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ค าน า 

 
  คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ 

จัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับจัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่อง 

ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

และร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ 

ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอน 

การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นมีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความ 

สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอ ทั้งนี้การจัดการ 

ข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง 

ของผู้รับบริการจ าเป็นต้องมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน 

เดียวกัน 

 

 

         คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
เร่ือง            หน้า 

ค าน า            ก 
 

สารบัญ            ข 
 

บทที่ ๑ บทน า           ๑  

 หลักการและเหตุผล         ๑ 

 วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ        ๒ 

 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ    ๒ 

 ขอบเขต           ๓ 

  ๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป       ๓ 

  ๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง     ๔ 

 สถานที่ตั้ง          ๔ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ         ๔ 
 

บทที่ ๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน        ๕ 

 ค าจ ากัดความ          ๕ 

 ช่องทางการร้องเรียน         ๗ 
 

บทที่ ๓ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์      ๘ 
 

บทที่ ๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๙ 
 

ภาคผนวก                  ๑๐ 

 แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน(ด้วยตนเอง) (แบบค าร้องเรียน ๑)            ๑๑ 

 แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน(โทรศัพท์) (แบบค าร้องเรียน ๒)            ๑๒ 

 แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน ๑)            ๑๓ 

 แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน ๒)          ๑๔ 

 การกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ                       ๑๕ 

 

 

 

 



 

บทที่ ๑ 

บทน า 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชน 

ศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของ 

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มี 

ขั้นตอนปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็นมีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ 

การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ 

สม่ าเสมอ 
 

  ประกอบกับหนังสืออ าเภอสองพี่น้อง ท่ี สพ ๐๐๒๓.๑๒/ว ๘๕ ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม 

๒๕๕๙ เรื่องการประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนิน 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment(ITA) ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสราการปกครองท้องถิ่น Integrity 

and Transparency Assessment(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยทางส านักงานคณะ 

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 

การด าเนินงาน(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

  จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนท่ัวไปและร้องเรียน 

การจัดซื้อจัดจ้าง)ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

-/๒. วัตถุประสงค์... 
 

 

 



- ๒ - 
 

 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูล 

  ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

  ๒. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  ๓. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบล

บางพลับ ทราบกระบวนการ 

  ๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ 

ข้อร้องเรียนท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

 

๓. การจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

  ด้วยปัจจุบันเป็นท่ีประจักษ์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการบริการ 

สาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าท่ี และโดยที่องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบางพลับ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมภีาระหน้าท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี จ านวน ๗ หมู่บ้าน 

ในเขตต าบลบางพลับ ได้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบัติราชการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องมาโดยตลอด ท้ังนี ้

เพื่อประโยชน์สขุของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการอ านวยความ 

สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จึงอาศัย 

อ านาจตามความในมาตรา ๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

แกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฏีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ จึงจดัตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลบั” ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

 

-/๔. ขอบเขต... 

 



- ๓ - 

 

๔. ขอบเขต 

 ๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

  ๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 

  ๑.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับ 

บริการจากศูนย์บริการ 

  ๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษา 

กฎหมาย, ขออนุมัติ/อนุญาต,ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๑.๔ ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ 

ของผู้ขอรับบริการ 

  ๑.๕ เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 

  กรณีร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ

บริการในเรื่องท่ีผูข้อรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 

   - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการ 

ในเรื่องผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าส านักปลัด หรือหน่วย 

งานรับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วัน 

   - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าท่ีผู้รับ 

ผิดชอบจะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน 

   - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการ 

บริการรอการติดต่อกลับ หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อ 

กลับจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบางพลับ โทรศัพท์ ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐-๑ 

 

 

 

-/๒. กรณี... 



- ๔ - 

 
 

 ๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 

  ๒.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับ 

บริการจากเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

  ๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียนเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อ านวยการกองคลัง 

เพื่อเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นพิจารณาความเห็น 

   - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ/ท่ีปรึกษา 

กฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษา 

เรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 

   - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี 

ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้อง 

การทราบ และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ 

พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วัน 

   - กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับ 

บริการรอการติดต่อกลับ หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อ 

กลับจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบางพลับ ทางโทรศัพท์ ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐-๑ 
 

๕. สถานที่ตั้ง 

 ตั้งอยู่ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ หมู่ท่ี ๒ ต าบลบางพลับ อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริหารข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษารับเรื่อง 

ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

 

 

 



บทที่ ๒ 

ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

ค าจ ากัดความ 

ผู้รับบริการ   หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป 

    -ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 

    -หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน/หรือ 

    บุคคล/นิติบุคคล 

    *หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการ 

    ท่ีเรียกขื่ออย่างอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ 

    ให้หมายความรวมถึงองค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานใน 

    ก ากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

    **เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 

    ประจ า พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการ 

    แต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการ หรือฐานะอื่นใดรวมท้ังผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

    และถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

    -บุคคล/หน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 

    -ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 

    -ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

    -ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 

    -ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรง 

    และทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชน 

    หมู่บ้านเขตต าบลบางพลับ 

การจัดการข้อร้องเรียน  หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน 

    ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

 

 

-/ผู้ร้องเรียน... 
 



- ๖ - 

 

ผู้ร้องเรียน   หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อยังศูนย์รับ 

    เรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

    โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การ 

    ให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วย 

ตนเอง ร้องเรียนทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book/Line(ศูนย์ 

รับฟังปัญหา) 

เจ้าหน้าท่ี   หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

ข้อร้องเรียน   หมายถึง แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ  

    -ข้อร้องเรียนท่ัวไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

    ค าชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ 

    และการให้บริหารของหน่วยงาน 

    - การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น 

ค าร้องเรียน   หมายถึง ค าหรือข้อความท่ีผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มท่ีศูนย์ 

    รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับค าร้องเรียนเอง  

    มีแหล่งข้อมูลท่ีสามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจน 

    หรือมีนัยส าคัญท่ีเชื่อถือได้ 

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียน 

    ต่าง ๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจ 

    หน้าท่ี 

การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียน 

    ท่ีได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจาการด าเนินงาน 

 

 

 

 

-/ช่องทาง... 



- ๗ - 

 

ช่องทางการร้องเรียน 

 ๒.๑ ผ่านทางส านักปลัด 

  ๑.Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.bangphlab.go.th 

  ๒.ร้องเรียนผ่านตู้(กล่องรับความคิดเห็น(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 

  ๓. ไปรษณีย์ปกติ(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร 

  ๔. ยื่นโดยตรง(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร 

  ๕. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 

  ๖. โทรศัพท์ ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐-๑ 

  ๗. ข่าวจากส่ือสิ่งพิมพ์ 

  ๘. E-mail ของหน่วยงาน 

  ๙. ร้องเรียน Line(ศูนย์รับฟังปัญหา) 

  ๑๐ ร้องเรียนทาง Face book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bangphlab.go.th/


บทที่ ๓ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรอ้งเรยีน/ร้องทุกข์ 
 

 

                       @”        

 

         

               

                                                                             

 

 

                           

                                                    

 

 

 

 

 
               ยุติ                              ไม่ยุติ 

     

      

     

 

   

 

 

 ๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.พลับ 

 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

๔. ร้องเรียนทาง Face book 

๕. ร้องเรียน Line(ศูนย์รับฟังปญัหา) 

รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

f 

 

แจ้งผลให้ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน 

   อบต.บางพลบั ทราบ(๑๕) 

ยุติเรื่องแจ้งผูร้้องเรียน 

     ร้องทุกข์ทราบ 

   ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู ้

ร้องเรียน ร้องทุกข ์

    สิน้สดุการด าเนินการรายงาน 

      ให้อ าเภอสองพี่น้อง ทราบ 

๖. ร้องเรียนทางจดหมาย 



บทที่ ๔ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

  ๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

  ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

  ๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ทราบ เพื่อความสะดวก 

ในการประสานงาน 

 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ  

โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง 
 
 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบ 
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียนเพื่อ 

ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องรวม 
ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

ทุกครั้งท่ีมี 
ผู้ร้องเรียน 

ภายใน ๑-๒ วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน 
ต าบลบางพลับ 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
(๐๓๕-๔๗๒๔๙๐-๑) 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันท าการ  
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบค าร้องเรียน ๑ 

แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน(ด้วยตนเอง) 
 

                                                         ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

        องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
 

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

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

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
 

  ข้าพเจ้า................................................ อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี……………หมู่ที่........... 

ต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวดั................................โทรศัพท์..... ...................... 

อาชีพ........................................................................ต าแหนง่.................................................. ....................... 

ถือบัตร................................................................................เลขที่.............. ..................................................... 

ออกโดย................................................วันที่ออกบัตร....................................บัตรหมดอายุ........... ................ 

มีความประสงค์ขอร้องทุก/ร้องเรียน เพ่ือให้องค์การบริหารสว่นต าบลบางพลบั พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ 

หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง.......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ค ารอ้งทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเปน็จริง และยินดีรับผดิชอบทั้ง 

ทางแพ่งและทาอาญาหากจะพึงม ี

  โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์ร้องเรยีน(ถ้ามี) ได้แก่ 

  ๑............................................................................................................... จ านวน...................ชุด 

  ๒............................................................................................................... จ านวน...................ชุด 

  ๓............................................................................................................... จ านวน...................ชุด 

  ๔............................................................................................................... จ านวน...................ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

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

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

         ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 



 

แบบค าร้องเรียน ๒ 

แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน(โทรศัพท์) 
 

                                                         ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

        องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
 

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

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

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
 

  ข้าพเจ้า................................................ อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี……………หมู่ที่........... 

ต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวดั................................โทรศัพท์..... ...................... 

อาชีพ........................................................................ต าแหนง่.................................................. ....................... 

มีความประสงค์ขอร้องทุก/ร้องเรียน เพ่ือให้องค์การบริหารสว่นต าบลบางพลบั พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ 

หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง.......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

โดยขออ้าง................................................................................................................................................................................ 

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

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

.....................................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ 

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเปน็จริง และ จนท.ได้แจ้งให้ 

ข้าพเจ้าทราบแลว้หากเป็นค ารอ้งที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายได ้

 

      ลงชื่อ    เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง 

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

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

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

 

 

 



(ตอบข้อร้องเรียน๑) 

แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                                                                                   

ที่ สพ ๗๙๓๐๑(เรื่องร้องเรียน)/             ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลบางพลับ 

                อ าเภอสองพ่ีน้อง สพ ๗๒๑๑๐ 
 

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

เรื่อง  ตอบรับการรบัเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

เรียน  .......................................................................................... 
 

  ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรยีน/รอ้งทุกข์ องค์การบริหารสว่นต าบลบางพลบั 

โดยทาง  (   )หนังสือร้องเรยีนทางไปรษณีย์   (  )ดว้ยตนเอง (  )ทางโทรศัพท์ 

(  ) อ่ืน ๆ ........................................................................................................................................................................................................ 

ลงวันที.่..........................................................เกี่ยวกับเรื่อง........................................................................................................................... 

...................................................................................................................นัน้ 

  องค์การบริหารสว่นต าบลบางพลับ ได้ลงทะเบยีนรับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ของท่านไว้แล้ว 

ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขที่.............................................ลงวันที.่............................................และองค์การบริหารสว่นต าบลบางพลบั 

ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเหน็ว่า 

  (  ) เป็นเรื่องที่อยู่ในในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลบางพลบั และได้มอบหมายให้ 

..................................................................................................เป็นหนว่ยตรวจสอบและด าเนินการ 

  (  ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลบางพลบั และได้จัดส่งเรือ่งให้ 

...................................................................................................ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปแลว้ 

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

(  ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญตัิขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแลว้ ตามกฎหมาย 

..................................................................................................จึงขอให้ท่านด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนัน้ 

บัญญัติไว้ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

ส านักปลัด อบต. 

งานกฎหมายและคดี 

(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐-๑ 

www.bangphlab.go.th 

http://www.bangphlab.go.th/


ตอบข้อร้องเรียน ๒ 

แบบแจ้งผลการด าเนนิการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที่ สพ ๗๙๓๐๑(เรื่องร้องเรียน)/             ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลบางพลับ 

                อ าเภอสองพ่ีน้อง สพ ๗๒๑๑๐ 
 

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

เรื่อง  ตอบรับการรบัเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

เรียน  .......................................................................................... 
 

อ้างถึง  หนังสือ อบต.บางพลับ  ที่ สพ ๗๙๓๐๑/........................ ลงวันที.่........................................................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. .......................................................................................................................................................................................... 

                    ๒. .......................................................................................................................................................................................... 

                    ๓. .......................................................................................................................................................................................... 

  ตามที่องค์การบริหารสว่นต าบลบางพลับ(ศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องรอ้งทุก/

ร้องเรียนของท่านตามที่ท่านไดร้้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 
 

  องค์การบริหารสว่นต าบลบางพลับได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแลว้ ปรากฏข้อเท็จจรงิโดย 

สรุป................................................................................................................................................................................................................ 

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

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

...............................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นดว้ยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

ส านักปลัด อบต. 

งานกฎหมายและคดี 

(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐-๑ 

www.bangphlab.go.th 

http://www.bangphlab.go.th/


 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ(ส านักงานปลัดฯ) โทร. ๐-๓๕๔๗-๒๔๙๐-๑ 

ที ่สพ ๗๙๓๐๑/-                         วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  

เรื่อง  สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ได้ออกค าสั่งที่ ๓๘๕/๒๕๕๗ เรื่องจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง 

ราวร้องทุกข์และร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือรับเรื่องราวติดตาม 

แก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ นั้น 
 

  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้สรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แล้ว มีจ านวน ๔ ราย  

๕ เรื่องร้องเรียน ได้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. นายสมหวัง  โพธิ์ทอง ก านันต าบลบางพลับ ขอความอนุเคราะห์ก าจัดผักตบชวา ตั้งแต่วัดดงตาล 

หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านดอนต้นคาง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอบางปลาม้า ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เนื่องจาก 

ประชาชนในพ้ืนที่เดือดร้อนเป็นอย่างมากไม่สามารถสัญจรทางน้ าไป – มาได ้

  ๒. นายสมหวัง  โพธิ์ทอง ก านันต าบลบางพลับ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า เนื่อง 

จากเกษตรกร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระเบื้อง ต าบลบางพลับ ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ าท าการเกษตรจึงขอความอนุเคราะห์ 

ขุดลอกคลองในช่วงที่ตื้นเขิน ระยะทางยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  

  ๓. นายสมชาย สาลิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ หมู่ที่ ๓ ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม 

สองพ่ีน้อง ว่าเกษตรกรหมู่ที่ ๓ ต าบลบางพลับ จ านวน ๔๐ กว่าครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ า เนื่องจาก 

ล าคลองตื้นเขินมากน้ าเข้าไม่ถึง ขอความอนุเคราะห์ในการใช้รถแบ็คโฮมาขุดลอกคลองช่วงที่ตื้นเขิน มีระยะทางยาวประมาณ 

๑,๕๐๐ เมตร ตั้งแต่คลองส่งน้ าข้างบ้านก านันสมหวัง โพธิ์ทอง เลียบคลองชลประทานบ้านดอนกระเบื้อง ถึงเขตหมู่ที่ ๕ ต าบลบางใหญ่ 

 

 

 

 

 



-/๔... 

- ๒ - 

 

  ๔. นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ หมู่ที่ ๗ ได้ยื่นค าร้อง 

ขอความอนุเคราะห์ลงหินคลุกปรับผิวจราจร เริ่มตั้งแต่ประตูน้ า ถึงบ้านนางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า ระยะทางประมาณ 

๓๒๐ เมตร เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว 

  ๕. นางรุ่งทิวา กระโห้แก้ว และพวก ได้ยื่นค าร้องขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนืองจากทางเข้า-ออก(ข้างวัดท่าจัด) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าทรายทอง เป็นหลุม เป็นบ่อประชาชนใช้สัญญจร 

ไม่ได้ โดยขอความอนุเคราะห์ลงหินคลุกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางในการสัญจร 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

      (นางสาวณัฐนันท์  นรินทรภักดี) 

              นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

การค านวณจ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ 

 
รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา × ค าร้องท้ังหมด 

100 
 

       5×5  = 100% 
                                                       100 

 

 

 



บัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ที ่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
๑. ที่ สพ ๐๕๑๘/๑๔๕๐ นายสมหวัง  โพธิ์ทอง -ขอความอนุเคราะห์ก าจัดผักตบชวา  -แจ้งกองช่างตรวจสอบด าเนินการ รายงานศูนย์ด ารงธรรม 

 ลว. ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  บริเวณหมู่ท่ี ๑ถึงบ้านดอนต้นคาง หมู่ที่ ๑๐ จ้างเรือแบ็คโฮก าจัดผักตบชวา อ าเภอสองพ่ีน้อง 
   ต าบลวัดโบสถ์ พร้อมรายงานอ าเภอ ที่ สพ ๗๙๓๐๓/๓๕๓ 
     ลว.๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๒. ที่ สพ ๐๕๑๘/๑๕๐๔ นายสมหวัง  โพธิ์ทอง -ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความ -แจ้งกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานศูนย์ด ารงธรรม 
 ลว. ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  คลาดแคลนน้ า เพ่ือรายงานเสนอโครงการฯส าหรับ อ าเภอสองพ่ีน้อง 
    ช่วยเหลือราษฎร ร พร้อมรายงาน ที่ สพ ๗๙๓๐๓/๓๕๗ 
    อ าเภอ ลว.๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๓. ที่ สพ ๐๕๑๘/๑๖๗๓ นายสมชาย  สาลิกุลและพวก -ขอความช่วยเหลือให้ลอกคลองชลประทาน -แจ้งกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานศูนย์ด ารงธรรม 
 ลว. ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระเบื้อง ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อน อ าเภอสองพ่ีน้อง 
    ให้กับประชาชน พร้อมรายงาน ที่ สพ ๗๙๓๐๓/๓๖๗ 
    อ าเภอ ลว.๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๔. ค าร้องทั่วไป นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า -ขอความอนุเคราะห์ลงหินคลุกปรับผิวเนื่อง -แจ้งกองช่างด าเนินการตรวจสอบ รายงานผลการการแก้- 
 ลว. ๒๗ กรกฎาคม และพวก จากถนนเป็นหลุม บ่อ ตั้งแต่บริเวณประตูน้ า ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนิน ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 ๒๕๕๘  ถึงบ้านนางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า การแก้ไขความเดือดร้อนให้กับ ที่ สพ ๗๙๓๐๓/๔๔๘ 
    ประชาชน  ลว. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      

๕. ค าร้องทั่วไป นางรุ่งทิวา กระโห้แก้ว และ -ขอความอนุเคราะห์ลงหินคลุกบริเวณถนน -แจ้งกองช่างด าเนินการตรวจสอบ รายงานผลการการแก้- 
 ลว. ๒๕ กันยายน  พวก ทางเข้า-ออก(ข้างวัดท่าจัด) เนื่องจากถนน ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนิน ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 ๒๕๕๘  เป็นหลุม บ่อ จ านวนมากประชาชนผู้ใช้เส้น การแก้ไขความเดือดร้อนให้กับ ที่ สพ ๗๙๓๐๓/๕๗๙ 
   ทางสัญจรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประชาชน  ลว. ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
      



- ๒ – 

ที ่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ประเด็นค าถาม มี ไม่มี 
การตอบสนองข้อร้องเรียน 
EB8 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร 
     1)มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงาน.ให้ผู้ร้องเรียนทราบ   
     หรือไม ่   
     มีหลักฐาน  คือ 
      คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน........................................................................................... ................. 
      แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน........................................................................... ................................... 
      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ......................... 
    2)มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่   
     มีหลักฐาน  คือ 
      คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน........................................................................................... ................. 
      แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน..................................................... ......................................................... 
      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ......................... 
    3)หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่   
     มีหลักฐาน  คือ 
      คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน........................................................................................... ................. 
      แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.............................................................................................. ................ 
      ค าสั่งการปฏิบัติงาน........................................................................................ ......................................... 
      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ......................... 
    4)มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ 
      แนวทางแก้ไข หรือไม่ 

  

     มีหลักฐาน  คือ 
      Print screen รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ......................... 
    5)รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่         
     มีหลักฐาน  คือ 
      รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป..............…………………………………………………………………. 
      อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................................................................................... .................. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB8 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร 
    4)มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ 
      แนวทางแก้ไข หรือไม่ 

  

     มีหลักฐาน  คือ 
      Print screen รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      อ่ืน ๆ โปรดระบุ ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

Evidence-based Integrity & Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

 

 

 

แฟ้มที่  3 

 

EB 8-9 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๕ - 

 

 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนทางเว็ปไซต ์

   ๑. เข้าเว็ปไซต์ https:/www.bangphlab.go.th 

   ๒. เลือกเมนูหลัก 

   ๓. เมนูมุมซ้ายมือ เลือกเมนูร้องทุกข์ 

   ๔. พิมพ์ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ 

   ๕. กรอกอีเมลล์ 

   ๖. กรอกช่องโทรศัพท์ 

   ๗. กรอกท่ีท างาน 

   ๘. พิมพ์รายละเอียด ข้อความท่ีประสงค์จะร้องทุกข์ 

   ๙. กดปุ่มส่งค าร้องทุกข์ 

 

หมายเหต ุ:   หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่ส่งข้อมูลหรือไมร่ับข้อมูล 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           

๑๒.๑ 

๑๒.๒ 

๑๒.๓ 

๑๒.๔ 

๑๒.๕ 

๑๒.๖ 

๑๒.๔ 


