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คานำ
คูม่ ือปฏืบัตงานดืานการรืองเรืยน/รืองทืกขื(เร่ืองรืองเรืยนทั่ืวไปและเร่ืองรืองเรืยนการจืัดซ้อจืัดื
จืาง) ขององคืการบรืหารสื่ว นตาบลซับสมบูรณ เพื่อเปืนกรอบหรือแนวทางในการปฏืบืัตืงานดืานรืับ เร่อ งื
รองเรยนรองทกข ผ่านศูนยรับเรื่องรองเรยนขององคการบรหารสื่วนตาบลซับสมบูรณ ทั้งในเร่องรองเรืยนทั่ืวไป
และื รืองเรืยนดืานการจืัดซ้อจืัดจืาง ตอบสนองนโยบายของรืัฐ ตาม พระราชกฤษฎกาวาดืวยหลืักเกณฑืและ
วธการื บรหารกจการบืานเมืองท่ืด พ.ศ. ๒๕๔๖ ได กำหนดแนวทางปฏืบืัตืราชการ มื่งใหืเกืดประโยชนืสืขแกื่
ประชาชนื โดยยึดประชาชนเป็น ศูนยกลาง เพ่อตอบสนองความตืองการของประชาชน ใหืเกืดความผาสืกและ
ความเปืนอยู่ื ท่ดของ ประชาชน เกดผลสืัมฤทธ์ต่องานบรการมประสทธืภาพและเกืดความคืมคื่าในการใหืบรืการ
ไมื่ม ขัน้ ตอนืปฏืบัตงานเกนความจาเป็น มการปรับปรงภารกืจใหืทืันตื่อสถานการณ ประชาชนไดืรืับการ อำนวย
ความสะดวกื และไดืรืับการตอบสนองความตืองการื และมืการประเมืนผลการใหืบรืการ สม่าเสมอื ทัง้ น้การ
จืัดการขือื รองเรยนจนไดืขือยืต ใหืมืความรวดเรืวและมืประสืทธภาพ เพอ่ ตอบสนองความตืองการและความ
คาดหวังของื ผูรืับบรการจาเป็นตองมขืั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏืบัตงานทื่ชืัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดยวกัน

คณะกรรมการจัดทาคู่มอปฏืบัตงานื
ศูนยรับเรื่องรืองเรยนื
องคืการบรหารส่วนตาบลซับสมบูรณ

(ก)

สารบญ
เรัื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
บทท่ 1 บทนา
หลืักการและเหตผล
วืัตถประสงคืการจัดทำคู่มือ
การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรืองเรยน
ขอบเขต
1.กรณเร่ืองรืองเรยนทั่วไป
2. กรณืขอรืองเรยนเก่ยวกับการจัดซ้อจัดจาง
สถานท่ตั้ง
หนาท่ความรืับผืดชอบ
บทท่ 2 ประเดนทเ่ ก่ยวขืองกับการรองเรยน
คาจากืัดความ
ชื่องทางการรองเรยน
บทท่ 3 แผนผืังกระบวนการจัดการเร่องรืองเรยน/รองทืกข
บทท่ 4 ขั้นตอนการปฏบืัตงาน
ภาคผนวก
แบบคารองทกขื/รองเรยน (ดืวยตนเอง) (แบบคำรองเรยน1)
แบบคารองทกขื/รองเรยน (โทรศัพท) (แบบคารองเรยน2)
แบบแจงการรับเร่ืองรืองทืกข/รองเรยน (ตอบขือรองเรยน 1)
แบบแจงผลการดาเนนการตื่อเร่องรองทกขื/รองเรยน (ตอบขอรืองเรยน 2)
การกรอกขือมูลรองเรยนผ่านเวืบไซตื
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(ข)

บทที่ 1
บทนา
1. หลกการและเหตัผล

ตามพระราชกฤษฎืกาว่าดวยหลืักเกณฑืและวธการบรืหารกืจการบืานเมืองท่ืด พ.ศ. ๒๕๔๖ื ไดื
กำหนดแนวทางปฏบืัตืราชการ ม่ืงใหืเกืดประโยชนืสืขแกื่ประชาชนื โดยยืึดประชาชนเปืนศืูนยืกลาง เพื่อื
ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหืเกืดความผาสืกและความเปืนอยู่ืท่ืดืของประชาชนื เกืดผลสืัมฤทธ์ต่ือื
งานบรืการมืประสืทธภาพและเกืดความคืมคื่าในการใหืบรืการื ไมื่มขัน้ ตอนปฏบืัตืงานเกืนความจำเปืน มืการื
ปรืับปรืงภารกืจใหืทืันตื่อสถานการณ ประชาชนไดืรืับการอำนวยความสะดวกและไดืรืับการตอบสนองความื
ตองการ และมืการประเมนผลการใหบรการ สม่าเสมอ
จืึงไดืจืัดทำคู่ืมือปฏบืัตืงานดืานการรืองเรืยน/รืองทืกขื(เร่องรืองเรืยนทัว่ ไปและเรื่องรืองเรืยน
การจัดซอ้ จัดจาง) ขององคการบรหารสื่วนตาบลซับสมบูรณ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏืบัตงาน
2. วัตถประสงค์การจดทาคัู่มัือ
1. เพ่อใหืเจืาหนืาทื่องคืการบรืหารสื่ว นตาบลซับสมบูรณ ใชืเปืนแนวทางในการปฏืบืัตืงานในการืื
รืับเร่องราวรองเรยน รองทกข หรอขอความชื่วยเหลือใหมมาตรฐานเดยวกันและเป็นไปอย่างมประสทธืภาพ
2. เพ่อใหืการดาเนืนงานจืัดการขือรืองเรืยนขององคืการบรืหารสื่วนตาบลซับสมบูรณ ืมืขัน้ ตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏืบัตงานเป็นมาตรฐานเดยวกัน
3. เพื่อสรืางมาตรฐานการปฏืบัตงานท่มง่ ไปสืู่การบรหารคณภาพทั่วทั้งองคกรอย่างมืประสทธภาพ
๔.
เพ่อเผยแพรื่ใหืกืับผูืรืับบรืการและผูืมืสื่วนไดืสื่วนเสืยขององคืการบรืหารสื่วนตาบลซับสมบูรณ
ทราบกระบวนการ
๕. เพ่อใหืมั่นใจวื่าไดืมืการปฏืบืัตืตามขือกำหนด ระเบืยบหลืักเกณฑืเก่ยื วกืับการจืัดการขือรืองเรืยนืท่
กำหนดไวอย่างสม่าเสมอ และมืประสทธภาพ

3. การจดตั้งศัูนยั์รบเรัื่องร้องเรัียนเรือ่ งราวองคั์การบรัิหารส่วนตาบลซบสมบูรณ์

ตามประกาศ คณะรืักษาความสงบแหื่งชาต ฉบืับท่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เร่องื
การจืัดตัง้ ศืูนยืดารงธรรมเพ่อเพื่มประสืทธภาพการบรืหารงานระดืับจืังหวัด และใหองคืกรปกครองสื่วนทืองถน่ ื
ทืกองคืกรจืัดตั้งศืูนยืดารงธรรมทืองถน่ ื ื โดยใหืศืูนยืดำรงธรรมองคืการบรืหารสื่วนตาบลซับสมบูรณ อยู่ืภายใตื
กำกืับดืูแลของศืูนยืดารงธรรมอำเภอโคกโพธ์ไชยและศืูนยืดารงธรรมจืังหวืัดขอนแก่น จืัดตั้งเพ่อเปืนศืูนยืในการ
รืับเร่องราวรองเรยนรืองทืกข และใหืบรืการขือมืูลขื่าวสาร ใหืคำปรืึกษารืับเรื่องปืัญหาความตืองการและ
ขือเสนอแนะของประชาชน

-24. ขอบเขต
1.กรณีเรื่องรั้องเรียนท่วไป
1.1. สอบถามขือมูลเบ้องตนจากผูขอรับบรการถึงความประสงคของการขอรับบรืการ
1.2. ดาเนนการบันทืึกขอมูลของผูขอรับบรืการ เพื่อเกบไวืเป็นฐานขอมูลของผูืขอรับบรืการ
จากศูนยบรการ

1.3. แยกประเภทงานบรการตามความประสงคืของผูืขอรืับบรการ เชื่น ปรึกษา
กฎหมาย, ขออนมัตื/อนญาต, ขอรองเรยน/รองทกขื/แจงเบาะแส หรอรองเรยนเร่ืองรองเรยนจืัดซ้อจัดจาง
1.4. ดาเนนการใหคาปรืึกษาตามประเภทงานบรการเพื่อตอบสนองความประสงค
ของผูขอรับบรืการ
1.5. เจาหนืาท่ดาเนนการเพ่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบรืการ
กรณัีขอ้ ร้องเรัียนทว่ ไป เจาหนืาท่ผูรืับผืดชอบ/ท่ปรึกษากฎหมายจะใหืขือมืูลกืับผูืขอรืับบรืการื
ในเร่องท่ผูขอรับบรืการตองการทราบเมอ่ ใหคาปรึกษาเรยบรือยแลวเร่องทื่ขอรับบรืการถือวื่ายต
- กรณขออนมัตื/อนญาต เจาหนาท่ผื ูรืับผืดชอบ จะใหขือมืูลกับผูขอรับบรืการในเร่องื
ท่ผูขอรับบรืการตองการทราบ และดาเนนการรับเรื่องดืังกล่าวไว หัวหนาสานักงานปลัด หรอหน่วยงานื
ผูรืับผืดชอบ เป็นผืูพืจารณาส่งต่อใหืกับหน่วยงานท่เก่ยวของดาเนนการตื่อไป ภายใน 1-2 วืัน
- กรณืขอรืองเรืยน/รืองทืกขื/แจืงเบาะแส เจืาหนืาทข่ ององคืการบรืหารสื่วนตาบล
ซับสมบูรณื จะใหขอมูลกืับผูืขอรืับบรืการในเร่องท่ผืูขอรืับบรืการตืองการทราบ และเจืาหนืาทผ่ ูืรืับผืดชอบจะ
ดาเนืนการรืับื เรื่องดืังกลื่าวไว และหืัวหนืาหนื่วยงานื เปืนผูืพจารณาสื่งตื่อใหืกืับหนื่วยงานทื่เกื่ยวขือง
ดำเนืนการตื่อไปืภายใน 1-2 วืัน
- กรณืขออนืมืัตื/อนืญาต, ขอรืองเรืยน/รืองทืกขื/แจืงเบาะแสใหืผูืขอรืับการบรืการื
รอการตืดตื่อกลืับหรือสามารถตืดตามเรื่องกืับหนื่วยงานทื่เกย่ วขืองหากไมื่ไดืรืับการตืดตื่อกลืับจากหนื่วยงานท่ื
เกย่ วขืองภายในื 15
วืันื ใหืตืดตื่อกลืับทศ่ ูืนยืรืับเรื่องรืองเรืยน องคืการบรืหารสื่วนตาบลซับสมบูรณ
โทรศืัพท 0 4330 1406 ,ื0ื4330ื6157

2. กรณีข้อรั้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซัื้อจัดจั้าง
2.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบรการถืึงความประสงคของการขอรับบรืการ
2.2 ดาเนนการบันทืึกขือมูลของผูขอรับบรืการ เพื่อเกบไวืเป็นฐานขอมูลของผูื
ขอรับบรืการจากเจาหนืาท่รบั ผดชอบ
2.3 แยกประเภทงานรองเรยนเร่องรองเรยนจืัดซ้อจืัดจางใหกับผูอานวยการกองคลัง เพื่อเสนอื
เร่องใหกืับผืูบังคับบัญชาตามลาดับชืั้น พืจารณาความเหน
- กรณืขือรืองเรืยนเกื่ยวกืับจืัดซ้อจืัดจืาง เจืาหนืาทื่ผูืรืับผืดชอบ/ทื่ปรืึกษากฎหมายจะ
ใหขือมืูลกืับผูืขอรืับบรืการในเรื่อ งทื่ผูืขอรืับบรืการตืองการทราบเมื่อใหืคำปรืึกษาเรืยบรือยแลืวเรื่องทื่ขอรืับื
บรการถอวื่ายต
- กรณืขือรืองเรืยน/รืองทืกขื/แจืงเบาะแสืืื เกื่ ยวกืับการจืัด ซ้อจืัด จืาง เจืาหนืาท่
ผูรืับผืดชอบขององคการบรหารสื่วนตาบลซับสมบูรณ
จะใหขอมูลกับผูขอรับบรืการในเรอ่ งท่ผูขอรืับบรืการ
ตืองการทราบืและเจืาหนืาท่ผูืรืับผืดชอบจะดาเนืนการรืับเร่องดืังกลื่าวไวืและหืัวหนืาหนื่วยงาน เปืนผูืพืจารณา
สื่งตื่อใหืกืับหน่วยงานท่เก่ยวของดาเนนการต่อไปภายใน1-2วืัน

-3- กรณ ขอรองเรยน/รองทกขื/แจงเบาะแส เร่องจัดซ้อจัดจาง ใหผูขอรืับการบรืการ รอื
การตืดตื่อกลืับหรือสามารถตืดตามเร่องกืับหนื่วยงานทื่เกื่ยวขืองหากไมื่ไดืรืับการตืดตื่อกลืับจากหนื่วยงานท่ื
เกื่ยวขืองภายในื 15
วืันื ใหืตืดตื่อกลืับทื่ศูืนยืรืับเรื่องรืองเรืยน องคืการบรืหารสื่วนตาบลซับสมบูรณ
โทรศืัพท 0 4330 1406 ,ื0ื4330ื6157

5. สถานที่ต้ง
ตัง้ อยู่ ณ ทท่ ำการองคการบรืหารสื่วนตาบลซับสมบูรณ หมู่ท่ 10 บานซับเจรญืืตาบลซับสมบูรณ ืืื
อำเภอโคกโพธ์ไชยืืจังหวัดขอนแก่น

6. หน้าที่ความรบผิดชอบ
เป็นศูนยกลางในการรับเร่องราวเรยนรองทกข และใหบรืการขอมูลข่าวสาร ใหคาปรึกษารับเร่องปัญหา
ความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน

บทที่ 2
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบการรั้องเรียน
คำจากดความ
ผูรืับบรการืืืืืืืืืืืืืืืื หมายถึง ผูท่มารับบรืการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผูรืับบรการ ประกอบดวย
- หน่วยงานของรัฐ*/เจาหนืาท่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรอบคคล/นตื
บคคล
* หน่วยงานของรฐ ไดแก่ กระทรวง ทบวง กรมหรอส่วนราชการท่เรยกชื่อื
อย่างอื่น องคกรปกครองส่วนทองถ่น รัฐวืสาหกจ และใหหมายความรวมถึงื
องคืกรอืสระ องคการมหาชน หน่วยงานในกากืับของรัฐและหน่วยงานอ่นใดื
ในลักษณะเดยวกัน
** เจั้าหนั้าที่ของรฐ ไดแก่ ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจาื
ลูกจางชืั่วคราวและผูปฏืบัตงานประเภทอ่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะื
เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทัง้ ผูซึ่งไดรับแต่งตั้งและถูกสั่งใหปฏืบัตงานื
ใหแกื่หน่วยงานของรัฐ
- บคคล/หน่วยงานอ่นทไ่ ม่ใชื่หน่วยงานของรัฐ
- ผูใหบรการตลาดกลางทางอเลกทรอนืกส
- ผูมสื่วนไดส่วนเสืย ประกอบดวย
- ผูคากับหน่วยงานของรืัฐ
- ผูมสืทธรืับเงนจากทางราชการทไ่ มื่ใช่เจืาหนาทข่ องรัฐืผูมสื่วนไดส่วนเสย
ผูมส่วนไดส่วนเสืยืืืืืืืื หมายถึง ผูท่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอือมจากการดำเนนการของส่วนราชการ เชื่น ประชาชนใน ชืมชน/
หมู่บานเขตตาบลซับสมบูรณ
การจัดการขอรืองเรยน หมายถึง มความหมายครอบคลมถืึงการจัดการในเร่อง ขอรืองเรืยนื
ขอเสนอแนะ/ขอคดเหน/คาชมเชย/การสอบถามหรอรืองขอขือมูล
ผูรืองเรยนืืืืืืืืืืืืืืืืื หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผูมสื่วนไดเสยท่มาตดต่อยืังศูนยืรับเรื่องรองเรยนื
องคืการบรหารส่วนตาบลซับสมบูรณ ผื่านชื่องทางต่างๆ โดยมวัตถประสงคื
ครอบคลืมการรืองเรยน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขือคืดเหน/การชมเชย/
การรองขอขอมูล
ชื่องทางการรับขือรองเรยนืืืหมายถึง ชื่องทางต่างๆ ท่ใชในการรับเร่องรืองเรยนืเชื่น ตดต่อดวยตนเอง
รองเรืยน ทางโทรศัพทื/ เวืบไซตื/ Face Book/ Line (ศูนยรับฟืังปัญหา)
เจาหนืาท่
หมายถึง เจาหนืาท่ผูรับผืดชอบจัดการขือรองเรยนของหนื่วยงานื
ขอรืองเรยนืืืืืืืืืืืืืืื หมายถึง แบ่งเปืนประเภท 2 ประเภทคือ เชื่น
- ขอรองเรยนทั่วไป เชื่น เร่องราวรองทกขทืั่วไปขอคดเหน ขอเสนอแนะ

-6คาชมเชย สอบถามหรือรองขอขือมูล การรองเรยนเก่ยวกืับคณภาพและการื
ใหบรการของหน่วยงาน
- การรองเรยนเก่ยวความไม่โปรื่งใสของการจัดซ้อจัดจาง เป็นตนื
คารองเรยนืืืืืืืืืืืืืืืื หมายถึง คาหรอขือความท่ผูรืองเรยนกรอกตามแบบฟอรมทศ่ ืูนยรืับเร่อง
รองเรยน/รองทกข หรอระบบการรับคารืองเรยนเอง มแหล่งท่สามารถื
ตอบสนอง หรอมรายละเอืยดอย่างชืัดเจนหรอมนัยสาคัญทื่เชื่อถอได
การดาเนนการเร่องรองเรยน หมายถึง เร่องรองเรยน/รองทกขทื่ไดรับ ผ่านชื่องทางการรองเรยนต่างๆื
มาเพื่อทราบ หรอพืจารณาดาเนนการแกไขปัญหาตามอำนาจหนาท่
การจัดการเรื่องรองเรยน หมายถึง กระบวนการท่ดำเนนการในการแกไขปัญหาตามเร่องรองเรยนท่ืไดรับให
ไดรับการแกไข หรอบรรเทาความเดือดรอนจากการดาเนนงาน
ช่องทางการรั้องเรียน
2.1 ผ่านทางสานักงานปลืัด
1) Banner รับเรื่องรองเรยนผ่านหนา http://www.kk-subsomboon.go.th
2) รองเรยนผ่านตู /กล่องรับความคืดเหน (จดหมาย/บัตรสนเท่หื/เอกสาร)
3) ไปรษณยปกต (จดหมาย/บัตรสนเท่หื/เอกสาร)
4) ย่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่หื/เอกสาร)
5) ศูนยบรการขือมูลภาครืัฐเพื่อประชาชน
6) โทรศัพท 0 4330 1406 ,ื0ื4330ื6157
7) ข่าวจากส่อส่งพืมพ
8) Email ของหนื่วยงาน
9) รองเรยน Line (ศูนยรับฟืัง ปัญหา)
10) รองเรยนทาง Face book

บทที่ั3
แผนผงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทกข์
๑.รองเรยนดวยตนเอง
๒.รองเรยนผ่านเวืบไซต อบต.ซับสมบูรณ
รับเรื่องรองเรยน/รองทกข

ประสานหน่วยงานท่รับผืดชอบื
ดาเนนการตรวจสอบขือเทจจรง

๓.รองเรยนทางโทรศืัพท

๔.รองเรยนทาง Face book
๕.รองเรยน Line (ศูนยรับฟัง ปัญหา)

แจงผลใหศูนยืรับเรื่องรืองเรยน
อบต.ซับสมบูรณ ทราบ ๑๕วืัน

ยตืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื ไม่ยต

ยตเร่องแจงผืูรืองเรยนื
รองทกขทราบ

ไม่ยตแจงเรื่องผูื
รองเรืยน รองทกข

สื้นสดการดำเนนการรายงานผลื
ใหือาเภอโคกโพธ์ไชยทราบ

บทที่ั4
ข้นตอนการปฏิบตัิงาน
การแต่งต้งผู้รับผิดชอบจดการข้อร้องเรัียนของหน่วยงาน
1 จัดตั้งศูนย/จดรับขือรองเรืยนของหน่วยงาน
2 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนนการ
3 แจงผูรืับผืดชอบตามคำสั่งองคืการบรหารส่วนตาบลซับสมบูรณทราบ เพื่อความสะดวกในการ ื
ประสานงาน

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดาเนนการรับและตดตามตรวจสอบขอรืองเรยนท่เขืามายังหน่วยงานจากชื่องทางต่างๆ
โดยมขอปฏืบัตตามท่กำหนด ดังน้

ช่องทาง
รองเรยนดวยตนเอง ณ ศูนยดารงธรรม
องคืการบรหารส่วนตาบลซับสมบูรณ
รองเรยนผ่านเวืบไซต องคืการบรืหาร
ส่วนตาบลซับสมบูรณ
รองเรยนทางโทรศัพท
0 4330 1406 ,ื0ื4330ื6157
รองเรยนทาง Face book
รองเรยน Line (ศูนยรับฟัง ปัญหา)

ความถัี่ในการ
ตรวจสอบั
ช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการ
รบข้อรั้องเรียนเพื่อั
ประสานหาทางแก้ไข

หมายเหตื

ทกครั้งท่ม
ผูรืองเรยน
ทกวืัน

ภายใน 1-7 วืันทาการ

-

ภายใน 1-7 วืันทาการ

-

ทกวืัน

ภายใน 1-7 วืันทาการ

-

ทกวืัน
ทกวืัน

ภายใน 1-7 วืันทาการ
ภายใน 1-7 วืันทาการ
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ภาคผนวก

-10แบบคารั้องทักขั์/ร้องเรัียน (ดวยตนเอง)

(แบบคำรืองเรยนื1)
ท่ศูนยรับเรื่องรองเรยน
ืืืืืืืองคืการบรหารส่วนตาบลซับสมบูรณื

วืันท่.........เดอน.......................... พ.ศ. ........
เร่อง .......................................................................... .....................................................................
เรยน นายกองคการบรหารสื่วนตาบลซับสมบูรณ
ขาพเจา............................................... อายื..............ปี อยู่บานเลขท่.................... หมู่ท.่ ..........
ตาบล.................................... อำเภอ…………......................... จังหวืัด............................ โทรศัพทื........................
อาชืพ................................................................. ตาแหน่ง.....................................................................................
ถอบัตร........................................................................เลขท่................................................................................
ออกโดย............................................วืันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายื.................................
มความประสงคขอรองทกขื/รองเรยน เพื่อใหืองคืการบรหารสื่วนตาบลซับสมบูรณืพืจารณาดาเนนการ
ชื่วยเหลือืหรอแกไขปัญหาใน
เร่อง………................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
..................................................................... ................................................................................ .........................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... .......................
........................................................................................................................ .....................................................
ทั้งน้ืืืื ขาพเจาขอรับรองว่าคารืองทืกข/รองเรยนตามขางตนเป็นจรง และยนดรับผืดชอบทัง้ ื
ทางแพื่งและทางอาญาหากจะพืึงม
โดยขาพเจาขอส่งเอกสารหลืักฐานประกอบการรืองทืกขื/รองเรยน (ถาม) ไดแก่
๑) .............................................................. ....................................จานวน..............ชืด
๒) .................................................................................................. จานวน.............ชืด
๓) ..................................................................... .............................. จานวน............ชืด
๔) ................................................................................................... จานวน............ชืดื
จึงเรยนมาเพอ่ โปรดพจารณาดาเนนการตื่อไป
ขอแสดงความนับถอ
(ลงชื่อ) ................................................
(............................................)
ผูรืองทกขื/รองเรยน

-11แบบคารั้องทักขั์/ร้องเรัียน (โทรศัพท)

(แบบคารองเรยน.2)
ท่ศืูนยรืับเรื่องรองเรยนื
องคืการบรหารส่วนตาบลซับสมบูรณ

วืันท่.........เดอน.......................... พ.ศ. ........
เร่อง ............................................................................................................................. ..................
เรยน นายกองคการบรหารสื่วนตาบลซับสมบูรณ
ขาพเจา............................................... อายื.........ปี อยู่บานเลขทื่...................... หมู่ท่…......
ถนน................................ตาบล........................ อำเภอ........................... จังหวืัด............................. โทรศัพท
..................................อาชืพ............................................ตำแหน่ง..................................................................
มความประสงคขอรองทกขื/รองเรยน เพื่อใหืองคืการบรหารสื่วนตาบลซับสมบูรณพืจารณาดาเนนการ
ชื่วยเหลือืหรอแกไขปัญหาในเร่อง………............................................................................ ............................
.............................................................. ...................................................................................... ......................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
..................................................................................................................................................... ...................
โดยขออืาง................................................................................................ .....................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.................................................................................... ...................................................................................
..................................................................................................... เป็นพยานหลืักฐานประกอบ
ทั้งน้ืื ขาพเจาขอรับรองว่าคำรองทืกข/รองเรยนตามขางตืนเป็นจรง และ จนท.ไดแจงใหื
ขาพเจาทราบแลววื่าหากเป็นคารองท่ไม่สจรืตอาจตืองรับผืดตามกฎหมายได
ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผูรืับเร่องื
(...........................................)
วืันท่.ื..............เดอน.........................พ.ศ...............
เวลา...............................

-12แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทักขั์/ร้องเรัียนััััััััััััััััััั (ตอบขอรืองเรยน 1)
ท่ ขกื72201(เร่องรองเรยน) /...............

ท่ทำการองคการบรหารส่วนตาบลซับสมบูรณ
อาเภอโคกโพธ์ไชยืจังหวืัดขอนแก่นื4 0 1 6 0
วืันทื่........เดอน...................... พ.ศ. .........

เร่อง ตอบรับการรับเร่องรองทกขื/รองเรยน
เรยนืืื ………………………………………………………………..
โดยทาง (

ตามทื่ท่านไดรืองทืกข/รองเรืยน ผ่านศูนยืรับเรื่องรืองเรยนองคืการบรหารส่วนตาบลซับสมบูรณ
) หนังสือรองเรืยนทางไปรษณืย ( ) ดวยตนเองื ( ) ทางโทรศัพท

( ) อื่นๆ .................................................................................................................................. ......................
ลงวืันท.่ ...................................... เกย่ วกับเรอ่ ง...................................................................................................
……………………………………………………………………………………………นั้น
องคืการบรหารส่วนตาบลซับสมบูรณไดลงทะเบยนรืับเร่ืองรืองทืกข/รองเรยนของท่านไวืแลวื
ตามทะเบยนรืับเรื่อง เลขรับทื่..........................................ลงวืันทื่......................................................และองคืการื
บรหารสื่วนตาบลซับสมบูรณไดืพืจารณาเรื่องของท่านแลวเหนวื่า
( ) เป็นเร่องท่อยู่ืในอำนาจหนืาท่ขององคการบรหารสื่วนตาบลซับสมบูรณืและไดืมอบหมายื
ให……………………................................................................................ เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนนการ
( ) เป็นเร่องท่ไม่อยู่ืในอำนาจหนืาท่ขององคการบรหารสื่วนตาบลซับสมบูรณและไดจัดสงเร่อง
ให........................................................................................ ซึ่งเป็นหนื่วยงานท่มือำนาจหนืาท่เกื่ยวขืองดาเนนการื
ต่อไปแลวทั้งน้ ท่านสามารถตืดต่อประสานงาน หรอขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวไดอืกทางหนึ่ง
( ) เป็นเร่องท่มกฎหมายบืัญญัตขั้นตอนและวืธืการปฏบัตไวืเป็นการเฉพาะแลว ตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหืท่านดาเนนการตามขั้นตอนและื
วืธืการท่กฎหมายนั้นบืัญญัตืไวืต่อไป
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สานืักงานปลืัด อบต.
งานกฎหมายและคดื
(ศูนยรับเรื่องรองเรยน) โทร. 0 4330 1406 ,ื0ื4330ื6157
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แบบแจั้งผลการดาเนินการต่อเรือ่ งร้องทักขั์/ร้องเรัียนัััั (ตอบขือรองเรยน 2)
ท่ ขกื72201(เร่องรองเรยน) /...............

ท่ทำการองคการบรหารสื่วนตาบลซับสมบูรณื
ืืืือาเภอโคกโพธ์ไชยืืจังหวัดขอนแก่นืื40160
วืันท.่ .......เดอน...................... พ.ศ. .........

เร่อง แจงผลการดาเนนการตื่อเร่องรืองทืกข/รองเรยนื
เรยนืืื ………………………………………………………………..
อืางถึง หนังสือ อบต.ซับสมบูรณ ท่ ขกื72201/............................. ลงวืันท.่ .............................................
ส่งท่ส่งมาดวยืืื ๑. ........................................................................... ................................................................
๒. ........................................................................................................................... ...............
๓. .......................................................................................................................... ................
ตามทื่องคืการบรหารส่วนตาบลซับสมบูรณ (ศูนยรับเร่องรืองเรยน) ืไดแจงตอบรับการรับเร่อง
รองทกขื/รองเรยนของท่านตามท่ท่านไดรืองทืกข/รองเรยนไวื ความละเอืยดแจงแลวนืั้น
องคืการบรหารส่วนตาบลซับสมบูรณไดรับแจงผลการดาเนนการจากส่วนราชการ/
หน่วยงานทเ่ ก่ยวของตามประเดนท่ท่านไดรองทืกข/รองเรยนแลว ปรากฏขอเทจจรงโดย
สรืปวื่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................ ..............................................................
.............................................................................. ....................ดังมรายละเอืยดปรากฏตามส่งท่ส่งมาพรอมน้
ทั้งน้ หากท่านไม่เหนดวยประการใด ขอใหแจงคัดคืานพรือมพยานหลักฐานประกอบดวย
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สานืักงานปลืัด อบต.
งานกฎหมายและคดื
(ศูนยรับเรื่องรองเรยน) โทร. 0 4330 1406 ,ื0ื4330ื6157

