
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง  
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ ทละทนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตทละ  

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง 
 ----------------------------- 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันทละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
นนนหนามทท่ง มีทนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ทจ้งเบาะทส ด้านการทุจริตทละประพฤติ มิชอบเพ่ือท า 
หน้าที่หลักในการบูรณาการทละขับเคลื่อนทผนการป้องกันทละปราบปรามการทุจริต ทละการ ส่งเสริม คุ้มครอง
จริยธรรมในองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง เพ่ือให้การด าเนินการด้านการ ป้องกันทละ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง เป็นไปตามอ านาจ หน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันทละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงก าหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ ทละทนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตทละประพฤติ  มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง ดังนี้  
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง         
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ ทละทนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตทละประพฤติมิ ชอบ
ของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง”  
  ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล ทละพนักงานจ้างใน องค์การ บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง  
  “ทุจริต” หมายความว่า การทสวงหาประนยชน์ที่มีควรได้นดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ ตนเองหรือ
ผู้อื่น  
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด  ใน
ต าทหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าทหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูทลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน  ราชการ ไม่ว่าการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม ทละให้หมายความรวมถึงการ ประมาท เลินเล่อใน
หน้าที่ดังกล่าวด้วย  
  “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  นดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ทละข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความ รับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประนยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งทละไม่มีธรรมาภิบาล  ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ทบบทผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  
  “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้ทก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบทละน าเรื่อง ร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง ทจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับทจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อ ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อทละ
ที่อยู่หรือหมายเลขนทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง ทจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรือ อ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  
  ข้อ 3 หลักเกณฑ์ทละรายละเอียดในการร้องเรียน  
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   3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความ
เดือดร้อนหรือ เสียหาย อัน เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
     (2) กระท าความผิดต่อต าทหน่งหน้าที่ราชการ 
     (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
     (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร  
    (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
   3.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระทสข่าวที่สร้างความ เสียหายทก่
บุคคลที่ขาดหลักฐานทวดล้อมที่ปรากฏชัดทจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลทน่นอน ข้อร้องเรียน  ให้ใช้ถ้อยค าสุภาพทละ
ต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
    3.2.1 ชื่อทละท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
    3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุทห่งการร้องเรียน  
    3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุทห่งการร้องเรียน พร้อมทั้ง ข้อเท็จจริงหรือ 
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือทจ้งช่องทางทสการทุจริตของ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือ 
ด าเนินการสืบสวน สอบสวน)  
    3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน  
    3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
    3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี  
    3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  
   3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐาน
กรณีทวดล้อมปรากฏชัดทจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลทน่นอนเท่านั้น  
   3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
    3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  
    3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
    3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ  
   3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
    3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองนดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
นนนหนามทท่ง หมู่ที่ 1 ต าบลนนนหนามทท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
    3.5.2 รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.nonnamthang.go.th  
    3.5.3 ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง”  
    3.5.2 นทรศัพท์ 045-525 623 
 

   จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบนดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562  
 
 
      (นายพิณชัย เบญจพันเลิศ)  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง 
 
 



 
 
 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน  
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์  

 
 
 

   ร้องเรียน/ร้องทุกข ์เรื่องทั่วไป / ร้องเรียนเรื่อง        
จัดซื้อจัดจ้าง / การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดกาทจุริตทละ      

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่ 
 
 

องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง  
นทร. /นทรสาร. 045-525 623 

www.nonnamthang.go.th  
 
 



ค าน า 
 

  คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปทละเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ  จัดจ้าง / 
การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดกาทุจริตทละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนาม
ทท่ง จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบหรือทนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปทละร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนอง
นนยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ทละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
ทนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประนยชน์สุข ทก่ประชาชนนดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกทละความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิด  ผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมี
ประสิทธิภาพทละเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความ จ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทัน
ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกทละได้รับการ ตอบสนองความต้องการ ทละมีการประเมินผล
การให้บริการ สม่ าเสมอ 
  
  ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วทละมีประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทละความคาดหวังของผู้รับบริการจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ ทละ ทนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ทละเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
 
 
 
        คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  
        ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
        องค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง  
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บทที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ทละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
ทนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประนยชน์สุขทก่ประชาชน นดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกทละความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมี
ประสิทธิภาพทละเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน ความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทัน
ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกทละได้รับ การตอบสนองความต้องการ ทละมีการประเมินผล
การให้บริการ สม่ าเสมอ  
  การด าเนินนครงการประเมิน คุณธรรมทละความนปร่ง ใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ได้ทจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน                
ทละปราบปรามการทุจริตทห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย นดยกรมส่งเสริม          
การปกครองท้องถิ่น Integrity andTransparency Assessment (ITA) นดยทางส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันทละ
ปราบปรามการทุจริตทห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน  (Integrity 
Assessment) ทละดัชนีวัดความนปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน ทละปราบปรามการ
ทุจริตทห่งชาติ  
  จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปทละเรื่องร้องเรียน         
การจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดกาทุจริตทละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนนนหนามทท่ง เพ่ือเป็นกรอบหรือทนวทางในการปฏิบัติงาน 
2. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  
 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง ใช้เป็นทนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ 
เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันทละเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง มีขั้นตอน/ 
กระบวนการ ทละทนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔. เพ่ือเผยทพร่ให้กับผู้รับบริการทละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง         
ทราบ กระบวนการ  
 ๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่ก าหนด
ไว้อย่างสม่ าเสมอ ทละมีประสิทธิภาพ  
3. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  
  ตามประกาศ คณะรักษาความสงบทห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ทละให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ทุก
องค์กร จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น นดยให้ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง อยู่ภายใต้ การก า 
กับดูทลของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสิชล ทละศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งเพ่ือเป็นศูนย์ใน การรับ
เรื่องราวร้องทุกข ์ทละให้บริการข้อมูลข่าวสาร ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ ทละ ข้อเสนอทนะ ของประชาชน 
4. ขอบเขต  
 4.1. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  4.1.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ  
  4.1.2 ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ  
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  4.1.3 ทยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย,ขออนุมัติ/ 
อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/ทจ้งเบาะทส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง  
  4.1.4 ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ
บริการ  
  4.1.5 เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป 
เจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการใน เรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค า
ปรึกษาเรียบร้อยทล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 
  - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ ต้องการ
ทราบ ทละด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักงานปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ พิจารณาส่งต่อให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน  
 - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/ทจ้งเบาะทส เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ จะให้ข้อมูลกับผู้ ขอรับ
บริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ ทละเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ ทละหัวหน้า
หน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน 1-2 วัน  
 - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/ทจ้งเบาะทสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือ 
สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้
ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง นทรศัพท0์45 525 623  
 
 4.2 กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
  4.2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ  
  4.2.2 ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
  4.2.3 ทยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อานวยการกองคลัง เพ่ือเสนอ  
เรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น พิจารณาความเห็น  
 - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ ข้อมูลกับ ผู้ขอรับ  
บริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยทล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ  
 - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ /ทจ้งเบาะทส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลฯ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบทละเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ       
จะ ดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ ทละหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไป ภายใน 1-2 วัน 
 - กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/ทจ้งเบาะทส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการ รอการติดต่อกลับหรือ  
สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ 
ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง นทรศัพท0์45 525 623  
5. สถานที่ตั้ง  
 ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง หมู่ที่ 1 ต าบลนนนหนามทท่ง อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
6. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทละให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ 
ต้องการ ทละข้อเสนอทนะของประชาชน 
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บทที่ 2  

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 
 

1.ค าจ ากัดความผู้รับบริการ  
 หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการทละประชาชนทั่วไป  
  - ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
  - หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล  
  * หน่วยงานของรัฐ ได้ทก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืน องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ทละให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับ ของรัฐทละ
หน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
  ** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ทก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวทละ 
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการทต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับทต่งตั้ง ทละถูก
สั่งให้ปฏิบัติงานให้ทก่หน่วยงานของรัฐ  
   - บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  
   - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์  
   - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย  
   - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
   - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกทละทางลบ ทั้งทางตรงทละ ทางอ้อมจาก  การ
ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง  
 การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอทนะ/
ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลนนนหนามทท่ง ผ่านช่องทางต่างๆ นดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอทนะ/ การให้
ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/  
 การร้องขอข้อมูล  
  ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วย
ตนเอง ร้องเรียน ทางนทรศัพท์/ เว็บไซต์  
 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
 ข้อร้องเรียน หมายถึง ทบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น 
   - ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอทนะ ค าชมเชย สอบถามหรือร้อง
ขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพทละการ ให้บริการของหน่วยงาน 
   - การร้องเรียนเกี่ยวความไม่นปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
 ค าร้องเรียน หมายถึง ค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามทบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือ
ระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีทหล่งที่สามารถ ตอบสนอง หรือมี รายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญที่เชื่อถือได้ 
 การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียน ต่างๆ มา
เพ่ือทราบ หรือพิจารณาดาเนินการทก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่  
 การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดาเนินการในการทก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียน ที่ได้รับให้
ได้รับการทก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดาเนินงาน  
2.ช่องทางการร้องเรียน  
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 2.1 ผ่านทางสานักงานปลัด  
  1) รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.nonnamthang.go.th  
  2) ยื่นค าร้องนดยตรง, ร้องเรียนจดหมาย  
  3) นทรศัพท0์45 525 623 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
 

บทที่ 3 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ยุติ                       ไม่ยุต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2.ร้องเรียนผ่านเว็ปไซค์ อบต. 

3.ร้องเรียนทางนทรศัพท์ 

รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

ประสานหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ

ด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

แจ้งผลให้ให้ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน อบต.

โนนหนามแทง่ ทราบ (ภายใน 15 วนั 

ยตุิเร่ืองแจ้งผู้ ร้องเรียนร้องทกุข์ทราบ (แจ้งผล

ภายใน 15 วนั) 
ไมย่ตุิแจ้งเร่ืองผู้ ร้องเรียนร้องทกุข์ทราบ (แจ้ง

ภายใน 15 วนั) 

สิน้สดุการด าเนินการรายงานผลให้อ าเภอทราบ 
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บทที่ 4  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การทต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
 1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
 2 จัดท าค าสั่งทต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ  
 3 ทจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง ทราบ เพ่ือความสะดวกในการ 
ประสานงาน  
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  
 ด าเนินการรับทละติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆนดยมีข้อปฏิบัติ  ตามที่
ก าหนด ดังนี้  
 

ช่องทาง ความถี่ในการ

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับร้องเรียน

เพ่ือประสานหาทางทก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ด ารง

ธรรมร้องเรียนด้วยตนเอง         

ณ ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนนนหนามทท่ง 

ในเวลาท าการ จันทร์ 

– ศุกร์   เวลา8.30 น.        

- 16.30 น. 

ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ องค์การ

บริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง

www.nonnamthang.go.th 

ในเวลาท าการ ภายใน ๑-2 วันท าการ  

ร้องเรียนทางนทรศัพท์ 045 -

525  623 

ในเวลาท าการ จันทร์ 

– ศุกร์   เวลา8.30 น.        

- 16.30 น. 

ภายใน ๑ วันท าการ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)  
 
        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง 
        หมู่ 1 ต าบลนนนหนามทท่ง อ าเภอเมือง  
        จังหวัดอ านาจเจริญ 37000 
    วันที่ ........... เดือน .............. พ.ศ .................  
 
เรื่อง ................................................................  
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง  
  ข้าพเจ้า ........................................................ อายุ ................ ปี อยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่  ..........    
ต าบล.............................. อ าเภอ ................................. จังหวัด ........................ .นทรศัพท์ .......................................... 
อาชีพ ............................................................... ต าทหน่ง ..........................................................................................  
เลขที่บัตรประซาซน .................................................................................ออกนดย ................... ................................    
วันออกบัตร ...................................... บัตรหมดอายุ .................................. มีความประสงค์ขอการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียน ทั่วไป/เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดกาทุจริตทละประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนนนหนามทท่ง พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือทละทก้ไข  
ปัญหาในเรื่อง 
 

   ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/ทจ้งเบาะทสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง      
ทุกประการนดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ถ้ามี) ได้ทก่  
๑) ............................................................ ......................................... จ านวน ...............ชุด 
๒) ........................................................................................ จ านวน .............ชุด  
๓) ........................................................................................ จ านวน .............ชุด  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือนปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
 

ขอทสดงความนับถือ  
(.....................................................) 


