
 

 

 

 

 

 

 

 

     
             

คูมือปฏิบัติงาน 
กีไยวกับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ 

รຌองรียน/รຌองทุกข์รืไองทัไวเป 
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ค าน า 
       คูมือปฏิบัติงานดຌานการรຌองรียน/รຌองทุกข(์รืไองรຌองรียนทัไวเปละรืไองรຌองรียนการจัดซืๅอจัดจຌาง) 
ขององค์การบริหารสวนบางจานจัดท าขึๅน พืไอป็นกรอบหรือนวทาง฿นการปฏิบัติงานดຌานรับรืไองรຌองรียนรຌองทุกข์ ผาน
ศูนย์รับรืไองรຌองรียนขององค์การบริหารสวนต าบลบางจาน ทัๅง฿นรืไองรຌองรียนทัไวเปละรຌองรียนดຌานการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ตอบสนองนยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒ เดຌ 
ก าหนดนวทางปฏิบัติราชการ มุง฿หຌกิดประยชน์สุขกประชาชนดยยึดประชาชนป็น ศูนย์กลาง พืไอตอบสนองความ
ตຌองการของประชาชน ฿หຌกิดความผาสุกละความป็นอยูทีไดีของ ประชาชน กิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพ
ละกิดความคุຌมคา฿นการ฿หຌบริการ เมมี ขัๅนตอนปฏิบัติงานกินความจ าป็น มีการปรับปรุงภารกิจ฿หຌทันตอสถานการณ์ 
ประชาชนเดຌรับการ อ านวยความสะดวกละเดຌรับการตอบสนองความตຌองการ ละมีการประมินผลการ฿หຌบริการ 
สมไ าสมอ ทัๅงนีๅการจัดการขຌอรຌองรียนจนเดຌขຌอยุติ ฿หຌมีความรวดรใวละมีประสิทธิภาพ พืไอ ตอบสนองความตຌองการ
ละความคาดหวังของผูຌรับบริการจ าป็นตຌองมีขัๅนตอน/กระบวนการ ละ นวทาง฿นการปฏิบัติงานทีไชัดจนละป็น
มาตรฐานดียวกัน 

คณะกรรมการจัดท าคูมือปฏิบัติงาน 

กีไยวกับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ 
องค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 

           มษายน 2560 



 
 
 
 

 

 

 
ค าน า 
สารบัญ 
บททีไ 1 บทน า                 1-3 

หลักการละหตุผล        1 
วัตถุประสงค์การจัดท าคูมือ       1 
การจัดตัๅงศูนย์รับรืไองรຌองรียนรืไองราวองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน  2 
ขอบขต          2 
สถานทีไตัๅง         3 
หนຌาทีไความรับผิดชอบ        3 

บททีไ 2 ประดในทีไกีไยวขຌองกับการรຌองรียน             4-5 
ค าจ ากัดความ         4 
ชองทางการรຌองรียน        5 

บททีไ 3 ผนผังกระบวนการจัดการรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์     6 

บททีไ 4 ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน        7 

ภาคผนวก 

บบค ารຌองทุกข/์รຌองรียน (ดຌวยตนอง) (บบค ารຌองรียนํ) 
บบค ารຌองทุกข/์รຌองรียน (ทรศัพท)์ (บบค ารຌองรียน.๎) 
บบจຌงการรับรืไองรຌองทุกข์/รຌองรียน (ตอบขຌอรຌองรียน 1) 
บบจຌงผลการด านินการตอรืไองรຌองทุกข์/รຌองรียน (ตอบขຌอรຌองรียน 2) 
การกรอกขຌอมูลรຌองรียนผานวใบเซต์ขององค์การบริหารสวนต าบลบางจาน  

 
 

 

 

 

 

สารบัญ 
หนຌา รืไอง 



บททีไํ 

บทน า 
 

ํ. หลักการละหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี  พ.ศ. ๎๑๐๒               

เดຌก าหนดนวทางปฏิบัติราชการมุง฿หຌกิดประยชน์สุขกประชาชนดยยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง                      

พืไอตอบสนองความตຌองการของประชาชน฿หຌกิดความผาสุกละความป็นอยูทีไดีของประชาชนกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
งานบริการมีประสิทธิภาพละกิดความคุຌมคา฿นการ฿หຌบริการเมมีขัๅนตอนปฏิบัติงานกินความจ าป็น                     

มีการปรับปรุงภารกิจ฿หຌทันตอสถานการณ์ประชาชนเดຌรับการอ านวยความสะดวกละเดຌรับการตอบสนองความ
ตຌองการละมีการประมินผลการ฿หຌบริการสมไ าสมอ 

ประกอบกับครงการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน  Integrity and Transparency Assessment (ITA) จังหวัดพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ              

พ.ศ.๎๑๑๔ เดຌจຌงวาส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติเดຌท าบันทึกขຌอตกลง
ความรวมมือกับกระทรวงมหาดเทยดยกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  Integrity and Transparency 

Assessment (ITA) ดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติสนอการบูรณา
การครืไองมือการประมินคุณธรรมการด านินงาน  (Integrity Assessment) ละดัชนีวัดความปรง฿สของ
หนวยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ 

องค์การบริหารสวนต าบลบางจานจึงเดຌจัดท าคูมือปฏิบัติงานดຌานการรຌองรียน/รຌองทุกข์ (รืไอง
รຌองรียนทัไวเปละรืไองรຌองรียนการจัดซืๅอจัดจຌาง) ขององค์การบริหารสวนต าบลบางจานพืไอป็นกรอบหรือ
นวทาง฿นการปฏิบัติงาน 
 

๎. วัตถุประสงค์การจัดท าคูมือ 

ํ. พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไองค์การบริหารสวนต าบล บางจาน ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงาน                 

฿นการรับรืไองราวรຌองรียนรຌองทุกข์หรือขอความชวยหลือ฿หຌมีมาตรฐานดียวกันละป็นเปอยาง                          

มีประสิทธิภาพ 

๎. พืไอ฿หຌการด านินงานจัดการขຌอรຌองรียนขององค์การบริหารสวนต าบล บางจานมีขัๅนตอน/

กระบวนการละนวทาง฿นการปฏิบัติงานป็นมาตรฐานดียวกัน 

๏. พืไอสรຌางมาตรฐานการปฏิบัติงานทีไมุงเปสูการบริหารคุณภาพทัไวทัๅงองค์กรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๐. พืไอผยพร฿หຌกับผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสียขององค์การบริหารสวนต าบล                  

บางจานทราบกระบวนการ 



๑. พืไอ฿หຌมัไน฿จวาเดຌมีการปฏิบัติตามขຌอก าหนดระบียบหลักกณฑ์กีไยวกับการจัดการ                      

ขຌอรຌองรียนทีไก าหนดเวຌอยางสมไ าสมอละมีประสิทธิภาพ 
 

๏. การจัดตัๅงศูนย์รับรืไองรຌองรียนรืไองราวองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 

ตามประกาศคณะรักษาความสงบหงชาติฉบับทีไ  ๕๒/๎๑๑๓ มืไอวันทีไ ํ๓ กรกฎาคม ๎๑๑๓
รืไองการจัดตัๅงศูนย์ด ารงธรรมพืไอพิไมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดละ฿หຌองค์กรปกครอง                  

สวนทຌองถิไนทุกองค์กรจัดตัๅงศูนย์ด ารงธรรมทຌองถิไน  ดย฿หຌศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารสวนต าบล                      

บางจานอยูภาย฿ตຌก ากับดูลของศูนย์ด ารงธรรมอ าภอดอกค า฿ตຌละศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพะยา จัดตัๅงพืไอป็น
ศูนย์฿นการรับรืไองราวรຌองทุกข์ละ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสาร฿หຌค าปรึกษารับรืไองปัญหาความตຌองการละ
ขຌอสนอนะของประชาชน 
 

๐. ขอบขต 

ํ. กรณีรืไองรຌองรียนทัไวเป 

ํ.ํ สอบถามขຌอมูลบืๅองตຌนจากผูຌขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 

ํ.๎ ด านินการบันทึกขຌอมูลของผูຌขอรับบริการพืไอกใบเวຌป็นฐานขຌอมูลของผูຌขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ 

ํ.๏ ยกประภทงานบริการตามความประสงค์ของผูຌขอรับบริการชนปรึกษากฎหมาย ,                

ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรຌองรียน/รຌองทุกข/์จຌงบาะสหรือรຌองรียนรืไองรຌองรียนจัดซืๅอจัดจຌาง 
ํ.๐ ด านินการ฿หຌค าปรึกษาตามประภทงานบริการพืไอตอบสนองความประสงค์ของผูຌขอรับ

บริการ 
ํ.๑ จຌาหนຌาทีได านินการพืไอตอบสนองความประสงค์ของผูຌขอรับบริการ 
 

กรณีขຌอรຌองรียนทัไวเปจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ/ทีไปรึกษากฎหมายจะ฿หຌขຌอมูลกับผูຌขอรับบริการ
฿นรืไองทีไผูຌขอรับบริการตຌองการทราบมืไอ฿หຌค าปรึกษารียบรຌอยลຌวรืไองทีไขอรับบริการถือวายุติ  

- กรณีขออนุมัติ /อนุญาตจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบจะ฿หຌขຌอมูลกับผูຌขอรับบริการ฿นรืไองทีไผูຌขอรับ
บริการตຌองการทราบละด านินการรับรืไองดังกลาวเวຌ    หัวหนຌาส านักงานปลัด  หรือหนวยงานผูຌรับผิดชอบ                 

ป็นผูຌพิจารณาสงตอ฿หຌกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองด านินการตอเปภาย฿น ํ-๎ วัน 
- กรณีขอรຌองรียน/รຌองทุกข/์จຌงบาะสจຌาหนຌาทีไขององค์การบริหารสวนต าบ ลบางจานจะ฿หຌ

ขຌอมูลกับผูຌขอรับบริการ฿นรืไองทีไผูຌขอรับบริการตຌองการทราบละจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบจะด านินการ               

รับรืไองดังกลาวเวຌ ละหัวหนຌาหนวยงานป็นผูຌพิจารณาสงตอ฿หຌกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองด านินการตอเปภาย฿น  

ํ-๎ วัน 

 



- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรຌองรียน/รຌองทุกข/์จຌงบาะส฿หຌผูຌขอรับการบริการรอการติดตอ
กลับหรือสามารถติดตามรืไองกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง   หากเมเดຌรับการติดตอกลับจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ภาย฿น  ํ๑ วัน   ฿หຌติดตอกลับทีไศูนย์รับรืไองรຌองรียนองค์การบริหารสวนต าบล บางจาน  ทรศัพท์                   
์5๐-425136 

 

๎. กรณีขຌอรຌองรียนกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง 

๎.ํ สอบถามขຌอมูลบืๅองตຌนจากผูຌขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 

๎.๎ ด านินการบันทึกขຌอมูลของผูຌขอรับบริการพืไอกใบเวຌป็นฐานขຌอมูลของผูຌขอรับบริการจาก
จຌาหนຌาทีไรับผิดชอบ 

๎.๏ ยกประภทงานรຌองรียน  รืไองรຌองรียนจัดซืๅอจัดจຌาง฿หຌกับผูຌอ านวยการกองคลัง                

พืไอสนอรืไอง฿หຌกับผูຌบังคับบัญชาตามล าดับชัๅนพิจารณาความหใน 

- กรณีขຌอรຌองรียนกีไยวกับจัดซืๅอจัดจຌางจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ/ทีไปรึกษากฎหมายจะ฿หຌขຌอมูลกับ
ผูຌขอรับบริการ฿นรืไองทีไผูຌขอรับบริการตຌองการทราบ  มืไอ฿หຌค าปรึกษารียบรຌอยลຌวรืไองทีไขอรับบริการ               

ถือวายุติ 
- กรณีขอรຌองรียน /รຌองทุกข์ /จຌงบาะสกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ             

ขององค์การบริหารสวนต าบล บางจาน จะ฿หຌขຌอมูลกับผูຌขอรับบริการ฿นรืไองทีไผูຌขอรับบริการตຌองการทราบละ
จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบจะด านินการรับรืไองดังกลาวเวຌ ละหัวหนຌาหนวยงานป็นผูຌพิจารณาสงตอ฿หຌกับหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌองด านินการตอเปภาย฿น ํ-๎ วัน 

- กรณีขอรຌองรียน /รຌองทุกข์/จຌงบาะสรืไองจัดซืๅอจัดจຌาง฿หຌผูຌขอรับการบริการรอการติดตอ
กลับหรือสามารถติดตามรืไองกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง   หากเมเดຌรับการติดตอกลับจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ภาย฿น  ํ๑ วัน  ฿หຌติดตอกลับทีไศูนย์รับรืไองรຌองรียนองค์การบริหารสวนต าบล บางจาน ทรศัพท์  ์32-

770005 
 

๑. สถานทีไตัๅง 
         ตัๅงอยู ณ ทีไท าการองค์การบริหารสวนต าบล บางจาน ลขทีไ 206 หมู 1 ต าบลบางจาน อ าภอ

มือง จังหวัดพชรบุรี 
 

๒. หนຌาทีไความรับผิดชอบ 

ป็นศูนย์กลาง฿นการรับรืไองราวรຌองทุกข์ละ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสาร฿หຌค าปรึกษารับรืไอง
ปัญหาความตຌองการละขຌอสนอนะของประชาชน 

 

 

 



บททีไ ๎ 

ประดในทีไกีไยวขຌองกับการรຌองรียน 

ค าจ ากัดความ 

ผูຌรับบริการ   หมายถึงผูຌทีไมารับบริการจากสวนราชการละประชาชนทัไวเป 

- ผูຌรับบริการประกอบดຌวย 

- หนวยงานของรัฐ*/จຌาหนຌาทีไของหนวยงานของรัฐ/อกชน / 

หรือบุคคล/นิติบุคคล 

* หนวยงานของรัฐเดຌกกระทรวงทบวงกรมหรือสวนราชการทีไรียกชืไออยาง
อืไนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรัฐวิสาหกิจละ฿หຌหมายความรวมถึงองค์กร
อิสระองค์การมหาชนหนวยงาน฿นก ากับของรัฐละหนวยงานอืไน฿ด฿น
ลักษณะดียวกัน 

** จຌาหนຌาทีไของรัฐเดຌกขຌาราชการพนักงานราชการลูกจຌางประจ าลูกจຌาง
ชัไวคราวละผูຌปฏิบัติงานประภทอืไนเมวาจะป็นการตงตัๅง฿นฐานะป็น
กรรมการหรือฐานะอืไน฿ดรวมทัๅงผูຌซึไงเดຌรับตงตัๅงละถูกสัไง฿หຌปฏิบัติงาน฿หຌก
หนวยงานของรัฐ 

- บุคคล/หนวยงานอืไนทีไเม฿ชหนวยงานของรัฐ 

- ผูຌ฿หຌบริการตลาดกลางทางอิลใกทรอนิกส์ 
- ผูຌมีสวนเดຌสวนสียประกอบดຌวย 

- ผูຌคຌากับหนวยงานของรัฐ 

- ผูຌมีสิทธิรับงินจากทางราชการทีไเม฿ชจຌาหนຌาทีไของรัฐ 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  หมายถึงผูຌทีไเดຌรับผลกระทบทัๅงทางบวกละทางลบทัๅงทางตรงละ  

    ทางอຌอมจากการด านินการของสวนราชการชนประชาชน฿น  

ชุมชน/หมูบຌานขตต าบลบางจาน 

การจัดการขຌอรຌองรียน  หมายถึงมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการ฿นรืไองขຌอรຌองรียน  

ขຌอสนอนะ/ขຌอคิดหใน/ค าชมชย/การสอบถามหรือรຌองขอขຌอมูล 

ผูຌรຌองรียน   หมายถึงประชาชนทัไวเป  / ผูຌมีสวนเดຌสียทีไมาติดตอยังศูนย์รับรืไอง 

รຌองรียนองค์การบริหารสวนต าบลบางจานผานชองทางตางโดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมการรຌองรียน/การ฿หຌขຌอสนอนะ/ 

การ฿หຌขຌอคิดหใน/การชมชย/การรຌองขอขຌอมูล 

ชองทางการรับขຌอรຌองรียน หมายถึงชองทางตางโทีไ฿ชຌ฿นการรับรืไองรຌองรียนชนติดตอดຌวย  

    ตนองรຌองรียนทางทรศัพท์ / วใบเซต์/ Face Book 



จຌาหนຌาทีไ   หมายถึงจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบจัดการขຌอรຌองรียนของหนวยงาน  

ขຌอรຌองรียน   หมายถึงบงป็นประภท  ๎ ประภทคือชน 

- ขຌอรຌองรียนทัไวเปชนรืไองราวรຌองทุกข์ทัไวเปขຌอคิดหใน 

ขຌอสนอนะค าชมชยสอบถามหรือรຌองขอขຌอมูลการรຌองรียน  

กีไยวกับคุณภาพละการ฿หຌบริการของหนวยงาน 

- การรຌองรียนกีไยวความเมปรง฿สของการจัดซืๅอจัดจຌางป็นตຌน 

ค ารຌองรียน   หมายถึงค าหรือขຌอความทีไผูຌรຌองรียนกรอกตามบบฟอร์มทีไศูนย์  

รับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์หรือระบบการรับค ารຌองรียนองมีหลง 

ทีไสามารถตอบสนองหรือมีรายละอียดอยางชัดจนหรือมีนัยส าคัญ 

ทีไชืไอถือเดຌ 
การด านินการรืไองรຌองรียน หมายถึงรืไองรຌองรียน /รຌองทุกข์ทีไเดຌรับผานชองทางการรຌองรียน 

    ตางโมาพืไอทราบหรือพิจารณาด านินการกຌเขปัญหาตามอ านาจ  

    หนຌาทีไ  

การจัดการรืไองรຌองรียน  หมายถึงกระบวนการทีได านินการ฿นการกຌเขปัญหาตามรืไอง  

    รຌองรียนทีไเดຌรับ฿หຌเดຌรับการกຌเขหรือบรรทาความดือดรຌอนจาก  

    การด านินงาน  

ชองทางการรຌองรียน 

๎.ํ ผานทางองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 

ํ) ยืไนดยตรง (จดหมาย/บัตรสนทห์/อกสาร) 

๎) รຌองรียนผานตูຌ /กลองรับความความคิดหใน (จดหมาย/บัตรสนทห์/อกสาร)  

๏) เปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนทห์/อกสาร)  

๐) ทรศัพท์ ์32-770005 

๑) ทรสาร ์32-770005 ตอ 20   
๒) www.bangchanphet.go.th 

๓) facebook.com/องค์การบริหารสวนต าบลบางจาน/ 

 

 

 

 

 

 



 

บททีไ ๏ 

ผนผังกระบวนการจัดการรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข ์

 

 
ํ. รຌองรียนดຌวยตนอง 
 
๎. รຌองรียนผานวใบเซต์อบต.บางจาน 

   รับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ 
๏. รຌองรียนทางทรศัพท์ 
 
๐. รຌองรียนทาง Face book  

ประสานหนวยงานทีไรับผิดชอบ 

ด านินการตรวจสอบขຌอทใจจริง 
 

 

จຌงผล฿หຌศูนย์รับรืไองรຌองรียน 

          อบต.บางจานทราบ (ํ๑ วัน )  

 

 

              ยุติ             เมยุติ 
 

 

ยุติรืไองจຌงผูຌรຌองรียน  เมยุติจຌงรืไองผูຌรຌองรียน 

    รຌองทุกข์ทราบ        รຌองทุกข์ทราบ 

 

 

 

               สิๅนสุดการด านินการรายงานผล 

                 ฿หຌอ าภอดอกค า฿ตຌทราบ 

 



 

บททีไ ๐ 

ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 
 

การตงตัๅงผูຌรับผิดชอบจัดการขຌอรຌองรียนของหนวยงาน 

ํ. จัดตัๅงศูนย์/จุดรับขຌอรຌองรียนของหนวยงาน 

๎. จัดท าค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการด านินการ 

๏. จຌงผูຌรับผิดชอบตามค าสัไงองค์การบริหารสวนต าบล บางจาน ทราบพืไอความสะดวก฿นการ
ประสานงาน 

การรับละตรวจสอบขຌอรຌองรียนจากชองทางตางโ 

ด านินการรับละติดตามตรวจสอบขຌอรຌองรียนทีไขຌามายังหนวยงานจากชองทางตางโ 

ดยมีขຌอปฏิบัติตามทีไก าหนด ดังนีๅ 
 

ชองทาง 
ความถีไ฿นการ

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะวลาด านินการรับ 

ขຌอรຌองรียนพืไอประสาน 

หาทางกຌเข 

หมายหตุ 

รຌองรียนดຌวยตนอง ณ องค์การบริหาร 

สวนต าบลบางจาน 

ทุกครัๅงทีไมีผูຌรຌองรียน ภาย฿น ํ-๎ วันท าการ - 

รຌองรียนผานวใบเซต์องค์การบริหาร 

สวนต าบลบางจาน 

ทุกวัน ภาย฿น ํ-๎ วันท าการ - 

รຌองรียนทางทรศัพท์ 
์32-770005 

ทุกวัน ภาย฿น ํ-๎ วันท าการ - 

รຌองรียนทาง Face book  ทุกวัน ภาย฿น ํ-๎ วันท าการ 

รຌองรียนทาง วใบเซต์ ทุกวัน ภาย฿น ํ-๎ วันท าการ 

 



 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



บบค ารຌองทุกข์/รຌองรียน (ดຌวยตนอง)                  (บบค ารຌองรียนํ)  

 

                                                                                ทีไศูนย์รับรืไองรຌองรียน 

องค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 

    วันทีไ................ดือน.............................พ.ศ. ....................  

รืไอง ........................................................................................................................................................................  
รียนนายกองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 

ขຌาพจຌา.................................................................. อายุ.........ป ี อยูบຌานลขทีไ..............หมูทีไ.......  
ต าบล.............................. อ าภอ…….................... จังหวัด........................... ทรศัพท์..............................................  
อาชีพ......................................................... ...................ต าหนง..............................................................................  
ถือบัตร.............................................................................ลขทีไ................................................................................  
ออกดย...............................................วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ......................................  
มีความประสงค์ขอรຌองทุกข์/รຌองรียนพืไอ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลบางจานพิจารณาด านินการชวยหลือหรือ
กຌเขปัญหา฿นรืไอง………...................................................................................................................................  
.......................................................................... ........................................................................................................  

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

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

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

ทัๅงนีๅขຌาพจຌาขอรับรองวาค ารຌองทุกข์ /รຌองรียนตามขຌางตຌนป็นจริงละยินดีรับผิดชอบ                    

ทัๅงทางพงละทางอาญาหากจะพึงม ี

ดยขຌาพจຌาขอสงอกสารหลักฐานประกอบการรຌองทุกข์/รຌองรียน (ถຌามี) เดຌก 
ํ) ................................................................................................................................. จ านวน............ชุด 

๎) ................................................................................................................................. จ านวน............ชุด 

๏) ................................................................................................................................. จ านวน............ชุด 

๐) ................................................................................................................................. จ านวน............ชุด 
 

จึงรียนมาพืไอปรดพิจารณาด านินการตอเป 
 

             ขอสดงความนับถือ 
 

(ลงชืไอ) ...................................................................... 

(.................................................................)  

              ผูຌรຌองทุกข์/รຌองรียน 



 

บบค ารຌองทุกข์/รຌองรียน     (ทรศัพท์)                 (บบค ารຌองรียน.๎)  

 

                                                                                ทีไศูนย์รับรืไองรຌองรียน 

องค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 

                                                                                      อ าภอมือง จังหวัดพชรบุรี 
  วันทีไ...................ดือน.......................... พ.ศ......................  

 

รืไอง ......................................................... ...............................................................................................................  
 

 

รียน นายกองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 
 

ขຌาพจຌา........................................................... อายุ..........ป ีอยูบຌานลขทีไ.................. หมูทีไ…......  
ถนน............................ต าบล................................... อ าภอ................................ จังหวัด......................................... 

ทรศัพท์..............................................อาชีพ.......................................ต าหนง........................................................  
มีความประสงค์ขอรຌองทุกข์/รຌองรียนพืไอ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลบางจานพิจารณาด านินการชวยหลือหรือ
กຌเขปัญหา฿นรืไอง………...................................................................................................................................  
............................................................................................................... ...................................................................  

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

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

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

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

ดยขออຌาง................................................................................................. ................................................................  
......................................................................................................................................................................  

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

..................................................................................................... ป็นพยานหลักฐานประกอบ 
 

ทัๅงนีๅขຌาพจຌาขอรับรองวาค ารຌองทุกข์ /รຌองรียนตามขຌางตຌนป็นจริงละ จຌาหนຌาทีไ เดຌจຌง฿หຌ
ขຌาพจຌาทราบลຌววาหากป็นค ารຌองทีไเมสุจริตอาจตຌองรับผิดตามกฎหมายเดຌ 

 

ลงชืไอ……………………......................………………จຌาหนຌาทีไผูຌรับรืไอง 
       (..............................................................)  

    วันทีไ...........ดือน.........................พ.ศ...............  

      วลา.............................. 



 

 

บบจຌงการรับรืไองรຌองทุกข์/รຌองรียน      (ตอบขຌอรຌองรียนํ)  

 

ทีไ พบ ๓43์ํ(รืไองรຌองรียน) /...............        ทีไท าการองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 

               206 หมู 1 ต าบลบางจาน อ าภอมือง 
               จังหวัดพชรบุรี 76000 
 

              วันทีไ..............ดือน..............................พ.ศ. ...................  

รืไอง  ตอบรับการรับรืไองรຌองทุกข์/รຌองรียน 

รียน ………………………………………………………………..  
ตามทีไทานเดຌรຌองทุกข์ /รຌองรียนผานศูนย์รับรืไองรຌองรียนองค์การบริหารสวนต าบล               

บางจาน  ดยทาง   (   ) หนังสือรຌองรียนทางเปรษณีย์      (    ) ดຌวยตนอง      (    ) ทางทรศัพท์ 
(    ) อืไนโ ...............................................................................................................................................................  

ลงวันทีไ............................................ กีไยวกับรืไอง....................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นัๅน 

องค์การบริหารสวนต าบลบางจานเดຌลงทะบียนรับรืไองรຌองทุกข์/รຌองรียนของทานเวຌลຌวตาม
ทะบียนรับรืไองลขรับทีไ......................................................ลงวันทีไ............................................................ละ
องค์การบริหารสวนต าบลบางจานเดຌพิจารณารืไองของทานลຌวหในวา 

(    ) ป็นรืไองทีไอยู฿นอ านาจหนຌาทีไขององค์การบริหารสวนต าบล บางจานละเดຌมอบหมาย
฿หຌ……………………................................................................ป็นหนวยตรวจสอบละด านินการ 

(    ) ป็นรืไองทีไเมอยู฿นอ านาจหนຌาทีไขององค์การบริหารสวนต าบล บางจานละเดຌจัดสงรืไอง
฿หຌ..................................................................................ซึไงป็นหนวยงานทีไมีอ านาจหนຌาทีไกีไยวขຌองด านินการ
ตอเปลຌวทัๅงนีๅทานสามารถติดตอประสานงานหรือขอทราบผลดยตรงกับหนวยงานดังกลาวเดຌอีกทางหนึไง 

(    ) ป็นรืไองทีไมีกฎหมายบัญญัติขัๅนตอนละวิธีการปฏิบัติเวຌป็นการฉพาะลຌวตามกฎหมาย  

.......................................................................................... จึงขอ฿หຌทานด านินการตามขัๅนตอนละวิธีการ                

ทีไกฎหมายนัๅนบัญญัติเวຌตอเป 

จึงจຌงมาพืไอทราบ 

ขอสดงความนับถือ 

ส านักงานปลัดอบต.  

(ศูนย์รับรืไองรຌองรียน)  

ทร. 032-770005 



 

 

      บบจຌงผลการด านินการตอรืไองรຌองทุกข์/รຌองรียน        (ตอบขຌอรຌองรียน๎)  

 

ทีไ  พบ ๓43์ํ(รืไองรຌองรียน) /...............        ทีไท าการองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 

               206 หมู 1 ต าบลบางจาน อ าภอมือง 
               จังหวัดพชรบุรี 76000 
 

วันทีไ……......ดือน........................... พ.ศ...........  
 

รืไอง  จຌงผลการด านินการตอรืไองรຌองทุกข์/รຌองรียน 
 

รียน  ………………………………………………………………..  
 

อຌางถึง  หนังสืออบต.บางจานทีไ  พบ 74301/.................................... ลงวันทีไ...........................................  
 

สิไงทีไสงมาดຌวย ํ . .................................................................................................................................................  

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

๏. .................................................................................................................................................  
 

ตามทีไองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน (ศูนย์รับรืไองรຌองรียน) เดຌจຌงตอบรับการรับรืไองรຌอง
ทุกข์/รຌองรียนของทานตามทีไทานเดຌรຌองทุกข์/รຌองรียนเวຌความละอียดจຌงลຌวนัๅน 

 

องค์การบริหารสวนต าบลบางจาน เดຌรับจຌงผลการด านินการจากสวนราชการ/หนวยงานทีไ
กีไยวขຌองตามประดในทีไทานเดຌรຌองทุกข์/รຌองรียนลຌวปรากฏขຌอทใจจริงดยสรุปวา……………………………………...  
.............................................................. ...................................................................................................................  

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

.........................................................................................................ดังมีรายละอียดปรากฏตามสิไงทีไสงมาพรຌอมนีๅ 
 

ทัๅงนีๅหากทานเมหในดຌวยประการ฿ดขอ฿หຌจຌงคัดคຌานพรຌอมพยานหลักฐานประกอบดຌวย  
 

จึงจຌงมาพืไอทราบ 

ขอสดงความนับถือ 

 

ส านักงานปลัดอบต.  

(ศูนย์รับรืไองรຌองรียน)  

ทร. 032-770005 



 

 

  

      

 

    
              

ค าสัไงองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 
ทีไ 79/ ๒๕60 

รืไอง  ตงตัๅงคณะกรรมการจัดท าคูมือปฏิบัติงานดຌานการรຌองรียน/รຌองทุกข์ 
(รืไองรຌองรียนทัไวเปละรืไองรຌองรียนจัดซืๅอจัดจຌาง) 

 

            ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
    สัไง   ณ   วันทีไ  ดือน มษายน   พ.ศ. ๎๑60 
 
 

            
        ( นายสถียร นิลทะสิน) 
        นายกองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 

    ---------------------------------------------------------- 
  ดຌวย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติเดຌท าบันทึกขຌอตกลงความรวมมือกับ 
กระทรวงมหาดเทย ดยกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน Integrity and Transparency Assessment (ITA)     
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติสนอ
การบูรณาการครืไองมือการประมินคุณธรรมการด านินงาน ( Integrity  Assessment) ละดัชนี วัดความปรง฿ส
ของหนวยงานภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ 
            พืไอ฿หຌ การจัดท าคูมือปฏิบัติงานดຌานการรຌองรียน/รຌองทุกข์ (รืไองรຌองรียนทัไวเปละรืไองรຌองรียนการ
จัดซืๅอจัดจຌาง) ขององค์การบริหารสวนบางจานป็นเปตามวัตถุประสงค์ จึงตงตัๅงคณะกรรมการจัดท าคูมือ 
ปฏิบัติงานดຌานการรຌองรียน/รຌองทุกข์ (รืไองรຌองรียนทัไวเปละรืไองรຌองรียนการจัดซืๅอจัดจຌาง) ประกอบดຌวย 
            1. นายกองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน   ประธานกรรมการ  
            2. ปลัดองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน             กรรมการ 
            3. ผูຌอ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
            4. ผูຌอ านวยการกองชาง      กรรมการ 
            5. หัวหนຌาส านักปลัด      กรรมการ ละลขานุการ 
            ฿หຌผูຌเดຌรับการตงตัๅงมีหนຌาทีไ พิจาณา กลัไนกรอง ศึกษาขຌอมูล น ามาก าหนดป็นคูมือการคูมือปฏิบัติงาน
ดຌานการรຌองรียน/รຌองทุกข(์รืไองรຌองรียนทัไวเปละรืไองรຌองรียนการจัดซืๅอจัดจຌาง) ขององค์การบริหารสวนต าบล  
บางจาน พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานตอเป 



 

 

  

         

 

    
              

ค าสัไงองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 
ทีไ 80/ ๒๕60 

รืไอง การจัดตัๅงศูนย์รับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์(รืไองรຌองรียนทัไวเปละรืไองรຌองรียนจัดซืๅอจัดจຌาง)  
ละมอบหมายจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบละติดตามละประมินผลคูมือการปฏิบัติงานรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์  

(รืไองรຌองรียนทัไวเปละรืไองรຌองรียนจัดซืๅอจัดจຌาง) 
---------------------------------------------------------- 

ตามค าสัไงองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน ทีไ 79/๎๑60 ลงวันทีไ 12 มษายน พ.ศ. 2560  รืไอง
ตงตัๅงคณะกรรมการจัดท าคูมือ ปฏิบัติงานดຌานการรຌองรียน/รຌองทุกข(์รืไองรຌองรียนทัไวเปละรืไองรຌองรียน
จัดซืๅอจัดจຌาง) ขององค์การบริหารสวนต าบลบางจาน พืไอ ฿หຌ บริการสาธารณะ บรรทาทุกข์ บ ารุงสุข ก
ประชาชนภาย฿นกรอบอ านาจหนຌาทีไ ละดยทีไองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน ป็นองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทีไมีภาระหนຌาทีไรับผิดชอบพืๅนทีไ จ านวน 9 หมูบຌาน฿นขตต าบลบางจาน ซึไง เดຌด านินการปรับปรุงกຌเข
การปฏิบัติราชการ฿นสวนทีไกีไยวขຌองมาดยตลอด ทัๅงนีๅพืไอประยชน์สุขของประชาชนละ฿หຌป็นเปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
            ดงันัๅน พืไอประสิทธิภาพละความสัมฤทธิ์ผลของการด านินการดังกลาว ดยฉพาะ฿นสวนของการ
อ านวยความสะดวก ละตอบสนองความตຌองการของประชาชน ตามนวทางการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี
อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา 69/1 หงพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ.
2537  ละทีไกຌเขพิไมติมถึงปัจจุบัน ประกอบมาตรา 52 ละมาตรา 41 หงพระราชกฤษฎีกาวาดຌวย
หลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารสวนต าบลบางจาน จึงเดຌจัดตัๅง 
oศูนย์รับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์p ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารสวนต าบลบางจาน อ าภอ มืองจังหวัด
พชรบุรี พรຌอมจัดวางตูຌรับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ (ตูຌดง) ณ หนຌาอาคารทีไท าการองค์การบริหารสวนต าบลบาง
จาน ละขอตงตัๅง฿หຌจຌาหนຌาทีไตามต าหนงดังตอเปนีๅ 
   จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบรืไองราวรຌองรียน/รຌองทุกข์ ดังนีๅ 

1. นายกองค์การบริหารสวนต าบล ป็นประธานศูนย์รับรืไอง รຌองรียน/รຌองทุกข์ละรงรัดการ฿หຌความ
ชวยหลือขຌอรຌองรียน/รຌองทุกข์ขององค์การบริหารสวนต าบลบางจาน กีไยวกับคณะผูຌบริหาร , สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนต าบล , พนักงานสวนต าบลละพนักงานจຌาง ละรืไองทีไผูຌมีอ านาจ฿ชຌดุลพินิจลຌวหในวา
กีไยวขຌอง 

2. ปลัดองค์การบริหารสวนต าบล ป็นรองประธานศูนย์รับรืไองรียน/รຌองทุกข์ละรงรัดการ฿หຌความ
ชวยหลือขຌอรຌองรียน/รຌองทุกข์ขององค์การบริหารสวนต าบลบางจาน กีไยวกับคณะผูຌบริหาร ,สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนต าบล , พนักงานสวนต าบลละพนักงานจຌาง ละรืไองทีไผูຌมีอ านาจ฿ชຌดุลพินิจลຌวหในวา
กีไยวขຌอง ป็นผูຌชวยหลือนายกองค์การบริหารสวนต าบล฿นการด านินการ ทีไปลัดมอบหมาย 
 



 
3. หัวหนຌาส านักปลัด ป็นจຌาหนຌาทีไรับรืไองราวรຌองรียน/รຌองทุกข์ละรงรัดการ฿หຌความชวยหลือขຌอ

รຌองรียน/รຌองทุกข์ของส านักงานปลัดละรืไองทีไผูຌมีอ านาจ฿ชຌดุลพินิจลຌวหในวากีไยวขຌอง ดยมี นักวิคราะห์
นยบายละผน ละจຌาพนักงานธุรการ ป็นจຌาหนຌาทีไ/ลขานุการชวยหลือละรับผิดชอบกีไยวกับงาน ซึไงอยู
฿นความรับผิดชอบของส านักงานปลัด 

4. ผูຌอ านวยการกองชาง  ป็นจຌาหนຌาทีไรับรืไองราวรຌองรียน/รຌองทุกข์ละรงรัดการ฿หຌความชวยหลือ
ขຌอรຌองรียน/รຌองทุกข์ของกองชาง ละรืไองทีไผูຌ มีอ านาจ฿ชຌดุล พินิจลຌว หในวากีไยวขຌอง ดยมีนายชางยธา ละ
ผูຌชวยจຌาหนຌาทีไธุรการ  ป็นจຌาหนຌาทีไ/ลขานุการชวยหลือ ละรับผิดชอบกีไยวกับงานซึไงอยู฿นความรับผิดชอบ
ของกองชาง 

5. ผูຌอ านวยการกองคลัง ป็นจຌาหนຌาทีไรับรืไองราวรຌองรียน/รຌองทุกข์ละรงรัดการ฿หຌความชวยหลือ
ขຌอรຌองรียน/รຌองทุกข์ของกองคลัง ละรืไองทีไผูຌ มีอ านาจ฿ชຌดุล พินิจลຌวหในวากีไยวขຌอง ดยมีนักวิชาการ งิน
ละบัญชีละนักวิชาการพัสดุ ป็นจຌาหนຌาทีไ / ลขานุการชวยหลือ ละรับผิดชอบกีไยวกับงาน ซึไงอยู฿นความ
รับผิดชอบของกองคลัง 

6. ผูຌอ านวยการกองสวัสดิการสังคม ป็นจຌาหนຌาทีไรับรืไองราวรຌองรียน/รຌองทุกข์ละรงรัดการ฿หຌความ
ชวยหลือขຌอรຌองรียน/รຌองทุกข์ของกองสวัสดิการสังคม  ละรืไองทีไผูຌมีอ านาจ฿ชຌดุลพินิจลຌวหในวากีไยวขຌองดย
มี นักพัฒนาชุมชน ป็นจຌาหนຌาทีไ/ลขานุการชวยหลือ ละรับผิดชอบกีไยวกับงาน ซึไงอยู฿นความรับผิดชอบของ
กองสวัสดิการสังคม 

ดย฿หຌ ศูนย์รับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์องค์การบริหารสวนต าบลบางจาน มีอ านาจหนຌาทีไละวิธีการ
ด านินการดังตอเปนีๅ 

1. รับรืไองราวขຌอรຌองรียน/รຌองทุกข์ กีไยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยากหรือปัญหาอืไน฿ด
จากประชาชน หนวยงาน องค์กรตางโ ลຌวท าการประมิน วิคราะห์ ตรวจสอบขຌอทใจจริงบืๅองตຌน 

2. ฿นบืๅองตຌน฿หຌถือป็นความลับของทางราชการ หากป็นบัตรสนทห์ ฿หຌพิจารณาฉพาะรายทีไระบุ
หลักฐาน กรณีวดลຌอมปรากฏชัดจຌง ตลอดจนชีๅพยานบุคคลนนอน 

3. ประสานการปฏิบัติ฿หຌสวนราชการ฿นสังกัดองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน ด านินการตามภารกิจ
ทีไกีไยวขຌองละสามารถขอ฿หຌบุคคล฿นสังกัดสวนราชการนัๅน฿หຌถຌอยค าหรือขຌอมูลอกสาร หลักฐาน฿ดโ พืไอ
ประยชน์สาหรับการนัๅนเดຌ 

4. กรณีทีไอาจกีไยวขຌองกับคดี หรืออาจกอ฿หຌกิดป็นคดีความเดຌ ฿หຌจຌงรายละอียดฉพาะทีไสวน
ราชการจຌาของรืไองจะสามารถนาเปพิจารณาด านินการตอเปเดຌ ดยอาจมีการปกปຂดขຌอความตามค ารຌอง
บางสวนกใเดຌ ทัๅงนีๅ หากสวนราชการจຌาของรืไองประสานขอทราบขຌอมูลรายละอียดพิไมติม฿หຌพิจารณาป็นราย
กรณ ี

5. กรณีทีไกีไยวขຌองกับจຌาหนຌาทีไของรัฐหรือหนวยงานอืไน ฿หຌสงรืไอง฿หຌหัวหนຌาสวนราชการหรือหนือกวา
สวนราชการตຌนสังกัดของผูຌถูกรຌอง หรือสงรืไอง฿หຌสวนราชการหรือหนวยงานทีไมีอ านาจหนຌาทีไ ฿นการสืบสวนรืไอง
รຌองรียนของสวนราชการหรือหนวยงานนัๅนป็นการฉพาะ 

6. ฿หຌพิจารณาด านินการป็นกรณีพิศษฉพาะรืไอง ดังนีๅ 
        6.1 กรณีทีไกีไยวขຌองกับความมัไนคงของประทศ 
        6.2 กรณีทีไอาจมีผลกระทบตอชีวิตละความปลอดภัยของผูຌรຌอง ฿หຌสรุปสาระส าคัญตามค ารຌอง



ฉพาะทีไสวนราชการจຌาของรืไองจะสามารถนาเปพิจารณาด านินการตอเปเดຌ ดยอาจเมนาสงอกสารค ารຌอง
ตຌนฉบับ รวมทัๅงหากมีความจ าป็น฿หຌประสานหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌการคุຌมครองผูຌรຌองป็นพิศษรายกรณี 
ทัๅงนีๅ หากมีการประสานขอทราบขຌอมูลรายละอียดพิไมติม฿หຌพิจารณาป็นรายกรณีดຌวย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบดยรใว 
8. ด านินการอืไน โ ตามทีไผูຌบังคับบัญชามอบหมาย 
จຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานประจ าศูนย์รับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ (รืไองรຌองรียนทัไวเปละรืไองรຌองรียนจัดซืๅอ

จัดจຌาง) ดังนีๅ 
1. นางธัญรัต    กิดทรัพย์   นักวิชาการศึกษา  
2. นางรุงทิพย์   ทองนวล   นักทรัพยากรบุคคล  
3. นางสาวปຂยดา  อินทราพงษ์   นักวิคราะห์นยบายละผน  
4. นายวสุ   อຌอยจีน   จຌาพนักงานป้องกันละบรรทาสาธารณภัย  
5. นางสาวสุรีย์    พชรพราย   จຌาพนักงานธุรการ 
6. นางพรรณทิภา  ยูรประดับ  นักวิชาการพัสดุ   
7. นางยาวลักษณ์   คงนียม   นักวิชาการงินละบัญชี  
8. นางสาวศุทธิรัตน์   อีไยมสะอาด   นักวิชาการจัดกใบรายเดຌ  
9. นางสาวสุรางรัตน์   สังข์สินธุ์   นักพัฒนาชุมชน  
10. นายธฤทธิ์รงค์  ทิพย์พิมล   นายชางยธา   

ดยมีหนຌาทีไ ดังนีๅ 
  1. รับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ ลงทะบียน ยกรืไอง ละสงรืไอง฿หຌกับสวนราชการจຌาของรืไองพืไอ
ด านินการตามอ านาจหนຌาทีไ 
  2. ปรับปรุงอกสารค าขอ฿นกระบวนงานตาง โ พืไอ฿หຌขຌา฿จงายละกิดความสะดวก฿นการกรอก
อกสาร 

 3. ติดตามความคืบหนຌามืไอเดຌรับการสอบถามจากประชาชนผูຌรับบริการ 
 4. จຌงผลการด านินการ฿หຌประชาชนผูຌรับบริการทราบ ภาย฿น 7 วัน ฿หຌผูຌทีไเดຌรับ ตงตัๅงถือปฏิบัติตาม

ค าสัไงดยครงครัด ตามระบียบ อยา฿หຌกิดความบกพรองสียหายกราชการเดຌ หากมีปัญหาอุปสรรค฿หຌรายงาน
นายกองค์การบริหารสวนต าบลดยทันที  

คณะกรรมการติดตามละประมินผลคูมือการปฏิบัติงานรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ (รืไองรຌองรียนทัไวเป
ละรืไองรຌองรียนจัดซืๅอจัดจຌาง) ประกอบดຌวย 

1. นางสาวลักขณา รืองทับ     ปลัดองค์การบริหารสวนต าบล   ประธานคณะท างาน 
2. นางทับทิม  กຌวชิงดวง       หัวหนຌาส านักปลัด                                      คณะท างาน 
3. นางลดาวัลย์ พราหมณ์นຌอย  ผูຌอ านวยการกองคลัง    คณะท างาน 
4. นายส าริง ศรีมือง     รก.ผูຌอ านวยการกองชาง   คณะท างาน 
5. นางสาวธนนันท์ ลิๅมบรรจง   ผูຌอ านวยการกองสวัสดิการสังคม           คณะท างาน 
6. นางพรรณทิภา ยูรประดับ   นักวิชาการพัสดุ    ลขานุการ  

 
 



฿หຌคณะกรรมการมีหนຌาทีไ฿นการด านินการติดตามละประมินผลคูมือการปฏิบัติงานรืไองรຌองรียน/ 
รຌองทุกข์ ก าหนดวิธีการติดตามละประมินผลตลอดจนด านินการอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานกีไยวกับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ ละรายงานผลการติดตามละประมินผลตอนายกองค์การบริหาร
สวนต าบลบางจาน ตอเป 

    ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
 
    สัไง   ณ   วันทีไ       ดือน  มษายน   พ.ศ. ๎๑60 
 
 
 
 

        ( นายสถียร  นิลทะสิน) 
        นายกองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
 

ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 
รืไอง  ประกาศ฿ชຌคูมือปฏิบัติงานดຌานการรຌองรียน/รຌองทุกข์(รืไองรຌองรียนทัไวเปละ 

รืไองรຌองรียนจัดซืๅอจัดจຌาง) ขององค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 
 ------------------------------------------------- 

 
ดຌวยส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติเดຌท าบันทึกขຌอตกลงความ

รวมมือกับ กระทรวงมหาดเทย ดยกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติสนอการบูรณา
การครืไองมือการประมินคุณธรรมการด านินงาน ( Integrity  Assessment) ละดัชนี วัดความปรง฿สของ
หนวยงานภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ 
            องค์การบริหารสวนต าบลบางจานเดຌคูมือจัดท าคูมือปฏิบัติงานดຌานการรຌองรียน/รຌองทุกข์  (รืไอง
รຌองรียนทัไวเปละรืไองรຌองรียนจัดซืๅอจัดจຌาง) ขององค์การบริหารสวนต าบลบางจาน พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
ปฏิบัติงาน 

พืไอ฿หຌการจัดท าคูมือปฏิบัติงานดຌานการรຌองรียน/รຌองทุกข์ (รืไองรຌองรียนทัไวเปละรืไองรຌองรียนจัดซืๅอ  
จัดจຌาง) ขององค์การบริหารสวนต าบลบางจาน ป็นเปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศ฿ชຌคูมือปฏิบัติงานดังกลาว  

                      ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
 

    สัไง   ณ   วันทีไ        ดือน มษายน   พ.ศ. ๎๑60 
 

 

 

           ( นายสถียร  นิลทะสิน) 
นายกองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 

   

 

    
              

                       



 

 

  

      

 

    
              

ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 
รืไอง  ประกาศชองทางรับรืไองราวรຌองทุกข์ 

    ---------------------------------------------------------- 
พืไอ฿หຌการบริหารราชการ ด านินเปดຌวยความถูกตຌอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 

ตลอดจนกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดຌวยความรวดรวดรใว ประสบ
ผลส ารใจอยางป็นรูปธรรม ละสอดคลຌองกับหลักกณฑ์ละนวทางการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. 
๎๑๐๒ อีกทัๅงพืไอป็นศูนย์รับจຌงบาะสการทุจริต หรือเมเดຌรับความป็นธรรมจากการปฏิบัติหนຌาทีไของ
พนักงานองค์การบริหารสวนต าบล บางจาน  จึงเดຌจัดตัๅงศูนย์รับรืไองราวรຌองทุกข์ขึๅน ซึไง฿นกรณีการรຌองรียนทีไ
กีไยวกับบุคคล จะมีการกใบรักษารืไองราวเวຌป็นความลับละปกปຂดชืไอผูຌรຌองรียน พืไอมิ฿หຌผูຌรຌองรียน เดຌรับ
ผลกระทบละเดຌรับความดือดรຌอนจากการรຌองรียน 

องค์การบริหารสวนต าบลบางจาน  จึงเดຌประกาศจัดตัๅงศูนย์รับรืไองราวรຌองทุกข์ ดยมีชองทาง฿นการรับ
รืไองราวรຌองทุกข์ ดังตอเปนีๅ 

ํ) ยืไนดยตรง (จดหมาย/บัตรสนทห์/อกสาร) ณ ศูนย์รับรืไองราวรຌองทุกข์ 
๎) รຌองรียนผานตูຌรับฟังความคิดหใน /กลองรับความความคิดหใน  
๏) เปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนทห์/อกสาร)  
๐) ทรศัพท์ 032-770005/ทรสาร 032-770005 ตอ 20   
๑) ศูนย์ด ารงธรรม องค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 
๒) ทางวใบเซด์หนวยงาน www.bangchanphet.go.th 
๓) facebook.com/องค์การบริหารสวนต าบลบางจาน,Line 
8) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบางจาน 

 

                    ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
 

    สัไง   ณ   วันทีไ       ดือน มษายน   พ.ศ. ๎๑60 
 
 

            
        ( นายาสถียร นิลทะสิน) 
        นายกองค์การบริหารสวนต าบลบางจาน 
 


