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คานา
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ
จัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ทั้งในเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้ เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิด
ความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
คุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการ
ให้ บ ริ ก ารสม่ าเสมอ ทั้ งนี้ ก ารจั ดการข้อ ร้ องเรีย นจนได้ ข้อ ยุ ติใ ห้ มีค วามรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

(ก)

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
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)
การกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
คาสั่งองค์การบริหารส่วนส่วนตาบลนาหลวงเสน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจาทา
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คาสั่งองค์การบริหารส่วนส่วนตาบลนาหลวงเสน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน เรื่องประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้าน
การร้องเรียน/ร้องทุกข์
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
ประกอบกับหนังสืออาเภอทุ่งสง ที่ นศ 0023.16/ว 602 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558
เรื่อง การดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้แจ้งว่าสานักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ไ ด้ ท า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จึ ง ได้ จั ด ทาคู่ มื อ ปฏิบั ติ ง านด้า นการร้อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ (เรื่ องร้ อ งเรีย นทั่ ว ไปและเรื่ อ ง
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนนาหลวงเสน เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน
การรั บ เรื่ อ งราวร้ องเรี ย น/ร้ อ งทุก ข์ หรื อขอความช่ว ยเหลื อให้ มีม าตรฐานเดีย วกั น และเป็ นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสร้ างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่ การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. เพื่ อเผยแพร่ ให้ กับ ผู้ รั บบริการและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
นาหลวงเสนทราบกระบวนการ

-2๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ

3. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบล
นาหลวงเสนอยู่ภายใต้กากับดูแลของศูนย์ดารงธรรมอาเภอทุ่งสง และศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

4. ขอบเขต
1.กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
1.1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
1.2. ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับ
บริการจากศูนย์บริการ
1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย,
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
1.4. ดาเนินการให้คาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของ
ผู้ขอรับบริการ
1.5. เจ้าหน้าทีด่ าเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ
บริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการใน
เรื่ องที่ผู้ ขอรับ บริ การต้องการทราบและดาเนินการรับเรื่องดังกล่ าวไว้ หัว หน้าส านักปลั ด หรือหน่ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาหลวงเสนจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะ
ดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ต่อไปภายใน 1-2 วัน

-3- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/ แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการ
รอการติด ต่อ กลั บ หรื อสามารถติด ตามเรื่ องกับ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง หากไม่ไ ด้รั บการติดต่ อกลั บ จาก
หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ ติดต่อกลั บที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์ การบริห ารส่ ว นตาบล
นาหลวงเสน โทรศัพท์ 075-755137
2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
2.2 ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ ขอรับบริการ
จากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ อานวยการกองคลังเพื่อ
เสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นพิจารณาความเห็น
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมาย
จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับ
บริการถือว่ายุติ
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้
พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการ
รอการติดต่อกลับ หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่ว นตาบลนาหลวงเสน
โทรศัพท์ 075-755137

5. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ถนนสาโรง–จันดี หมู่ที่ 6 ตาบล
นาหลวงเสน อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่อง
ปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

บทที่ 2
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
คาจากัดความ
ผู้รับบริการ

หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผู้รับบริการ ประกอบด้วย
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/
นิติบุคคล
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่อ อย่างอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้
หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐ
และหน่วยงานอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน
** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านประเภทอื่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
แต่งตั้งในฐานะ
เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้
ปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง
และ
ทางอ้อมจากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน
ชุมชน/
หมู่บ้านเขตตาบลนาหลวงเสน
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียน
หมายถึ ง ประชาชนทั่ ว ไป / ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ม าติ ด ต่ อ ยั ง ศู น ย์ รั บ
เรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนผ่านช่องทางต่างๆ โดย
มีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/การชมเชย/ การร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ
ด้วยตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/ Line
(ศูนย์รับฟังปัญหา)

-5เจ้าหน้าที่
ข้อร้องเรียน

หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น
- ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
คาชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและ
การ ให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
คาร้องเรียน
หมายถึง คาหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับ คาร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ
ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสาคัญที่เชื่อถือได้
การดาเนินการเรื่องร้องเรียน
หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการ
ร้องเรียนต่างๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตาม
อานาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดาเนินงาน
ช่องทางการร้องเรียน
2.1 ผ่านทางสานักปลัด
1) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า https:/www.nalanugsen.go.th
2) ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
3) ไปรษณีย์ปกติ(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
5) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
6) โทรศัพท์ 075755137
7) โทรสาร 075755150
8) ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
9) Email ของหน่วยงาน nalanugsen@hotmail.com
10) ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟัง ปัญหา)
11) ร้องเรียนทาง Face book

บทที่ 3
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.นาหลวงเสน

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
4. ร้องเรียนทาง Face book

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
อบต.นาหลวงเสน ทราบ (15 วัน)

ยุติ
ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ)

ไม่ยุติ
ไม่ยุติเรื่องแจ้ง
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ)

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ให้อาเภอทุ่งสง ทราบ

5. ร้องเรียน line (ศูนย์รับฟัง-ปัญหา)

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนทราบ เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมี
ข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียนเพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข

หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วน ทุกครั้งที่มีผู้
ตาบลนาหลวงเสน
ร้องเรียน

ภายใน 1-2 วันทาการ

-

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาหลวงเสน

ทุกวัน

ภายใน 1-2 วันทาการ

-

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 075-755137

ทุกวัน

ภายใน 1-2 วันทาการ

-

ร้องเรียนทาง Face book

ทุกวัน

ภายใน 1-2 วันทาการ

-

ร้องเรียนทาง Line (ศูนย์รับฟัง ปัญหา)

ทุกวัน

ภายใน 1-2 วันทาการ

-

ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง

-8-

ภาคผนวก

-9แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)

(แบบคาร้องเรียน 1)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
วันที่..............เดือน............................ พ.ศ. ................
เรื่อง ............................................................................................................................. ..................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
ข้าพเจ้า......................................................... อายุ................ปีอยู่บ้านเลขที่.................... หมู่ที่...........
ตาบล.................................... อาเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์...................................
อาชีพ....................................................ตาแหน่ง................................................................. ถือบัตร................................
เลขที่............................... ออกโดย.................................วันออกบัตร.............................บัตรหมดอายุ.............................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์ / ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง………...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................................................ .........
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง ทางแพ่ง
และทางอาญาหากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่
๑) .................................................................................................................................. จานวน............ชุด
๒) .................................................................................................................................. จานวน............ชุด
๓) .................................................................................................................................. จานวน............ชุด
๔) .................................................................................................................................. จานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ...................................................
(.....................................................................)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

-10แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์)

(แบบคาร้องเรียน 2)
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

วันที่..............เดือน............................ พ.ศ. ................
เรื่อง ............................................................................................................................. ..................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
ข้าพเจ้า...................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่…........... ถนน
................................ตาบล................................อาเภอ........................... จังหวัด.......................................... โทรศัพท์
..................................อาชีพ............................................ตาแหน่ง........................................................... มีความ
ประสงค์ขอร้องทุกข์ / ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน พิจารณาดาเนินการ
ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง………..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
โดยขออ้าง........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ................................
.............................................................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคาร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้
ลงชื่อ………..….……………………………เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับเรื่อง
(..................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ................
เวลา.......................................................................

11แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ นศ 78501(เรื่องร้องเรียน) /...................

(ตอบข้อร้องเรียน 1)

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
130 หมู่ที่ 6 ตาบลนาหลวงเสน อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
วันที่..............เดือน...................... พ.ศ. ....................

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องรองเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
โดยทาง ( )หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์
( ) ด้วยตนเอง
( ) ทางโทรศัพท์
( ) อื่นๆ
.........................................................................................................................................................................................
ลงวันที่.......................................เกี่ยวกับเรื่อง................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่......................ลงวันที่.....................................และองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน และได้มอบหมาย
ให้……………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน และได้จัดส่งเรื่อง
ให้........................................................................................ซึง่ เป็นหน่วยงานที่มี อานาจหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ต่อไปแล้ว ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ตามกฎหมาย ........................................................................................................ จึงขอให้ท่านดาเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุเมธ ผาสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

สานักปลัดอบต.
โทร. 0-7580-4117
โทรสาร. 0-7580-4117

-12แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ นศ 78501(เรื่องร้องเรียน) /...................

(ตอบข้อร้องเรียน 2)

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
130 หมู่ที่ 6 ตาบลนาหลวงเสน อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
วันที่..............เดือน...................... พ.ศ. ....................

เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
อ้างถึง หนังสือ อบต.นาหลวงเสนที่ นศ 78501/.............................ลงวันที่.....................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ...........................................................................................................................................
๒. ........................................................................................................................... ................
๓. ...........................................................................................................................................
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ของท่าน ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ได้รับแจ้งผลการดาเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า……………………………………………...
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ ผาสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
สานักปลัดอบต.
โทร. 0-7580-4117
โทรสาร. 0-75804-117

-13การกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

-14การกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนทางเว็ปไซด์
1. เข้าเว็บไซต์ https:/www.nalanugsen.go.th
2. เลือกเมนูหลัก
3. เมนูมุมซ้ายมือ เลือกเมนูกระดานเสวนา
4. ห้องเสวนา เลือกร้องเรียน ร้องทุกข์
5. เลือกตั้งกระทู้ใหม่พิมพ์รายละเอียด ข้อความที่ประสงค์จะร้องทุกข์
5. ใส่ชื่อ-สกุล/เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์ และรายละเอียดต่างๆผู้ประสงค์จะร้องทุกข์
6. กรอกรหัสใต้ภาพและกดบันทึกตั้งกระทู้ใหม่

ภาคผนวก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
ที่ 369/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
---------------------ตามหนังสืออาเภอทุ่งสง ที่ นศ 0023.16/ว 602 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แจ้งว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทาง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อให้การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
คูม่ ือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
กรรมการ
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
กรรมการ
4. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
7) บุคลากร
กรรมการและเลขานุการ
8) เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาหลวงเสน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) สุเมธ ผาสุข
(นายสุเมธ ผาสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
ที่ 370/๒๕๕8
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
................................................................
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนที่ 369 /๒๕๕๘ ลงวันที่ 25 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน
จัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนเพื่อให้บริการสาธารณะบรรเทาทุกข์ บารุงสุข แก่ประชาชน
ภายในกรอบอานาจหน้ าที่ และโดยที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จานวน 9 หมู่บ้าน ในเขตตาบลนาหลวงเสน ซึ่งได้ดาเนินการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติ
ราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของ
การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์” ณ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ตู้แดง) ณ หน้าอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
และขอแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล, พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นรองประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัด
การให้ ความช่ว ยเหลื อข้อร้องเรี ย น/ร้ องทุกข์ ขององค์ การบริห ารส่ วนตาบลนาหลวงเสนเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล, พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง และเรื่องที่ผู้มี อานาจใช้ดุลพินิจแล้ว
เห็นว่าเกี่ยวข้องเป็นผู้ช่วยเหลือปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลในการดาเนินการตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมาย
3. หัวหน้าสานักปลัด เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานักปลัด และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าพนักงานธุรการ
เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสานักปลัด อบต.

4. ผู้อานวยการกองคลัง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองคลัง และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีนักวิชาการ
คลังและนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองคลัง
5. ผู้อานวยการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองช่าง และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีนายช่างโยธา
และเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง
โดยให้ ศูน ย์ รั บเรื่ อ งร้ องเรี ยน/ร้ องทุ กข์ องค์ การบริ หารส่วนต าบลนาหลวงเสน มี อานาจหน้ าที่และ
วิธีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. รับเรื่องราวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหา
อื่นใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วทาการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่
ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
3. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนดาเนินการ
ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง และสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้น ให้ถ้อยคาหรือข้อมูลเอกสารหลักฐานใดๆ
เพื่อประโยชน์สาหรับการนั้นได้
4. กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่
ส่วนราชการเจ้าของเรื่ องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามคาร้อง
บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี
5. กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
เหนือกว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการ สืบสวน
เรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ
6. ให้พิจารณาดาเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
6.1 กรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
6.2 กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระสาคัญตาม
คาร้องเฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่นาส่งเอกสารคาร้อง
ต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจาเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี
ทั้งนี้ หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้ า หน้ า ที่ ปฏิบั ติ ง านประจาศูน ย์รั บ เรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ อ งทุ กข์ (เรื่ อ งร้ องเรี ย นทั่ วไปและเรื่ อ ง
ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดังนี้
1. นางสาวอนงค์ศรี ไวแพน
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
2. นางสาวพัทยา ขวดใส
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร
3. นางวีลัดดา รุ่งเมือง
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
4. นางวรรณี สงเจริญ
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
5. นางอังคนา ทองแป้น
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นางสิรินธร นาคชาตรี
ตาแหน่ง บุคลากร
7. สิบเอกธารงค์ รัตนบุรี
ตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. นายรัตนพล จันทร์ทอง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
9. นางสาวบุญหลง สังวาลย์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
10. นายเสรี ศิริรักษ์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
11. นายสุริยา กุมารจันทร์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
12. นายวัชรพล เทพรังสฤษฎ์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
13. นางสาวกาญจนา ยุติธรรม
ตาแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร
14. นางสุธาสินี วรรณปะเขา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
15. นายชัยเชษฐ์ รัตนสุภา
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
16. นายธีรศักดิ์ ส้มเขียวหวาน
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
17. นายวิรัตน์ เจริญสุขสมบูรณ์
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
18. นางสาวอรวรรณ ปลอดทุกข์
ตาแหน่ง นักการภารโรง
โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
2. ปรับปรุงเอกสารคาขอในกระบวนงานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการกรอก
เอกสาร
3. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ
4. แจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน 15 วัน
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัดตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหาย
แก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนโดยทันที คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุก ข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ
จัดจ้าง) ประกอบด้วย
๑. นายชาตรี โมระมัต
ปลัด อบต.
ประธานคณะทางาน
๒. นายประกิจ รุณแสง
รองปลัด อบต.
คณะทางาน
๓. นางจิตติ ผิวนวล
ผู้อานวยการกองคลัง คณะทางาน
๔. นายเมธา ศรีเปารยะ
ผู้อานวยการกองคลัง คณะทางาน
๕. นางสืบศิริ พุมอุทัยวิรัตน์
หัวหน้าสานักปลัด
เลขานุการ
๗. นางสิรินธร นาคชาตรี
บุคลากร
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
/ร้องทุกข์กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่ว นตาบล
นาหลวงเสนต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
(ลงชื่อ)

สุเมธ ผาสุข
(นายสุเมธ ผาสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนประจาปี 2558
---------------------ตามหนังสืออาเภอทุ่งสง ที่ นศ 0023.16/ว 602 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ได้แจ้งว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยทาง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ องค์การบริหารส่ว นตาบลนาหลวงเสนได้จัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาหลวงเสนประจาปี 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่อง ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
ประจาปี 2558 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒5 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สุเมธ ผาสุข
(นายสุเมธ ผาสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

