คู่มือการปฏิบตั งิ านเรื่องร้ องเรียน

องค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

คานา
เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม อีกทังเป็
้ นการป้องกันปั ญหาการทุจริ ตในหน่วยงานหรื อ ปฏิบตั ิไม่
ชอบของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ในเรื่องเกี่ยวกับการร้ องเรี ยนทัว่ ไปและเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื ้อ จัดจ้ างของ
หน่วยงาน การปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าทีใ่ นเรื่ องการให้ ความสะดวกกับประชาชนผู้ร้องเรี ยน/ร้ องทุกข์ ทังหมดทั
้
งมวลที
้
่อยู่
ในอานาจหน้ าทีก่ ากับดูแลขององค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยบง เช่น การให้ บริ การด้ านงานสาธารณสุข การให้ บริ การ
ด้ านการก่อสร้ างโครงการพื ้นฐาน ควบคุมอาคาร และการให้ บริการงานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียน เป็ นต้ น โดยในการดา
เนินการนี ้ให้ เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริ การกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้ วยการจัดการเรื่ องราวร้ อง ทุกข์พ.ศ.๒๕๒๒ องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยบง จึงได้ จดั ทา
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานในเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์เพื่อใช้ สาหรับประชาชนและเจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็ น
เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานในแต่ละภารกิจ ป้องกันปั ญหาการไม่ได้ รับความเป็ นธรรมหรื อการเลือกปฏิบตั ิและรวมถึงการ
ป้องกันการละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึง่ องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยบงได้ กาหนด กระบวนการดาเนินงาน ขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงาน และกาหนดช่องทางการร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์รวมถึงกาหนดหน่วยงาน หรื อผู้ที่รับผิดชอบไว้ แล้ ว หวังเป็ นอย่างยิ่ง
ว่า คูม่ ือการปฏิบตั งิ านที่ได้ จดั ทาขึ ้นนี ้จะเกิดประโยชน์สงู สุดแก่เจ้ าหน้ าที่ ขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่สามารถนามา
เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินการและให้ บริ การกับประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้ องทุกข์

องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยบง

คู่มือการปฏิบัตงิ านเรื่ องร้ องเรี ยน
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยบง
๑. วัตถุประสงค์
คูม่ ือปฏิบตั งิ านฉบับนี ้จัดทาขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้ วยบงสามารถดาเนินการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ เป็ นระบบมีมาตรฐานในการ
จัดการเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ เริ่มตังแต่
้ ขนตอนการรั
ั้
บข้ อร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์จากผู้รับบริการหรื อหน่วยงาน
ที่สง่ เรื่ อง การวิเคราะห์เรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ ความเห็นชอบ การส่งเรื่ อง
ร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบข้ อเท็จจริง การติดตามประเมินผล การรายงานผล
การตรวจสอบข้ อเท็จจริง และการยุตเิ รื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ โดยให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยประชาชนได้ รับความพึงพอใจสูงสุด บนพื ้นฐานความเป็ น
ธรรมกับคูก่ รณีทกุ ฝ่ าย
๒. ขอบเขต
เพื่อดาเนินตรวจสอบข้ อเท็จจริงเรื่ องราว รวบรวมหลักฐาน การวิเคราะห์ข้อร้ องเรี ยน/ร้ อง
ทุกข์ และรายงานผลการดาเนินการติดตามประเมินผล และรวบรวมเสนอนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล
ห้ วยบง เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ สัง่ การต่อไป
๓. คาจากัดความ
“ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ” หมายถึง ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น เบอร์โทรองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง ๐๔๔– ๑๒๑๑๑๑ ไปรษณีย์/หนังสือ เว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยบง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเอง และหน่วยงานอื่น เนื่องจากไม่ได้รับบริการตาม
สิทธิที่กาหนด ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐทาให้ได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากการดาเนินนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
บงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการต่อไปได้
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ร้องเรี ยน/ร้ องทุกข์หรื อผู้ที่มาปรึกษา/ผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมถึงส่วนราชการหรื อ
องค์กรเอกชนที่สง่ ข้ อร้ องเรี ยน

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง มีหน้าที่ อนุมัติ ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงาน
และติดตามผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง มีหน้าที่ดาเนินการควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติ
และสรุปการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หัวหน้าสานักปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
และด้านการศึกษา
ผู้อานวยการกองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานคลัง
การ การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน งานพัสดุ
ผู้อานวยการกองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการงานก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร งานประปา งานไฟฟ้า
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับด้านการ
สาธารณสุข
ผู้อานวยการกองสวัสดิการ หน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับด้านงาน
สวัสดิการ

๕. ขัน้ ตอนวิธีการปฏิบัตเิ รื่องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์
๕.๑ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. เรื่องร้องเรียนที่เป็นอักษรผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หนังสือ เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง หรือสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ติดต่อด้วยตนเอง และจากหน่วยงานอื่นๆ
ดาเนินการรับเรื่องตามระบบสารบรรณ
๒. เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ประชาชนร้องเรียนทางโทรศัพท์หรือมา
ติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
รับเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งนี้ผู้
ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า
มีข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด
-รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ
ร้องเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด รายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้
ร้องเรียน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
หน่วยงานอื่น เพื่ออานวยความสะดวกและไม่ทาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันทา
การสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๑๒๑๑๑๑
๕.๒ ช่องทางการเข้าถึงบริการ
(๑) โทรศัพท์สายด่วน โดยตรงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบงและปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยบงตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๒) โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง เบอร์ ๐๔๔-๑๒๑๑๑๑
(๓) มาแจ้งด้วยตัวเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง
(๔) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง www.huaybong.go.th
(๕) ส่งจดหมายมาที่ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๘ ตาบลห้วยบง อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
(๖) ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านตู้รับร้องเรียนร้องทุกข์ ตู้รับความเห็นคิด ณ หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยบง (ไม่ต้องติดแสตมป์)

๕.๓ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- กรณีร้องเรียนทางไปรษณีย์/ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
(๑) อ่านเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยละเอียด (๒) สรุปประเด็นการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยย่อ แล้วจัดทาบันทึกข้อความแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตามลาดับ
(๓) ส่งหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพร้อมทั้งกาหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันทาการ
(๔) ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตามดังกล่าวผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ/
นายอาเภอ หรือส่ง Fax ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการทันที
- กรณีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์มาด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
(๑) สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ให้มีสาระสาคัญพอสมควรประกอบไปด้วย ชื่อ
และที่อยู่ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
(๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียนร้องทุกข์ พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร หรือความเห็น
ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ต่างๆ และให้ลงลายมือชื่อของผู้ร้อง
(๓) ถ้าเป็นการร้องเรียนร้องทุกข์แทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอานาจด้วย/หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงชื่อมิให้รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคาร้อง
(๔) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ โดยย่อแล้วจัดทาบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
(๕) ส่งหนังสือการลงชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพร้อมทั้งกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผล
การดาเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันทาการ
(๖) ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ/นายอาเภอ หรือ
ส่ง Fax ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการทันที
- กรณีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์/และร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
(๑) สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
(๒) สอบถามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้น
(๓) ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่กล่าวหาผู้อื่นจะต้องสอบถามผู้ร้องให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจน
หากผู้ร้องมีข้อมูลเป็นเอกสารขอให้ส่งเอกสารมาเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ก็ได้
(๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ว่าสามารถดาเนินการต่อได้หรือไม่ ถ้าดาเนินการได้จะประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ทันที และหากได้รับคาตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป
(๕) บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ศูนย์ดารงธรรมกาหนดไว้ หากผู้ร้องไม่ยินยอมให้ข้อมูลมิให้รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล/นิติบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้องมิให้เกิดปัญหาการกลั่น
แกล้ง และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
(๖) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ โดยย่อเพื่อจัดทาบันทึกข้อความและหนังสือบันทึกข้อความแทน
การลงชื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

(๗)
ส่งหนังสือแทนการลงชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพร้อมทั้งกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันทาการ
(๘) ส่งเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์ดงั กล่าวผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังหัวหน้ าส่วนราชการ/นายอาเภอ
หรื อส่ง Fax ให้ สว่ นราชการที่เกี่ยวข้ องดาเนินการทันที

๖. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๖.๑ การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกระบวนขั้นตอนการปฏิบัติ จานวน ๙ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์เรื่อง แยกเป็น ๒ กรณี
(๑) กรณีลักษณะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นบัตรสนเท่ห์ (ไม่มีชื่อ-สกุลผู้ร้องไม่มีที่อยู่ผู้ร้อง หรือข้อมูลอื่นๆที่
สามารถติดต่อได้ ไม่มีพยานหลักฐานหรือแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนไม่สามารถชี้พยานบุคคลได้
แน่นอน) ให้เสนอผู้บังคับบัญชาไม่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาและจาหน่ายออกจากสารบบ
(๒) กรณีไม่ใช่บัตรสนเท่ห์ ให้ดาเนินการตามวิธีการรับเรื่องข้างต้น
ขั้นตอนที่ ๓ การส่งหนังสือประทับตราแจ้งเรื่องเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
(๑) ส่งผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าส่วนราชการ/นายอาเภอ โดยตรง
(๒) ส่ง FAX ไปที่ส่วนราชการ/อาเภอ พร้อมทั้งจดรายชื่อผู้รับเรื่องไว้
(๓) ส่งเป็นหนังสือตามระบบปกติงานสารบรรณ
ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดาเนินการโดยให้มีสาระสาคัญดังนี้
(๑) มูลเหตุของปัญหา
(๒) การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
(๓) แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา
(๔) ผลการชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ
(๕) ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ ๕ ครบกาหนดรายงานแล้ว หน่วยงานไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดให้แจ้งเตือนครั้งที่ ๑
ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ/และส่งหนังสือแจ้งเตือนตามระบบปกติ ให้รายงาน
ภายใน ๕ วันทาการ
ขั้นตอนที่ ๖ ครบกาหนดแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว ยังไม่ได้รับรายงานให้แจ้งเตือนครั้งที่ ๒ ผ่านทางระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ/และส่งหนังสือแจ้งเตือนตามระบบปกติ ให้รายงานภายใน ๓ วันทาการ
ขั้นตอนที่ ๗ ครบกาหนดแจ้งเตือนครั้งที่ ๒ แล้วยังไม่ได้รับรายงานให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยบงเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ขั้นตอนที่ ๘ การสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ ๔
ให้ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
- ยุติเรื่อง จัดเก็บในแฟ้มพร้อมทั้งบันทึก
- ไม่ยุติ เสนอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ ๙ ดาเนินการแจ้งผลดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
๖.๑.๑ ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๖.๑.๒ การส่ งต่ อเรื่องร้ องเรียน/ร้ องทุกข์
เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องเรียนจะลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของประเด็นที่ร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบ และอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลที่สามารถดาเนินการได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดจะทาหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ วันทาการ หลังจากได้รับแจ้งเพื่อให้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้นจะ
ทาบันทึกเรื่องไว้ในฐานข้อมูลและสาเนาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
๖.๑.๓ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นลาดับแรกโดยเร่ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก และแจ้งผล
การดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป หรือภายใน ๑๕ วันทาการ ยกเว้นเรื่อง
ร้องเรียน ๒ กรณี ได้แก่
- กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบในวงกว้างหรือส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลภายใน ๓ วัน
ทาการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้รายงานทุกๆ ๕ วัน
- กรณีซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเกี่ยวข้องกับข้อ
กฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาในการดาเนินการเกินกว่า ๕ วันทาการ ต้องแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ
๖.๑.๔ การตอบเรื่องร้ องเรียน/ร้ องทุกข์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยนจะต้ องแจ้ งผลให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ และรายงานผลการ
ดาเนินการให้ งานรับเรื่ องราวร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลทราบตามเวลาที่กาหนด เพื่องาน
รับเรื่ องราวร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์เก็บรวบรวมสรุปผลการดาเนินการ ซึง่ บางเรื่ องงานรับเรื่ องราวร้ องเรี ยนร้ อง
ทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาทาหนังสือตอบผู้ร้องเรี ยนเองแล้ วแต่กรณี ซึง่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องต้ องแจ้ งให้ งานรับเรื่ องราวร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ทราบล่วงหน้ าก่อนครบระยะเวลาที่กาหนด อย่าง
น้ อย ๑ วันทาการ (กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแจ้ งตอบ ผู้ร้องเรี ยนแล้ ว หรื อผู้ร้องเรี ยนไม่แจ้ งที่อยูห่ รื อไม่
สามารถติดต่อได้ จะทาการเก็บรวบรวมเรื่ อง) และบันทึกลงในฐานข้ อมูล พร้ อมทังส
้ าเนาผลการดาเนินการ
เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

๖.๑.๕ การติดตามผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่ชี้แจงผลการดาเนินงานภายในระยะเวลาที่
กาหนด งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จะติดตามเรื่องทางโทรศัพท์ หรือตามด้วยตนเอง และหากไม่ได้รับ
การตอบสนองจะรายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อสั่งการต่อไป
๖.๑.๖ การรวบรวมข้อมูล
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลจะรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คาชี้แจงของหน่วยงาน จัดทาสรุปผลการดาเนินการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอ
ผู้บริหารและทุกหน่วยงานเพื่อทราบเป็นประจาทุกเดือน
๖.๑.๗ การติดตามผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่ชี้แจงผลการดาเนินงานภายในระยะเวลาที่
กาหนด งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จะติดตามเรื่องทางโทรศัพท์ หรือตามด้วยตนเอง และหากไม่ได้รับ
การตอบสนองจะรายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อสั่งการต่อไป
๖.๑.๘ การรวบรวมข้อมูล
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลจะรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คาชี้แจงของหน่วยงาน จัดทาสรุปผลการดาเนินการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอ
ผู้บริหารและทุกหน่วยงานเพื่อทราบเป็นประจาทุกเดือน
๖.๒ ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. เจ้าพนักงานธุรการ โทร 044-121111
๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 044-121111

๖.๓ แบบฟอร์มที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์ม
การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง
วันที่....................เวลา.................... น.
ผู้รับเรื่อง..........................................
หน่วยงาน..........................................
ข้อมูลผู้ร้องเรียน (เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ โปรดให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอัน
เนื่องมาจากการร้องเรียนนี้)

ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................. ............................
ที่อยู่ บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................ซอย................................ถนน.........................................................
ตาบล/แขวง.....................................................อาเภอ/เขต...................................................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์...............................................................................
โทรศัพท์.................................................................................................................................................. ..............
ข้อมูลสถานที่ถูกร้องเรียน
ต้องการร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร/โรงงาน).................................................................................................
ประกอบกิจการ............................................................................................................................. .......................
ที่อยู่ บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................ซอย................................ถนน........................................................
ตาบล/แขวง.....................................................อาเภอ/เขต.................................................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.............................................................................
รายละเอียดการร้องเรียน.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คาตอบเบื้องต้น
🗹 ร้องเรียนเรื่องทั่วไป แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 044-121111
🗹 ร้องเรียนงาน.................. แจ้งกอง......................................หมายเลขโทรศัพท์ 044-121111
🗹 อื่นๆ................................................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่จะดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที หลังจากได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้
รับการตอบรับภายใน ๑๕ วันทาการ ติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง งานรับ
เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ โทรศัพท์ 044-121111

๗. มาตรฐานงานการรับและตอบข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันที แม้จะเป็นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น
เพื่ออานวยความสะดวกและไม่ทาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการดาเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันทาการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นอันดับแรกโดย
เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก
๘. ระบบติดตามและประเมินผล
งานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบงจะติดตามผลการนาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์นั้น ไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ หาก
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะประชุมหารือร่วมกันหรือนาเรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณาในการประชุมต่อไป
9. ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชนอย่ามีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยบง รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างประชาชนในพื้นที่และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

จัดทาโดย
สานักปลัด
องค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยบง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

