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องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
 

 



 
 

ค าน า 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได ้ ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมี 
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ 
ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ 
ประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจ าเป็นต้องมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางใน 
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
ด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า ทั้งใน
เรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการ จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐ  
 
 
         ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
              องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 

เร่ือง              หน้า 
บทที่ ๑ บทน ำ  
  หลักกำรและเหตุผล         ๑  
  วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ         ๑  
  ขอบเขต           ๑ 
 บทที่ ๒ ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรร้องเรียนร้องทุกข์ 
  ค ำจ ำกัดควำมผู้รับบริกำร         ๓  
  ช่องทำงกำรร้องเรียนร้องทุกข์         ๔  
บทที่ ๓ ขั้นตอน/กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์       ๕  
บทที่ ๔ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
 กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงำน    ๖ 
 กำรรับและตรวจข้อร้องเรียนร้องทุกข์จำกช่องทำงต่ำง ๆ     ๖ 
 กำรบันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์        ๖  
 ติดตำมกำรแก้ไขข้อร้องเรียนร้องทุกข์        ๖  
 กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้นำยก อบต. ทรำบ     ๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี ๑ 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล  
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได ้ ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเพื่อตอบสนอง ควำม
ต้องกำรของประชำชน ให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องำนบริกำรมี 
ประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น มีกำรปรับปรุงภำรกิจให้ 
ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร และมีกำร 
ประเมินผลกำรให้บริกำรสม่ ำเสมอ 
  จึงได้จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำเพ่ือ เป็น
กรอบหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

 ๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  
 ๑. เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในกำรรับ 
เรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอควำมช่วยเหลือให้มีมำตรฐำนเดียวกันและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ๒. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรข้อร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ มีข้ันตอน/ 
กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
  ๓. เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรอย่ำงมี ประสิทธิภำพ           
           ๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ ทรำบ
กระบวนกำร  
  ๕. เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรจัดกำรข้อ ร้องเรียนที่
ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีประสิทธิภำพ  
๓. ขอบเขต  
 ๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
   ๑.๑. สอบถำมข้อมูลเบื้องต้นจำกผู้ขอรับบริกำรถึงควำมประสงค์ของกำรขอรับบริกำร 
   ๑.๒. ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร เพ่ือเก็บไว้เป็นฐำนข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร
จำก ศูนย์บริกำร  
  ๑.๓. แยกประเภทงำนบริกำรตำมควำมประสงค์ของผู้ขอรับบริกำร เช่น ปรึกษำกฎหมำย, ขอ 
อนุมัติ/อนุญำต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง 
   ๑.๔. ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำตำมประเภทงำนบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมประสงค์ของผู้ขอรับ 
บริกำร  
  ๑.๕. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองควำมประสงค์ของผู้ขอรับบริกำร 
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กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้ำหน้ำทีผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษำกฎหมำยจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องที่ ผู้ขอรับ
บริกำรต้องกำรทรำบเมื่อให้ค ำปรึกษำเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริกำรถือว่ำยุติ 
  - กรณีขออนุมัติ/อนุญำต เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องที่ผู้ขอรับ  บริกำร
ต้องกำรทรำบ และด ำเนินกำรรับเรื่องดังกล่ำวไว้ หัวหน้ำส ำนักปลัดหรือหน่วยงำนผู้รับผิดชอบเป็นผู้ พิจำรณำส่ง
ต่อให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป ภำยใน ๑-๒ วัน 
  - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ จะให้ ข้อมูล
กับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องที่ผู้ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบ และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ จะด ำเนินกำรรับเรื่อง ดังกล่ำว
ไว้ และหัวหน้ำหน่วยงำน เป็นผู้พิจำรณำส่งต่อให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไปภำยใน ๑-๒ วัน  
 - กรณีขออนุมัติ/อนุญำต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส ให้ผู้ขอรับกำรบริกำรรอกำรติดต่อ  กลับ
หรือสำมำรถติดตำมเรื่องกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหำกไม่ได้รับกำรติดต่อกลับจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน  ๑๕ 
วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ โทรศัพท ์043-009713 
 ๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๒.๑ สอบถำมข้อมูลเบื้องต้นจำกผู้ขอรับบริกำรถึงควำมประสงค์ของกำรขอรับบริกำร  
   ๒.๒ ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร เพ่ือเก็บไว้เป็นฐำนข้อมูลของผู้ขอรับบริกำรจำก 
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ  
    ๒.๓ แยกประเภทงำนร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงให้กับผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เพื่อเสนอ 
เรื่องให้กับผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น พิจำรณำควำมเห็น 
  - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษำกฎหมำยจะให้ ข้อมูล กับผู้
ขอรับบริกำรในเรื่องที่ผู้ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบ เมื่อให้ค ำปรึกษำเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริกำรถือว่ำยุติ     
  - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องที่ผู้ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบและเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้รับผิดชอบ จะด ำเนินกำรรับเรื่องดังกล่ำวไว้ และหัวหน้ำหน่วยงำน เป็นผู้พิจำรณำส่งต่อให้กับหน่วยงำนที่  
เกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป ภำยใน ๑-๒ วัน 
  - กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ผู้ขอรับกำรบริกำรรอกำรติดต่อ กลับ
หรือสำมำรถติดตำมเรื่องกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหำกไม่ได้รับกำรติดต่อกลับจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน  ๑๕ 
วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ โทรศัพท์ 043-009173 
๔.สถานที่ตั้ง  
  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ อ ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
๕. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ให้ค ำปรึกษำรับเรื่อง ปัญหำควำม
ต้องกำร และข้อเสนอแนะของประชำชน 
 



 
 

บทที่ ๒  
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนร้องทุกข์ 

๑. ค าจ ากัดความผู้รับบริการ 
  ผู้รับบริกำร หมำยถึง ผู้ที่มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไป ประกอบด้วย  
 ๑) หน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ อย่ำงอ่ืน องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ และให้หมำยควำมรวมถึง องค์กรอิสระ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับของ 
รัฐและหน่วยงำนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
 ๒) เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้แก่ ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำวและ 
ผู้ปฏิบัติงำนประเภทอ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตั้งในฐำนะ เป็นกรรมกำรหรือฐำนะอ่ืนใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
และถูกสั่งให้ปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยงำนของรัฐ - บุคคล/หน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐ  
 ๓) ผู้ให้บริกำรตลำดกลำงทำงอิเล็กทรอนิกส์  
 ๔) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
   - ผู้ค้ำกับหน่วยงำนของรัฐ  
   - ผู้มีสิทธิรับเงินจำกทำงรำชกำรที่ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและ ทำงอ้อม
จำก กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เช่น ประชำชนใน ชุมชน/ หมู่บ้ำนเขตต ำบลตะกั่วป่ำ 
 การจัดการข้อร้องเรียน  หมำยถึง มีควำมหมำยครอบคลุมถึงกำรจัดกำรในเรื่องข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค ำชมเชย/กำรสอบถำมหรือร้องขอข้อมูล ผู้ร้องเรียน หมำยถึง ประชำชนทั่วไป / ผู้มี
ส่วนได้เสียที่มำติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ ครอบคลุมกำรร้องเรียน/กำรให้ข้อเสนอแนะ/กำรให้ ข้อคิดเห็น/กำรชมเชย/ 
  การร้องขอข้อมูล  ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียน หมำยถึง ช่องทำงต่ำงๆ ที่ ใช้ในกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน เช่น ร้องเรียน ด้วยตนเอง,ร้องเรียนทำงโทรศัพท์,ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ของ อบต.ตะกั่วป่ำ,แอพพลิเคชั่น 
Line ,เพจFacebook องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำและร้องเรียนทำงไปรษณีย์ 
 เจ้าหน้าที่ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน  
 ข้อร้องเรียน หมำยถึง แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภทคือ เช่น 
   - ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องรำวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค ำชมเชย สอบถำม
หรือ ร้องขอข้อมูล กำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพและกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
   - กำรร้องเรียนเกี่ยวควำมไม่โปร่งใสของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น  
 ค าร้องเรียน หมำยถึง ค ำหรือข้อควำมที่ผู้ร้องเรียนกรอกตำมแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ หรือระบบกำรรับค ำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สำมำรถ ตอบสนอง หรือมีรำยละเอียดอย่ำงชัดเจน  หรือมี
นัยส ำคัญท่ีเชื่อถือได้ 
  การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมำยถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียน
ต่ำงๆ มำเพ่ือทรำบ หรือพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมอ ำนำจหน้ำที่  
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การจัดการเรื่องร้องเรียน หมำยถึง กระบวนกำรที่ด ำเนินกำรในกำรแก้ไขปัญหำตำมเรื่องร้องเรียนที่  ได้รับให้
ได้รับกำรแก้ไข หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกกำรด ำเนินงำน 

2. ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ อ ำเภอหนองสองห้อง                
จังหวัดขอนแก่น 
 2. ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ http://www.takuapha.go.th/ 
  3. ร้องเรียนผ่ำน Facebook องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ 
 4. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 043-009713 
 5 . ร้ อ ง เรี ยนทำงไปรษณี ย์  โดยส่ งไปที่  ที่ ท ำก ำรองค์ กำรบ ริห ำรส่ วนต ำบลตะกั่ วป่ ำ                 
อ ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 
 6. ร้องเรียนผ่ำนแอพพลิเคชั่นไลน์ อลต.ตะกั่วป่ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.takuapha.go.th/


 
 

2. ร้องเรียนผ่ำนเว๊บไซต์ อบต.ตะกั่วป่ำ 
     www.takuapha.go.th 
 
 

บทที่ 3 
ขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ยุติ                          ไม่ยุต ิ

 

 

 

 

 

 

 

  

3. ร้องเรียนผ่ำน เพจ facebook 
อบต.ตะกั่วป่ำ 

4. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 
         043 - 009713 

5. ร้องเรียนทำงไปรษณีย์ 

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

ประสำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ 
ทรำบ (ภำยใน 15 วัน) 

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ทรำบ (ภำยใน 15 

วัน) 

สิ้นสุดกำรด ำเนินกำรรำยงำนผล 
ให้นำยก อบต.ทรำบ 

http://www.takuapha.go.th/


 
 

บทที่ ๔  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงาน  
 ๑) จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงำน 
  ๒) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
 ๓) แจ้งผู้รับผิดชอบตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ เพ่ือสะดวกในกำรประสำนงำน  
๒. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ  
 ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เข้ำมำยังหน่วยงำนจำกช่องทำง ๆ โดยมีข้อ
ปฏิบัติตำมที่ก ำหนด ดังนี้ 

 
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน 

เพื่อประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตะก่ัวป่ำ www.takuapha.go.th 

ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำน เพจ Facebook องค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลตะกั่วป่ำ 

ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 043-009713 ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  
ร้องเรียนทำงไปรษณีย์ ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

๓. การบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๓.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยมีรำยละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้รอ้งเรียน ร้องทุกข์
ที่อยู่ หมำยเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และสถำนที่เกิดเหตุ 
  ๓.๒ ทุกช่องทำงที่มีกำรร้องเรียนร้องทุกข์เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ลงบนสมุด บันทึกข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์  
๔. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รำยงำนผลให้ทรำบภำยใน ๗ วัน ท ำกำร เพ่ือเจ้ำที่ศูนย์รับเรื่องศูนย์ รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์จะได้แจ้งผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 
 ๕. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ของหน่วยงานให้นายกองค์การบริหารส่วน ต าบลทราบ         
     - รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจ ำสัปดำห์ รำยงำนให้นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ทรำบทุกสัปดำห์ 
     - รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนร้องทุกข์หลังจำกสิ้นปีงบประมำณ เพื่อน ำมำวิเครำะห์กำร จัดกำรข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ในภำพรวมของหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุงพัฒนำองค์กำร บริหำรส่วน
ต ำบลตะกั่วป่ำต่อไป 

************************ 

http://www.takuapha.go.th/

