดงเค็ง
หมายถึงมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
หมายถึงประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งผ่านช่องทางต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/
การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
หมายถึงช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่นติดต่อด้วย
ตนเองร้องเรียนทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book
หมายถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
หมายถึงแบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภทคือเช่น
- ข้อร้องเรียนทั่วไปเช่นเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะคาชมเชยสอบถามหรือร้องขอข้อมูลการร้องเรียน

๕
คาร้องเรียน

การดาเนินการเรื่องร้องเรียน
การจัดการเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
หมายถึงคาหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือระบบการรับคาร้องเรียนเองมีแหล่ง
ที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสาคัญ
ที่เชื่อถือได้
หมายถึงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆมาเพื่อทราบหรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจ
หน้าที่
หมายถึงกระบวนการที่ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจาก
การดาเนินงาน

ช่องทางการร้องเรียน
๒.๑ ผ่านทางสานักงานปลัด
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๔) โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๑๐๑๐๕
๕) โทรสาร ๐๔๓-๒๑๐๑๐๕
๖) dongkang.go./th
๗) facebook.com/dongkeng/th

๖
บทที่ ๓
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์อบต.ดงเค็ง
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๔. ร้องเรียนทาง Face book
ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
อบต.ดงเค็งทราบ (๑๕วัน )
ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติ
ไม่ยตุ ิแจ้งเรื่องผูร้ ้องเรียน
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ให้อาเภอหนองสองห้องทราบ

๗
บทที่ ๔
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๒. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งทราบเพื่อความสะดวก
การประสานงาน

ใน

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงเค็ง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงเค็ง
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐๔๓-๒๑๐๑๐๕
ร้องเรียนทาง Face book
ร้องเรียนทาง เว็บไซต์

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน

ระยะเวลาดาเนินการรับ
ข้อร้องเรียนเพื่อประสาน
หาทางแก้ไข
ภายใน ๑-๒ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทาการ

-

ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทาการ

-

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ทุกวัน
ทุกวัน

หมายเหตุ

ภายใน ๑-๒ วันทาการ
ภายใน ๑-๒ วันทาการ

-

๘

ภาคผนวก

แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)

๙
(แบบคาร้องเรียน๑)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
วันที.่ ...............เดือน.............................พ.ศ. ....................
เรื่อง ........................................................................................................................................................................
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
ข้าพเจ้า.................................................................. อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ท.ี่ ......
ตาบล.............................. อาเภอ…….................... จังหวัด........................... โทรศัพท์..............................................
อาชีพ............................................................................ตาแหน่ง..............................................................................
ถือบัตร.............................................................................เลขที่................................................................................
ออกโดย...............................................วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ......................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง………...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ทั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ค าร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย นตามข้ า งต้ น เป็ น จริ ง และยิ น ดี รั บ ผิ ด ชอบ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่
๑) ........................................................................................................................... ...... จานวน............ชุด
๒) ................................................................................................................................. จานวน............ชุด
๓) ........................................................................................................................... ...... จานวน............ชุด
๔) ........................................................................................................................... ...... จานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ......................................................................
(.................................................................)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน

(โทรศัพท์)

๑๐
(แบบคาร้องเรียน.๒)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
วันที่...................เดือน.......................... พ.ศ......................
เรื่อง ........................................................................................................................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
ข้าพเจ้า........................................................... อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ท…ี่ ......
ถนน............................ตาบล................................... อาเภอ................................ จังหวัด.........................................
โทรศัพท์..............................................อาชีพ.......................................ตาแหน่ง........................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง………...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
โดยขออ้าง................................................................................................................................................ .................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ข้าพเจ้ าขอรับ รองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคาร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้
ลงชื่อ……………………......................………………เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับเรื่อง
(..............................................................)
วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ...............
เวลา...............................

๑๑
แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ ขก ๗๙๖๐๑(เรื่องร้องเรียน) /...............

(ตอบข้อร้องเรียน๑)

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
หมู่ ๗ ตาบลดงเค็ง อาเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๙๐
วันที.่ .............เดือน..............................พ.ศ. ...................

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
ตามที่ ท่ า นได้ ร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย นผ่ า นศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ดงเค็ง โดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์
( ) อื่นๆ ............................................................................................................................. ..................................
ลงวันที่............................................ เกี่ยวกับเรื่อง....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้วตาม
ทะเบียนรับเรื่องเลขรับที่......................................................ลงวันที่............................................................และ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
(
) เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งและได้มอบหมาย
ให้……………………................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งและได้จัดส่งเรื่องให้
..................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
แล้วทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมาย
.......................................................................................... จึงขอให้ ท่านดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สานักงานปลัดอบต.
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร. 0๔๓-๒๑๐๑๐๕

แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ ขก ๗๙๖๐๑(เรื่องร้องเรียน) /...............

๑๒
(ตอบข้อร้องเรียน๒)

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
หมู่ ๗ ตาบลดงเค็ง อาเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๙๐
วันที่……......เดือน........................... พ.ศ...........
เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
อ้างถึง หนังสืออบต.ดงเค็งที่ พย ๗43๐๑/.................................... ลงวันที่...........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. .................................................................................................................................................
๒. ........................................................................................................................... ......................
๓. ........................................................................................................................... ......................
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง ได้รับแจ้งผลการดาเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า……………………………………...
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สานักงานปลัดอบต.
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร. 0๔๓-๒๑๐๑๐๕

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
ที่ 416 / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
---------------------------------------------------------ด้วยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนี วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อให้ การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่ว ไปและเรื่องร้องเรียนการ
จัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนดงเค็งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงาน
ด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
กรรมการ
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
กรรมการ
4. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
7. ผู้อานวยการส่วนการศึกษา
กรรมการ
8) นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดเป็นคู่มือการคู่มือปฏิบัติงาน
ด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดงเค็ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงชื่อ
( นายเชาวฤทธิ์ ช่างกวียน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
ที่ 417 / ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
---------------------------------------------------------ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง ที่ 16 /๒๕๖๐ ลงวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ
จัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง เพื่อ ให้ บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บารุงสุข แก่ประชาชน
ภายในกรอบอานาจหน้ าที่ และโดยที่องค์การบริห ารส่ ว นตาบลดงเค็ง เป็นองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่ มี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จานวน 1๓ หมู่บ้านในเขตตาบลดงเค็ง ซึ่ง ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
ราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการ
อานวยความสะดวก และตอบสนองความต้อ งการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 69/1 แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปั จ จุ บัน ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง จึงได้จัดตั้ง
“ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” ณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง อาเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ตู้แดง) ณ หน้า อาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงเค็ง และขอแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล, พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นรองประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล, พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง เป็น
ผู้ช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลในการดาเนินการ ที่ปลัดมอบหมาย

3. หัวหน้าสานักปลัด เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของสานักงานปลัดและเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
และเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือและรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสานักงานปลัดฯ
3. ผู้อานวยการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองช่าง และเรื่องที่ผู้ มีอานาจใช้ดุล พินิจแล้ว เห็ นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีนายช่างโยธาและ
เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองช่าง
4. ผู้อานวยการกองคลัง เป็น เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองคลัง และเรื่องที่ผู้ มีอานาจใช้ดุล พินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีนักวิชาการเงินและ
บัญชีและเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่ / เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิ ดชอบเกี่ยวกับงาน ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองคลัง
5. หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่ า
เกี่ยวข้องโดยมี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โดยให้ ศูนย์ รับ เรื่องร้ องเรีย น/ร้องทุกข์องค์การบริห ารส่ วนตาบลดงเค็ง มีอานาจหน้าที่และวิธีการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. รับเรื่องราวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใดจาก
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วทาการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
3. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง ดาเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
และสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยคาหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ เพื่อประโยชน์สาหรับ
การนั้นได้
4. กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามคาร้องบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้
หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี
5. กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเหนือกว่าส่วน
ราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ มีอานาจหน้าที่ ในการสืบสวนเรื่อง
ร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ
6. ให้พิจารณาดาเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
6.1 กรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
6.2 กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระสาคัญตามคาร้องเฉพาะที่ส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่นาส่งเอกสารคาร้องต้นฉบับ รวมทั้ง
หากมีความจาเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี ทั้งนี้ หากมีการ

ประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
8. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ
จัดจ้าง)ดังนี้
1. นางรุ่งฤดี ศรีสงคราม
นักจัดการทั่วไป
2. สิบเอกสกล ดานอก
เจ้าพนักงานป้องกัน
3. นายวีรพันธ์
สุริยะ
เจ้าพนักงานธุรการ
4. จ่าเอกชัยชนะ กาลวรรณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นางสาววิยะดา นวลศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
6. นางสาวณัฐกานต์ ชานิไกร นักวิชาการเงินและบัญชี
7. นางสาวสิริกร ผดุงพงษ์
นักพัฒนาชุมชน
8.นางพิมพ์นภา จ่าอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่
2. ปรับปรุงเอกสารคาขอในกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการกรอกเอกสาร
3. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ
4. แจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน 15 วัน ให้ผู้ทไี่ ด้รับ แต่งตั้งถือปฏิบัติตามคา
สั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโดยทันที
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประกอบด้วย
1. นายสมพจน์ จันที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานคณะทางาน
2. นางสาวภัทรพร แก้วคูณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
คณะทางาน
3. นางสาวอุมาพร การถาง รักษาการฯ ผู้อานวยการกองคลัง
คณะทางาน
4. นายจีรพงษ์ สระแก้ว
ผู้อานวยการกองช่าง
คณะทางาน
5. นางจีรพัชร บุญใบ
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะทางาน
6. นางสาวอุมาพร การถาง หัวหน้าสานักปลัด
คณะทางาน
7. นายสุรเดช มาตย์นอก
นิติกรปฏิบัติการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึง
ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงเค็ง ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงชื่อ
( นายเชาวฤทธิ์ ช่างกวียน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง ประจาปี ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------ด้วยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนี วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็งได้คู่มือจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียน
ทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง ประจาปี ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อให้การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ
จัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง ประจาปี ๒๕๖๐ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงาน
ดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงชื่อ
( นายเชาวฤทธิ์ ช่างกวียน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง
เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์
---------------------------------------------------------เพื่อให้การบริหารราชการ ดาเนินไปด้วยความถูก ต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบาบัดทุกข์บารุงสุข
ตลอดจนแก้ไขปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ ด้ว ยความรวดรวดเร็ว ประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรู ปธรรม และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ อีกทั้งเพื่อเป็ น ศูนย์ รั บ แจ้ งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานองค์การบริห ารส่ว นตาบลดงเค็ง จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่
เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียน ได้รับ
ผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีช่องทางในการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ดังต่อไปนี้
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๔) โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๑๐๑๐๕
๕) โทรสาร ๐๔๓-๒๑๐๑๐๕
๖) dongkang.go.th/
๗) facebook.com/dongkang/
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงชื่อ
( นายเชาวฤทธิ์ ช่างกวียน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงเค็ง

