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คานา
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม อีกทั้งเป็นการป้องกันบัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
หรือปฏิบัติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน การปฏิบั ติ ง านของเจ้ า หน้า ที่ ใ นเรื่ อ งการให้ ค วามสะดวกกั บ ประชาชน
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในอานาจหน้าที่กากับดูแลของเทศบาล เช่น การให้บริการด้านงาน
สาธารณสุข การให้บริการด้านการก่อสร้างโครงการพื้นฐาน ควบคุมอาคาร การให้บริการการประปา - ไฟฟ้า
สาธารณะ และการให้บริการงานจัดเก็บภาษี ค่ าธรรมเนียน เป็นต้น โดยในการดาเนินการนี้ให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕46 แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒
เทศบาลตาบลปงยางคก จึงได้จัดหาคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อใช้
สาหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในแต่ละการกิจ ป้องกันปัญหา
การไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการเลือกปฏิบัติและรวมถึงการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเทศบาล
ได้กาหนดกระบวนการดาเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกาหนดช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมถึง
กาหนดหน่ วยงานหรือผู้ที่รับ ผิตชอบไว้แล้ว หวังเป็นอย่ายิ่งว่า หรื อการปฏิบัติงานที่ได้จัดทาขึ้นนี้ จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาศที่สามารถนามาเป็นเครื่ องมือในการดาเนินการและให้บริการกับ
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมถึงประเทศชาติ
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คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่องร้องเรียน
ของเทศบาลตาบลปงยางคก
1. วัตถุประสงค์
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทาขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลสามารถ
ดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นระบบมีมาตรฐานในการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เริ่ ม
ตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้รับบริการหรือหน่วยงานที่ส่งเรื่อง การวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ การส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อ เท็จ จริ ง การติดตามประเมิน ผล การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการยุติเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุ กข์ โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพและประสิทธิผ ล รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดย
ประชาชนได้รับความฟังพอใจสูงสุด บนพื้นฐานความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย
๒. ขอบเขต
เพื่อตาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเรื่องราว รวบรามหลักฐาน การวิเ คราะห์ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานผลการด าเนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผล ละรวบรวมเสนอนายเทศมนตรี ต าบลปงยางคก เพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นขอบ สั่งการต่อไป
3. คาจากัดความ
“เรื่องร้องเรียน/ร้องทุ กข์” หมายถึง ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มีร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
สานักงานเทศบาลตาบลปงยางคก เบอร์โทร 0-5439-7520 ไปรษณีย์/หนังสือ เว็บไซต์ของเทศบาลตาบล
บ่งยางคก สื่ออิเล็กหรอนิก ส์ ติดต่อด้วยตนเอง และหน่ายงานอื่น เนื่องจากไม่ได้รับบริการดามสิทธิที่กาหนด
ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐทา
ให้ได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากการดาเนินนโยบายของเทศบาลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ใน
อานาจที่เทศบาลจะดาเป็นการต่อไปได้
“ผู้ รั บ บริ การ” หมายถึง ผู้ ร้ องเรี ยน/ร้องทุกข์ ห รือผู้ ที่มาปรึกษา/ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย รวมถึงส่ ว น
ราชการหรือองค์กรเอกชนที่ส่งข้อร้องเรียน
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายกศมนรีตาบลปงยาคก
มีหน้าที่ อนุมัติ ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงานและติดตามผล
การดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ปลัดเทศบาล
มีหน้าที่ ดาเนินการควบคุม ดูแล ติตตามการปฏิบัติและสรุปการ
ดาเนินงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียบร้องทุกข์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
มีห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่อ งเรี ยน/ร้ องทุ ข์ เ กี่ย วกับ การบริ ห ารงาน
บุคคล การสาธารณสุขงานสวัสดิการสังคม งานงบประมาณดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงาน ติดตามและ
คลังการ การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน งานพัสดุ
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ผู้อานวยการกองช่าง
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ เ กี่ ย วกั บ การงาน
ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร งานประปา งานไฟฟ้า
5. ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕.1 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(1) เรื่ อ งร้ องเรี ย นที่ เ ป็ น อัก ษรผ่ านทางช่อ งทางต่ า งๆ เช่ น โทรศัพ ท์ ไปรษณี ย์ หนัง สื อ
เว็บไซต์เทศบาลตาบลปงยางคก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเอง และจากหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการ
รับเรื่องตามระบบสารบรรณ
(๒) เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ประชาชนร้องเรียนทางโทรศัพท์หรือมา
ติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้า หน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้อมู ลลงในแบบฟอร์มรับเรื่อง
ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งนี้
ผู้ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูล
น่าเชื่อถือเพียงใด
- รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ
ร้องเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรได้ รายละเขียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น เพื่ออานวย
ความสะดวกและไม่ทาให้รู้ร้องเรียนเกิดวามไม่พอใจ จากนั้นแข็งให้รู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลาใน
การดาเนินการ หากไม่ได้รับการแอบกลับภายใน 15 วันทาการ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
0-5436-7520
5.๒ ช่องทางการเข้าถึงบริการ
(1) โทรศัพท์สานักงานเทศบาลตาบลปงยางคก เบอร์ 0-5436-7520
(2) มาแจ้งด้วยตนเอง ณ สานักงานเทศบาลตาบลปงยางคก
(3) เว็บไซต์เทศบาลปงยางคก www.pongyangkhok.go.th
(4) ส่งจดหมายมาที่สานักงานเทศบาลตาบลปงยางคก หมู่ที่ 9 ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร
จังหวัดลาปาง 52190
(5) ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านตู้รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตู้รับความคิดเห็น ณ หน้าสานักงานเทศบาลตาบล
ปงยางคก(ไม่ต้องติดแสตมป์)
5.3 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- กรณีร้องเรียนทางไปรษณีย์ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
(1) อ่านเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยละเอียด
(2) สรุป ประเด็น การร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ โดยย่อแล้ว จัดทาบันทึกข้อความแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาตามสาคัญ
(3) ส่ งหนั งสื อประทับ ตราแทนการลงชื่อให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการพร้อมทั้งกาหนดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายใน 7 วันทาการ
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(๔) ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามดังกล่าวผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ/
นายอาเภอ หรือส่ง FAX ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการทันที
- กรณีผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์มาด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
(1) สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ให้มีสาระสาคัญพอสมควรประกอบไป
ด้วย ชื่อและที่อยู่ ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
(2) ระบุ เรื่ องอัน เป็ น เหตุให้ ร้องเรี ยนร้องทุกข์ พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร หรือ
ความเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่างๆ และให้ลงลายมือชื่อของผู้ร้อง
(3) ถ้าเป็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์แทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอานางด้ว ย/หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงชื่อ
มีให้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคาร้อง
(4) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ โดยย่อแล้วจั ดทาบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับ บัญชาเพื่อ
พิจารณา
(5) ส่งหนังสือการลงชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพร้อมทั้งกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายใน 7 วันทาการ
(๖) ส่ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ตั ง กล่ า วผ่ า นระบบสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ปยั ง หั ว หน้า ส่ ว นราชการ/
นายอาเภอ หรือลง FAX ให้ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องคาเนินการทันที
- กรณีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ และร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ดังนี้
(๑) สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้
(2) สอบถามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และบัญหาที่เกิดขึ้น
(3) ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่กล่าวผู้อื่นจะต้องสอบถามผู้ร้องให้ให้รายละเอียดที่ขัดเจน หากผู้ร้องมี
ข้อมูลเป็นเอกสารขอให้สงเอกสารมาเพิ่มเต็มทางไปรษณีย์ก็ได้
(๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ว่าสามารถคาเป็นการต่อได้หรือ ไม่ ถ้าดาเนินการได้จะประสาน
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทางโทรศัพท์ทันที และหากได้รับคาตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ
ต่อไป
(5) บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ศูนย์ดารงธรรมกาหนดไว้ หากผู้ร้องไม่ยินยอมให้ ข้อมูลมิให้รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล/นิติบุคคล หรือผู้เกี่ยวข้องมิให้เกิด
ปัญหาการกลัน่ แกล้ง และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
(6) สรุปประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยย่อเพื่อจัดทาบันทึกข้อความและหนังสือบันทึกข้อความ
แทนการส่งชื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
(7) ส่ งหนั งสื อแทนการลงชื่อให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพร้อมทั้งกาหนดให้ ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายใน 7 วันทาการ
(8) ส่ งเรื่ อ งร้ องเรี ย น/ร้ องทุ กข์ดัง กล่ าวผ่ านระบบสื่ อ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ไปยังหั ว หน้าส่ ว นราชการ/
นายอาเภอ หรือส่ง FAX ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการทันที
7
6. ขัน้ ตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๖.1 การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกระบวนชั้นตอนการปฏิบัติ จานวน ๙ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์เรื่อง แยกเป็น ๒ กรณี
(1) กรณีลักษณะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นบัตรสนเท่ ห์ (ไม่มีชื่อ-สกุลผู้ร้องไม่มีที่อยู่ผู้ร้อง
หรือข้อมูลอื่นๆที่สามารถติดต่ อได้ ไม่มีพยานหลักฐานหรือแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนไม่สามารถชี้
พยานบุคคลได้แน่นอน) ให้เสนอผู้บังคับบัญชาไม่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาและจาหน่ายออกจากสารระบบ
(2) กรณีไม่ใช่บัตรสนเท่ห์ ให้ดาเนินการตามวิธีการรับเรื่องข้างต้น
ขั้นตอนที่ 3 การส่งหนังสือประกับตราแจ้งเรื่องเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
(๑) ส่งผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าส่วนราชการ/นายอาเภอ โดยตรง
(๒) ส่ง FAX ไปที่ส่วนราชการ/อาเภอ พร้อมทั้งจดรายชื่อผู้รับเรื่องไว้
(3) ส่งเป็นหนังสือตามระบบปกติงานสารบรรณ
ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดาเนินการโดยให้มีสาระสาคัญดังนี้
(1) มูลเหตุของปัญหา
(๒) การแก้ไขบัญหาเบื้องดัน
(3) แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา
(๔) ผลการชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ
(๕) ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ ๕ ครบกาหนดรายงานแล้ว หน่วยงานไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดให้แจ้งเตือน
ครั้งที่ 1 ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ/และส่งหนังสือแจ้งเดือนตามระบบปกติ ให้
รายงานกายใน ๕ วันทาการ
ขั้นตอนที่ ๖ ครบกาหนดแจ้งเตือนครั้งที่ 1 แล้ว ยังไม่ได้รับรายงานให้เจ้งเตือนครั้งที่ 2 ผ่านทาง
ระบบสื่อเล็กทรอนิกส์ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ/และส่งหนังสือแจ้งเดือนตามระบบปกติ ให้รายงานกายใน 3
วันทาการ
ขั้นตอนที่ 7 ครบกาหนดแจ้งเตือนครั้งที่ 2 แล้วยังไม่ได้รับรายงานให้รายงานนายกเทศมนตรีตาบล
ปงยางคกเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ขั้นตอนที่ ๘ การสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 4 ให้
ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
- ยุติเรื่อง จัดเก็บในแฟ้มพร้อมทั้งบันทึก
- ไม่ยุติเรื่อง เสนอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 9 ดาเนินการแจ้งผลการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
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๖.1.1 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน (ระยะไม่เกิน ๑๕ วันทาการ)

ลาดับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 วันทาการ

สานักปลัดเทศบาล

ขั้นตอนที่ 3 การส่งหนังสือหรือบันทึกข้อความแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ขั้นตอนที่ 4 ทุกข์ แล้วรายงานให้นายกเทศมนตรีตาบลปงยางคก
กรณีเป็นเรื่องร้ายแรง ๓วัน
กรณีเป็นเรื่องซับช้อน ๕ วัน

7 วันทาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งเดือนครั้งที่ 1 ให้รายงานภายใน ๕ วันทาการ

5 วันทาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 6 แจ้งเดือนครั้งที่ ๒ ให้รายงานภายใน ๓ วันทาการ
ขั้นตอนที่ 7 หากหน่วยงานที่เที่ยวข้องไม่ร้ายงานผลการดาเนินการ
ให้รายงานนายกเทศมนตรีตาบลปงยางคก เพื่อพิจารณา
สั่งการต่อไป
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อได้รับแจ้งผลการ
ดาเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุ
ปัญหา อุปสรรและแนวทางแก้ไข

3 วันทาการ
1 วันทาการ

สานักปลัดเทศบาล

7 วันทาการ

สานักปลัดเทศบาล

ขั้นตอนที่ 9 แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

15 วันทาการ

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เรื่อง
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สานักปลัดเทศบาล

6.1.2 ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนผ่านช่องทาง
วาจา หนังสือ/จดหมาย โทรศัพท์โทรสาร อีเมล์ วิทยุ/ โทรทัศน์

ลงทะเบียนรับเรื่อง
และพิจารณาประเด็นเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
และหาสาเหตุที่เกิดเรื่องร้องเรียน

ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีร้ายแรง/ซับซ้อน
รายงานผลภายใน 3/5 วันทาการ
หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานทุก 7 วัน

ไม่สามารถรายงานผลได้ภายใน 15 วันทาการ
ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานเป็นระยะๆ
(ผู้ร้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้)

รายงานผลไม่เกิน 15 วันทาการ

ตอบผู้ร้องเรียน
(ผู้ร้องที่ให้ที่อยู่ชัดเจนติดต่อกลับได้)

งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร
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๖.1.3 การส่งต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องเรียนจะลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของประเด็นที่ร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบ และอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลที่สามารถดาเนินการได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้นเกี่ยวช้องกับหน่วยงานใดจะทาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายใน 1 วันทาการ หลังจากได้รับแจ้งเพื่อให้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้นจะทาบันทึก
เรื่องไว้ในฐานข้อมูลและสาเนาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
๖.1.๔ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเป็ น ล าดั บ แรกโดย
เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมีให้เกิดปัญหาได้อีก และแจ้ง
ผลการดาเนินการแก้ ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป หรือภายใน ๑๕ วันทาการ ยกเว้นเรื่อง
ร้องเรียน ๒ กรณี ได้แก่
- กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบใน
วงกว้างหรื อส่ งผลต่อภาพลั กษณ์ของเทศบาลต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลภายใน
3 วันทาการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุตใิ ห้รายงานทุกๆ ๕ วัน
- กรณีซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริ ง หรือ
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาในการดาเนินการเกินกว่า 5 วันทาการ ต้องแจ้งความคืบหน้าในการ
ดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ
6.1.๕ การตอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานผลการ
ดาเนิ น การให้ งานรั บ เรื่ องราวร้ องเรี ย น/ร้ องทุก ข์ เทศบาลทราบตามเวลาที่กาหนด เพื่ องานรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์เก็บรวบรวมสรุปผลการดาเนินการ ซึ่งบางเรื่องงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาล
จะพิจารณาทาหนังสือตอบผู้ร้องเรียนเองแล้วแต่กรณี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวช้องต้องแจ้งให้งานรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบล้วงหน้าก่อนครบ ระยะเวลาที่กาหนด อย่างน้อย 1 วันทาการ (กรณีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแจ้งตอบรู้ร้องเรียนแล้ว หรือผู้ร้องเรี ยนไม่แจ้งที่อยู่หรือไม่สามารถติดต่อได้จะทาการเก็บรวบรวม
เรื่อง) และบันทึกลงในฐานข้อมูล พร้อมทั้งสาเนาผลการดาเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
6.1.6 การติดตามผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่ชี้แจงผลการดาเนินงานภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จะติดตามเรื่องทางโทรศัพท์ หรือตามด้วยตนเอง และหากไม่ได้รับ
การตอบสนองระรายงานปลัดเทศบาลเพื่อสั่งการต่อไป
6.1.๗ การรวบรวมข้อมูล
งานรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ จ ะรวบรวมข้ อ มู ล เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ค าชี้ แ จง
ของหน่วยงาน จัดทาสรุปผลการดาเป็นการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารและทุก
หน่วยงานเพื่อทราบเป็นประจาทุกเดือน
6.2 ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล โทร 0-5436-7520 ต่อ 13
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6.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์ม
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตาบลปงยางคก
วันที่............................เวลา............น.
ผู้รับเรื่อง............................................
หน่วยงาน...........................................
ข้อมูลผู้ร้องเรียน (เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ โปรดให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ ชอบธรรม
อันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้)

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... ...................................
ที่อยู่ บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..................ซอย............................ถนน........................................................
ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต................................................................................
จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์............................................................................
รายละเอียดการร้องเรียน......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .....................................
คาตอบเบื้องต้น
ร้องเรียนเรื่องทั่วไป แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 0-5436-7520 ต่อ 13
ร้องเรียนงาน.........................................แจ้งกอง..........................หมายเลขโทรศัพท์ 0-5436-7520 ต่อ............
อื่นๆ.....................................................................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่จะดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที หลักจากได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว
หากไม่ได้รับการตอบรับภายใน 15 วันทาการ ติดต่อสอบถามได้ที่ สานักงานเทศบาลตาบลปงยางคก งานรับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โทรศัพท์ 0-5436-7520 ต่อ 13
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7. มาตรฐานงานการรับและตอบข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น
เพื่ออานวยความสะดวกและไม่ทาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการคาเนินการ หากไมได้รับการตอบกลับภายใน 1๕ วันทาการ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นอันตับแรกโดย
เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมีให้เกิดปัญหาได้อีก
๘. ระบบติดตามและประเมินผล
งานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลจะติดตามผลการนาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้น ไปปรับปรุง
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารหรื อการปฏิ บั ติ ง านจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งเป็ นระยะๆ หากเกี่ ย วข้ อ งกับ หลาย
หน่วยงานจะประชุมหารือร่วมกันหรือนาเรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณาในการประชุมต่อไป
9. ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อประชาชนได้รั บ ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อสิ ทธิรับรู้ข้อมูล เรื่อง
ร้องเรีย นของประชาชนอย่ ามีป ระสิทธิภ าพ และเพื่อเป็นมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันที่ระหว่างประชาชนในพื้นที่และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง

จัดทาโดย
เทศบาลตาบลปงยางคก
สานักปลัดเทศบาล
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง

