
 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

 

 

ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
โทร.  0 4400 9892  
โทรสาร 0 4400 9893 
http://www.kasemsub.go.th 



ค าน า 
 

  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ท้ังนี้  การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  จ าเป็นจะต้องมีขั้นตอน / 
กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 

                    ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

เรื่อง          หน้า 
 
หลักการและเหตุผล         ๑ 

การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ๑ 

สถานท่ีต้ัง          ๑ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ         ๑ 

วัตถุประสงค์          ๑ 

ค าจ ากัดความ   ๑ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์      ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๔ 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ      ๔ 

การบันทึกข้อร้องเรียน          ๔ 

การประสานหน่วยงานเพื่อแกไ้ขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน   ๔ 

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน   ๕ 

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน       ๕ 

มาตรฐานงาน                                                                                                   ๕ 

แบบฟอร์ม            ๕ 

จัดท าโดย           ๕ 

ภาคผนวก 
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

 
 

 
 
 
 



คู่มือการปฏบิตัิงานรบัเรื่องราวร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
ศนูย์รบัเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทกุข์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

๒.  การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

  เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนา
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ     
ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดช่ือผู้
ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

๓.  สถานที่ต้ัง 

  ต้ังอยู่  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา 

๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  4.1 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 
  4.2 เป็นศูนย์กลางในการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และการปฏิบัติงานต่างๆ ท่ีเกิด
จากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  4.3 เป็นศูนย์กลางในการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เกษมทรัพย์ 
  4.4 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

  ๑.  เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 



  ๒.  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖.  ค าจ ากัดความ 

  “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป 
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม

จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตต าบลเกษมทรัพย์ 
  “การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
  “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อราชการผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/
การร้องขอข้อมูล 
  “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์   

  1. ติดต่อด้วยตนเอง 

  2. ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4400 9892 

  3. เว็บไซต์ www.kasemsub.go.th 

  4. Facebook  อบต.เกษมทรัพย์ 

๗.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา   
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทกุข์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

เจ้าหน้าท่ีประทับรับค าร้อง 
-พิจารณารายละเอียด 
-ประสานส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

(๕ วัน) 

ส่วนราชการด าเนินการ 

ผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการ อบต.เกษมทรัพย์ 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์
www.kasemsub.go.th 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
∆ท่ีท าการ อบต.ส าโรง 044-009892 
∆นายก อบต.เกษมทรัพย์ 081-3211694 
∆ปลัด อบต0.ส าโรง 091-8344595 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

5. กล่องรับความคิดเห็นหน้าท่ีท าการ 
อบต.เกษมทรัพย์ 

6. ไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
อบต.เกษมทรัพย์ 

ส่วนราชการรับค าร้อง 
-ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
-พิจารณาแนวทางการด าเนินการ 
-เสนอข้อพิจารณาต่อผู้บริหาร 



-๔- 

๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของหน่วยงาน 
  ๘.๑  จัดต้ังศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของประชาชน 
  ๘.๒  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ 

๘.๓  แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เพื่อความสะดวกในการ  
                 ประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  จากช่องทางต่าง ๆ 

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง ความถ่ีในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เพื่อประสานหาทางแก้ไข

ปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ  
ท่ีท าการ อบต.เกษมทรัพย์ 

ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน ภายใน  5  วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ 

ทุกวัน ภายใน  5  วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐ 4400 9892 

ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน ภายใน  5  วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Face Book ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน ภายใน  5  วันท าการ  

ร้องเรียนทางกล่องรับความ
คิดเห็นหน้าท่ีท าการ อบต.
เกษมทรัพย์ 

ทุกวัน ภายใน  5  วันท าการ  

ร้องเรียนทางไลน ์ ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน ภายใน  5  วันท าการ  

 
๑๑.  การบันทึกข้อร้องเรียน 

 ๑1.๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมีรายละเอียด  ช่ือ -สกุล  ท่ีอยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และสถานท่ีเกิดเหตุ 
 ๑1.๒  ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน  เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 



-๕- 

 

๑๒.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ 

  ๑๒.๑  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
  ๑๒.๒  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ท่ีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  
เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดต้นไม้  กล่ินเหม็นรบกวน  เป็นต้น  จัดท าบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อส่ังการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑๒.๓  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล    
เกษมทรัพย์ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  ในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๑๒.๔  ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณี  ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการไปยัง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

๑๓.  การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

  ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  ๕  วันท าการ  เพื่อเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ฯ  จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

๑๔.  การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

  ๑๓.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
  ๑๓.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากส้ินปีงบประมาณ  เพื่อน ามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  
องค์กร  ต่อไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

  การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลบางนายสี 
ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ท าการ 

๑๖.  แบบฟอร์ม 

  แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



หนังสือร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

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

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

 

เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............. 

หมู่ท่ี..........บ้าน................................ต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวัด.......................... 

ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก 

 ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ มายังองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เพื่อให้ด าเนินการ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานจ่างๆ มาด้วย คือ 
  1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน.........................ฉบับ 
  2.บัญชีรายช่ือผู้ได้รับความเดือดร้อน จ านวน.........................ครัวเรือน/รวม..............คน 
  3.เอกสารอื่นๆ (ระบุถ้ามี)……………………………………………………………………………………………… 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………………..ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
             (………………………………………) 
      ต าแหน่ง.............................................. 
 

(ลงช่ือ)…………………………………..ผู้ประสานงาน 
             (………………………………………) 
      ต าแหน่ง.............................................. 
      หมายเลขโทรศัพท์............................... 



แบบควบคุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ล าดับที่ เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(หน่วยปฏิบัติ) 
ระยะเวลาที่คาดว่า 

จะแล้วเสร็จ 
(ค าม่ันสัญญา) 

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วยปฏิบัติ) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
                        ช่ือ..................................................ผู้ร้องทุกข์                            ช่ือ..................................................ผู้รับเรื่อง 
                         (                                        )                                       (                                        ) 
                         ต าแหน่ง........................................                                         ต าแหน่ง........................................ 
                       วันท่ี..........เดือน....................พ.ศ. .........                              วันท่ี..........เดือน....................พ.ศ. ......... 
 
 
 



 
ทะเบียนคุมแจ้งการร้องทุกข์ ประจ าเดือน..............................ปี พ.ศ. ..................       

ล าดับ
ท่ี 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ท่ี  หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

(หน่วยปฏิบัติ) 

วันท่ีร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 

วันท่ีแจ้งผล
ด าเนินการ 

วันท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 

ท่ี นม ๘๖๙๐๕/         ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
             อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๕๐  

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

เรื่อง แจ้งผลการด าเนินการ 
เรียน ........................................................................ 
อ้างถึง หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ เลขท่ี................/..................ลงวันท่ี............................................................... 

ตามท่ีท่าน................................................................................................................................................. 

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบล......................................................................................................................... 

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

(…………………………………) 

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

 

 

 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
โทร. ................................... 
www.kasemsub.go.th 
 
 
 



  
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                                       

ที่   นม ๘๖๙๐1 /289 วันที่        26 สิงหาคม 2563          

เรื่อง  เสนอคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
 ต้นเร่ือง 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นหน่วยงานท่ีรับใช้และให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ต้องค านึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนเป็นหลักประกกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับ
คุณธรรมและความโป่รงใสภายในองค์กร 
 

 ข้อเสนอเพือ่พิจารณา 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยกระดับการเป็นหน่วยงานต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดท า “คู่มือการ
ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พ.ศ.2563” ขึ้น โดยมี
สาระส าคัญเกี่ยวข้องกับแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้อง/เรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการและ
การบริการสาธารณะต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และประชาชนได้รับทราบ และน ามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมท้ังหลีกเล่ียงมิให้
เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ และเผยแพร่ภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงานให้เป็นท่ียอมรับของ
ท้องถิ่น (รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ท้ังนี้หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศท่ีเสนอมาพร้อมนี้เพื่อ
จักได้ประกาศใช้และเผยแพร่แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีและประชาชนในช่องทางต่างๆ 

 
                                 

 

      (จ่าเอกปกรณ์ ทองเปลว) 
          หัวหน้าส านักปลัด 
 

-ทราบ,ข้อคิดเห็นของปลัด อบต....................           -พิจารณาแล้ว       เห็นชอบ ประกาศใช้ต่อไป 
......................................................................                                             ไม่เห็นชอบ 
-เสนอ นายก อบต.ต่อไป                              -ข้อส่ังการเพิ่มเติม............................................... 
                                                    ……………………………………………………………………                  
ลงช่ือ                                            ลงช่ือ                                               
                  
          (นายชูชาติ ท่อนส าโรง)               (นางสาวน้อย สดสระน้อย) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



๑๗.  จัดท าโดย 

  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
- หมายเลขโทรศัพท์  ๐ 4400 9892 
- หมายเลขโทรสาร  ๐ 4400 9893 
- เว็บไซต์  www.kasemsub.go.th 
- Facebook : องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kasemsub.go.th/


 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

       


