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หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคํา
รองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใด
จากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควรใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการ
ใหลุลวงไป ซึ่งการดําเนินการแกไขปญหารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ
อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใดนั้น องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงไดจัดตั้ง
ศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นในทองที่ตําบลสันกลาง
เปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน โดยไดรวบรวมแนวทางการ
ดําเนินงานและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยรับเรื่องรองเรียน
ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และเกิดประโยชนสุขตอพี่นองประชาชน

คําจํากัดความ
ผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

= ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
= ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนใน ชุมชน
เขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
การจัดการขอรองเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล
ผูรองเรียน
= ประชาชนทั่วไป/ ผูมีสวนไดเสียที่ มาติดตอยัง องคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการ
รองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอ
ขอมูล
ชองทางการรับขอ
= ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง
รองเรียน ทางโทรศัพท/ เว็บไซต
เจาหนาที่
= เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
ขอรองเรียน
= แบงเปนประเภทตางๆ เชน
- ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูล
- การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน
- การรองเรียนเกี่ยวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
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หลักทั่วไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน
การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข รองเรียน ในระดับตําบลไดนําแนวทางการดําเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มา
ใช ซึ่งมีสาระสําคัญคือ
1. ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนขาราชการ
(1) เปนเรื่องที่มีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
(2) ความเดือดรอน หรือความเสียหายที่วานั้น เนื่องมาจากเจาหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบลละเลยตอหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทําการไมถูกตองตามขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น กระทําการไมสุจริต หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
2. ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของประชาชน
เปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และไดมารองเรียนหรือรองขอเพื่อใหองคการ
บริหารสวนตําบลสันกลางแกไขปญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณ
อักษร รวมถึงเรื่องรองทุกข รองเรียน ที่สวนราชการอื่นขอใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลางดําเนินการ
แกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ หรือสามารถประสานใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง ดําเนินการตอไปได

แนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
(1) สวนรับเรื่อง ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ จัดทําทะเบียนรับ
เรื่องรองทุกข เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
(2) สวนวิเคราะห ติดตาม และประสานงาน ทําหนาที่ในการวิเคราะหและประเมินเรื่อง
รองทุกข พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน รองทุกขตอผูบริหารและจัดทํารายงานแจงผู
รองเรียนใหทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคํารองเรียน รองทุกข
(3) สวนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ทําหนาที่ใหความ
ชวยเหลือเรื่องสําคัญเรงดวนทั้งเรื่องรองเรียน รองทุกขและขอเสนอแนะ โดยการลงปฏิบัติในพื้นที่ และ
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวมการปฏิบัติ
(4) สวนประชาสัมพันธ ทําหนาที่ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรับ
เรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
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1. การบริหารงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางในรูปของ
คณะกรรมการ มีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธาน หัวหนาสํานักปลัดเปนคณะทํางานและ
เลขานุการ และมีคณะทํางานฯประกอบดวยปลัด รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนตางๆ
2.ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล

สันกลาง
(1) สวนรับเรื่อง เมื่อสวนรับเรื่องไดรับเรื่อง ไดรับขอรองเรียนจากประชาชนทุกชองทาง
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเมื่อรับเรื่องแลวจะดําเนินการ
(1.1) การรับเรื่องทางโทรศัพท หมายเลข 053-770013 จะตอบขอซักถาม
บริการขอมูล ใหคําปรึกษา โดยจะดําเนินการในทันที หรือหากเปนเรื่องยุงยาก ซับซอน ตองใชเวลาในการ
ตรวจสอบ จะดําเนินการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาแลวแตกรณี
(1.2) จัดทําทะเบียนรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ทุกเรื่องและทุกชองทาง รวบรวม
เปนสถิติไวใชประโยชนในการวิเคราะหผลการปฏิบัติทุกระยะ
(1.3) รวบรวมเรื่องรองทุกข รองเรียน สงให สวนวิเคราะหติดตามและ
ประสานงาน
(1.4) สรางเครือขายการทํางานรวมกับสวนราชการ องคการปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน ประชาชน ผูนําชุมชน องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
(1.5) บริหารการประชาสัมพันธ
(1.6) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป
(2) สวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน
(2.1) วิเคราะหและประเมินคาเรื่องรองทุกข รองเรียน
(2.2) จัดลําดับความสําคัญเรงดวน
(2.3) จําแนกเรื่องรองทุกข รองเรียน สงใหสวนปฏิบัติการในพื้นที่หรือแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทางแกไขปญหา
(2.4) เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและแจงผลการดําเนินงานใหผูรองทราบ
(3) สวนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือหนวยเคลื่อนที่เร็ว
(3.1) กรณีเปนเรื่องเรงดวนที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนหรือมี
ผลกระทบตอสังคมสวนรวมหรือพลเมืองดีที่ไดรับผลกระทบจากการชวยเหลือสังคมสวนปฏิบัติการมีหนาที่
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดเจาหนาที่ในลักษณะเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงและ
พิจารณาหาทางแกไขโดยทันที
(3.2) รายงานผูบังคับบัญชา
(3.3) สงเรื่องประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
(4) สวนประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลางผานทางสื่อตางๆ ใหทุกภาคสวนรับทราบ
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3. โครงสรางของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ประกอบดวย 2 งาน
(1) งานอํานวยความเปนธรรมเรื่องราวรองทุกข กลาวโทษและแจงเบาะแสกระทํา
ผิดกฎหมาย
(2) งานอํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
4. องคประกอบของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนประธาน
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนตางๆ เปนกรรมการ
(3) หัวหนาสํานักปลัดเปนเลขานุการ
(4) นักพัฒนาชุมชนและเจาพนักงานธุรการสํานักปลัด เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
รับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน
5.
สันกลาง

ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล

(1)จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน
(2)จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
(3)แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสันกลางทราบ เพื่อความสะดวก
ในการประสานงาน
(1) การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1.1) กรณีรองทุกข รองเรียน ดวยวาจา
(1.1.1) บันทึกขอมูลตามคํารอง และใหผูรองลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน หากผูรองไมยินยอมลงลายมือชื่อ มิใหรับเรื่องทุกข รองเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบ
พรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในคํารอง เวนแตกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางเห็นสมควรเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ จะรับคํารองนั้นไวพิจารณาก็ได
(1.2) กรณีการรองเรียนเปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังนี้
(1.2.1) มีชื่อและที่อยูของผูรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได
(1.2.2) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข รองเรียน พรอมขอเท็จจริง
พฤติการณเกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร
(1.2.3) ใชถอยคําสุภาพ
(1.2.4) มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนการรองทุกขรองเรียนแทนผูอื่น
ตองแนบใบมอบอํานาจดวย
(2) เมื่อศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดรับเรื่อง
รองทุกข รองเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่กําหนดโดยทันทีแลวเสนอเรื่องใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาสั่งการโดยทันที
(3) ใหเจาหนาที่ผูรับเรื่องแจงการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบภายใน 7
วัน ทําการ นับแตวันไดรับเรื่อง โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร อาจเชิญผูรองมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือ
สงเปนหนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

5
(4) นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางวินิจฉัยวาเรื่องรองทุกข รองเรียน ที่ไดรับ
เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานอื่น หรือเปนเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการ
ไวเปนการเฉพาะ ถาเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหพิจารณามอบหมาย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้น ไปดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแกไขปญหาหากเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น ให
จัดสงเรื่องรองทุกข รองเรียนนั้น ใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นดําเนินการตอไปตามอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานนั้น และแจงผูรองทราบดวย หรือหากเปนเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียด
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะแลว ก็ใหแจงผูรองทราบถึงแนวทางการดําเนินการ
ตามที่ระเบียบกฎหมายนั้นๆ กําหนดไว

วิธีดําเนินการ
(1) การพิจารณารับเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1.1) นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจใชดุลยพินิจสั่งการดวยตนเอง หรือมอบหมาย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูพิจารณาวา เรื่องรองทุกข รองเรียนที่ไดรับ เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล หรืออยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น หรือเปนเรื่องที่มีระเบียบ
กฎหมายกําหนดขั้นตอนวิธีการดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ซึ่งควรจะดําเนินการตอเรื่องนั้นอยางไร
(1.2) นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางอาจสงเรื่องรองทุกข รองเรียนที่ไดรับ ให
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองทุกข รองเรียน ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง ทําหนาที่ตาม (1.1)
ก็ได ถาเห็นวาจําเปนหรือจะเกิดประโยชน
(1.3) แนวทางที่นายกองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาไมรับเรื่องรองทุกข
รองเรียน ไดแก
(1.3.1) เปนเรื่องที่ไมปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผูรองไมได
(1.3.2) เปนเรื่องที่แอบอางชื่อผูอื่นเปนผูรอง โดยผูแอบอางมิไดมีสวน
เกี่ยวของในเรื่องที่รองทุกข รองเรียน
(1.3.3) เรื่องที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห ไมระบุพยานหลักฐานหรือกรณี
แวดลอมชัดแจง
(1.3.4) เรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูที่ศาล หรือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เด็ดขาดแลว
(1.3.5) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีมติ
เด็ดขาดแลว
(1.3.6) เรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ
ไวเปนการเฉพาะแลว
(1.3.7) เรื่องไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
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(2) การตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน (กรณีเปนเรื่องที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล)
(2.1) ใหเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของกับเรื่องรองทุกข รองเรียน นั้น
ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริงถาจําเปนเพื่อใหทราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องรองทุกข รองเรียน นั้น อยางชัดเจน เพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
วินิจฉัยตอไป
(2.2) การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของหรือคูกรณี ไดรับ
ทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอยางเพียงพอ รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการโตแยงแสดงพยานหลักฐานอยาง
เพียงพอ กอนที่จะมีคําวินิจฉัยหรือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องที่ตองใชกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองเพื่อมีคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในสวนที่
เกี่ยวของดวย
(2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาขอเท็จจริงที่ตรวจสอบได ปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
โดยใหสอดคลองและครบถวนตามประเด็นขอรองทุกข รองเรียน
(2.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข รองเรียน ของนายกองคการบริหารสวนตําบล
ควรประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาพรอมขอสนับสนุนใน
การใชดุลยพินิจ
(2.5) ใหแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบ ภายใน 5 วัน
ทําการ นับแตวันที่ไดดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ
ระยะเวลาดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1) เรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพื่อการแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
(หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว อาจขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละ
ไมเกิน 3 วัน )
(2) เรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหสงเรื่องนั้นให
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแตวันไดรับเรื่อง (โดยใหหนวยงานนั้นแจงผล
การดําเนินการใหองคการบริหารสวนตําบลทราบดวย เพื่อจะไดแจงผูรองทราบตอไป)

การบันทึกขอรองเรียน
(1) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผูรองเรียน
ที่อยู หมายเลขติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานที่ เกิดเหตุ
(2)
ทุกชองทางที่ มีการรองเรียน เจาหนาที่ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอ
รองเรียน
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การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
- กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผู ครอบครองเอกสารเจาหนาที่ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที
- ขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ไฟฟา
สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความ
เสนอไปยังผู บริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่ เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ
- ขอรองเรียน ที่ไมอยู ในอํานาจความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ให
ดําเนินการประสาน แจงหนวยงานภายนอกที่ เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชัดเจนในการแกไข
ปญหาตอไป
- ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไม
โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไป
ยังหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป

ติดตามการแกไขขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่ เกี่ยวของ รายงานผลใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่ศูนยฯ จะได
แจงผูรองเรียนทราบตอไป

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นป งบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการ
จัดการขอรองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา
องคกรตอไป

จัดทําโดย
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอรโทร 053-770013-4 ตอ 11
โทรสาร 053-770015
เว็บไซต www.sunklangphan.go.th
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เรื่องรองเรียน
คํารองทั่วไป
จดหมายรองเรียน
หนังสือจังหวัด/อําเภอ

แผนผังขั้นตอนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

เรื่องรองเรียน
จากเว็บไซตอบต.

ทะเบียนหนังสือรับหนังสือ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียน
ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

แจกจายใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการ

คํารองทั่วไปสงหนวยงานโดยตรง

คํารองทั่วไป
-ดําเนินการแกไขปญหารายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ และแจงผลใหผู
รองทราบตามวิธีที่เหมาะสม

คํารอง/หนังสือที่ตองพิจารณา/ขอความ
เห็นชอบใหสงผานระบบธุรการปกติ

คํารองที่ตองพิจารณาวินิจฉัยและ
ขอความเห็นชอบ
-เสนอตามลําดับขั้น
-ดําเนินการแกไข
-รายงานผลผูบังคับบัญชาทราบ
-แจงผูรองเปนหนังสือเพื่อทราบ

ภาคผนวก

