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คำนำ 

  คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข  การทุจริต  (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการ
จัดซื้อจัดจาง  หรือการทุจริตของผูบริหาร  เจาหนาที่) ขององคการบริหารสวนลำดวนจัดทำข้ึน เพื่อเปนกรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานดานรับเรื่องรองเรียนรองทุกขการทุจริต ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตำบลลำดวน ทั้งในเรื่องรองเรียนการทุจริตทัว่ไปและรองเรียนการทุจริตจดัซื้อจดัจาง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุง
ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความ
ผาสุขและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ 
ไมมี ข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจำาเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอำนวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการสม่ำเสมอ  

ทั้งน้ีการจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการจำเปนตองมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

องคการบรหิารสวนตำบลลำดวน 



สารบัญ 
เร่ือง 

คำนา 
สารบัญ 
บทที่ 1 บทนำ 

   หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคการจัดทำคูมือ 
   การจัดต้ังศูนยรับเรื่องรองเรียนการทจุริตองคการบรหิารสวนตำบลลำดวน 
   ขอบเขต 
    1.กรณีเรือ่งรองเรียนทั่วไป 
    2. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
   สถานที่ต้ัง 
   หนาที่ความรับผิดชอบ 
บทที่ 2 ประเด็นทีเ่กี่ยวของกบัการรองเรียน 
   คำจำกัดความ 
   ชองทางการรองเรียน 
บทที่ 3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทกุข  การทุจริต 

บทที่ 4 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ภาคผนวก 
   แบบคำรองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง) (แบบคำรองเรียน๑) 
   แบบคำรองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท) (แบบคำรองเรียน.๒) 
   แบบแจงการรับเรื่องรองทกุข/รองเรียน (ตอบขอรองเรียน 1) 
แบบแจงผลการดำเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน (ตอบขอรองเรียน 2) 
   การกรอกขอมลูรองเรียนผานเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลลำดวน 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกำหนด
แนวทางปฏิบัติราชการมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตองานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบรกิาร ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจำเปน มีการปรบัปรุงภารกิจให
ทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการ สม่ำเสมอ 
                              ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติไดทำ

บันทึกขอตกลงความรวมมือกบั กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกำหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ Integrity 

and Transparency Assessment (ITA)  

               องคการบรหิารสวนตำบลลำดวนจงึไดจัดทำคูมอืปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทกุข  การทุจริต

เพื่อเปนกรอบหรอืแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2. วัตถุประสงคการจัดทำคูมือ 
1. เพื่อใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลลำดวนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราว

รองเรียน รองทุกข การทุจริตใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
         2. เพื่อใหการดำเนินงานจัดการขอรองเรียน  รองทุกข  การทุจริต  ขององคการบริหารสวนตำบลลำดวน 
มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
         3. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
         ๔. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการบริหารสวนตำบลลำดวนทราบ
กระบวนการ 
         ๕. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ ขอรองเรียน 
ที่กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดต้ัง
ศูนยดำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง 
จัดต้ังศูนยดำรงธรรมทองถ่ิน โดยใหศูนยดำรงธรรมองคการบริหารสวนตำบลลำดวน อยูภายใตกำกับดูแลของศูนย
ดำรงธรรมอำเภอลำดวน และศูนยดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร จัดต้ังเพื่อเปนศูนยในการรับเรื่องราวรองทุกข และ
ใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคำปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการ และ ขอเสนอแนะของประชาชน 
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4. ขอบเขต 
   1.กรณีเรื่องรองเรียนการทุจริตทั่วไป 
1.1. สอบถามขอมูลเบือ้งตนจากผูขอรับบรกิารถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
           1.2. ดำเนินการบันทึกขอมลูของผูขอรบับริการ เพื่อเกบ็ไวเปนฐานขอมลูของผูขอรับบริการจาก
ศูนยบริการ 
           1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบรกิาร เชน ปรกึษากฎหมาย, ขออนุมัติ/
อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง 
           1.4. ดำเนินการใหคำปรึกษาตามประเภทงานบรกิารเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ 
           1.5. เจาหนาที่ดำเนินการเพือ่ตอบสนองความประสงคของผูขอรบับริการ 
           กรณีขอรองเรียนการทุจริตท่ัวไปเจาหนาทีผูรับผดิชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะใหขอมลูกับผูขอรบับริการ
ในเรื่องที่ผูขอรับบรกิารตองการทราบเมื่อใหคำปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรบับริการถือวายุติ 
                 - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาทีผู่รับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรบับริการในเรือ่งทีผู่ขอรบั
บริการตองการทราบ และดำเนินการรบัเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสานักงานปลัด หรอืหนวยงานผูรบัผิดชอบ เปนผู
พิจารณาสงตอใหกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของดำเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน 
                - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาที่ขององคการบรหิารสวนตำบลฯจะใหขอมลูกับผู
ขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบรกิารตองการทราบ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดำเนินการรบัเรื่องดังกลาวไว 
และหัวหนาหนวยงาน เปนผูพจิารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตอไปภายใน 1-2 วัน 
                - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทกุข/แจงเบาะแสใหผูขอรับการบรกิารรอการติดตอกลบั
หรือสามารถติดตามเรื่องกบัหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรบัการติดตอกลบัจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของภายใน 15 
วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน องคการบริหารสวนตำบลลำดวน โทรศัพท 044 541168 

2. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อจัดจาง 

2.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
2.2 ดำเนินการบันทึกขอมลูของผูขอรับบริการ เพื่อเกบ็ไวเปนฐานขอมลูของผูขอรบับริการจาก
เจาหนาที่รบัผิดชอบ 
 2.3 แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอานวยการกองคลัง เพือ่เสนอเรื่อง
ใหกับผูบงัคับบญัชาตามลำดับช้ัน พิจารณาความเห็น 
     - กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับทุจริตจัดซือ้จัดจาง เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบ/ทีป่รึกษากฎหมายจะให ขอมลู
กับผูขอรับบรกิารในเรื่องทีผู่ขอรบับริการตองการทราบเมื่อใหคำปรกึษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรบั
บริการถือวายุติ 
     - กรณีขอรองเรียน/รองทกุข /แจงเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ
องคการบรหิารสวนตำบลฯ จะใหขอมลูกบัผูขอรับบรกิารในเรื่องทีผู่ขอรบับริการตองการทราบและ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดำเนินการรบัเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอ
ใหกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของดำเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน 
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- กรณี ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส การทจุริตเรื่องจดัซื้อจัดจาง ใหผูขอรบัการบรกิาร รอการติดตอกลับ
หรือสามารถติดตามเรื่องกบัหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรบัการติดตอกลบัจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของภายใน 15 
วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน องคการบริหารสวนตำบลลำดวน โทรศัพท 0-44๕๔๑๑๖๘ 

5. สถานท่ีต้ัง 

ต้ังอยู ณ ที่ทำการองคการบรหิารสวนตำบลลำดวน  ๑๑ หมูที่ ๑๑ ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัด
สุรินทร 
6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

เปนศูนยกลางในการรบัเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคำปรึกษารับเรื่องปญหาความ
ตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน 



บทท่ี 2 
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการรองเรียน 

คำจำกัดความผูรับบริการ 

หมายถึง ผูที่มารบับริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 
 - ผูรบับริการ ประกอบดวย 
 - หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
 * หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการที่เรียกช่ือ อยางอื่น องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึง องคกรอิสระ องคการมหาชน หนวยงานในกากับของรัฐและ
หนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ** เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางช่ัวคราวและผูปฏิบัติงาน
ประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงต้ังในฐานะ เปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงต้ังและถูกสั่งให
ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 - บุคคล/หนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานของรัฐ 
 - ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส 
 - ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
 - ผูคากับหนวยงานของรัฐ 
 - ผูมีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ 

ผูมีสวนไดสวนเสียหมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางออมจาก
การดำเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนใน ชุมชน/ หมูบานเขตตำบลลำดวน 
การจัดการขอรองเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 
 

ผูรองเรียนหมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยรับเรือ่งรองเรยีน องคการบริหาร
สวนตำบลลำดวนผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การให
ขอคิดเห็น/การ ชมเชย/ 

การรองขอขอมูล 
ชองทางการรับขอรองเรียนหมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียนเชน ติดตอดวยตนเอง 

รองเรียน ทางโทรศัพท/ เว็บไซต/ Facebook/Line  
 

เจาหนาที่หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
ขอรองเรียนการทุจริตหมายถึง แบงเปนประเภท 2 ประเภทคือ เชน 

  - ขอรองเรียนการทุจริตทั่วไป เชน เรื่องราวรองทุกขทั่วไปขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
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              คำชมเชย สอบถามหรอืรองขอขอมูล การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ใหบริการของหนวยงาน  
 - การรองเรียนการทุจริตเกี่ยวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

    คำรองเรียน หมายถึง คำหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่ศูนยรับเรื่อง รองเรียน/รอง
ทุกข หรือระบบการรับคำรองเรียนเอง มีแหลงที่สามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมี
นัยสำคัญที่เช่ือถือได 

   การดำเนินการเรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ไดรับ ผานชองทางการรองเรียนตางๆ มา 
เพื่อทราบ หรือพิจารณาดำเนินการแกไขปญหาตามอำนาจหนาที่ 

   การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนที่ 
ไดรับใหไดรับการแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดำเนินงาน 
 

ชองทางการรองเรียน 
2.1 ผานทางสำนักงานปลัด 
    1) รับเรือ่งรองเรียนผานหนาเว็บไซต   http://www.lamduansurin.go.th/  เมนู กระดานถามตอบ,ติดตอ  อบต.,
สายตรงนายก  อบต.,สายตรง  ปลัด อบต. 
    2) รองเรียนผานตู /กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
    3) ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
    4) ย่ืนโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
    5) ศูนยบรกิารขอมลูภาครัฐเพื่อประชาชน 
    6) โทรศัพท 044-๕๔๑๑๖๘ 
    7) รองเรียน Line (ศูนยรบัฟง ปญหา) 
   8) รองเรียนทาง Face book อบต.ลำดวน  https://www.facebook.com/lamduansurin/ 

http://www.lamduansurin.go.th/%20%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9
http://www.lamduansurin.go.th/%20%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9
https://www.facebook.com/lamduansurin/


บทที่ 3  

1.รองเรียนผานตูรับความคิดเห็น 

๒.รองเรียนผานเว็บไซต อบต.ลำดวน 

  รับเรื่องรองเรียน/รองทุกขการทุจริต 

ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

๓.รองเรียนทางโทรศัพท 

๔.รองเรียนทาง Face book 

๕.รองเรียน Line (ศูนยรับฟง ปญหา) 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน 
อบต.ลำดวน ทราบ (๑๕วัน ) 

ยุติ ไมยุติ 

ยุตเิรื่องแจงผูรองเรียน 
รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงเรื่องผู 
รองเรียน รองทุกข 
ทราบ 

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผล 
ใหอำเภอลำดวน ทราบ 



บทท่ี 4 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การแตงต้ังผูรบัผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
1 จัดต้ังศูนย/จุดรบัขอรองเรียนของหนวยงาน 
2 จัดทาคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
3 แจงผูรับผิดชอบตามคำสั่งองคการบรหิารสวนตำบลลำดวนทราบ เพื่อความสะดวกในการ 

ประสานงาน 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนทีเ่ขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆโดยมีขอปฏิบัติ

ตามที่กำหนด ดังน้ี 

ชองทาง 

รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยดำรงธรรม 
องคการบรหิารสวนตำบลลำดวน 
รองเรียนผานเว็บไซต  เฟซบุค 
กลองรับความเห็น  จดหมาย บัตรสนเทห 
รองเรียนทางโทรศัพทเวนวันหยุดราชการ 

0-44๕๔๑๑๖๘ 
รองเรียนทาง Face book 
รองเรียน Line (ศูนยรบัฟง ปญหา) 

ความถ่ีในการ 
ตรวจสอบ 
ชองทาง 

ทุกครั้งที่ม ี
ผูรองเรียน 
ทุกวัน 

ทุกวัน 

ทุกวัน 
ทุกวัน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รับขอรองเรียนเพ่ือ 

ประสานหาทางแกไข 

ภายใน ๑-2 วันทำการ 

ภายใน ๑-2 วันทำการ 

ภายใน ๑-2 วันทำการ 

ภายใน ๑-2 วันทำการ 
ภายใน ๑-2 วันทำการ 

หมายเหตุ 

- 

- 

- 
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ภาคผนวก 
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แบบคำรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต  (ดวยตนเอง) 

(แบบคำรองเรียน๑) 
 

 

 

 

ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

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

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลลำดวน 

                            ขาพเจา............................................... อายุ..............ป อยูบานเลขที่.................... หมูที่...................................... 

ตำบล.................................... อำเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท.................................................. 

อาชีพ.................................................................ตำแหนง................................................................................................................ 

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

ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ..................................................................... 

มีความประสงคขอรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต  

เรื่อง………......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

                            ทั้งน้ี ขาพเจาขอรับรองวาคำรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต  การทุจริต  ตามขางตนเปนจริง และยินดีรับผิดชอบ

ทั้งทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 

           โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต  (ถามี) ไดแก 

๑) ............................................................................................................................. จำนวน............ชุด 

๒) ............................................................................................................................. จำนวน............ชุด 

๓) .............................................................................................................................. จำนวน............ชุด 

๔) .............................................................................................................................. จำนวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ) ................................................ 

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

          ผูรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต   
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แบบคำรองรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต   

(แบบคำรองเรียน.๒) 

ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
องคการบริหารสวนตำบลลำดวน 

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

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลลำดวน 

                            ขาพเจา............................................... อายุ.........ป อยูบานเลขที่...................... หมูที่……………………………......่ี 
ถนน................................ตำบล........................ อำเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท……………… 
..................................อาชีพ............................................ตำแหนง........................................................................................................ 
มีความประสงคขอรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต   
เรื่อง………................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
โดยขออาง................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 
                            ทั้งน้ี ขาพเจาขอรับรองวาคำรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต  การทุจริตตามขางตนเปนจริง และ จนท.ไดแจง

ใหขาพเจาทราบแลววาหากเปนคำรองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 

ลงช่ือ…………………………………… จนท.ผูรับเรื่อง 
      (...........................................) 
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ............... 
    เวลา............................... 
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แบบแจงการรับเรือ่งรองเรียน/เรื่องรองทกุข  การทุจริต 

ที่ (เรื่องรองเรียน) /............... 

(ตอบขอรองเรียน 1) 

องคการบริหารสวนตำบลลำดวน 
หมูที่ 11 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน 
จังหวัดสุรินทร 32220 

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

เรือ่ง ตอบรับการรับเรื่องรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต   

เรียน ……………………………………………………………….. 

โดยทาง ( 
  ตามที่ทานไดรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต  ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตำบลลำดวน 
) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท 

( ) อ่ืนๆ .................................................................................................................................. ...................................................... 
ลงวันที่....................................... เก่ียวกับเรื่อง...................................................................................................…………… 
……………………………………………………………………………………………น้ัน 

                        องคการบริหารสวนตำบลลำดวน ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต  ของทานไวแลว 
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่..........................................ลงวันที่......................................................และองคการ 
บริหารสวนตำบลลำดวน ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 
                        ( ) เปนเรื่องที่อยูในอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลลำดวน และไดมอบหมาย 
ให……………………................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดำเนินการ 
                        ( ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลลำดวน และไดจัดสงเรื่อง 
ให........................................................................................ซึงเปนหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่เก่ียวของดำเนินการตอไปแลวทั้งน้ี ทาน
สามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหน่ึง 
                        ( ) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม 
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดำเนินการตามขั้นตอนและ 
วิธีการที่กฎหมายน้ันบัญญัติไวตอไป 

จึงแจงมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

สานักงานปลัด อบต. 
งานกฎหมายและคดี 
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน) 
โทร. 044 541168 
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แบบแจงผลการดำเนินการตอรองเรียน/เรื่องรองทุกข  การทุจริต 

ที่ (เรื่องรองเรียน) /............... 

(ตอบขอรองเรียน 2) 

องคการบริหารสวนตำบลลำดวน 
หมูที่ 11 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน 
จังหวัดสุรินทร 32220 

วันที่ .......เดือน...................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง แจงผลการดำเนินการตอเรื่องรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต   

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง หนังสือ ที่ ............................. ลงวันที่.............................................. 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑. ............................................................................................................................................................................. 
๒. ........................................................................................................................... ........................................................ 
๓. .................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่องคการบริหารสวนตำบลลำดวน (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองเรียน /รองทกุข  การทุจริต  ของทานตามที่

ทานไดรองเรียน /รองทุกข  การทุจริตไว ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

                            องคการบริหารสวนตำบลลำดวนไดรับแจงผลการดำเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่ 
เก่ียวของตามประเด็นที่ทานไดรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต  ปรากฏขอเท็จจริงโดย 
สรุปวา……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.................................................................................................................................................... ...................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาพรอมน้ี 
ทั้งน้ี หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

จึงแจงมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

สานักงานปลัด อบต. 
งานกฎหมายและคดี 
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน) 
โทร. 044 541168 
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การกรอกขอมูลรองเรียนผานเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลลำดวน 

 

 
 
ขั้นตอนการกรอกขอมูลรองเรียน /รองทุกข  การทุจริต  ทางเว็บไซต 

1.เขาเว็บไซต อบต.ลาํดวน  http://www.lamduansurin.go.th/   

2.เลือกเมนู   
 3.เมนู  ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 4.พิมพรายละเอียด ขอความที่ประสงคจะรองทุกข 
 5. ชองรองทุกขโดย : ใหกรอกช่ือผูรูทุกข รองเรียน 
 6. กรอกชองโทรศัพท 
 7. กรอกอีเมล 
 กดปุมสงคำรอง 
หมายเหตุหากกรอกขอมูลไมครบ ระบบจะไมสงขอมูลหรือไมรับขอมูล 


