
  
 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

ศูนยรับเรื่องเรียน/รองทุกข 
 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

อําเภอพทุธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

 



  

คํานํา 

 

  คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกของคการ

บริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกของคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ  ท้ังนี้  การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ  ใหมีความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ  จําเปนจะตองมี

ข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

       ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

       องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สารบัญ 

 

เร่ือง          หนา 

 

หลักการและเหตุผล          ๑ 

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกของคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์    ๑ 

สถานท่ีตั้ง           ๑ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ          ๑ 

วัตถุประสงค           ๑ 

คําจํากัดความ           ๒ 

ระยะเวลาการใหบริการ          ๒ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข       ๓ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          ๔ 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ       ๔ 

การบันทึกขอรองเรียน          ๔ 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน    ๕ 

ติดตามการแกไขขอรองเรียน         ๕ 

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน       ๕ 

มาตรฐานงาน           ๕ 

แบบฟอรมรับเรื่องรองเรียนรองทุกข        ๖ 

ภาคผนวก 

ประกาศจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  

คําสั่งมอบหมายเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 

 

 

 



  

คูมือการปฏิบัติงานรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

  ศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกของคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได

กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มีการ

ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ  และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 

๒.  การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกของคการบริหาร สวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

  เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคูกับการพัฒนา

บําบัดทุกข บํารุงสุข  ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ     

ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต  หรือไมไดรับ

ความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์จึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข ข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องรองเรียน/ไวเปนความลับ

และปกปดชื่อผูรองเรียน  เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

๓.  สถานท่ีตั้ง 

  ตั้งอยู  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 

๔.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  และใหบริการขอมูลขาวสาร  ใหคําปรึกษา    

รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ของศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  มีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

  ๒.  เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอ

รองเรียน/รองทุกข  ท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

 



  
      -๒-  

๖.  คําจํากัดความ 

  “ผูรับบริการ”  หมายถึง  ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

  “ผูมีสวนไดเสีย”  หมายถึง  ผูท่ีไดรับผลกระทบ  ท้ังทางบวกและทางลบ  ท้ังทางตรงและ

ทางออม  จากการดําเนินการของสวนราชการ  เชน  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

  “การจัดการขอรองเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/ 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

  “ผูรองเรียน/รองทุกข”  หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผาน

ชองทางตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ

ชมเชย/การรองขอขอมูล 

  “ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข”  หมายถึง  ชองทางตาง ๆ  ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/

รองทุกข  เชน  ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Facebook 

๗.  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  เปดใหบริการวันจันทร  ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา   

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมพักเท่ียง) 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน /รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 

www.mahasawat.go.th 

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 

๐ ๓499 0260 ตอ 16 

๔. รองเรียนทาง Facebook 

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์

ยุติ ไมยุติ 



  
      - ๔ - 

๙.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ของหนวยงาน 

  ๘.๑  จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข  ของประชาชน 

  ๘.๒  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนย 

  ๘.๓  แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ 

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทาง

ตาง ๆ  โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด  ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

รับขอรองเรียน / รองทุกข 

เพ่ือประสานหาทางแกไข

ปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ณ 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รอง

ทุกของคการบริหารสวน

ตําบลมหาสวัสดิ์ 

ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 

www.mahasawat.go.th 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 

๐ ๓499 0260 ตอ 16 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทาง Facebook ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

 

๑๑.  การบันทึกขอรองเรียน 

 ๑๑.๑  กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ท่ีอยู หมายเลข

โทรศัพทติดตอ  เรื่องรองเรียน/รองทุกข  และสถานท่ีเกิดเหตุ 

 ๑๑.๒  ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน  เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  ลงสมุดบันทึกขอ

รองเรียน / รองทุกข 

 

 



  
      - ๕ - 

๑๒.  การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข  และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ 

  ๑๒.๑  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร  ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร  เจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ  เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

  ๑๒.๒  ขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน  

เชน ไฟฟาสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดตนไม  กลิ่นเหม็นรบกวน  เปนตน  จัดทําบันทึกขอความ

เสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  ๑๒.๓  ขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลมหา

สวัสดิ์  ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง  ในการแกไข

ปญหาตอไป 

  ๑๒.๔  ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน  เชน  กรณี  ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน

ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง  ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

๑๓.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน  ๕  วันทําการ  เพ่ือเจาหนาท่ี

ศูนยฯ  จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

๑๔.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

  ๑๔.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข  ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 

  ๑๔.๒  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ  เพ่ือนํามาวิเคราะหการ

จัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ในภาพรวมของหนวยงาน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  พัฒนา  

องคกร  ตอไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

  การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข  ใหศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกของคการบริหารสวนตําบล

มหาสวัสดิ์ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน/  

รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕  วันทําการ 
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    แบบรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข    

                                                                            เขียนท่ี.......................................................... 

                                                             วันท่ี...........เดือน..................................พ.ศ................. 

        ดวยตนเอง   โทรศัพท           Website         Facebook             อ่ืนๆ............................ 

1. ชื่อผูรอง......................................................................อาย.ุ...................ป ท่ีอยู............................................... 

........................................................................................................................โทรศัพท........................................ 

2. ชื่อสถานประกอบการ/บุคคลท่ีถูกรองเรียน..................................................................................................... 

ท่ีอยู...................................................................................................................................................................... 

สถานท่ีใกลเคียง................................................................................................................................................... 

3. เรื่องท่ีรับแจง................................................................................................................................................... 

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

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

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

*หมายเหตุ* สามารถระบุแผนท่ีของสถานท่ีรองเรียน/รองทุกข ไวดานหลัง 

         

    ลงชื่อ................................................ผูยื่นคํารอง 

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

  ลงชื่อ...............................................ผูรับคํารอง               ความเห็นเจาหนาท่ี 

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

ตําแหนง.....................................................   .....................................................................  

เรียน นายก อบต.มหาสวัสดิ์    

- เพ่ือโปรดพิจารณา…………………………………  ลงชื่อ..............................................ผูตรวจคํารอง       

                 (นางสาวกัญญชิสา  พูลชอบ)          

ลงชื่อ...................................................................      ตําแหนง    นิติกรชํานาญการ  

       (นางสาวเบญจวรรณ  วนัดีศรี)    

ตําแหนง   หัวหนาสํานักปลัด อบต.                      ความเห็น/คําส่ัง นายก อบต.มหาสวัสดิ์  

ความเห็นปลัด อบต.มหาสวัสดิ์       -  แจงสวนงานดําเนินการ 

………………………………………………………………   

     

ลงชื่อ..............................................................    

         (นางสาวรดาณัฐ  บุรณศิริ )                                 

ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์   ลงชื่อ....................................................            

                        ( นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร ) 

                                              ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

 

   

   สํานกังานปลดั อบต. 

   กองคลัง 

   กองชาง 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   กองสวสัดกิารสังคม 
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แผนท่ี พอสังเขป 

 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผูรอง/ผูเขียน 

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

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

เรื่อง  การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
************************************** 

 

ดวยปจจุบันเปนท่ีประจักษวา  องคการปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการใหบริการ
สาธารณะ บรรเทาทุกข  บํารุงสุข  แกประชาชนภายในกรอบอํานาจหนาท่ี  และโดยท่ีองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ี  จํานวน  ๔  หมูบานในเขตตําบล
มหาสวัสดิ์  ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีมาโดยตลอด  เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน  และใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

เพ่ือประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีดังกลาว  โดยเฉพาะใน
สวนของการอํานวยความสะดวก ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามแนว
ทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๙/๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  ประกอบกับมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑  แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ จึงจัดตั้ง “ศูนยบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์”       
ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ชั้น 1  โดยใหประชาชนสามารถรองเรียน/รองทุกข ผาน
ชองทาง ดังตอไปนี้ 
   (1) รองดวยตนเอง ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
   (2) ทางหมายเลขโทรศัพท 0-3499-0260  
   (3) รองเรียนผาน facebook  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
   (4) รองเรียนผานเว็บไซต www. Mahasawat.go.th 
   (5) สงทางตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข หนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕58 

                              
 

               (นายสุเทพ   เพ็งนาเรนทร) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์

 
 

 

 

 

 

 

http://huapho-sp.go.th/


  
 

 

 
    

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
ที่  637 /๒๕59 

เร่ือง  มอบหมายเจาหนาที่ประจําศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  

************************************** 
 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดจัดตั้ง “ศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข” ขององคการ

บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ข้ึน  เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่  ในการแกไขปญหาความเดือดรอนเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน  และเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  เพื่อใหการดําเนินงานศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์เปนไปดวย
ความเรียบรอย บริสุทธิ์ยุติธรรม ถูกตองตรงตามอํานาจหนาที่และเปนไปตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   จึงขอ
มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ดังตอไปนี้ 

1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล       เปนหัวหนา 
2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล      เปนเจาหนาที่ 
3) หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.       เปนเจาหนาที่ 
4) ผูอํานวยการกองทุกกอง        เปนเจาหนาที่ 
5) นิติกร         เปนเจาหนาที่/เลขานุการ 

 โดยใหมีหนาที่  ดังนี้ 
      (๑) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  ประจําศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ของ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
  (2) ประชาสัมพนัธชองทางการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข    
              (3) รับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยากหรือปญหาอ่ืนใดจาก
ประชาชน หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ และทําการประเมินวิเคราะห ตรวจสอบขอเท็จจริงในเบื้องตน 
            (4) ในเบื้องตนใหถือเปนความลับของทางราชการ  หากเปนบัตรสนเทห  ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน  กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน 
            (5) พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียน/รองทุกขตอผูบริหาร 
            (6) ประสานการปฏิบตัิงานใหสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตาํบลมหาสวัสดิ์  ดําเนินการ
ตามภารกิจที่เก่ียวของและสามารถขอใหบุคคลในสังกัดนั้นใหถอยคําหรือขอขอมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ เพื่อประโยชน
สําหรับการนัน้ได  
              (7) ใหพิจารณาดําเนินการเปนพิเศษเฉพาะเร่ือง  ดังนี ้  
                 (7.1) กรณีที่เก่ียวของกับความมั่นคงของประเทศ 
                 (7.2) กรณีที่อาจมีผลกระทบตอชีวิตหรือความปลอดภัยตอผูรอง     
  (8)  แจงผูรองเรียนใหทราบเก่ียวกับการผลการตรวจสอบหรือผลการปฏิบัติตามคํารองเรียน/รองทุกข 
                      (9)  รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบ  
           (10) ติดตามประเมินผลและจัดทาํรายงานประจาํป    

  

   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                                 สั่ง   ณ   วันที ่ 5    ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

                                  
 

                                         ( นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร ) 
                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์



  
 

 

 
    

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
ที่  301/๒๕60 

เร่ือง  มอบหมายเจาหนาที่ประจําศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ (เพ่ิมเติม) 
************************************** 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดจัดตั้ง “ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข” ขององคการบริหาร  
สวนตําบลมหาสวัสดิ์  ข้ึน  เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  ในการแกไขปญหาความเดือดรอนเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
และเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหมีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ท่ี 
637/2559  เรื่องมอบหมายเจาหนาท่ีประจําศูนยรบัเรือ่งรองเรียน/รองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ไปแลวน้ัน 

  เพ่ือใหการดําเนินงานศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์เปนไปดวยความ
เรียบรอย บริสุทธ์ิยุติธรรม ถูกตองตรงตามอํานาจหนาท่ีและเปนไปตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   จึงขอมอบหมาย
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ดังตอไปน้ี 

1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล       เปนหัวหนา 
2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล      เปนเจาหนาท่ี 
3) หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.       เปนเจาหนาท่ี 
4) ผูอํานวยการกองทุกกอง        เปนเจาหนาท่ี 
5) นิติกร          เปนเจาหนาท่ี/เลขานุการ 
6) ผูชวยนิติกร     เปนเจาหนาท่ี/เลขานุการ 

  โดยใหมีหนาท่ี  ดังน้ี 
      (๑) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ประจําศูนยรบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข ขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ ์
  (2) ประชาสมัพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข    
               (3) รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยากหรือปญหาอ่ืนใดจากประชาชน 
หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ และทําการประเมินวิเคราะห ตรวจสอบขอเท็จจริงในเบ้ืองตน 
             (4) ในเบ้ืองตนใหถือเปนความลับของทางราชการ  หากเปนบัตรสนเทห  ใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ
หลักฐาน  กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแนนอน 
             (5) พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแกไขปญหาเรื่องรองเรยีน/รองทุกขตอผูบริหาร 
               (6) ประสานการปฏบัิติงานใหสวนราชการในสังกัดองคการบรหิารสวนตาํบลมหาสวัสดิ์  ดําเนินการตามภารกิจท่ี
เก่ียวของและสามารถขอใหบุคคลในสังกัดน้ันใหถอยคําหรือขอขอมลูเอกสาร หลกัฐานใดๆ เพ่ือประโยชนสาํหรับการน้ันได  
               (7) ใหพิจารณาดําเนินการเปนพิเศษเฉพาะเรื่อง  ดังน้ี   
                 (7.1) กรณีท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงของประเทศ 
                 (7.2) กรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอชีวิตหรือความปลอดภัยตอผูรอง     
  (8)  แจงผูรองเรียนใหทราบเก่ียวกับการผลการตรวจสอบหรือผลการปฏิบัตติามคาํรองเรยีน/รองทุกข 
                        (9)  รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบรหิารทราบ  
             10) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป   
  

  ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

                                 สั่ง   ณ   วันท่ี  5   กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
                                  
 
                                         ( นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร ) 

                                                          นายกองคการบริหารสวนตาํบลมหาสวัสดิ ์
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