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คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 



ค าน า 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลละอายที่ 596 /๒๕๕9  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน จัดซื้อ
จัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เพ่ือให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่ ประชาชนภายใน
กรอบอ านาจหน้าที่ และโดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่
รับผิดชอบพื้นท่ี จ านวน 17 หมู่บ้านในเขตต าบลละอาย ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่
เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

การปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ความโปร่งใสและการสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ถือเป็น
ความส าคัญอย่างยิ่ง  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบการด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้จะท าให้ประชาชนมีความเข้าใจการด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายมากยิ่งขึ้น  หากสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้มี
ข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย 
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ค านิยาม 

 เรื่องร้องเรียนทั่วไป  หมายถึง  เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง  หมายถึง  เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 
 

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป(ไตรมาสที่  1-4) 
 

 สถิตการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องร้องเรียนทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่  
1-4) จ าแนกตามช่องทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 – 4)  มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ไตรมาส 4 ในเรื่องน้ าท่วมขัง  ฝุ่นละออง และขยะ 
 2. ทางไปรษณีย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายในเรื่องทั่วไป 
          3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในเรื่องทั่วไปและร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
          4. โทรศัพท์  0 7536 1206 ต่อ  100  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใด
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในเรื่องทั่วไป 
          5. เว็บไซด์  www.la-ai.go.th ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในเรื่องทั่วไป 
          6. Email:la-ai_smail@hotmail.com ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใด
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในเรื่องทั่วไป 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

          1.ประชาชนมีความตื่นตัวในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ละอายน้อย 
          2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีข้อจ ากัด 
 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสื่อต่าง ๆ  ให้มากข้ึน 

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   
(ไตรมาสที่  1-4) 
 สถิตการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย  (ไตรมาสที่  1-2) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่  1-2) จ าแนกตามช่องทางที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละอายก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 1.ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย         

2.ทางไปรษณีย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย         

http://www.la-ai.go.th/
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3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดซื้อ

จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย        
4.โทรศัพท์  0 7536 1206 ต่อ  100  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4) ไม่มีบุคคลใด

ร้องเรียนการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย      
5. เว็บไซด์  www.la-ai.go.thปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการ

จัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย       
6. Email:la-ai_smail@hotmail.com ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใด

ร้องเรียนการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

ปัญหา/อุปสรรค 
1.ประชาชนมีความตื่นตัวในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายน้อย 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีข้อจ ากัด 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
 

         ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบการจัดชื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในสื่อ
ต่าง ๆ  ให้มากขึ้น 
 

 
     ธีระพงค์  พลวัฒน์ 

(นายธีระพงค์  พลวัฒน์) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

............................................................-ทราบ...................................................................................................  

 

  ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 

 

 

http://www.la-ai.go.th/


บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     โทร.๐ ๗๕๓๖ ๑๒๐๖ 

ที่   นศ   ๘๐๘๐๑.21/      วันที ่    30   กันยายน   ๒๕63 

เร่ือง    สรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ไตรมาส 1-4) 
เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

๑. เรื่องเดิม   
     ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดา

เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) โดยทางส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๒. ข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขข์ององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลละอาย  ขอสรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  (ไตรมาส 1-4)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้แล้ว 

๔.  ข้อเสนอแนะและพิจารณา 
     เห็นควรพิจารณาด าเนินการตามสรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย ต่อไป 

     เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
     

    ธีระพงค์  พลวัฒน์ 

(นายธีระพงค์  พลวัฒน์) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย      
  -  …………………………ทราบ…………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
         ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
เรื่อง ผลการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)  
(ไตรมาส 1-4) 

---------------------- 
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลละอายที่ 596 /๒๕๕9  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน จัดซ้ือจัดจ้าง) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เพ่ือให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่ ประชาชนภายในกรอบ
อ านาจหน้าที่ และโดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่ จ านวน 17 หมู่บ้านในเขตต าบลละอาย ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมา
โดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ขอประกาศผลการด าเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายประจ าปี 2563 ดังนี้ 

ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป(ไตรมาสที่  1-4) 
 

 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 – 4)  มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ไตรมาส 4 ในเรื่องน้ าท่วมขัง  ฝุ่นละออง และขยะ 
 2. ทางไปรษณีย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายในเรื่องทั่วไป 
          3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในเรื่องทั่วไปและร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
          4. โทรศัพท์  0 7536 1206 ต่อ  100  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใด
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในเรื่องทั่วไป 
          5. เว็บไซด์  www.la-ai.go.th ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในเรื่องทั่วไป 
          6. Email:la-ai_smail@hotmail.com ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใด
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในเรื่องทั่วไป 

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
 (ไตรมาสที่  1-4) 
 1.ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย         

2.ทางไปรษณีย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย         
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3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

4.โทรศัพท์  0 7536 1206 ต่อ  100  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4) ไม่มีบุคคลใด
ร้องเรียนการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย      

5. เว็บไซด์  www.la-ai.go.thปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการ
จัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย       

6. Email:la-ai_smail@hotmail.com ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ไตรมาสที่  1 - 4)  ไม่มีบุคคลใด
ร้องเรียนการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
 

   ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
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