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องคการบริหารสวนตาํบลทุงขนาน 

อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุร ี

 
 



 

คูมือการรองเรียนเร่ืองงานบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

 

1.  วัตถุประสงค 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตร  57  ไดกําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิ

ไดรับขอมูล  คําชีแจง  และเหตุผลจากหนวยงานราชการ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ินกอน

การอนุญาตหรือการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม  สุขภาพ  

อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน  และมีสิทธิแสดงความ

คิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว  และมาตร 59  

กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว  อัน

เปนสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญไดรับรองไวเกี่ยวกับการรองทุกขรองเรียนและการไดรับขอมูลหรือคําชีแจงจากการรอง

ทุกขรองเรียนดังกลาว 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546  มาตร  37  

ไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวของกับการบริการประชาชน  หรือติดตอประสานงานระหวาง

สวนราชการดวยกัน  โดยใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานประกาศใหประชาชน

และขาราชการทราบเปนการท่ัวไป  โดยใหเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีตองตรวจสอบใหขาราชการ

ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังกลาว  และมาตรา  38  ไดกําหนดใหสวนราชการใดท่ีไดรับการ

ติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน  หรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ

สวนราชการนั้น  ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถาม  หรือแจงการดําเนินการใหทราบ

ภายในสิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว  และมาตรา  39  ไดกําหนดใหสวนราชการจัดใหมีระบบ

เครือขายสารนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีจะสามารถติดตอสอบถามหรือ

ขอขอมูล  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสวนราชการ  โดยระบบเครือขายสารสนเทศ

ดังกลาวจะตองจัดทําใหสวนราชการท่ีไดรับคํารองเรียน  เสนอแนะ  หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ราชการ  อุปสรรค  ความยุงยาก  หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด  โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร  ใหเปน

หนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปและในกรณีท่ีมีท่ีอยูของบุคคลนั้น  ใหแจงให

บุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการดวย  ท้ังนี้  อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวน

ราชการดวยก็ได  ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ  มิใหเปดเผยช่ือหรือท่ีอยูของผูรองเรียน  

เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  นอกจากนี้  มาตร  42  ไดกําหนดใหสวนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎ  

ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศ  เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่น  มีหนาท่ีตรวจสอบวากฎ  ระเบียบ  

ขอบังคับ  หรือประกาศนั้นเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก  ซ้ําซอน  หรือความลาชาตอการปฏิบัติ

หนาท่ีของสวนราชการอื่นหรือไมเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป  และในกรณีไดรับการ

รองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่นในเรื่องใด  ใหสวนราชการท่ีออกกฎ  ระเบียบ  

ขอบังคับ  หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที  และในกรณีท่ีเห็นวาการรองเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจาก

ความเขาใจผิดหรือความไมเขาใจในกฎระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศ  ใหช้ีแจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะ

ทราบภายในสิบหาวัน 
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 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข  พ.ศ.  2552  ขอ  18  ได

กําหนดใหผูท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

หรือสวนราชการ  หรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปล้ืองทุกข  มีสิทธิเสนอคํารอง

ทุกขตอสวนราชการท่ีเกี่ยวของได  โดยขอ  23  ไดกําหนดใหการจัดการเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับหนวยงาน

ของรัฐท่ีเปนราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ  ใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานของรัฐนั้น  และขอ  24  

กําหนดใหเจาหนาท่ีสวนราชการผูรับคํารองทุกขออกใบรับคํารองทุกขใหแกผูรองทุกขไวเปนหลักฐาน  

นอกจากนี้  ขอ  25  ไดกําหนดใหสวนราชการไดรับคํารองทุกขตองตอบแจงการรับคํารองทุกขไปยังผูรอง

ทุกขโดยทางไปรษณียตามสถานท่ีอยูท่ีปรากฏในคํารองทุกขหรือกระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม

กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบอื่นตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดภายในสิบหา

วันทําการต้ังแตวันท่ีไดรับคํารองทุกข 

 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  จึงไดจัดใหมีระบบการจัดการเรื่องรองเรียนงานบุคลากร 

สําหรับงานการเจาหนาท่ีข้ึน  เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังกลาวโดยได

จัดทํา  กระบวนการแจงเบาะแส  และไดมีคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ท่ี  243/2560  ลงวันท่ี  

15  มิถุนายน  2560  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนงานบริหารงานบุคคล 

องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  เพื่อทําหนาท่ีจัดการขอรองเรียน  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือใหบริการ

ของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานการเจาหนาท่ีท่ีสํานักงาน  ท่ีมาจากชองทางการรับขอรองเรียนตางๆ  โดยใหงาน

บริหารงานท่ัวไปเปนศูนยกลางในการรับขอรองเรียน  สําหรับรายละเอียดกระบวนการจัดการขอรองเรียนของ

องคการบริหารสวนตําบลทุงขนานจะไดกลาวดังตอไปนี ้

 2.  นิยามคําศัพท 

  “สํานักงาน” หมายถึง  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

  “เจาหนาท่ี”  หมายถึง  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงาน

การเจาหนาท่ี 

  “ผูรับบริการ” หมายถึง  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  พนักงานสวนตําบล  และ

ประชาชนท่ีติดตอประสานงานหรือใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

  “ขอรองเรียน” หมายความวา  เรื่องท่ีพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางองคการบริหาร

สวนตําบลทุงขนาน  ไดรองเรียนเกี่ยวกับความไมเปนธรรมในการพิจารณาหรือไดรับความเดือดรอนเกี่ยวกับ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน  หรือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

งานการเจาหนาท่ี  ประกอบดวยความบกพรอง  ความลาชา  ความโปรงใสและไมเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

ซึ่งปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสวนงานการเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทุง

ขนาน  รวมท้ังเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนจากชองทางอื่น หรือสวนราชการอื่นสงมาใหดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน   
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 3.  หลักเกณฑการรองเรียน/รองทุกข 

  1.  เรื่องท่ีอาจนํามารองเรียน/รองทุกขได  ตองเปนเรื่องท่ีผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน  

หรือเสียหายอันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีในงานการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ในเรื่อง

ดังตอไปนี ้

   1.1  กระทําการทุจริตตอหนาท่ีเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 

   1.2  กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคล 

   1.3  ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหตองปฏิบัติ 

   1.4  ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินควร 

   1.5  กระทําการนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

  2.  เรื่องท่ีรองเรียน/รองทุกข ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว

ท่ีเสียหายตอบุคคลอื่น 

  3.  การใชบริการรองเรียน/รองทุกข  งานการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  

ตองสามารถติดตอกลับไปยังผูใชบริการไดเพื่อยืนยันวามีตัวตนจริง 

 4.  วิธีการยื่นคํารองเรียน/รองทุกข 

  1.  ใชถอยคําสุภาพ  และม ี

   (1)  วัน  เดือน  ป 

   (2)  ช่ือ และท่ีอยู ของผูรองเรียน/รองทุกข 

   (3)  ขอเท็จจริง  หรือ  รายละเอียดของเรื่องท่ีจะรองเรียน/รองทุกข อยางชัดเจนวา

ไดรับความเดือดรอน  หรือเสียหายอยางไร  ตองการใหแกไข  หรือดําเนินการอยางไร  หรือช้ีชองทางแจง

เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี 

   (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยาน  (ถามี) 

  2.  คํารองเรียน/รองทุกข  อาจสงหนังสือถึงองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  ท่ีอยู  เลขท่ี  

99/9  หมูท่ี  1  ถนนทุงขนาน – คลองหาด  ตําบลทุงขนาน  อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  22180  โทร  

039-497537  โทรสาร  039-497537 ตอ 13,  หรือผานชองทางรองเรียนเวปไซตองคการบริหารสวน

ตําบลทุงขนาน    www.thungkhanan.go.th  , thungkhanan1995@gamil.com  ,เวปเพจ อบต.ทุงขนาน 

หัวขอ “รองเรียนงานบริหารงานบุคคล อบต.ทุงขนาน” 

 5.  เร่ืองรองเรียน/รองทุกขท่ีอาจไมรับพิจาณา 

  1.  คํารองเรียน/รองทุกข  ท่ีมิไดทําเปนหนังสือ  หรือไมระบุช่ือและท่ีอยูของผูรองเรียน/รอง

ทุกขจริง  ซึ่งจะถือวาเปนบัตรสนเทห 

  2.  คํารองเรียน/รองทุกข  ไมระบุพยานหรอืหลักฐานเพียงพอ หรือเปนเรื่องท่ีมีลักษณะเปน

บัตรสนเทห หรือการช้ีชองแจงเบาะแสไมเพียงพอท่ีจะสามารถในการดําเนินการสืบสวน  สอบสวนตอไปได 
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 6.  ชองทางรองเรียน/รองทุกข 

  1.  รองเรียน/รองทุกข  ดวยตนเอง ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  ท่ีอยู  

เลขท่ี  99/9  หมูท่ี  1  ถนนทุงขนาน – คลองหาด  ตําบลทุงขนาน  อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  

22180   ตามแบบฟอรมหนังสือรองเรียนเรื่องงานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

แนบทายคูมือฉบับนี้ 

  2.  รองเรียน/รองทุกข  รองเรียนทางจดหมาย สงมายังท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล

ทุงขนาน  ท่ีอยู  เลขท่ี  99/9  หมูท่ี  1  ถนนทุงขนาน – คลองหาด  ตําบลทุงขนาน  อําเภอสอยดาว  จังหวัด

จันทบุรี  22180   

  3.  รองเรียน/รองทุกข  ทางหมายเลขโทรศัพท  039-497537  

  *  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน/ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

  *  หัวหนาสํานักปลัด 

  *  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี ฝายงานบริหารงานท่ัวไป 

  4.  รองเรียน/รองทุกข   ผานชองทางเวปไซตองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน    

www.thungkhanan.go.th   

  5.  รองเรียน/รองทุกข  ผานชองทาง E- mail  ท่ี  thungkhanan1995@gamil.com 

  6.  รองเรียน/รองทุกข  ผานชองทาง เวปเพจ  อบต.ทุงขนาน หัวขอ “รองเรียนเกี่ยวกับงาน

บริหารงานบุคคล” 

 7.  เง่ือนไขในการสงเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

  ขอมูลเกี่ยวกับ ช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท  E – mail  จะมีประโยชนสําหรับการติดตอกลับเพื่อขอ

ขอมูลเพิ่มเติม  หรือเพื่อแจงผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องท่ีรองเรียนใหทานทราบ  ถาหากทานไมประสงคจะ

ใหติดตอกลับ  หรือไมตองการทราบผลการตรวจสอบขอรองเรียน  ก็ไมจําเปนตองกรอกขอมูลดังกลาวให

ครบถวนแตจะถือวาเปนการแจงเบาะแสใหทราบเทานั้น 

 8.  กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน 

  8.1  กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของงานการ

เจาหนาท่ี  ฝายงานบริหารงานท่ัวไป  สํานักงานปลัด สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  ซึ่งมีข้ันตอน

และระยะเวลาในการดําเนินการ  ดังนี ้

  (1)  เมื่อไดรับขอรองเรียนจากผูขอรับบริการ  หากขอรองเรียนนั้นมิไดทําเปนหนังสือใหจัด

ใหมีการบันทึกขอรองเรียนดังกลาวในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน  ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 

วันทําการ  นับต้ังแตวันท่ีไดรับขอรองเรียน 

  (2)  ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ขององคการ

บริหารสวนตําบลทุงขนาน   สรุปขอเท็จจริงเรื่องท่ีรองเรียนและเสนอขอรองเรียนนั้นไปยังหัวหนาสํานักปลัด 

รายงานตามสายงาน  ตามท่ีเห็นสมควรโดยไมชักชา  ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ  

5./  นับต้ังแต... 
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-5- 

 

นับต้ังแตวันท่ีไดรับขอรองเรียน  หากไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาวใหช้ีแจงเหตุผล ประกอบ 

  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในเรื่องรองเรียนไดรับขอรองเรียน  ใหเจาหนาท่ีนั้น  สงขอ

รองเรียนดังกลาว  ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกขทันที  โดยไมจําเปนตองสรุปขอเท็จจริงในเรื่องท่ี

รองเรียน  เพื่อผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รอนทุกข  จะไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งตอไป 

  (3)  หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณา

ส่ังการภายใน 7 วันทําการ  นับต้ังแตวันท่ีไดรับขอรองเรียนจาก  ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

  ในกรณีหัวหนาสํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

เห็นสมควรแตงต้ังเจาหนาท่ีเพื่อดําเนินการจัดการขอรองเรียน  แกไขปญหาและปรับปรุงการบริการใหบริการ  

รวมถึงการตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องท่ีรองเรียน  ใหแตงต้ังเจาหนาท่ีดําเนินใหแลวเสร็จภายใน  15  วันทํา

การ  นับต้ังแตวันท่ีมอบหมายเจาหนาท่ีหรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคูมือฉบับนี้  หรือตามกฎหมาย  

แลวแตกรณี 

  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีฯ  ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว

ไดใหขอขยายระยะเวลาตอหัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  และรายงานตามสาย

งานบังคับบัญชา  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาส่ังการ  พรอมช้ีแจงขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบดวย 

  (4)  เมื่อไดดําเนินการตาม (3)  วรรคหนึ่ง  แลวเสร็จ  ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข

แจงใหผูรองเรียนทราบเบ้ืองตนถึงการไดรับเรื่อง  แนวทางในการจัดการ  และระยะเวลาท่ีคาดวาจะดําเนินการ

จัดการขอรองเรียนแลวเสร็จ  รวมถึงช่ือผูประสานงานพรอมหมายเลขโทรศัพทดวย  ท้ังนี้ใหดําเนินการภายใน 

7 วัน  ทําการ  นับต้ังแตท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาส่ังการ 

  (5)  เมื่อไดดําเนินการจัดการขอรองเรียน  แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึง

การตรวจสอบขอเท็จจริงในประเด็นท่ีมีการรองเรียนเรียบรอย  ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข  แจงให

ผูรองเรียนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบตอไป  ซึ่งจะตองคําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  7  วันทําการ

นับต้ังแตวันท่ี  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาส่ังการ 

  ในกรณีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได  ใหผูรับผิดชอบเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข  แจงใหผูรองเรียนทราบถึงเหตุผลและผลการดําเนินการลาสุด 

  9.  กระบวนการจัดการขอรองเรียนท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของงาน

การเจาหนาท่ี  ฝายงานบริหารงานท่ัวไป  มีข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ  ดังนี ้

  (1)  เมื่อไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการ  และหากขอรองเรียนนั้นมิไดทําเปนหนังสือใหจัด

ใหมีการบันทึกขอรองเรียนดังกลาวลงในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน  โดยใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รอง

ทุกข  สรุปขอเท็จจริงเสนอผานสายงาน  ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

เพื่อพิจารณาส่ังการตามท่ีเห็นสมควร  โดยไมชักชา  ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  1  วันทําการ 

6./นับต้ังแต... 
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นับต้ังแตวันท่ีไดรับขอรองเรียน  หากไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาวใหช้ีแจงเหตุผล

ประกอบดวย 

  (2)  นายกองคการิหารสวนตําบลทุงขนานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาส่ังการ ภายใน 2 

วันทําการ นับต้ังแตวันท่ีไดรับขอรองเรียน  เพื่อจุดรับบริการรับแจงเบาะแสการทุจริตและปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ

ชอบ จะไดแจงขอรองเรียนดังกลาวใหสวนท่ีเกี่ยวของดําเนินการ  พรอมท้ังแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียน

ทราบ  ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ  นบัต้ังแตวันท่ีไดดําเนินการตาม (1) แลวเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการจัดการของเรียนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล ฝายงานบริหารท่ัวไป สํานักงานปลัด 

องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  อําเภอสอยดา  จังหวัดจันทบุรี 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

รับขอรองเรียน 

บันทึกขอรองเรียน 

(ตามแบบฟอรมหนังสือรองเรียน/รองเรียนทั่วไป

กรณีที่มิไดทําเปนหนังสือ) 
 

 

 

 
สรุปขอเท็จจริงเสนอไปยังนายกองคการบริหาร

สวนตําบลทุงขนาน  หรือผูที่ไดรับมอบหมายใน

การพิจารณาสั่งการ 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน หรือ

ผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ 

 

เจาหนาทีเ่พือ่ดําเนินการจัดการขอรองเรียน  

แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึง

การตรวจสอบ 

 

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข  แจงใหผูรองเรียนทราบเม่ือได

ดําเนินการจัดการเร่ืองรองเรียนแกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ  

รวมถึงการตรวจสอบขอเท็จจิรงในประเด็นที่มีการรองเรียนเก่ียวกับ

เรื่องบริหารงานบุคคล 
 

 

 

 

ภายใน 1 วันทําการ 

นับต้ังแตไดรับเร่ือง 

ภายใน 7 วันทําการ 

นับต้ังแตไดรับเร่ือง 

ภายใน 7 วันทําการ 

นับต้ังแตไดรับเร่ือง 

ภายใน 7 วันทําการ 

นับต้ังแตไดรับเร่ือง 

ภายใน 15 วันทําการ 

นับต้ังแตไดรับเร่ือง 

ภายใน 7 วันทําการ 

นับต้ังแตไดรับเร่ือง 

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงใหผูรองเรียน

ทราบเบ้ืองตนถึงการไดรับเรื่องรองเรียน 

 

  ติดตอดวยตนเอง 

  จดหมาย 

  เว็ปไซต 

 โทรศัพท 

  ตูรับฟงความคิดเห็น 

  เว็บเพจ รองเรียน

เรื่องรองเก่ียวกับงาน

บุคคล 

  ชองทางอื่น รองเรียน

ศูนยดํารงธรรมองคการ

บริหารสวนตําบลทุงขนาน 

 

 

ชองทางรับเรื่องรองเรียน/

รองทุกขเก่ียวกับงาน

บริหารงานบุคคล 



กระบวนการจัดการของเรียนท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล ฝายงานบริหารท่ัวไป สํานักงานปลัด 

องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  อําเภอสอยดา  จังหวัดจันทบุรี 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

รับขอรองเรียน 

บันทึกขอรองเรียน 

(ตามแบบฟอรมหนังสือรองเรียน/รองเรียนทั่วไป

กรณีที่มิไดทําเปนหนังสือ) 
 

 

 

 
สรุปขอเท็จจริงเสนอไปยัง นายกองคการบริหาร

สวนตําบลทุงขนาน  หรือผูที่ไดรับมอบหมายใน

การพิจารณาสั่งการ 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน หรือ

ผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ 

 

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข  แจงใหผูรองเรียนทราบเม่ือได

ดําเนินการจัดการเร่ืองรองเรียนแกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ  

รวมถึงการตรวจสอบขอเท็จจิรงในประเด็นที่มีการรองเรียนเก่ียวกับ

เรื่องบริหารงานบุคคล 
 

 

 

 

ภายใน 1 วันทําการ 

นับต้ังแตไดรับเร่ือง 

ภายใน 7 วันทําการ 

นับต้ังแตไดรับเร่ือง 

ภายใน 7 วันทําการ 

นับต้ังแตไดรับเร่ือง 

ภายใน 7 วันทําการ 

นับต้ังแตไดรับเร่ือง 

  ติดตอดวยตนเอง 

  จดหมาย 

  เว็ปไซต 

 โทรศัพท 

  ตูรับฟงความคิดเห็น 

  เว็บเพจ รองเรียน

เรื่องรองเก่ียวกับงาน

บุคคล 

  ชองทางอื่น รองเรียน

ศูนยดํารงธรรมองคการ

บริหารสวนตําบลทุงขนาน 

 

 

ชองทางรับเรื่องรองเรียน/

รองทุกข 



 

แบบฟอรมหนังสือรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล 

 

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

      วัน.........เดือน.......................................พ.ศ....................... 

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

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

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

อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...................ถนน...............................ตําบล.............................อําเภอ......................

จังหวัด........................โทรศัพท............................................................................................................................

ไดรับความเดือดรอนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  เนื่องจาก………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ดังนั้น  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................

จึงใครขอรองเรียน/รองทุกข  มายังนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  เพื่อใหดําเนินการตรวจสอบ  

ชวยเหลือ  ใหความเปนธรรม และแกไขปญหาเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลท่ีขาพเจาไดรับความเดือดรอน  

ดังนี้...................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ  มาดวย  ประกอบดวย 

 1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน..................ฉบับ 

 2.  สําเนาบัตรขาราชการการ   จํานวน..................ฉบับ 

 3.  เอกสารประกอบท่ีไดรับความเดือดรอน  จํานวน..................ฉบับ 

 4.  เอกสารอื่นๆ  (ระบุ)...................................................................................................................... 

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

 

      ขอแสดงความนับถือ 

    (ลงช่ือ).......................................................ผูรองเรียน/รองทุกข 

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

    ตําแหนง........................................................ 

    หมายเลขโทรศัพท........................................................... 
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