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บทที่๑ 
บทน า 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็นมีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณา
การเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน             
การจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยเพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                

ในการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่าง                          
มีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยขั้นตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๓. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
เทพาลัยทราบกระบวนการ 

๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ                     
ข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
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๓. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
 

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล                     
เทพาลัยอยู่ภายใต้ก ากับดูแลของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอคงและศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งเพ่ือเป็น
ศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน 

 

    ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  จึงได้จัดตั้งศูนย์
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็น
ความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

๔. ขอบเขต 
๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๑.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก

ศูนย์บริการ 
๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ  เช่น ปรึกษากฎหมาย,                

ขออนุมัติ/อนุญาต,ขอร้องเรียน/ร้องทุกข/์แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๔ ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ

บริการ 
๑.๕ เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
 

กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการ
ในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 -  
 
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับ

บริการต้องการทราบและด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้   หัวหน้าส านักปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ                
เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน 

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข/์แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยจะให้
ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนิน การ              
รับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปภายใน 
๑-๒ วัน 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต,ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  
โทรศัพท ์ 0-4400-0630 โทรศัพท์สายด่วน 099 - 5508885 

 

๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๒.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อ านวยการกองคลัง               

เพ่ือเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นพิจารณาความเห็น 
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับ

ผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการ              
ถือว่ายุติ 

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน 

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  
โทรศัพท์  0-4400-0630 โทรศัพท์สายด่วน 099 - 5508885 
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๕. สถานที่ตั้ง 
 

ตั้งอยู่  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  หมู่ที่ 9  ต าบลเทพาลัย  
อ าเภอคง  จงัหวัดนครราชสีมา 

 

๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษา 
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
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บทที่ ๒ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

 

ค าจ ากัดความ 
ผู้รับบริการ   หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

- ผู้รับบริการประกอบด้วย 
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน/หรือบุคคล/ 
นิติบุคคล 
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึง
องค์กรอิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในก ากับของรัฐและหน่วยงานอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน 
** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจ าลูกจ้าง
ชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็น
กรรมการหรือฐานะอ่ืนใดรวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ 
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย 
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและ 
    ทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการเช่นประชาชนใน 

ชุมชน/หมู่บ้านเขตต าบลเทพาลัย 
การจัดการข้อร้องเรียน  หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
ผู้ร้องเรียน   หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่อง 

ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/ 
การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่นติดต่อด้วย 
    ตนเองร้องเรียนทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/Face Book/LINE  
เจ้าหน้าที่   หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ข้อร้องเรียน   หมายถึง แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ 

- ข้อร้องเรียนทั่วไปเช่นเรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะค าชมเชยสอบถามหรือร้องขอข้อมูลการร้องเรียน 
เกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน   
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

ค าร้องเรียน   หมายถึง ค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือระบบการรับค าร้องเรียนเองมีแหล่ง 
ที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญ 
ที่เชื่อถือได้ 

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียน 
    ต่าง ๆ มาเพ่ือทราบหรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจ 
    หน้าที่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียน  หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่อง 
    ร้องเรียนที่ได้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจาก 
    การด าเนินงาน 
ช่องทางการร้องเรียน 

๒.๑ ผ่านทางส านักงานปลัด 
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท์  0-4400-0630 โทรศัพท์สายด่วน 099 - 5508885 
๕) โทรสาร 0-4400-0530 
๖) http : // www.taepalai.go.th 
๗) ร้องเรียนทาง Face book  เพจ อบต.เทพาลัย / LINE 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
- ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 



- ๗ - 
 

บทที่ ๓ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 
 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.เทพาลัย 

   รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๓. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์/สายด่วน 
 
๔. ร้องเรียนทาง Face book / LINE 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 
 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
          อบต.เทพาลัย ทราบ ( ๑๕ วัน )  
 
 
            ยุต ิ            ไม่ยุต ิ
 
 
       ยุติเรื่องแจ้ง     ไม่ยุติแจ้งเรื่อง 

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ  ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 
 
 
            สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล 
            ให้อ าเภอคงทราบ 
       
 
 
 
 
 



- ๘ - 
บทที่ ๔ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยทราบ เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงาน 
 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ 

โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ 
ข้อร้องเรียนเพื่อประสาน 

หาทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ด ารง
ธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑ - ๒ วันท าการ - 

๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเทพาลัย 

ทุกวัน ภายใน ๑ - ๒ วันท าการ - 

๓.ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท/์สายด่วน 
0-4400-0630 / 099 - 5508885 

ทุกวัน ภายใน ๑ - ๒ วันท าการ - 

๔.ร้องเรียนทาง Face book / LINE ทุกวัน ภายใน ๑ - ๒ วันท าการ 
 

การบันทึกข้อร้องเรียน 

 ๑.  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ -สกุล  ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และสถานที่เกิดเหตุ 
 ๒.  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 
/ ร้องทุกข ์
 
 
 
 
 
 



      - ๙ - 

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ 

  ๑.  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
  ๒.  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  
เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้  กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอ
ไปยังผู้บริหารเพือ่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  
ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
  ๔.  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น กรณี  ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความ
ไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

 การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
ทุกเดือน 
  ๒.  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา  
องค์กรต่อไป 

มาตรฐานงาน 

  การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทพาลัย ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วันท าการ 

 



 
ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์๑) 
 

                                
     แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) 

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

    วันที่................เดือน.........................พ.ศ. .......................  
เรื่อง ...................................................................................................................... ................................................... 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................อายุ... ...............ป ี

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                                                          สัญชาติ.............ศาสนา.................. 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี.....................หมู่ที่................ซอย...............ถนน..................ต าบล/แขวง............ ........................ 
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์ ............................ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.......................................................... ............ 

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยพิจารณาด าเนินการ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง………....................................................................................................................  
.................................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ................................................................................................  

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและ                  
ทางอาญาหากจะพึงม ีโดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 

๑) ............................................................................. 3) .......................................................................... 
๒) ............................................................................. 4) ............................................................... ...........

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

เลขที่....................../........................ 

(ลงชื่อ) ......................................................................... 
          (......................................................................) 
                      ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

2. ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
……………………………………………………….................................
.............................................................................................. 

ลงชื่อ............................................................................... 
(............................................) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

3. ค าสั่งผู้มีอ านาจ 

…………………………………………………………..…………………………
…….……….………………………………………………………………… 
ลงชื่อ................................................................................... 

(......................................................) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

1. ความเห็นเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
………………………………………………………................................. 
………………………………………………………................................. 

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

       (......................................................................) 
                    ผู้รับค าร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 
 



(แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์2) 
 

                                                                             
แบบร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศพัท์)    

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

  วันที่...................เดือน.......................... พ.ศ......................  
 

เรื่อง ...................................................................................................................... ..................................................  
 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................อายุ... ...............ป ี

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                                                         สัญชาติ..............ศาสนา.................. 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี.....................หมู่ที่................ซอย...............ถนน...........................ต าบล/แขวง... ........................ 
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์........... ............ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้......................................................................  

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยเรียนพิจารณาด าเนินการ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง………...................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... ........................ 
โดยขออ้าง................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.......................................................................................................................................... ...เป็นพยานหลักฐาน
ประกอบ 

 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
แล้วว่าหากเป็นค าร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 

ลงชื่อ……………………......................……………………เจ้าหนาทีผู่้รับเรื่อง 
       (...................................................................)  
    วันที่...........เดือน...........................พ.ศ...............  

        เวลา............................... 

เลขที่....................../........................ 

1. ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
……………………………………………………….................................
.............................................................................................. 

ลงชื่อ............................................................................... 
(............................................) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
 

2. ค าสั่งผู้มีอ านาจ 

…………………………………………………………..…………………………
…….……….………………………………………………………………… 
ลงชื่อ................................................................................... 

(......................................................) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 



 
แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน      (ตอบข้อร้องเรียน๑)  

 
ที ่นม 77601(เรื่องร้องเรียน) /...............                  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

               หมู่ที ่9 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง 
     จังหวัดนครราชสีมา 30260  

 

              วันที.่.............เดือน..............................พ.ศ. ...................  
เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
เรียน ………………………………………………………………..  

ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบล              
เทพาลัย  โดยทาง   (   ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์      (    ) ด้วยตนเอง      (    ) ทางโทรศัพท์ 
(    ) อ่ืนๆ ...............................................................................................................................................................  
ลงวันที่............................................ เกี่ยวกับเรื่อง....................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว
ตามทะเบียนรับเรื่องเลขรับที่......................................................ลงวันที่............................................................และ
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 

(    ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยและได้มอบหมาย
ให้……………………................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนินการ 

(    ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยและได้จัดส่งเรื่อง
ให้..................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไปแล้วทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

(    ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมาย 
.......................................................................................... จึงขอให้ท่านด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ               
ที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                    (................................................) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
 
ส านักปลัด อบต. 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)  
โทรศัพท์  0-4400-0630 โทรศัพท์สายด่วน 099 – 5508885 



      
 
 แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน        (ตอบข้อร้องเรียน๒)  
 

ที ่ นม 77601(เรื่องร้องเรียน) /...............        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
               หมู่ที่ 9 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง 
           จังหวัดนครราชสีมา  30260 

   
 

วันที่……......เดือน........................... พ.ศ...........  
 

เรื่อง  แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

เรียน  ………………………………………………………………..  
 

อ้างถึง  หนังสือ อบต.เทพาลัย ที ่นม 77601/.................................... ลงวันที่...........................................  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. .................................................................................................................................................  
๒. .................................................................................................................................................  
๓. .................................................................................................................................................  
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) ได้แจ้งตอบรับการรับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่าน ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  ได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า……………………………………...  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 

ทั้งนี ้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                      (..............................................) 
                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
 
ส านักปลัด อบต. 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)  
โทรศัพท์  0-4400-0630 โทรศัพท์สายด่วน 099 – 5508885 
 



 

 

 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
 เรื่อง  ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  

------------------------- 
 

       ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอน
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ ได้ท า บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับ 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA)  
โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสา
นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย จึงได้จัดท า
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

       เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  จึงประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพาลัย  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่   2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563   

      

                               

      (นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

 

 



 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 

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

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพาลัย  มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส  ด้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการ  
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  เพ่ือให้การด า เนินการด้านการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  เป็นไปตามอ านาจ  หน้าที่ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ  จึงก าหนด  หลักเกณฑ์มาตรการ  และ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ  ของเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  ดังนี้ 
  ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ มิ ชอบ ของ
เจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

  ข้อ  2บทนิยามในประกาศนี้ 

  “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างใน  องค์การ  
บริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
  “ทุจริต”  หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  ตนเองหรือ
ผู้อื่น 
  “ประพฤติมิชอบ  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด  
ในต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ   
ค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึงการ
ประมาท  เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  “ข้อร้องเรียน  หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ  หน้าที่  
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย  ความ
รับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล
ตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
 
 



  “การตอบสนอง”  การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและน าเรื่อง  ร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืนๆ  ตามระเบียบข้อกฎหมาย  พร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา  สิบห้าวัน  ทั้งนี้  กรณีท่ีข้อ ร้องเรียน
ไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนและพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือนด าเนินคดี  หรืออ่ืนๆ
ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
  ข้อ  3  หลักเกณฑ์ละรายละเอียดในการร้องเรียน 
 3.1  หลักเกณฑก์ารร้องเรียน 
  เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ  เสียหาย  อัน  
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1)  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  (2)  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  (3)  ละเลย 
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 (4)  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร 
 (5)  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
      3.2  เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ  เสียหายแก่บุคคลที่ขาด
หลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  3.2  ข้อร้องเรียน ให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและ
ต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
 3.2.1  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
 3.2.2  ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
 3.2.3  การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  พร้อมทั้ง  ข้อเท็จจริงหรือ  พฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว  (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของ  เจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจนเพ่ือด าเนินการ
สืบสวน  สอบสวน) 
 3.2.4  ค าขอของผู้ร้องเรียน 
 3.2.5  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
 3.2.6  ระบุ  วัน  เดือน  ปี 
 3.2.7  ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล  (ถ้ามี) 
       3.3  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ  หลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
       3.4  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
  3.4.1  ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
  3.4.2  ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
  3.4.3  ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 
       3.5  ช่องทางการร้องเรียน  ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
  3.5.1  ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโยตรงที่  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  
หมู่ที่  9  ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



 3.5.2.  รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า  http : // www.taepalai.go.th 
  3.5.3  ร้องเรียนทางเฟชบุ๊ค  “องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย” 
  3.5.4  โทรศัพท์  0-4400-0630  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโยทั่วกัน 
 
     จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  
    ประกาศ  ณ  วันที่    29  มกราคม  พ.ศ.  2562 
       

                               

      (นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


