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รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
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คานา
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ากกแดง จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียน
เรื่องจัดซื้อ จัดจ้างของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง ให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จึงจาเป็นจะต้องมีการกาหนด
ขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง

๒

สถานที่ตั้ง

๒

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๒

วัตถุประสงค์

๒

คาจากัดความ

๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

๔

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๕

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ

๖

การบันทึกข้อร้องเรียน

๖

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน

๗

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน

๗

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

๗

มาตรฐานงาน

๗

ภาคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๗ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการบริการประชาชนหรือ ติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้
ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาดังกล่าว และมาตรา ๔๑ ได้กาหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับคาร้องเรียน
เสนอแนะ หรือความคิดเห็ น เกี่ย วกับ วิธีป ฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญ หาอื่นใดจากบุคคลใด
โดยมีข้อมู ล และสาระตามสมควร ให้ เป็ น หน้ าที่ ของส่ ว นราชการนั้ นที่ จะต้อ งพิ จารณาด าเนิ น การให้ ลุ ล่ ว งไป
และในกรณีที่มีอยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดาเนินการด้วยทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่ วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณี การแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้
เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้มาตรา ๔๒ ได้กาหนดให้ส่วน
ราชการที่มีอานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่า
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้าซ้อนหรือความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป และในกรณีที่
ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดความเข้าใจ
ผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายใน
๑๕ วัน
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๑๘
กาหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรื ออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หรือส่วนราชการหรือจาเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอคาร้องทุกข์ต่อ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ และข้อ ๒๓ กาหนดให้การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานรัฐนั้น และข้อ ๒๔ กาหนดให้เจ้าหน้าที่
ส่วนราชการผู้รับคาร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนั้นข้อ ๒๕ กาหนดให้ส่วนราชการได้รับ
คาร้องทุกข์ต้องตอบแจ้งการรับ คาร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ตามสถานที่ที่อยู่ที่ปรากฏในคาร้องทุกข์หรือกระทา
ในรูป ของข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ต ามกฎหมายว่าด้ว ยธุรกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ห รือ รูป แบบอื่น ตามระเบี ยบ
ที่คณะกรรมการกาหนดภายใน ๑๕ วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคาร้องทุกข์

- ๒ ๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บาบั ดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนดาเนิ นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง จึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ขึ้น เพื่อรับร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่
เกี่ยวกับ บุ คคล จะมีการเก็บ รักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ ผู้ ร้องเรียนได้รับ
ผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ห้ องศูน ย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักปลั ดองค์การบริห ารส่ว น
ตาบลท่ากกแดง ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเรื่องจัดซื้อ
จัดจ้างของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้ มั่น ใจว่า ได้มีการปฏิบั ติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลั กเกณฑ์เกี่ยวกั บการจัดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
๖. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ” หมายถึง ผู้ ที่ ได้ รับ ผลกระทบ ทั้ งทางบวกและทางลบ ทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการดาเนินการของส่วนราชการ
“ร้องเรียน” หมายถึง การร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล

-๓ “ผู้ ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ” หมายถึ ง ประชาชนทั่ ว ไป/ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ม าติ ด ต่ อ ราชการ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ เช่น หนังสือ / ติดต่อด้วยตนเอง / ติดต่อทางโทรศัพท์ / เว็บไซต์ / Facebook
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
www.obtthakokdang.go.th

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
(๑๕ วัน)

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
0 42 49 0704/091 - 0508480

๔. ร้องเรียนทาง Facebook
อบต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

5. ร้องเรียนทาง Line
กลุ่มตาบลท่ากกแดง

-๕–
๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๑.๒ ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ
จากศูนย์บริการ
๑.๓ แยกประเภทงานบริ ก ารตามความประสงค์ ข องผู้ ข อรั บ บริ ก าร เช่ น ปรึก ษากฎหมาย
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๔ ดาเนินการให้คาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของ
ผู้ขอรับบริการ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ดาเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
- กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการ
ในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบ และดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักปลัด หรือหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณา
ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง จะให้ข้อมูล
กับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดาเนินการรับ เรื่องดังกล่าว
ไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการ ติดต่อกลับ
หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายใน
๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง โทรศัพท์ ๐42-490-704 /
09-1050-8480
๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๒.๒ ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อานวยการกองคลัง เพื่อเสนอ
เรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น พิจารณาความเห็น
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้
ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการ
ถือว่ายุติ

- ๖ - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการ
รอการติดต่อ กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่ากกแดง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากก
แดง
www.obtthakokdang.go.th
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐ 42 490 704
091 050 8480

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน

ร้องเรียนทาง Facebook

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทาง
แก้ไขปัญหา
ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

อบต.ท่ากกแดง
ร้องเรียนทาง Line
ตาบลท่ากกแดง

หมายเหตุ

- ๗ ๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑๐.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
๑๐.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรีย น เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ
๑๒.๑ กรณี เป็ น การขอข้อมูล ข่าวสาร ประสานหน่ วยงานผู้ ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้ าที่
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
๑๒.๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทาบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๓ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากก
แดง ให้ดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด ความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป
๑๒.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งรายงานผลการด าเนิ น การให้ ท ราบภายใน ๑๕ วั น ท าการ เพื่ อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๔. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑๓.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
๑๓.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
องค์กร ต่อไป

- ๘ ๑๕. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ากกแดง ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ ไขปัญหาข้อร้องเรียน
/ ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทาการ
๑๖. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)
๑๗. จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
โทร. ๐42 490 704
www.obtthakokdang.go.th

ภาคผนวก

แบบคาร้องเรียน ๑
แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)
เขียนที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕...........
เรื่อง............................................................................................................................. ..........................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
ข้าพเจ้า......................................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่.................
ตาบล.....................อาเภอ...................................................จังหวัด............................โทรศัพท์...............................
อาชีพ....................................................ตาแหน่ง.....................................................................................................
ถือบัตร..................................................................เลขที่...........................................................................................
ออกโดย.......................................วันออกบัตร.......................................วันหมดอายุ................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ค าร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นตามข้ า งต้ น เป็ น จริ ง และยิ น ดี รั บ ผิ ด ชอบ
ทัง้ ทางแพ่งและทางอาญาหากพึงจะมี โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี)
ได้แก่
(๑).............................................................................................จานวน...........ชุด
(๒).............................................................................................จานวน...........ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(...................................................)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

แบบคาร้องเรียน ๒
แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (ทางโทรศัพท์)
เขียนที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕...........
เรื่อง.......................................................................................................................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
ข้าพเจ้า......................................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่.................
ตาบล.....................อาเภอ...................................................จังหวัด............................โทรศัพท์. ..............................
อาชีพ....................................................ตาแหน่ง.....................................................................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นการแจ้งที่เป็นเท็จหรือไม่สุจริตอาจต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(...................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕...........
เวลา.......................................น.

แบบตอบข้อร้องเรียน ๑
แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ บก 72501 (ศูนย์ร้องเรียน) /

องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
อาเภอเซกา บก 38150
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕...........

เรื่อง ตอบรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน..........................................................................................
ตามที่ท่านได้แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงโดยทาง
( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์ ( ) อื่น ๆ...............................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕........... เกี่ยวกับเรื่อง....................................................................
........................................................................................................................................นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามทะเบียนรับ
เรื่องเลขรับที่...........................................ลงวันที่...........................................................แล้ว และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่ากกแดงได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านแล้วปรากฏว่า
( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงและได้
มอบหมายให้………………………………………………………………………….เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) ไม่เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงและได้ส่ง
เรื่องให้………………………………………………………………………….ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ต่อไปแล้ว โดยท่านสามารถติดต่อหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ตามกฎหมาย.....................................................................………………………………………………………………………….
จึงขอให้ท่านดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร. ๐-4249-0704

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

แบบตอบข้อร้องเรียน ๒
แบบแจ้งผลการดาเนินงานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ บก 7250๑(ศูนย์ร้องเรียน) /

องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
อาเภอเซกา บก 38150
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕...........

เรื่อง แจ้งผลการดาเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน..........................................................................................
อ้างถึง..........................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย..............................................................................
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่าน
ที่ได้แจ้งไว้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงได้รับแจ้งผลการดาเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว ได้ผลสรุปว่า
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
โดยมี ร ายละเอี ย ดตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาพร้ อ มนี้ หากท่ า นไม่ เห็ น ด้ ว ยประการใด ขอให้ ท่ า นแจ้ ง คั ด ค้ า นพร้ อ ม
พยานหลักฐานใหม่มายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงเพื่อจะได้ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร. ๐-4249-0704

