คูมือ
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนงานบริหารงานบุคคล

องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

คูมือการรองเรียนเรื่องงานบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน
1. วัตถุประสงค
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตร 57 ไดกําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิ
ไดรับขอมูล คําชีแจง และเหตุผลจากหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นกอน
การอนุญ าตหรือการกําหนดโครงการหรือกิ จกรรมใดที่ อาจมี ผ ลกระทบตอ คุณ ภาพสิ่ง แวดลอม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญ อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็น ของตนต อ หนวยงานที่เ กี่ย วข องเพื่ อนํ าไปประกอบการพิ จ ารณาในเรื่ องดัง กล าว และมาตร 59
กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว อัน
เปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญไดรับรองไวเกี่ยวกับการรองทุกขรองเรียนและการไดรับขอมูลหรือคําชีแจงจากการรอง
ทุกขรองเรียนดังกลาว
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตร 37
ไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน หรือติดตอประสานงานระหวาง
สวนราชการดวยกัน โดยใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานประกาศใหประชาชน
และข า ราชการทราบเป น การทั่ ว ไป โดยให เ ป น หน า ที่ ข องผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ต อ งตรวจสอบให ข า ราชการ
ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังกลาว และมาตรา 38 ไดกําหนดใหสวนราชการใดที่ไดรับการ
ติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถาม หรือแจงการดําเนินการใหทราบ
ภายในสิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว และมาตรา 39 ไดกําหนดใหสวนราชการจัดใหมีระบบ
เครือขายสารนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะสามารถติดตอสอบถามหรือ
ขอขอมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสวนราชการ โดยระบบเครือขายสารสนเทศ
ดัง กลาวจะตองจัดทําใหสวนราชการที่ไ ดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบั ติ
ราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปน
หนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปและในกรณีที่มีที่อยูของบุคคลนั้น ใหแจงให
บุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการดวย ทั้งนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวน
ราชการดวยก็ได ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือที่อยูของผูรองเรียน
เสนอแนะหรือแสดงความคิ ดเห็น นอกจากนี้ มาตร 42 ไดกําหนดใหสวนราชการที่มีอํ านาจออกกฎ
ระเบียบ ขอบัง คับ หรือประกาศ เพื่อใชบัง คับกับสวนราชการอื่น มีหนาที่ตรวจสอบว ากฎ ระเบีย บ
ขอบังคับ หรือประกาศนั้นเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือความลาชาตอการปฏิบั ติ
หนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไมเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป และในกรณีไดรับการ
รองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่นในเรื่องใด ใหสวนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นวาการรองเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิด จาก
ความเขาใจผิดหรือความไมเขาใจในกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ใหชี้แจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะ
ทราบภายในสิบหาวัน
2./ระเบียบ...

-2ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552 ขอ 18 ได
กําหนดใหผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
หรือสวนราชการ หรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข มีสิทธิเสนอคํารอง
ทุกขตอสวนราชการที่เกี่ยวของได โดยขอ 23 ไดกําหนดใหการจัดการเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับหนวยงาน
ของรัฐที่เปนราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานของรัฐนั้น และขอ 24
กํ า หนดให เ จ า หน า ที่ ส ว นราชการผู รั บ คํ า ร อ งทุ ก ข อ อกใบรั บ คํ า ร อ งทุ ก ข ใ ห แ ก ผู ร อ งทุ ก ข ไ ว เ ป น หลั ก ฐาน
นอกจากนี้ ขอ 25 ไดกําหนดใหสวนราชการไดรับคํารองทุกขตองตอบแจงการรับคํารองทุกขไปยัง ผูรอง
ทุกขโดยทางไปรษณียตามสถานที่อยูที่ปรากฏในคํารองทุกขหรือกระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิก ส ต าม
กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดภายในสิบหา
วันทําการตั้งแตวันที่ไดรับคํารองทุกข
ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน จึงไดจัดใหมีระบบการจัดการเรื่องรองเรียนงานบุคลากร
สําหรับงานการเจาหนาที่ขึ้น เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังกลาวโดยได
จัดทํา กระบวนการแจงเบาะแส และไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ที่ 243/2560 ลงวันที่
15 มิถุนายน 2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนงานบริหารงานบุ ค คล
องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน เพื่อทําหนาที่จัดการขอรองเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือใหบริการ
ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานการเจาหนาที่ที่สํานักงาน ที่มาจากชองทางการรับขอรองเรียนตางๆ โดยใหงาน
บริหารงานทั่วไปเปนศูนยกลางในการรับขอรองเรียน สําหรับรายละเอียดกระบวนการจัดการขอรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงขนานจะไดกลาวดังตอไปนี้
2. นิยามคําศัพท
“สํานักงาน” หมายถึง ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน
“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคลที่รับผิดชอบงาน
การเจาหนาที่
“ผูรับบริการ” หมายถึง สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ พนักงานสวนตําบล และ
ประชาชนที่ติดตอประสานงานหรือใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน
“ขอรองเรียน” หมายความวา เรื่องที่พนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการบริหาร
สวนตําบลทุงขนาน ไดรองเรียนเกี่ยวกับความไมเปนธรรมในการพิจารณาหรือไดรับความเดือดรอนเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
งานการเจาหนาที่ ประกอบดวยความบกพรอง ความลาชา ความโปรงใสและไมเหมาะสมในการปฏิบัติง าน
ซึ่งปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสวนงานการเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตํา บลทุง
ขนาน รวมทั้งเรื่องที่ไดรับการรองเรียนจากชองทางอื่น หรือสวนราชการอื่นสงมาใหดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน
3./3.หลักเกณฑ

-33. หลักเกณฑการรองเรียน/รองทุกข
1. เรื่องที่อาจนํามารองเรียน/รองทุกขได ตองเปนเรื่องที่ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายอันเนื่องมาจากเจาหนาที่ในงานการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ในเรื่อง
ดังตอไปนี้
1.1 กระทําการทุจริตตอหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
1.2 กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคล
1.3 ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไวใหตองปฏิบัติ
1.4 ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินควร
1.5 กระทําการนอกเหนือจากอํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย
2. เรื่องที่รองเรียน/รองทุกข ตองเปนเรื่องจริงทีม่ ีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว
ที่เสียหายตอบุคคลอื่น
3. การใชบริการรองเรียน/รองทุกข งานการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน
ตองสามารถติดตอกลับไปยังผูใชบริการไดเพื่อยืนยันวามีตัวตนจริง
4. วิธีการยื่นคํารองเรียน/รองทุกข
1. ใชถอยคําสุภาพ และมี
(1) วัน เดือน ป
(2) ชื่อ และที่อยู ของผูรองเรียน/รองทุกข
(3) ขอเท็จจริง หรือ รายละเอียดของเรื่องที่จะรองเรียน/รองทุกข อยางชัดเจนวา
ไดรับความเดือดรอน หรือเสียหายอยางไร ตองการใหแกไข หรือดําเนินการอยางไร หรือชี้ชองทางแจง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่
(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยาน (ถามี)
2. คํารองเรียน/รองทุกข อาจสงหนังสือถึงองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ที่อยู เลขที่
99/9 หมูที่ 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. เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่อาจไมรับพิจาณา
1. คํารองเรียน/รองทุกข ที่มิไดทําเปนหนังสือ หรือไมระบุชื่อและที่อยูของผูรองเรียน/รอง
ทุกขจริง ซึ่งจะถือวาเปนบัตรสนเทห
2. คํารองเรียน/รองทุกข ไมระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเปนเรื่องที่มีลักษณะเปน
บัตรสนเทห หรือการชี้ชองแจงเบาะแสไมเพียงพอที่จะสามารถในการดําเนินการสืบสวน สอบสวนตอไปได
4./ 6. ชองทางรอง...

-46. ชองทางรองเรียน/รองทุกข
1. รองเรียน/รองทุกข ดวยตนเอง ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ที่อยู
เลขที่ 99/9 หมูที่ 1 ถนนทุง ขนาน – คลองหาด ตําบลทุง ขนาน อําเภอสอยดาว จัง หวัดจัน ทบุ รี
22180 ตามแบบฟอรมหนังสือรองเรียนเรื่องงานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน
แนบทายคูมือฉบับนี้
2. รองเรียน/รองทุกข รองเรียนทางจดหมาย สงมายังที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ทุงขนาน ที่อยู เลขที่ 99/9 หมูที่ 1 ถนนทุงขนาน – คลองหาด ตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี 22180
3. รองเรียน/รองทุกข ทางหมายเลขโทรศัพท 039-497537
* ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน/ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน
* หัวหนาสํานักปลัด
* เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ ฝายงานบริหารงานทั่วไป
4. ร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ผ า นช อ งทางเวปไซต อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ ง ขนาน
www.thungkhanan.go.th
5. รองเรียน/รองทุกข ผานชองทาง E- mail ที่ thungkhanan1995@gamil.com
6. รองเรียน/รองทุกข ผานชองทาง เวปเพจ อบต.ทุงขนาน หัวขอ “รองเรียนเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคล”
7. เงื่อนไขในการสงเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู โทรศัพท E – mail จะมีประโยชนสําหรับการติดตอกลับเพื่อขอ
ขอมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจงผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่รองเรียนใหทานทราบ ถาหากทานไมประสงคจะ
ใหติดตอกลับ หรือไมตองการทราบผลการตรวจสอบขอรองเรียน ก็ไ มจําเปนตองกรอกขอมูลดังกลาวให
ครบถวนแตจะถือวาเปนการแจงเบาะแสใหทราบเทานั้น
8. กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
8.1 กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนที่อยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของงานการ
เจาหนาที่ ฝายงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ซึ่งมีขั้นตอน
และระยะเวลาในการดําเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อไดรับขอรองเรียนจากผูขอรับบริการ หากขอรองเรียนนั้นมิไดทําเปนหนังสือใหจัด
ใหมีการบันทึกขอรองเรียนดังกลาวในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1
วันทําการ นับตัง้ แตวันที่ไดรับขอรองเรียน
(2) ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข เกี่ยวกับงานบริห ารงานบุ คคล ขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงขนาน สรุปขอเท็จจริงเรื่องที่รองเรียนและเสนอขอรองเรียนนั้นไปยังหัวหนาสํานักปลัด
รายงานตามสายงาน ตามที่เห็นสมควรโดยไมชกั ชา ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ
5./ นับตั้งแต...

-5นับตั้งแตวันที่ไดรับขอรองเรียน หากไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาวใหชี้แจงเหตุผล ประกอบ
ในกรณีที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในเรื่องรองเรียนไดรับขอรองเรียน ใหเจาหนาที่นั้น สงขอ
รองเรียนดังกลาว ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกขทันที โดยไมจําเปนตองสรุปขอเท็จจริง ในเรื่องที่
รองเรียน เพื่อผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รอนทุกข จะไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งตอไป
(3) หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณา
สั่งการภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับขอรองเรียนจาก ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ในกรณีหัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุง ขนาน หรือผูที่ไ ดรับมอบหมาย
เห็นสมควรแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไขปญหาและปรับปรุงการบริการใหบริการ
รวมถึงการตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องที่รองเรียน ใหแตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทํา
การ นับตั้งแตวันที่มอบหมายเจาหนาที่หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือฉบับนี้ หรือตามกฎหมาย
แลวแตกรณี
ในกรณีที่เจาหนาที่ฯ ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว
ไดใหขอขยายระยะเวลาตอหัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน และรายงานตามสาย
งานบังคับบัญชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ พรอมชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบดวย
(4) เมื่อไดดําเนินการตาม (3) วรรคหนึ่ง แลวเสร็จ ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข
แจงใหผูรองเรียนทราบเบื้องตนถึงการไดรับเรื่อง แนวทางในการจัดการ และระยะเวลาที่คาดวาจะดําเนินการ
จัดการขอรองเรียนแลวเสร็จ รวมถึงชื่อผูประสานงานพรอมหมายเลขโทรศัพทดวย ทั้งนี้ใหดําเนินการภายใน
7 วัน ทําการ นับตั้งแตที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนานหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
(5) เมื่อไดดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึง
การตรวจสอบขอเท็จจริงในประเด็นที่มีการรองเรียนเรียบรอย ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงให
ผูรองเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบตอไป ซึ่ง จะตองคําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตวันที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
ในกรณีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดได ใหผูรับผิดชอบเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข แจงใหผูรองเรียนทราบถึงเหตุผลและผลการดําเนินการลาสุด
9. กระบวนการจัดการขอรองเรียนที่ไมอยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของงาน
การเจาหนาที่ ฝายงานบริหารงานทั่วไป มีขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการ และหากขอรองเรียนนั้นมิไดทําเปนหนังสือใหจัด
ใหมีการบันทึกขอรองเรียนดังกลาวลงในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน โดยใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข สรุปขอเท็จจริงเสนอผานสายงาน ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร โดยไมชักชา ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ
6./นับตั้งแต...
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นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ไ ด รั บ ข อ ร อ งเรี ย น หากไม ส ามารถดํ า เนิ น การภายในระยะเวลาดั ง กล า วให ชี้ แ จงเหตุ ผ ล
ประกอบดวย
(2) นายกองคการิหารสวนตําบลทุงขนานหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน 2
วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับขอรองเรียน เพื่อจุดรับบริการรับแจงเบาะแสการทุจริตและปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบ จะไดแจงขอรองเรียนดังกลาวใหสวนที่เกี่ยวของดําเนินการ พรอมทั้งแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดดําเนินการตาม (1) แลวเสร็จ

กระบวนการจัดการของเรียนที่อยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ฝายงานบริหารทั่วไป สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดา จังหวัดจันทบุรี
...........................................
ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข
รับขอรองเรียน
บันทึกขอรองเรียน
(ตามแบบฟอรมหนังสือรองเรียน/รองเรียนทั่วไป
กรณีที่มิไดทําเปนหนังสือ)

ชองทางรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกขเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคล
 ติดตอดวยตนเอง
 จดหมาย
 เว็ปไซต
 โทรศัพท
 ตูรับฟงความคิดเห็น
 เว็บเพจ รองเรียน
เรื่องรองเกี่ยวกับงาน
บุคคล
 ชองทางอื่น รองเรียน
ศูนยดํารงธรรมองคการ
บริหารสวนตําบลทุงขนาน

สรุปขอเท็จจริงเสนอไปยังนายกองคการบริหาร
สวนตําบลทุงขนาน หรือผูท ี่ไดรับมอบหมายใน
การพิจารณาสั่งการ

นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงใหผูรองเรียน
ทราบเบื้องตนถึงการไดรับเรื่องรองเรียน
เจาหนาทีเ่ พือ่ ดําเนินการจัดการขอรองเรียน
แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึง
การตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงใหผูรองเรียนทราบเมื่อได
ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนแกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ
รวมถึงการตรวจสอบขอเท็จจิรงในประเด็นที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องบริหารงานบุคคล

ภายใน 1 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ภายใน 15 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

กระบวนการจัดการของเรียนที่ไมอยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ฝายงานบริหารทั่วไป สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดา จังหวัดจันทบุรี
...........................................

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข
รับขอรองเรียน
บันทึกขอรองเรียน
(ตามแบบฟอรมหนังสือรองเรียน/รองเรียนทั่วไป
กรณีที่มิไดทําเปนหนังสือ)

ชองทางรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข

 ติดตอดวยตนเอง
 จดหมาย
 เว็ปไซต
 โทรศัพท
 ตูรับฟงความคิดเห็น
 เว็บเพจ รองเรียน
เรื่องรองเกี่ยวกับงาน
บุคคล
 ชองทางอื่น รองเรียน
ศูนยดํารงธรรมองคการ
บริหารสวนตําบลทุงขนาน

สรุปขอเท็จจริงเสนอไปยัง นายกองคการบริหาร
สวนตําบลทุงขนาน หรือผูท ี่ไดรับมอบหมายใน
การพิจารณาสั่งการ

นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงใหผูรองเรียนทราบเมื่อได
ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนแกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ
รวมถึงการตรวจสอบขอเท็จจิรงในประเด็นที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องบริหารงานบุคคล

ภายใน 1 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

แบบฟอรมหนังสือรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
เขียนที.่ ....................................
วัน.........เดือน.......................................พ.ศ.......................
เรื่อง............................................................................................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................อายุ............ป
อยูบานเลขที่.................หมูท ี่...................ถนน...............................ตําบล.............................อําเภอ......................
จังหวัด........................โทรศัพท............................................................................................................................
ไดรับความเดือดรอนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล เนื่องจาก…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ดังนั้น ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................
จึงใครขอรองเรียน/รองทุกข มายังนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน เพื่อใหดําเนินการตรวจสอบ
ชวยเหลือ ใหความเปนธรรม และแกไขปญหาเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลที่ขาพเจาไดรับความเดือดรอน
ดังนี้......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวย ประกอบดวย
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน..................ฉบับ
2. สําเนาบัตรขาราชการการ
จํานวน..................ฉบับ
3. เอกสารประกอบที่ไดรับความเดือดรอน
จํานวน..................ฉบับ
4. เอกสารอื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).......................................................ผูรองเรียน/รองทุกข
(....................................................)
ตําแหนง........................................................
หมายเลขโทรศัพท...........................................................

