ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
เรื่อง กําหนดนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรม
..........................................................
ตามที่ องคการบริ หารสวนตํา บลหนองปลิ ง ไดประกาศหลั กเกณฑเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรยึดถือเป.นหลักการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เป.นเครื่องกํากับความประพฤติของตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริมสรางคุณภาพบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองปลิง ใหอยูในความถูกตองดีงาม มีจิตบริการ และดําเนินชีวิตพอเพียง ดังนั้น เพื่อใหการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป.นไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงขอประกาศนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
1. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความชื่อสัตย สุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเป9ดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเป.นหลัก
4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเป.นคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป.นแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบ กฎหมายขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิเชียร ธรรมรักษา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
เรื่อง มาตรการป"องกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
...............................................................
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ไดประกาศกําหนดนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรม
ของขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรยึดถือเป.นหลักการหรือแนวทาง
ปฏิบั ติ เพื่อเป.นเครื่องกํา กับความประพฤติ ของตน องคการบริ หารสวนตําบลหนองปลิง จึงมี นโยบายการ
กําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อปIองกันการและตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่น และเป.นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามนโยบายการปIองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอบังคับขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของ
กับการทุจริต คอรรัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
2. ไมกระทําการใดๆ ที่เป.นการแสดงถึงเจตนาวาเป.นการทุจริตคอรรัปชั่น การใหหรือรับ
สินบน แกผูที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ในเรื่องที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบ ทั้ง
ทางตรงหรือโดยออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของ
3. ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง โดยถือเป.นหนาที่ที่ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได
ทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
4. ในการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น บุคลากรทุกระดับ
จะตองปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ ดวยความระมัดระวัง
4.1 การให หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของ ใหเป.นไปกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กําหนดไว
4.2 ไมรับทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอื่น อันเป.นการ
ชักนําใหเกิดการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของตน
4.3 การใหเงินสนับสนุน ไมวาจะเป.นเงิน วัตถุหรือทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือ

โครงการใด ตองมี ก ารระบุ ชื่ อ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลหนองปลิ ง โดยการใหการสนั บ สนุ น นั้ น ตองมี
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริม ภาพลักษณที่ดีและตองดําเนินการดวยความโปรงใส ผานขั้นตอนตามระเบียบที่
กําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย
4.4 การจัดซื้อ จัดจางกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดตองานกับภาครัฐหรือ
เจาหนาที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของในการดําเนิน ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่
ในการควบคุม กํากับดูแล จะตองเป.นไปดวยความโปรงใส ซื่อสัตย และตองดําเนินการใหเป.นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
4.5 องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง มีนโยบายเป.นกลางทางการเมือง โดย
บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตพึงตระหนักที่จะไมดําเนินการ หรือดําเนิน
กิจกรรมใดๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใดๆ ไปใชเพื่อดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย สูญเสียความเป.นกลางหรือไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของและ
การใหความชวยเหลือทางการเมือง
/มาตรการ ...
-๒มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง จะสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็น
ความสําคัญและมีจิตสํานึกในการปIองกันและตอตานทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดใหมีการควบคุมภายในเพื่อ
ปIองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
2. แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝPกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการใหผลตอบแทนแกพนักงาน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาที่สื่อสารทํา
ความเขาใจกับพนักงานผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติในหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล
การปฏิบัติใหเป.นไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัติ นี้
3. องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง จะใหความเป.นธรรมและคุมครองพนักงาน หรือ
บุคคลอื่นใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอรรัปชั่น ที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล
หนองปลิง รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ตอการกระทํา โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือ
ในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่กําหนดไวในนโยบายการรับขอรองเรียน
4. ผูที่กระทําการทุจริต คอรรัปชั่น ถือเป.นการกระทําผิดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานวา
ดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กําหนดไว รวมถึงอาจ
ไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมายดวย
5. องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงาน
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
ชองทางการรับแจงเบาะแส หรือรองเรียนการทุจริต คอรรัปชั่น

การรับเรื่องแจงเบาะแส ขอรองเรียนการกระทําที่อาจทําใหเกิดความสงสัยไดวาเป.นการ
ทุจริต คอรรัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง โดยทั้งทางตรงหรือทางออม โดยผานชอง
ทางการรับ เรื่ องที่ไดกํ าหนดไวในนโยบายฉบั บนี้ โดยผูรองเรี ยนจะตองระบุ รายละเอีย ดของเรื่ องที่จ ะแจง
เบาะแส หรือขอรองเรียน พรอมชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได สงมายัง องคการบริหาร
สวนตําบลหนองปลิง หมู ๕ ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร หรือ โทร. ๐๔๒ – ๗๘๙๑๖๕
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิเชียร ธรรมรักษา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
วาดวยจรรยาขาราชการ พ.ศ. 255๘
.................................
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง เป.นองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบสําคัญในการพัฒนาและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจําเป.นตองทํางานรวมกัน ฉะนั้น เพื่อ
เป.นการสรางจิตสํานึกของบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความ
โปรงใส และเป. น ธรรม จึ งเห็ น สมควรกํ า หนดใหมี ข อบั งคั บ วาดวยจรรยาของขาราชการ เพื่ อเป. น กรอบ
มาตรฐานในการประพฤติตนของบุคลากรใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเป.นธรรม ธํารงไว
ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ อันจะทําใหไดรับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
ขอ 1 ความชื่อสัตย และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความชื่อสัตย สุจริต
1.2 ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกทางราชการ

1.3 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ทางราชการเป.นสําคัญ
1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตน และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ 2 การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
2.1 การบริการแกสวนราชการและประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็มใจ
2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกขาราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและครบถวน
ขอ 3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อใหเกิดผลดีและเป.น
ประโยชนตอสวนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปIาหมาย
3.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี มีน้ําใจ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ 4 ปฏิบัติหนาที่อยางเป9นธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริง เหตุผล เพื่อความยุติธรรม
4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ 5 การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปIาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุXมเฟYอยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รูจักพึ่งตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข
ขอ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
6.2 กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป.นแบบอยางที่ดี
/ขอ 7 ความโปรงใส ...
-๒ขอ 7 ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
7.1 เป9ดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตกฎหมาย
7.2 พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
ใหขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ถือปฏิบัติจรรยาขาราชการดังกลาวขางตน
อยางเครงครัด การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดทางวินัยใหผูบังคับบัญชาตักเตือน และนําไป
ประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนาเอง

อนึ่ง ใหพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ถือปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ผูบังคับบัญชา และขาราชการ และพนักงานจาง
ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
พ.ศ. 255๘
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิเชียร ธรรมรักษา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

คูมือปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับเรือ่ งรองเรียน/รองทุกข

คํานํา
คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงจัดทําขึ้น เพื่อเป'นกรอบหรือแนวทาง
ในการปฏิบัติงานดานรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ทั้งในเรื่องรองเรียนทั่วไป
และรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเป'น ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเป'นอยูที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในการใหบริการ ไมมี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป'น มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการ อํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ สม่ําเสมอ ทั้งนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อ ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการจําเป'นตองมีขั้นตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป'นมาตรฐานเดียวกัน

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

สารบัญ
เรือ่ ง

หนา

คํานา
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การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

1

ขอบเขต

2

1.กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป

2

2. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
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สถานที่ตั้ง
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7

บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

8

ภาคผนวก

9

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง) (แบบคํารองเรียน๑)

10

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท) (แบบคารองเรียน.๒)

11

แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน (ตอบขอรองเรียน 1)

12

แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน (ตอบขอรองเรียน 2)

13

การกรอกขอมูลรองเรียนผานเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
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บทที่ 1
บทนํา

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเป'น ศูนยกลาง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเป'นอยูที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป'น มีการ
ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการ อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ สม่ําเสมอ
จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงเพื่อเป'นกรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
1. เพื่อใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงใชเป'นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ
เรื่องราวรองเรียน รองทุกข หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเป'นไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง มีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป'นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
คณะรับกผูษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗
เมื่อหวัารสวนตํ
นที่ ๑๗าบลหนองปลิ
กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่อง
๔.ตามประกาศ
เพื่อเผยแพรใหกั
รับบริการและผูมีสวนไดสวนเสี
ยขององคการบริ
ง ทราบกระบวนการ

ตั้งศู่นนใจวาไดมี
ยดํารงธรรมเพื
าพการบริ
ารงานระดั
บจัง่ยหวัวกัดบและให
องคกรปกครองสวนทองถิ
่น
๕.การจั
เพื่อดใหมั
การปฏิ่อบเพิัต่มิตประสิ
ามขอกํทธิาภหนด
ระเบียหบหลั
กเกณฑเกี
การจัดการ
ขอรองเรียน
จัดตั้งศูนําเสมอ
ยดารงธรรมทองถิ
ทีทุ่กกําองคกร
หนดไวอยางสม่
และมีประสิ่นทธิโดยใหศู
ภาพ นยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง อยูภายใต

กากับดูแลของศูนยดํารงธรรมอําเภอนิคมน้ําอูน และศูนยดํารงธรรมจังหวัดสกลนคร จัดตั้งเพื่อเป'นศูนยในการรับเรื่องราวรองทุกข

และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปQญหาความตองการ และ ขอเสนอแนะของประชาชน
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4. ขอบเขต
1.กรณีเรือ่ งรองเรียนทัว่ ไป

1.1. สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
1.2. ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเป'นฐานขอมูลของผูขอรับบริการจากศูนยบริการ
1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน ปรึกษากฎหมาย, ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอ
รองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
1.4. ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ
1.5. เจาหนาที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ
กรณีขอรองเรียนทัว่ ไปเจาหนาทีผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการ
ตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการ
ทราบ และดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสํานักงานปลัด หรือหนวยงานผูรับผิดชอบ เป'นผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน
- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง จะใหขอมูลกับผู
ขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงาน
เป'นผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปภายใน 1-2 วัน
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสใหผูขอรับการบริการรอการติดตอกลับหรือสามารถ

2. กรณี
อรองเรียนเกี
วกับการจัดซื้อบจัการติ
ดจางดตอกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 15 วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับ
ติดตามเรื
่องกับขหนวยงานที
่เกี่ย่ยวของหากไมไดรั
สอบถามขอมู
ลเบื้องตนจากผู
ขอรับงบริ
การถึ
งความประสงคของการขอรั
เรื่องรองเรี2.1
ยน องคการบริ
หารสวนตํ
าบลหนองปลิ
โทรศั
พท๐๔๒
– ๗๘๙๑๖๕ บบริการ
2.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเป'นฐานขอมูลของผูขอรับบริการจากเจาหนาที่รับผิดชอบ

2.3 แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลัง เพื่อเสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็น
- กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให ขอมูลกับผูขอรับบริการ
ในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ
- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข /แจงเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลฯ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการ
รับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงาน เป'นผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-2
วัน
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- กรณี ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจาง ใหผูขอรับการบริการ รอการติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 15 วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง โทรศัพท ๐๔๒ – ๗๘๙๑๖๕

5. สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงหมูที่ 6๕ตําบลหนองปลิงอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร

6. หนาที่ความรับผิดชอบ

เป'นศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคาปรึกษารับ เรื่องปQญหาความตองการ และ

ขอเสนอแนะของประชาชน

บทที่ 2
คําจํากัดความผูรับบริการ

ประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับการรองเรียน

หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผูรับบริการ ประกอบดวย
- หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล
* หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ อยางอื่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึง องคกรอิสระ องคการมหาชน หนวยงานในกากับของรัฐและหนวยงานอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน
** เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวและผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม
วาจะเป'นการแตงตั้งในฐานะ เป'นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
- บุคคล/หนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานของรัฐ
- ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส
- ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย
- ผูคากับหนวยงานของรัฐ
- ผูมีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ
ผูมีสวนไดสวนเสียหมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางออมจากการดาเนินการ
ของสวนราชการ เชน ประชาชนใน ชุมชน/ หมูบานเขตตําบลกุดขอนแกน
การจัดการขอรองเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/
คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล
ผูรองเรียนหมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียน องคการบริหารสวนตําบล
หนองปลิง ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ ชมเชย/
การรองขอขอมูล
ชองทางการรับขอรองเรียนหมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียนเชน ติดตอดวยตนเอง รองเรียน ทาง
โทรศัพท/ เว็บไซต/ Face Book/ Line / โทร. 0๔๒ – ๗๘๙๑๖๕)
เจาหนาที่หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
ขอรองเรียนหมายถึง แบงเป'นประเภท 2 ประเภทคือ เชน
- ขอรองเรียนทั่วไป เชน เรื่องราวรองทุกขทั่วไปขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
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คําชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูล การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ใหบริการของหนวยงาน
- การรองเรียนเกี่ยวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เป'นตน
รองเรียนหมายถึง ขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่ศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข หรือระบบการรับคํารองเรียนเอง มีแหลงที่สามารถ ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมี
นัยสําคัญที่เชื่อถือได
การดําเนินการเรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ไดรับ ผานชองทางการรองเรียนตางๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดาเนิน
การแกไขปQญหาตามอํานาจหนาที่
การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดาเนินการในการแกไขปQญหาตามเรื่องรองเรียนที่
ไดรับใหไดรับการแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดาเนินงาน
ชองทางการรองเรียน
2.1 ผานทางสํานักงานปลัด
1)รับเรื่องรองเรียนผานหนา www.np.go.th
2) รองเรียนผานตู /กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
3) ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
5) โทรศัพท 0๔๒ – ๗๘๙๑๖๕

6) รองเรียน Line

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๑.รองเรียนดวยตนเอง
๒.รองเรียนผานเว็บไซต อบต.หนองปลิง
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

๓.รองเรียนทางโทรศัพท
๔.รองเรียนทาง Face book

ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

๕.รองเรียน Line

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน
อบต.หนองปลิง ทราบ (๑๕วัน )

ยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน
รองทุกขทราบ

ไมยุติ

ไมยุติแจงเรื่องผู
รองเรียน รองทุกข
ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ใหอําเภอนิคมน้ําอูน ทราบ

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
1 จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน
2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3 แจงผูรับผิดชอบตามคาสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ทราบ เพื่อความสะดวกในการ ประสานงาน

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆโดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถีใ่ นการ
ตรวจสอบ

รับขอรองเรียนเพือ่

-

ภายใน ๑-2 วันทําการ

-

ทุกวัน

ภายใน ๑-2 วันทําการ

-

ทุกวัน

ภายใน ๑-2 วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑-2 วันทําการ

ชองทาง
ทุกครั้งที่มี

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

ผูรองเรียน

รองเรียนผานเว็บไซต องคการบริหาร

ทุกวัน

สวนตําบลหนองปลิง
รองเรียนทางโทรศัพท
๐๔๒ – ๗๘๙๑๖๕
รองเรียน Line

หมายเหตุ

ประสานหาทางแกไข
ภายใน ๑-2 วันทําการ

รองเรียนดวยตนเอง ณ

รองเรียนทาง Face book

ระยะเวลาดาเนินการ
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ภาคผนวก

(แบบคํารองเรียน๑)

-10แบบคําร้องทุกข/ร
์ ้องเรียน(ดวยตนเอง)

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

ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

เรื่อง รองทุกข/รองเรียนกรณี.............................................................................................................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
ดวยขาพเจา (นาย/นาย/นางสาว)........................................................................................................
ที่อยูปQจจุบัน เลขที่...............หมูที่....................ตําบล............................อําเภอ...........................จังหวัด....................................
ขอรองทุกข/รองเรียน ตอองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง กรณี....................................................
.........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหในเรื่องดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง

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

(นาย/นาง/นางสาว).........................................
ผูรองทุกข/รองเรียน
หมายเลขโทรศัพท.........................................

(แบบคํารองเรียน.๒)

-11แบบคําร้องทุกข/ร
์ ้องเรียน(โทรศัพท)

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................

ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ที่อยูปQจจุบัน เลขที่...............หมูที่....................ตําบล............................อําเภอ...........................จังหวัด....................................

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

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

..................................................................................................................................................................................................
รื่อง ............................................................................................................................. ..................
.........................................................................................................................................................................
..........................
...................................................................................................................................................................................................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ขอรองทุกข/รองเรียน ตอองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง กรณี...............................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหในเรื่องดังกลาว จักขอบคุณยิง่

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).................................................
(นาย/นาง/นางสาว).............................................
ผูรองทุกข/รองเรียน
หมายเลขโทรศัพท........................................
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แบบแจงการรับเรือ่ งรองทุกข/รองเรียน
ที่ สน 81๖๐๑/...............

(ตอบขอรองเรียน 1)

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
หมูที่ 6 ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๗๐
วันที่ .......เดือน...................... พ.ศ. .........

เรื่อง ตอบรับการรับเรือ่ งรองทุกข/รองเรียน
เรียน
………………………………………………………………..
ตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียน องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
โดยทาง (
) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท
( ) อื่นๆ .................................................................................................................................. ......................................................
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง...................................................................................................……………
……………………………………………………………………………………………นั้น
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ไดรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไวแลว
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา
( ) เป'นเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงและไดมอบหมาย
ให……………………................................................................................เป'นหนวยตรวจสอบและดําเนินการ
( ) เป'นเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง และไดจัดสงเรื่อง
ให........................................................................................ซึงเป'นหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดาเนินการตอไปแลวทั้งนี้ ทานสามารถติดตอ
ประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง
( ) เป'นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไวเป'นการเฉพาะแลว ตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดาเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ตอบขอรองเรียน 2)
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แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน
ที่ สน 81๖๐๑/...............

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
หมูที่ 6 ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๗๐

เรื่อง แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน

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

เรียน
………………………………………………………………..
อางถึง หนังสือ อบต.หนองปลิง ที่ สน 81๖๐๑/............................. ลงวันที่..............................................
สิ่งที่สงมาดวย ๑. .............................................................................................................................................................................
๒. ........................................................................................................................... .............................................
๓. ...........................................................................................................................................................................
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานตามที่ทานไดรอง
ทุกข/รองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว นั้น
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่
เกี่ยวของตามประเด็นที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดย
สรุปวา………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...
.................................................................................................................................................... ......................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

