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คํานํา 

คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข  ขององคการบริหารสวนสายออจัดทําข้ึน เพ่ือเปน

กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดานรับเรื่อง รองเรียนรองทุกข ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนขององคการ

บริหารสวนตําบลสายออ ท้ังในเรื่องรองเรียนท่ัวไปและ รองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจาง ตอบสนองนโยบาย

ของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได 

กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยู ท่ีดีของ ประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอน ปฏิบัติงานเกิน

ความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับ

การตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ สมํ่าเสมอ  ท้ังนี้การจัดการขอรองเรียนจน

ไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ 

ผูรับบริการจําเปนตองมีข้ันตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐาน

เดียวกัน      

 
          คณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 
          ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
                    องคการบริหารสวนตําบลสายออ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 
เรื่อง                   หนา   

คํานํา                     

สารบัญ                      

บทท่ี 1 บทนํา          1  

หลักการและเหตุผล               1  

วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ             1  

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนเรื่องราวองคการบริหารสวนตําสายออ    1  

ขอบเขต                 2     

1.ดานท่ัวไป             2  

2.ดานการจัดซ้ือ-จัดจาง         2  

๓.ดานบริหารทรัพยากรบุคคล         ๓  

4. ดานศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลสายออ      ๙ 

5.ดานเรื่องราวรองทุกขจากศูนยดํารงธรรม     ๑๐  

           สถานท่ีตั้ง                 ๑๐  

หนาท่ีความรับผิดชอบ              ๑๐  

บทท่ี 2 ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการรองเรียน            ๑๑  

คําจํากัดความ               ๑๑  

ชองทางการรองเรียน              ๑๒  

บทท่ี 3  แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข        ๑๓  

บทท่ี 4  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน              ๑๔  

ภาคผนวก                    

แบบคํารองทุกข/รองเรียน        1๖  

แบบคํารองทุกข/รองเรียน        1๗  

แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน      1๘     

แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน    1๙                       

การกรอกขอมูลรองเรียนผานเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสายออ      ๒๐    

 

 

 

 



 
 

บทที่ 1 

บทนํา 
1. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปนมีการปรับปรุงภารกิจใหทัน

ตอสถานการณประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผล

การใหบริการสมํ่าเสมอ 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  แจงวาสํานักงาน ป.ป.ช. โดยศูนยประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงซ่ึงหนวยงานท่ีตองไดรับการประเมิน  เตรียมความพรอมใน

การดําเนินการจางท่ีปรึกษา  และเตรียมความพรอมในเอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประเมินทางคุณธรรม

และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   

จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข(ดานท่ัวไป ดานการจัดซ้ือ-จัดจาง ดานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล ดานงานคุมครองสิทธิในหลักประกันสุขภาพถวนหนา ดานเรื่องราวรองทุกขจากศูนยดํารงธรรม

และดานศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลสายออ) ขององคการบริหารสวนตําบลสายออเพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางใน

การปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน 

2. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 

 1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ เรื่องราว

รองเรียน รองทุกข หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของ องคการบริหารสวนตําบลสายออ มีข้ันตอน/ กระบวนการ 

และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน   

3.  เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  

๔.  เพ่ือเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการบริหารสวนตําบลสายออทราบ 

กระบวนการ  

๕. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน  ท่ี

กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ  

3. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนเรื่องราวองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ

จัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทุกองคกร

จัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถ่ิน โดยใหศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลสายออ อยูภายใต กํากับดูแลของศูนย



 
 

ดํารงธรรมอําเภอโนนและศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งเพ่ือเปนศูนยในการรับเรื่องราวรองทุกข และ

ใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

4. ขอบเขต   
1.ดานท่ัวไป  

1.1. สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ  
1.2. ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจากศูนยบริการ  
1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน ปรึกษา กฎหมาย, ขออนุมัติ/

อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือรองเรียนเรื่อง รองเรียนท่ัวไป เรื่อง รองเรียนการจัดซ้ือจัดจาง 
เรื่องรองเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องรองเรียนงานคุมครองสิทธิใน หลักประกันสุขภาพถวนหนา และ
เรื่องรองเรียนยุติธรรมชุมชน  

1.4. ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ  
1.5. เจาหนาท่ีดําเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ   
กรณีขอรองเรียนท่ัวไป เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการ ในเรื่องท่ีผู

ขอรับบริการตองการทราบเม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ  
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการ

ตองการทราบและดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสํานักงานปลัดหรือหนวยงานผูรับผิดชอบเปนผูพิจารณาสง
ตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน  

- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลฯ  จะใหขอมูลกับผูขอรับ
บริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไวและหัวหนา
หนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป    ภายใน 1-2 วัน  

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสใหผูขอรับการบริการ  รอการติดตอกลับหรือ
สามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน 15 วัน ให
ติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลสายออ โทรศัพท  0-4497-2111 ตอ 14 
2. ดานการจัดซ้ือ-จัดจาง   

2.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ  
2.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจากเจาหนาท่ี

รับผิดชอบ  
2.3 แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลังเพ่ือเสนอ เรื่องใหกับ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็น  
- กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะ ให ขอมูลกับผูขอรับ

บริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบเม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ  
- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคการ

บริหารสวนตําบลฯ  จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะ
ดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป   
ภายใน 1-2 วัน 



 
 

- กรณี ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเรื่องจัดซ้ือจัดจางใหผูขอรับการบริการรอการติดตอกลับหรือ
สามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ี เก่ียวของภายใน 15 วันให
ติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลสายออ โทรศัพท 0-4497-2111 ตอ 14 
๓. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล    

ขอรองเรียน  หมายความวา เรื่องท่ีผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลสายออไดรองเรียน เก่ียวกับ
การใชบริการของเจาหนาท่ี ท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออท้ังในเรื่อง ความบกพรอง ความลาชา ความไมโปรงใส 
และไมเหมาะสมในการปฏิบัติการ  ปญหาอันเกิดจากปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออท้ัง
เรื่องท่ีไดรับการรองขอจากชองทางอ่ืน หรือสวนราชการอ่ืนสงมาใหดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลสายออ  เชน ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย หรือ ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนตน  

คํารองเรียน   หมายถึง คําหรือขอความท่ีผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/ รองทุกข 
หรือระบบการรับคํารองเรียนเอง มีแหลงท่ีสามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมีนัยสําคัญท่ีเชื่อถือ
ได  
หลักเกณฑการรองทุกข/รองเรียน       

1. เรื่องท่ีอาจนํามารองทุกข/รองเรียนได ตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอัน 
เนื่องมาจากเจาหนาท่ีหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

1.1 กระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ    
1.2 กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ    
1.3 ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองถือปฏิบัติ    
1.4 ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินควร    
1.5 กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย   

เรื่องท่ีรองทุกข/รองเรียน   ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ีเสียหายตอบุคคล อ่ืน   
การใชบริการรองทุกข/รองเรียน   องคการบริหารสวนตําบลสายออ ตองสามารถติดตอกลับไปยังผูใชบริการ ได 
เพ่ือยืนยันวามีตัวตนจริง  
วิธีการย่ืนคํารองทุกข/รองทุกข    
 1. ใชถอยคําสุภาพและมี   (1) วัน เดือน ป   

 (2) ชื่อและท่ีอยูของผูรองทุกข/รองเรียน  
(3) ขอเท็จจริง หรือรายละเอียดของเรื่องท่ีจะรองทุกข/รองเรียนอยางชัดเจน วาไดรับความ เดือดรอน หรือ

เสียหายอยางไร ตองการใหแกไข หรือดําเนินการอยางไร หรือชี้ชองทางแจง เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี    
(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) 

คํารองทุกข/รองเรียน อาจสงหนังสือถึงองคการบริหารสวนตําบลสายออ ท่ีอยู 129 หมูท่ี 10      
ตําบลสายออ  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทรศัพท 0-4497-2111 
ตอ 14 โทรสาร 0-4497-2111 ตอ 14หรือผานชองทางEmail:sai-or@hotmail.com 
เว็ปไซต http:// http://www.sai-or.go.th/ http://www.sai-or.thai.ac 

เรื่องรองทุกข/รองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา  
1. คํารองทุกข/รองเรียน ท่ีมิไดทําเปนหนังสือหรือไมระบุชื่อและท่ีอยูของผูรองทุกข/รองเรียน จริงจะถือวา

เปนบัตรสนเทห   

http://www.sratakien.go.th/
http://www.sratakien.go.th/


 
 

2. คํารองทุกข/รองเรียน ท่ีไมระบุพยาน หรือหลักฐานเพียงพอ หรือเปนเรื่องท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห 
หรือการชี้ชองแจงเบาะแส ไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนตอไปได 
เง่ือนไขในการสงเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขอมูลเก่ียวกับชื่อ ท่ีอยู โทรศัพท อีเมล จะมีประโยชนสําหรับการ
ติดตอกลับ เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม หรือเพ่ือแจงผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องท่ีรองเรียนใหทานทราบ ถาหากทานไม 
ประสงคจะใหติดตอกลับ หรือไมตองทราบการตรวจสอบขอรองเรียนก็ไมจําเปนตองกรอกขอมูลดังกลาวใหครบถวน 
แตจะถือวาเปนการแจงเบาะแสใหทราบเทานั้น  
กระบวนการจัดการขอรองเรียน    

1. กระบวนการจัดการขอรองเรียนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
สายออ มีข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้    

(1) เม่ือไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการ หากขอรองเรียนนั้นมิไดทําเปนหนังสือใหจัดใหมีการบันทึกขอ
รองเรียนดังกลาวลงในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน ซ่ึงจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ นับตั้งแต
วันท่ีรับขอรองเรียน    

(2) ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลสายออ สรุป ขอเท็จจริงเรื่องท่ี
รองเรียนและเสนอขอรองเรียนนั้นไปยังนายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ หรือผู ท่ีไดรับ มอบหมายเพ่ือ
พิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควรโดยไมชักชา ซ่ึงจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตไดรับ
ขอรองเรียนหากไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาวใหชี้แจงเหตุผลประกอบดวย   ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสายออ ไดรับขอรองเรียนให เจาหนาท่ีนั้นสงขอรองเรียนดังกลาวใหผูรับผิดชอบเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขทันที โดยไมจําเปนตองสรุป ขอเท็จจริงในเรื่องท่ีรองเรียน เพ่ือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
จะไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งตอไป   

 (3) นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ หรือผูไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน 7 วันทําการนับ
จากตั้งแตวันท่ีไดรับขอรองเรียนจากผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข   ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
สายออ หรือผูไดรับมอบหมาย เห็นสมควร แตงตั้งเจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไขปญหาและ
ปรับปรุงการใหบริการรวมถึง การตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องท่ีรองเรียน ใหแตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีมอบหมายเจาหนาท่ีหรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว หรือตามกฎหมายแลวแต
กรณี   ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีฯไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังกลาวได ใหขอขยาย
ระยะเวลาตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือ พิจารณาสั่งการ พรอมชี้แจง
ขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบดวย 

 (๔) เม่ือไดดําเนินการตาม ( ๓ ) วรรคหนึ่ง แลวเสร็จ ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/ รองทุกข แจงใหผู
รองเรียนทราบเบื้องตนถึงการไดรับเรื่อง แนวทางการจัดการ และระยะเวลาท่ีคาดวาจะดําเนินการจัดการขอ
รองเรียนแลวเสร็จ รวมถึงชื่อผูประสานงานพรอมหมายเลขโทรศัพทดวย ท้ังนี้ ใหดําเนินการ ภายใน ๗ วันทําการ 
นับตั้งแตวันท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ    

(๕) เม่ือไดดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในประเด็นท่ีมีการรองเรียนเรียบรอยแลว ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงใหผูรองเรียนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบตอไป ซ่ึงจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสายออ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ    

ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขแจงใหผูรองเรียนทราบถึงเหตุผลและผลการดําเนินการลาสุด    



 
 

6. กระบวนการจัดการขอรองเรียนท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลสายออ มีข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการดังนี้    

(1) เม่ือไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการและหากขอรองเรียนนั้นมิไดทําเปนหนังสือ ใหจัดใหมีการบันทึกขอ
รองเรียนดังกลาวลงในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน โดยใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รอง ทุกข สรุปขอเท็จจริงและ
เสนอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสายออหรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควรโดยไมชักชา 
ซ่ึงจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีไดรับขอรองเรียน หากไมสามารถดําเนินการ
ภายในระยะเวลาดังกลาวได ใหชี้แจงเหตุผลประกอบดวย   ในกรณีเจาหนาท่ีในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสาย
ออ  ไดรับขอรองเรียนใหนําความในขอ 6 (2) วรรคสอง มาบังคับใชโดยอนุโลม    

(2) นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน 2 วันทําการ  
นับตั้งแตวันท่ีไดรับขอรองเรียน เพ่ือจุดบริการรับแจงเบาะแสการทุจริตและปฏิบัติหนาท่ี โดยมิชอบ จะไดแจงขอ
รองเรียนดังกลาวไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ พรอมท้ังแจงผลการดําเนินการให ผูรองเรียนทราบ ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดดําเนินการตาม (1) แลวเสร็จ  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน   

1 จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน   
2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ   
3 แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสายออทราบ เพ่ือความสะดวกในการ ประสานงาน 

4. ดานศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลสายออ  

ตามกรอบภารกิจจํานวน 5 ดาน ดังนี้  

1. การปองกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน (Crime Control & Prevention)  ดวยการยับยั้งหรือ

ชะลอสถานการณมิใหเกิดความขัดแยง ขอพิพาท หรือการกระทําผิดทาง อาญาโดยการเฝาระวังปองกัน การให

ความรูความเขาใจแกประชาชน  เชน ระเบียบ กฎหมายท่ีประชาชนควรรู เปนตน  

2. การรับเรื่องราวรองทุกข แจงเบาะการทุจริตคอรัปชั่น รวมท้ังปญหาความเดือดรอนของ ผูดอยโอกาส 

(เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ) แลวสงตอไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ ตอไป และติดตามผลการดําเนินงานและ

แจงใหผูรับบริการรับทราบเปนระยะ  

3. การไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท (Conflict Management) ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท หรือหลัก

สันติวัฒนธรรม   

4. การเยียวยาเสริมพลัง แก เหยื่ออาชญากรรมและความรูสึกของชุมชน (Community & 

Empowerment) ดวยการใหความเขาใจ กําลังใจชวยเหลือสนับสนุนใหเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้น มี

ความรูสึกท่ีดีและใชชีวิตเปนปกติตอไป รวมท้ังการใหความรูหรือ คําแนะนําในการยื่นขอรับความชวยเหลือจาก ทาง

ราชการท่ีเก่ียวของ  

5. การรับผูพนโทษหรือผูถูกคุมประพฤติกลับสูชุมชน (Reintegration) เพ่ือใหบุคคลนั้น สามารถดํารงชีวิต

อยูในชุมชน สังคมไดเปนปกติและไมหวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีกตอไป 

การใชบริการรองทุกข/รองเรียน   องคการบริหารสวนตําบลสายออ  ตองสามารถติดตอกลับไปยังผูใชบริการ  

ไดเพ่ือยืนยันวามีตัวตนจริง  

วิธีการย่ืนคํารองทุกข/รองทุกข     



 
 

1. ใชถอยคําสุภาพและมี   

(1) วัน เดือน ป   

(2) ชื่อและท่ีอยูของผูรองทุกข/รองเรียน  

(3) ขอเท็จจริง หรือรายละเอียดของเรื่องท่ีจะรองทุกข/รองเรียนอยางชัดเจน วาไดรับความ เดือดรอนหรือ

เสียหายอยางไร ตองการใหแกไขหรือดําเนินการอยางไรหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี    

(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)  

คํารองทุกข/รองเรียน อาจสงหนังสือถึงองคการบริหารสวนตําบลสายออ ท่ีอยู 129 หมูท่ี 10      
ตําบลสายออ  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทรศัพท 0-4497-2111 
ตอ 14 โทรสาร 0-4497-2111 ตอ 14หรือผานชองทางEmail:sai-or@hotmail.com 
เว็ปไซต http:// http://www.sai-or.go.th/ http://www.sai-or.thai.ac 

เรื่องรองทุกข/รองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา  

1. คํารองทุกข/รองเรียน ท่ีมิไดทําเปนหนังสือหรือไมระบุชื่อและท่ีอยูของผูรองทุกข/รองเรียน จริงจะถือวา

เปนบัตรสนเทห   

2. คํารองทุกข/รองเรียน ท่ีไมระบุพยาน หรือหลักฐานเพียงพอ หรือเปนเรื่องท่ีมีลักษณะเปน บัตรสนเทห 

หรือการชี้ชองแจงเบาะแส ไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการสืบสวน สอบสวนตอไปได  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน   

1 จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน   

2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ   

3 แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสายออทราบ เพ่ือความสะดวกในการ ประสานงาน   

๕. ดานเรื่องราวรองทุกขจากศูนยดํารงธรรม 

ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ

จัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทุกองคกร

จัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถ่ิน โดยใหศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลสายออ อยูภายใต กํากับดูแลของศูนย

ดํารงธรรมอําเภอโนนไทยและศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งเพ่ือเปนศูนยในการรับเรื่องราวรองทุกข และ

ใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

5. สถานท่ีตั้ง   

ตั้งอยู ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสายออ หมูท่ี 10 ตําบลสายออ  อําเภอโนนไทย  จังหวัด

นครราชสีมา 

6. หนาท่ีความรับผิดชอบ   

เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกขและใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหา ความตองการ และ

ขอเสนอแนะของประชาชน 

 

 

http://www.sratakien.go.th/
http://www.sratakien.go.th/


 
 

บทท่ี 2 ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการรองเรียน 

คําจํากัดความ  

ผูรับบริการ  หมายถึง  ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป   

- ผูรับบริการประกอบดวย  

- หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติ บุคคล  

* หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่อ อยางอ่ืน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึง องคกรอสิระ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐและหนวยงาน

อ่ืนใด ในลักษณะเดียวกัน  

** เจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจําลูกจางชั่วคราวและผูปฏิบัติงาน

ประเภทอ่ืน ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะ เปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมท้ังผูซ่ึงไดรับแตงตั้งและถูกสั่งให

ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ  

- บุคคล/หนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ  

- ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส – ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย  

- ผูคากับหนวยงานของรัฐ  

- ผูมีสิทธิรับเงินจากทางราชการท่ีไมใชเจาหนาท่ีของรัฐ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย  หมายถึง  ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ ทางออมจากการ

ดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนใน ชุมชน/ หมูบานเขตตําบลสายออ 

การจัดการขอรองเรียน หมายถึง  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน  ขอเสนอแนะ/

ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล   

ผูรองเรียนหมายถึง ประชาชนท่ัวไป / ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียน องคการบริหารสวนตําบล

สายออ  ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลมุการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ

ชมเชย/ การรองขอขอมูล   

ชองทางการรับขอรองเรียน  หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน  เชน ติดตอดวยตนเอง  รองเรียน 

ทางโทรศัพท/ เว็บไซต/  Face Book/ Line (ศูนยรับฟงปญหา)   

เจาหนาท่ี   หมายถึง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน   

ขอรองเรียน   หมายถึง แบงเปนประเภท 2 ประเภทคือ เชน   

- ขอรองเรียนท่ัวไป เชน เรื่องราวรองทุกขท่ัวไปขอคิดเห็น ขอเสนอแนะคําชมเชย สอบถามหรือรองขอ

ขอมูล  การรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน 

- การรองเรียนเก่ียวความไมโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน   

คํารองเรียน  หมายถึง คําหรือขอความท่ีผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมท่ีศูนยรับเรื่อง รองเรียน/รองทุกข หรือ

ระบบการรับคํารองเรียนเอง มีแหลงท่ีสามารถ ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมีนัยสําคัญท่ีเชื่อถือได 

 

 



 
 

การดําเนินการเรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีไดรับ ผานชองทางการรองเรียนตางๆ  มาเพ่ือ

ทราบ หรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ี  

การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนท่ีไดรับใหไดรับ

การแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน  

ชองทางการรองเรียน  

2.1 ผานทางสํานักปลัด อบต.  

1) Banner รับเรื่องรองเรียนผานหนา  http://www.sai-or.go.th/ http://www.sai-or.thai.ac 

2) รองเรียนผานตู /กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  

3) ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  

4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  

5)  โทรศัพท  0-4497-2111 ตอ 14  

6) ขาวจากสื่อสิ่งพิมพ  

7) Email:sai-or@hotmail.com ของหนวยงาน  

9) รองเรียน Line (ศูนยรับฟง ปญหา)       

10) รองเรียนทาง Face book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sai-or.go.th/


 
 

 

บทท่ี 3 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๑.รองเรียนดวยตนเอง 

๒.รองเรียนผานเว็บไซต อบต.สายออ 

 

๓.รองเรียนทางโทรศัพท 

๔.รองเรียนทาง Face book 

 

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

 

ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 
 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน 

อบต.สายออ ทราบ (๑๕ วัน) 
 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน 

รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงเรื่อง 

ผูรองเรียน รองทุกข 
 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผล 

ใหอําเภอโนนไทยทราบ 
 

๕.รองเรียน Line (ศูนยรับฟง ปญหา) 

 

ไมยุต ิยุต ิ



 
 

 

บทท่ี 4 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน   

          1 จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน   

2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ   

3 แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสายออทราบ เพ่ือความสะดวกในการ ประสานงาน   

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ  

 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ี

กําหนด ดังนี้   

 

ชองทาง 
ความถี่ 

ในการตรวจสอบ 
ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับขอรองเรียนเพ่ือ 

ประสานหาทางแกไข 
หมายเหต ุ

รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยดํารงธรรม 
องคการบริหารสวนตําบลสายออ 

ทุกครั้งท่ีมีผูรองเรียน ภายใน 1-2 วันทําการ - 

รองเรียนผานเว็บไซต องคการบริหารสวน
ตําบลสายออ 

ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทําการ - 

รองเรียนทางโทรศัพท  0-4497-2111  
ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทําการ - 

รองเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทําการ 

รองเรียน Line (ศูนยรับฟง ปญหา) ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทําการ 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน  

 

 

                                              วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ................. 

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

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

  ขาพเจา ...............................................อายุ .......... ป   อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี...................    

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

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

ถือบัตร..................................................................เลขท่ี.............................................................................................. 

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

มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสายออ  พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือ

แกไขปญหาในเรื่อง ............................................................................................................................................... 

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

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

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

  ท้ังนี้  ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริง  และยินดีรับผิดชอบท้ังทาง

แพงและทางอาญาหากจะพึงมี 

  โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการองทุกข/รองเรียน (ถามี) ไดแก 

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

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

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

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

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

               ผูรองทุกข/รองเรียน 

 

 

 

ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน 

องคการบริหารสวนตําบล สายออ 



 
 

                                             

 

                                             

แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  

ท่ี  นม 95001 (เรื่องรองเรียน)/...................... 

 
 

                                              วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ................. 

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน  ..................................................................................... 

  ตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียน  ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลสายออ  โดย

ทาง  (   ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย (   ) ดวยตนเอง  (   ) ทางโทรศัพท 

(    ) อ่ืนๆ ................................................................................................................................................................... 

ลงวันท่ี ................................................ เก่ียวกับเรื่อง ................................................................................................. 

.....................................................................................................................นั้น  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไวแลว 

ตามทะเบียนรับเรื่อง  เลขรับท่ี ............................. ลงวันท่ี .................................................................และองคการ

บริหารสวนตําบลสายออ  ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

(   ) เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  และไดมอบหมาย 

ให..............................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 

(   ) เปนเรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  และไดจัดสงเรื่อง 

ให.....................................................................................ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของดําเนินการ 

ตอไปแลวท้ังนี้  ทานสามารถติดตอประสานงาน  หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 

(   ) เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว  ตามกฎหมาย 

..................................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ึนตอนและวิธีการท่ี

กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 

  จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

        

 

 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 30220 

สํานักปลดั อบต.สายออ 

โทร. 0-4497-2110 ตอ 14 

โทรสาร 0-4497-2110 ตอ 16 

 



 
 

 

 

แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน  

ท่ี  นม 95001 (เรื่องรองเรียน)/...................... 

 
 

                                              วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ................. 

เรื่อง  แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน  ..................................................................................... 

อางถึง  หนังสือ  อบต.สายออ  ท่ี นม. 95001............................... ลงวันท่ี .................................................... 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. .................................................................................................................................................. 

  ๒. .................................................................................................................................................. 

  ๓. ................................................................................................................................................... 

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/

รองเรียนของทานตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนไว  ความละเอียดแจงแลว  นั้น   

  องคการบริหารสวนตําบลสายออไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตามประเด็นท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนแลว  ปรากฎขอเท็จจริงโดย 

สรุปวา ...................................................................................................................................................................... 

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

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

......................................................................................................... ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้  

ท้ังนี้  หากทานไมเห็นดวยประการใด  ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

  จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

        

 

 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 30220 

สํานักปลดั อบต.สายออ 

โทร. 0-4497-2110 ตอ 14 

โทรสาร 0-4497-2110 ตอ16 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


