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รองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติราชการ หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูล
และสาระตามสมควร  ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป  

 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานเพ่ือแกไขปญหาตามขอเรื่องรองรองทุกขท่ีเกิดข้ึนในทองท่ีตําบล            
บุพราหมณเปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนสุขตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวรองทุกขข้ึน 
โดยไดรวบรวมแนวทางการดําเนินงานและขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือ บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจ และเกิดประโยชนสุขตอพ่ีนองประชาชน 
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1.ความหมาย 
 การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน มีความสําคัญสําหรับสวนราชการหนวยงาน
ตางๆ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะในการบริหารราชการ หรือการใหบริการของสวนราชการนั้นผลงานจะ
เปนสิ่งท่ีประชาชนพึงพอใจหรือไมข้ึนอยูกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี ของสวนราชการ หนวยงานตางๆ 
ซ่ึงการแสดงออกโดยผานกระบวนการรองทุกข รองเรียน ใหขอเสนอแนะสามารถเปนเครื่องชี้วัดการปฏิบัติงาน 
หากสวนราชการหรือหนวยงานใดปฏิบัติงานเปนท่ีพึงพอใจของประชาชนมาก ยอมมีโอกาสถูกตําหนิติเตียน
จากประชาชนนอยยอมมีโอกาสไดรับการตําหนิติเตียนจากประชาชนมาก นอกจากเรื่องรองทุกข รองเรียน 
ขอเสนอแนะของประชาชนท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของสวนราชการและหนวยงานตางๆ แลว ยังมีเรื่องรอง
ทุกข รองเรียนของประชาชนท่ีเกิดจากความไมเปนธรรมในสังคม หรือเกิดการกรณีพิพาทระหวางประชาชน
ดวยกันเอง ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลสาระ
ตามสมควรใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป  
 เพ่ือใหการพิจารณาความหมายของเรื่องราวรองทุกข ชัดเจนยิ่งข้ึน จึงแบงแยกพิจารณา
ความหมายของคําวา “เรื่องราวรองทุกข ” ไว 2 ประการ คือ  
 “เรื่องราวรองทุกข รองเรียนขาราชการ” หมายถึง เรื่องราวท่ีขาราชการเปนผูถูกรองเรียน
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติตน 
 “เรื่องราวรองทุกข รองเรียนของประชาชน”หมายถึง เรื่องราวท่ีผูรองเรียนประสงคใหไดรับการ
ปลดเปลื้องความทุกขท่ีตนไดรับ หรือเปนเรื่องท่ีผูรองเรียนหรือผูอ่ืน หรือสาธารณชนไดรับความเสียหายและ
รวมถึงความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน 
 

2. หลักท่ัวไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน 
 การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข รองเรียน ในระดับตําบลไดนําแนวทางการดําเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มา
ใช ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ  
 2.1 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนขาราชการ 
  (1) เปนเรื่องท่ีมีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
  (2) ความเดือดรอน หรือความเสียหายท่ีวานั้น เนื่องมาจากเจาหนาท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลละเลยตอหนาท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร
กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทําการไมถูกตองตามข้ันตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการนั้น กระทําการไมสุจริต หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 2.2 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของประชาชน 
  เปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดย
มิอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และไดมารองเรียนหรือรองขอเพ่ือใหองคการบริหาร
สวนตําบลบุพราหมณแกไขปญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร 
รวมถึงเรื่องรองทุกข รองเรียน ท่ีสวนราชการอ่ืนขอใหองคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณดําเนินการแกไข
ปญหาตามอํานาจหนาท่ี หรือสามารถประสานใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง ดําเนินการตอไปได 
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3. แนวทางการดําเนินงานของศูนยรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ 
  (1) สวนรับเรื่อง  ทําหนาท่ีรับเรื่องราวรองทุกข ใหขอเสนอแนะ จัดทําทะเบียนรับ
เรื่องราวรองทุกข เพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
  (2) สวนวิเคราะห ติดตาม และประสานงาน ทําหนาท่ีในการวิเคราะหและประเมินเรื่อง
รองทุกข พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแกไขปญหาตอผูบริหารและจัดทํารายงานแจงผูรองเรียนใหทราบ
เก่ียวกับผลการปฏิบัติตามคํารองเรียน รองทุกข 
  (3) สวนปฏิบัติการในพ้ืนท่ี หรือหนวยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็ว ทําหนาท่ีใหความ
ชวยเหลือเรื่องสําคัญเรงดวนท้ังเรื่องรองเรียน รองทุกขและขอเสนอแนะ โดยการลงปฏิบัติในพ้ืนท่ี และ
ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมการปฏิบัติ  
  (4) สวนประชาสัมพันธ ทําหนาท่ีประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรับ
เรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ ใหทุกภาคสวนไดรับทราบ 
 3.2    การบริหารงานของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบล              
บุพราหมณ 
  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณปฏิบัติงานในรูปของ
คณะกรรมการ มีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธาน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนรอง
ประธาน และมีกรรมการประกอบดวยปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนตางๆ เปนกรรมการและ
เจาพนักงานธุรการเปนกรรมการและเลขานุการ 
 3.3   ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล      
บุพราหมณ 
 (1) สวนรับเรื่อง เม่ือไดรับขอรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนทุกชองทาง ตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยเม่ือรับเรื่องแลวจะดําเนินการ ดังนี้ 
   (1.1) การรับเรื่องทางโทรศัพท หมายเลข 037-629736 จะตอบขอซักถาม 
บริการขอมูล ใหคําปรึกษา โดยจะดําเนินการในทันที หรือหากเปนเรื่องยุงยาก ซับซอน ตองใชเวลาในการ
ตรวจสอบ จะดําเนินการแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาแลวแตกรณี 
   (1.2) จัดทําทะเบียนรับเรื่องราวรองทุกข ทุกเรื่องและทุกชองทาง รวบรวมเปน
สถิติไวใชประโยชนในการวิเคราะหผลการปฏิบัติทุกระยะ 
   (1.3) รวบรวมเรื่องราวรองทุกข  สงใหสวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน 
   (1.4) สรางเครือขายการทํางานรวมกับสวนราชการ องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน ประชาชน ผูนําชุมชน องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
   (1.5) บริหารการประชาสัมพันธ 
   (1.6) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป 

 (2) สวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน 
   (2.1) วิเคราะหและประเมินคาเรื่องรองทุกข รองเรียน 
   (2.2) จัดลําดับความสําคัญเรงดวน 
   (2.3) จําแนกเรื่องรองทุกข รองเรียน สงใหสวนปฏิบัติการในพ้ืนท่ีหรือแจง
หนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทางแกไขปญหา 
   (2.4) เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและแจงผลการดําเนินงานใหผูรองทราบ 
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 (3) สวนปฏิบัติการในพ้ืนท่ี หรือหนวยเคลื่อนท่ีเร็ว 
   (3.1) กรณีเปนเรื่องเรงดวนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนหรือมี
ผลกระทบตอสังคมสวนรวมหรือพลเมืองดีท่ีไดรับผลกระทบจากการชวยเหลือสังคมสวนปฏิบัติการมีหนาท่ี
ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของและจัดเจาหนาท่ีในลักษณะเคลื่อนท่ีเร็วออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงและ
พิจารณาหาทางแกไขโดยทันที 
   (3.2) รายงานผูบังคับบัญชา 
   (3.3) สงเรื่องประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน 
 (4) สวนประชาสัมพันธ 
   ประชาสมัพันธผลการดําเนินงานของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหาร
สวนตําบลบุพราหมณผานทางสื่อตางๆ ใหทุกภาคสวนรับทราบ  

4.  โครงสรางของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ ประกอบดวย 2 งาน  
   (1) งานอํานวยความเปนธรรมเรื่องราวรองทุกข กลาวโทษและแจงเบาะแสกระทํา
ผิดกฎหมาย 
   (2) งานอํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

 4.1 องคประกอบของศูนยรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ 
   (1) นายกองคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ เปนประธาน 
   (2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนตางๆ เปนกรรมการ  
   (3) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  เปนกรรมการ 
   (4) เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  เปนกรรมการ 
   (3) เจาพนักงานปองกันฯ   เปนกรรมการ  
   (4) เจาพนักงานธุรการ     เปนกรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 4.2 ข้ันตอนการดําเนินงานของศูนยรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล            
บุพราหมณ 
 (1) การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน 
   (1.1) กรณีรองทุกข รองเรียน ดวยวาจา 
    (1.1.1) บันทึกขอมูลตามคํารอง และใหผูรองลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน หากผูรองไมยินยอมลงลายมือชื่อ มิใหรับเรื่องทุกข รองเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบ
พรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในคํารอง เวนแตกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณเห็นสมควรเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ จะรับคํารองนัน้ไวพิจารณาก็ได  
   (1.2) กรณีการรองเรียนเปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังนี้ 
    (1.2.1) มีชื่อและท่ีอยูของผูรอง ซ่ึงสามารถตรวจสอบตัวตนได 
    (1.2.2) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข รองเรียน พรอมขอเท็จจริง
พฤติการณเก่ียวกับเรื่องนั้นตามสมควร 
    (1.2.3) ใชถอยคําสุภาพ 
    (1.2.4) มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนการรองทุกขรองเรียนแทนผูอ่ืน
ตองแนบใบมอบอํานาจดวย 
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 (2) เม่ือศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ ไดรับเรื่องรองทุกข 
รองเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบท่ีกําหนดโดยทันทีแลวเสนอเรื่องใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาสั่งการโดยทันที 
 (3) ใหเจาหนาท่ีผูรับเรื่องแจงการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบภายใน 7 วัน ทําการ 
นับแตวันไดรับเรื่อง โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร อาจเชิญผูรองมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือสงเปน
หนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
 (4) นายกองคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณวินิจฉัยวาเรื่องรองทุกข รองเรียน ท่ีไดรับ เปน
เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล หรือเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน 
หรือเปนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการ
เฉพาะ ถาเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ใหพิจารณามอบหมายปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึน ไปดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
และพิจารณาแนวทางแกไขปญหา หากเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน ใหจัดสงเรื่องรองทุกข 
รองเรียนนั้น ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องนั้นดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน
นั้น และแจงผูรองทราบดวย หรือหากเปนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการ และ
ระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะแลว ก็ใหแจงผูรองทราบถึงแนวทางการดําเนินการตามท่ีระเบียบ
กฎหมายนั้นๆ กําหนดไว  

วิธีดําเนินการ 
 
1. การพิจารณารับเรื่อง รองทุกข รองเรียน 
    (1.1) นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจใชดุลยพินิจสั่งการดวยตนเอง หรือ
มอบหมายปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูพิจารณาวา เรื่องรองทุกข รองเรียนท่ีไดรับ เปนเรื่องท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล หรืออยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน หรือเปนเรื่องท่ีมีระเบียบ
กฎหมายกําหนดข้ันตอนวิธีการดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ซ่ึงควรจะดําเนินการตอเรื่องนั้นอยางไร 
    (1.2) นายกองคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ อาจสงเรื่องรองทุกข 
รองเรียนท่ีไดรับ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองทุกข รองเรียน ท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง 
ทําหนาท่ีตาม (1.1) ก็ได ถาเห็นวาจําเปนหรือจะเกิดประโยชน 
    (1.3) ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลจะไมรับเรื่องรองทุกข 
รองเรียนไวพิจารณา ไดแก  
     (1.3.1) เปนเรื่องท่ีไมปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผูรอง
ไมได 
     (1.3.2) เปนเรื่องท่ีแอบอางชื่อผูอ่ืนเปนผูรอง โดยผูแอบอางมิไดมีสวน
เก่ียวของในเรื่องท่ีรองทุกข รองเรียน 
     (1.3.3) เรื่องท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห ไมระบุพยานหลักฐานหรือ
กรณีแวดลอมชัดแจง 
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     (1.3.4) เรื่องท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูท่ีศาล หรือศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเด็ดขาดแลว 
     (1.3.5) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล 
มีมติเด็ดขาดแลว 
     (1.3.6) เรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดรายละเอียดวิธี
ปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว 

2. การตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน (กรณีเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล) 
    (2.1) ใหเจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย ตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองทุกข รองเรียน 
นั้น ท้ังพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีจริงถาจําเปนเพ่ือใหทราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องรองทุกข รองเรียน นั้น อยางชัดเจน เพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
วินิจฉัยตอไป 
    (2.2) การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปดโอกาสใหผูเก่ียวของหรือ
คูกรณี ไดรับทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอยางเพียงพอ รวมท้ังเปดโอกาสใหมีการโตแยงแสดง
พยานหลักฐานอยางเพียงพอ กอนท่ีจะมีคําวินิจฉัยหรือสั่งการเก่ียวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องท่ีตองใช
กระบวนการพิจารณาทางปกครองเพ่ือมีคําสั่งทางปกครอง รวมท้ังจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในสวนท่ีเก่ียวของดวย 
    (2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาขอเท็จจริงท่ีตรวจสอบได ปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ โดยใหสอดคลองและครบถวนตามประเด็นขอรองทุกข รองเรียน 
    (2.4) คําวินิจฉัยเก่ียวกับเรื่องรองทุกข รองเรียน ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลควรประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิง และขอพิจารณาพรอม
ขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ 
    (2.5) ใหแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบ 
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันท่ีไดดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ 

3. ระยะเวลาดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน 
   (1) เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ใหดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพ่ือการแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง 
(หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว อาจขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละ
ไมเกิน 7 วัน ) 
   (2) เรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ใหสงเรื่องนั้นให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแตวันไดรับเรื่อง (โดยใหหนวยงานนั้นแจงผลการ
ดําเนินการใหองคการบริหารสวนตําบลทราบดวย เพ่ือจะไดแจงผูรองทราบตอไป) 
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   เจาหนาท่ีประจําศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

  ผูรับผิดชอบ  

    1. เจาพนักงานปองกันฯ 

    2. เจาพนักงานธุรการ 

    3. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

   

  

  ผูรับผิดชอบ       

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ 

2. หัวหนาสํานักปลัด 

3. ผูอํานวยการกองคลัง 

4. ผูอํานวยการกองชาง 

5. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

 

 

  ผูรับผิดชอบ 

1. หัวหนาสํานักปลัด 

2. ผูอํานวยการกองคลัง 

3. ผูอํานวยการกองชาง 

4. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

 

 

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมและตรงตามเรื่องท่ีมีการรองเรียนหรือ

สามารถมอบหมายใหผูท่ีเก่ียวของดําเนินการแทนได 

แผนผัง/ผูรับผิดชอบประจาํศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข 

2. พิจารณาขอรองเรียน 

 3. แกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขรอง

 

1.กรอกแบบฟอรมคํารอง (คํารองเรียน/รองทุกข)/หรือรองเรยีนผานทางเว็บไชต/โทรศัพท 


