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คานา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กร (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัด
จ้าง) การดาเนินการเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้
ร้อง จาเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เอกสาร
ฉบับนี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูล /เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมี
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง และ
พัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความ
ผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการ
ให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ
อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ และ
ความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นต้องมีขั้นตอน /กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
มิถุนายน ๒๕๖๓
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
คาจากัดความ
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการเข้าถึงบริการ
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การบันทึกข้อร้องเรียน
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ตารางขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
การให้บริการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การส่งต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
มาตรฐานงานการรับและการตอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาและการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ระบบการติดตามและประเมินผล เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การรวบรวมข้อมูล
การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
มาตรฐานงาน
ประโยชน์ที่ได้รับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
จัดทาโดย
ภาคผนวก
-แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)
(แบบคาร้องเรียน ๑)
แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ได้รับความเดือดร้อน
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-แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (ทางโทรศัพท์)
(แบบคาร้องเรียน 2)
แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน
(ตอบข้อร้องเรียน 1)
แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน
(ตอบข้อร้องเรียน 2)
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนทางเว็บไซต์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
คาสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
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คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้
ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาบันทึกตกลงความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งกาหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย
มุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทางสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน /ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียน
ทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ) ขององค์การบริหารส่วน ตาบลแหลมบัว เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางใน
การปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัวใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราว
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วน ตาบลแหลมบัว มีขั้นตอน /
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วน ตาบลแหลมบัว ทราบ
กระบวนการ
๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่
กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด
และให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแหลมบัว อยู่ภายใต้กากับดูแลของศูนย์ดารงธรรมอาเภอนครชัยศรี และศูนย์ดารงธรรมจังหวัด นครปฐม
จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน
6. เพื่อให้การจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
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3. คาจากัดความ
คาร้องเรียน หมายถึง คาหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
หรือระบบการรับคาร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสาคัญที่
เชื่อถือได้
การดาเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มา
เพื่อทราบ หรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
ให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดาเนินงาน
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
ผู้รับบริการ ประกอบด้วย
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ /เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน
** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงาน
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจาก
การดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดาเนินงาน
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง
ข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแหลมบัวผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน /การให้ข้อเสนอแนะ /การให้
ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/ การร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ อีเมล/ เฟซบุ๊ก
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อร้องเรียน หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภท คือ เช่น
1. ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจหน้าที่
๒. การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
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4. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัดทุกข์
บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว
ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน ตาบลแหลมบัว จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งใน
กรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้
ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

5. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

6. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งในกรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังนี้
6.1 กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับการบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
2 ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับการบริการ
3 แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับการบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย ขออนุมัติ/อนุญาต ขอ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
4 ดาเนินการให้คาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้รับการบริการ
5 เจ้าหน้าที่ดาเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้รับการบริการ
-กรณีร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ /ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับการบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
-กรณีขออนุมัติ /ขออนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ /ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการต้องการทราบ
และดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักปลัดหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน
-กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ
การบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับการบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้
และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน
-กรณีขออนุมัติ /อนุญาต,ข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์ / แจ้งเบาะแสให้ผู้รับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถ
ติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้
ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว โทรศัพท์ 034-987089
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6.2 กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับการบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
2 ดาเนินการบันทึกข้อมูลผู้ขอรับการบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับการบริการจากเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อานวยการกองคลังเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นพิจารณาความเห็น
-กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ /ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับการ
บริการในเรื่องที่ผู้ขอรับการบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
-กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมบัว จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับการบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับการบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจะดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไปภายใน 1-2 วัน
-กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถ
ติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อ
กลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
6.3 ขั้นตอนการดาเนินงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน
๑ จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน
๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
6.4 การร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. เรื่องร้องเรียนที่เป็นอักษรผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หนังสือ หรือสื่อ
อิเล็คทรอนิคส์ อีเมล เฟสบุก เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน ตาบลแหลมบัว ติดต่อด้วยตนเอง และจากหน่วยงาน
อื่นๆ ดาเนินการรับเรื่องตามระบบสารบรรณ
๒. เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ประชาชนร้องเรียนทางโทรศัพท์หรือมาติดต่อด้วย
ตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนบางรา ยไม่
ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด
- รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการร้องเรียนเรื่องอะไร
เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด รายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทุก
หน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น เพื่ออานวยความสะดวกและไม่ทา
ให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการ หากไม่ได้
รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันทาการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

หน้า 8

6.5 ช่องทางการเข้าถึงบริการ
(๑) โทรศัพท์สายด่วนตลอด ๒๔ ช.ม. (โดยตรงของนายก 081-3783364/ปลัด 081-9414494 )
(๒) โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว หมายเลข 034-987089
(๓) มาแจ้งด้วยตัวเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
(4) ส่งจดหมายมาที่ ทาการองค์การบริหารส่วน ตาบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตาบลแหลมบัว อาเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
(5) ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น อบต.แหลมบัว(ไม่ต้องติดแสตมป์)
(6) เว็บไซต์ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว www.laembua.go.th
(7) ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ก ชื่อ อบต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นครปฐม
(8) ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านอีเมล laembua1892@gmail.com

7. ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
7.1 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- กรณีร้องเรียนทางไปรษณีย์/ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
(๑) อ่านเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยละเอียด
(๒) สรุปประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยย่อ แล้วจัดทาบันทึกข้อความแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตามลาดับ
(๓) ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพร้อมทั้งกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานให้
ทราบภายใน ๗ วันทาการ
(๔) ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังกล่าวผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ง แฟกซ์ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการทันที
- กรณีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์มาด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
(๑) สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ให้มีสาระสาคัญพอสมควรประกอบไปด้วย ชื่อและที่
อยู่ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
(๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียนร้องทุกข์ พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร หรือความเห็น ความ
ต้องการ ข้อเสนอแนะ ต่างๆ และให้ลงลายมือชื่อของผู้ร้อง
(๓) ถ้าเป็นการร้องเรียนร้องทุกข์แทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอานาจด้วย /หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงชื่อ มิให้รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคาร้อง
(๔) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ โดยย่อแล้วจัดทาบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
(๕) ส่งหนังสือการลงชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพร้อมทั้งกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันทาการ
(๖) แจ้งผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าว ให้ผู้ร้องทราบทันที หรือภายใน 15 วันทาการ
- กรณีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์/และร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
(๑) สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
(๒) สอบถามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้น
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
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(๓) ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่กล่าวหาผู้อื่นจะต้องสอบถามผู้ร้องให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจน
หากผู้ร้องมีข้อมูลเป็นเอกสารขอให้ส่งเอกสารมาเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ก็ได้
(๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ว่าสามารถดาเนินการต่อได้หรือไม่ ถ้าดาเนินการได้จะประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ทันที และหากได้รับคาตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป
(๕) บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ศูนย์ดารงธรรมกาหนดไว้ หากผู้ร้องไม่ยินยอมให้ข้อมูล มิให้รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล /นิติบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้อง มิให้เกิดปัญหาการกลั่นแกล้ง
และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
(๖) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้อง /ร้องทุกข์ โดยย่อเพื่อจัดทาบันทึกข้อความและหนังสือบันทึกข้อความแทนการ
ลงชื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
(๗) ส่งหนังสือแทนการลงชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพร้อมทั้งกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
ผลการดาเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันทาการ
(๘) แจ้งผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งแฟกซ์ หรือทางโทรศัพท์
แล้วแต่กรณี ให้ผู้ร้องทราบทันที หรือภายใน15 วันทาการ
7.2 การบันทึกข้อร้องเรียน
-กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
- ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

8. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ จานวน ๙ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์เรื่อง แยกเป็น ๒ กรณี (๑) กรณีลักษณะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นบัตรสนเท่ห์ (ไม่มีชื่อ สกุลผู้ร้องไม่มีที่อยู่ผู้ร้อง หรือข้อมูลอื่นๆที่สามารถติดต่อได้ ไม่มีพยานหลักฐานหรือแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน
ตลอดจนไม่สามารถชี้พยานบุคคลได้แน่นอน) ให้เสนอผู้บังคับบัญชาไม่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาและจาหน่ายออกจาก
สาระบบ (๒) กรณีไม่ใช่บัตรสนเท่ห์ ให้ดาเนินการตามวิธีการรับเรื่องข้างต้น
ขั้นตอนที่ ๓ การส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจดรายชื่อผู้รับเรื่องไว้
ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดาเนินการโดยให้มีสาระสาคัญดังนี้ (๑) มูลเหตุของปัญหา
(๒) การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (๓) แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา (๔) ผลการชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ
(๕) ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ ๕ ครบกาหนดรายงานแล้ว หน่วยงานไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ส่งหนังสือแจ้งเตือน
ครั้งที่ ๑ ถึงหน่วยงาน ให้รายงานภายใน ๕ วันทาการ
ขั้นตอนที่ ๖ ครบกาหนดแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว ยังไม่ได้รับรายงาน ให้แจ้งเตือนครั้งที่ ๒ ถึงหน่วยงาน ให้รายงาน
ภายใน ๓ วันทาการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
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ขั้นตอนที่ ๗ ครบกาหนดแจ้งเตือนครั้งที่ ๒ แล้วยังไม่ได้รับรายงานให้รายงาน นายกองค์การบริหารส่วน ตาบล
แหลมบัว เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ขั้นตอนที่ ๘ การสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ ๔ ให้ดาเนินการ
จัดทาบันทึกข้อความสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
- ยุติเรื่อง จัดเก็บในแฟ้มพร้อมทั้งบันทึก
- ไม่ยุติ เสนอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 9 ดาเนินการแจ้งผลดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบ
ตารางขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลาดับ

รายละเอียด

ขั้นตอนที่ ๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์เรื่อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

นิติกร

7 วันทาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕ วันทาการ
๓ วันทาการ
๑ วันทาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗ วันทาการ

นิติกร

15 วันทาการ

นิติกร

ขั้นตอนที่ ๓ การส่งหนังสือหรือบันทึกข้อความแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์
ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ แล้วรายงานให้ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมบัวกรณีเป็นเรื่องร้ายแรง 3 วัน กรณีเป็นเรื่อง
ซับซ้อน 5 วัน
ขั้นตอนที่ ๕ แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ให้รายงานภายใน ๕ วันทาการ
ขั้นตอนที่ ๖ แจ้งเตือนครั้งที่ ๒ ให้รายงานภายใน ๓ วันทาการ
ขั้นตอนที่ ๗ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รายงานผลการดาเนินการ ให้
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัวเพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป
ขั้นตอนที่ ๘ สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อได้รับแจ้งผลการ
ดาเนินการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรและแนวทางแก้ไข
ขั้นตอนที่ 9 แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

นิติกร
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
ตาบลแหลมบัว
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
081-3783364
034-987089

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
(๑๕ วัน)

ยุติ

๔. ร้องเรียนทาง Facebookหรือเพจ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
๕. ร้องเรียนทาง E mail
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
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8.1 การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดย
มีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้

ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียน /
ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา

ร้องเรียนด้วยตนเอง

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน

ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
www.laembua.go.th

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ (เบอร์ อบต./สาย
ด่วนนายก/สายด่วนปลัด)

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน

ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วน ทุกวัน
ตาบลแหลมบัว

ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนทางอีเมล
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

หมายเหตุ
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8.2 การให้บริการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนผ่านช่องทาง
วาจา โทรศัพท์/หนังสือ จดหมาย โทรสาร / เว็บไซต์ อีเมล เฟซบุ๊ก /วิทยุ โทรทัศน์

ลงทะเบียนรับเรื่อง
และพิจารณาประเด็นเรื่องร้องเรียน
๑ วันทาการ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจข้อเท็จจริง
และหาสาเหตุที่เกิดเรื่องร้องเรียน

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

กรณีร้ายแรง/ซับซ้อน
ไม่สามารถรายงานผลได้ภายใน 15 วันทาการ
ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานเป็นระยะๆ
(ผู้ร้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้)

รายงานผลภายใน 3/5 วันทาการ
หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานทุก 7 วัน

กรณีทั่วไป
รายงานผลไม่เกิน 15 วันทาการ

ตอบผู้ร้องเรียน
(ผู้ร้องที่ให้ที่อยู่ชัดเจนติดต่อกลับได้)

งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
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8.3 การส่งต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องเรียนจะลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์และพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของประเด็นที่ร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบ และอยู่ในอานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่ว น
ตาบลแหลมบัวที่สามารถดาเนินการได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดจะทาหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ วันทาการ หลังจากได้รับแจ้งเพื่อให้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้นจะทาบันทึกเรื่อง
ไว้ในฐานข้อมูลและสาเนาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
8.4 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นลาดับแรกโดยเร่งตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ปัญหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก และแจ้งผลการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป หรือภายใน ๑๕ วันทาการ ยกเว้นเรื่องร้องเรียน ๒
กรณี ได้แก่
- กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบในวงกว้างหรือส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนตาบล แหลมบัว ต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลภายใน
๓ วัน ทาการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้รายงานทุกๆ ๕ วัน
- กรณีซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย
ซึ่งอาจใช้เวลาในการดาเนินการเกินกว่า 5 วันทาการ ต้องแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
เป็นระยะๆ
8.5 มาตรฐานงานการรับและการตอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นเพื่อ
อานวยความสะดวกและไม่ทาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ
จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการดาเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันทาการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นอันดับแรกโดยเร่ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานผลการดาเนินการให้งานรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบล แหลมบัว ทราบตามเวลาที่กาหนด เพื่องานรับเรื่องราวร้องเรียน /ร้อง
ทุกข์เก็บรวบรวมสรุปผลการดาเนินการ ซึ่งบางเรื่องงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมบัวจะพิจารณาทาหนังสือตอบผู้ร้องเรียนเองแล้วแต่กรณี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งให้งานรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาที่กาหนด อย่างน้อย ๑ วันทาการ (กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แจ้งตอบ ผู้ร้องเรียนแล้ว หรือผู้ร้องเรียนไม่แจ้งที่อยู่หรือไม่สามารถติดต่อได้จะทาการเก็บรวบรวมเรื่อง ) และ
บันทึกลงในฐานข้อมูล พร้อมทั้งสาเนาผลการดาเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
8.6 การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาและการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
- ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า
สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทาบันทึกข้อความเสนอไปยัง
ผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
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- ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัวให้ดาเนินการ
ประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
- ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
8.7 การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทาการ เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
8.8 ระบบการติดตามและประเมินผล เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ไม่ชี้แจงผลการดาเนินงานภายในระยะเวลาที่กาหนด
งานรับเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์จะติดตามเรื่องทางโทรศัพท์ หรือตามด้วยตนเอง และหากไม่ได้รับการ
ตอบสนองจะรายงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล แหลมบัว เพื่อสั่งการต่อไป งานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัวจะติดตามผลการนาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์นั้น ไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
หรือการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ หากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะประชุมหารือร่วมกัน
หรือนาเรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณาในการประชุมต่อไป
8.9 การรวบรวมข้อมูล
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบล แหลมบัว จะรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน /ร้อง
ทุกข์ คาชี้แจงของหน่วยงาน จัดทาสรุปผลการดาเนินการข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอ
ผู้บริหารและทุกหน่วยงานเพื่อทราบเป็นประจาทุกเรื่องที่ร้องเรียน
8.10 การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
- ให้รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบ
- ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน /ร้อง
ทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป

9 มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทาการ

10 ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมบัวรวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างประชาชนในพื้นที่และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

หน้า 16

11 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. นิติกร โทร 034-987089 / 062-6562442
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 081-7038757
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สานักงานปลัด โทร 089-6159836

12 แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์

13 จัดทาโดย
คณะกรรมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน สาหรับเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
- หมายเลขโทรศัพท์ 034-987089
- หมายเลขโทรสาร 034-987089
- ทางเว็บไซต์ : www.leambua.go.th

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

หน้า 17

ภาคผนวก

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

หน้า 18

แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)

(แบบคาร้องเรียน ๑)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ................
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
ข้าพเจ้า....................................................อายุ..............ปี บ้านเลขที่ ..................หมูที่.............ตาบล...................................
อาเภอ…………......................... จังหวัด.................................. โทรศัพท์.......................................อาชีพ..................................................
ตาแหน่ง.......................................ถือบัตร........................................................................เลขที่............................................................
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ………………………………………………………...
ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาดังนี…้ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะ
พึงมีโดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่

๑) ................................................................................................................................................. จานวน............ชุด
๒) ................................................................................................................................................. จานวน............ชุด
๓) ................................................................................................................................................. จานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ................................................ผู้ยื่นคาร้องทุกข์/ร้องเรียน
(...................................................)

ความเห็น
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
(นางนิตยา สุนทรศารทูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

(ลงชื่อ)……………….……………………….ผู้รับคาร้องทุกข์/ร้องเรียน
(……………………………..……………..)
คาสั่ง
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
( นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

หน้า 19

แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ได้รับความเดือดร้อน

แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ทางโทรศัพท์)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

(แบบคาร้องเรียน 2)

หน้า 20

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ................
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
ข้าพเจ้า..............................................................อายุ...........ปี บ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ ............ตาบล...............................
อาเภอ…………............จังหวัด........................โทรศัพท์.......................................อาชีพ.......................ตาแหน่ง.......................................
ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัวพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาดังนี…้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โดยขออ้าง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริง และ จนท.ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคา
ร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้
ลงชื่อ……………………..………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง
(.......................................................)
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ...............
เวลา........................................

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

หน้า 21

แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ นฐ 79201 (เรื่องร้องเรียน) /...............
เลขที่ 18/9

(ตอบข้อร้องเรียน 1)
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
หมู่ที่ 2 ตาบลแหลมบัว
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

วันที่…..........เดือน.............................. พ.ศ. ..............
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรียน ………………………………………………………………..
ตามที่ ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องรองเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
โดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์ ( ) อื่นๆ ……………………………………………………………..
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง.................................................................................................………………………………...
…………………………………………………………………………………………… นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัวได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียนรับเรื่อง
เลขรับที่ ..........................................ลงวันที่ ......................................................และองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัวได้พิจารณา
เรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
(
)
เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมบัว
และได้มอบหมาย
ให้……………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
(
)
เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมบัว และได้จัดส่งเรื่อง
ให้ ........................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปแล้ว
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตามกฎหมาย........................................
.............................................................จึงขอให้ท่านดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานปลัด อบต.
งานกฎหมายและคดี (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร./โทรสาร. ๐34-987089

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

หน้า 22

แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

(ตอบข้อร้องเรียน 2)

ที่ นฐ 79201 (เรื่องร้องเรียน) /...............
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
เลขที่ 18/9หมู่ที่ 2 ตาบลแหลมบัว
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

วันที่…........เดือน............................พ.ศ. ............
เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
อ้างถึง หนังสือ องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว ที่ นฐ 79201 /...................ลงวันที.่ .........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. .............................................................................................................................................................................
๒. .................................................................................................................................................................................................................
๓. .................................................................................................................................................................................................................
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
ท่านตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว ได้รับแจ้งผลการดาเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่
ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า……………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานปลัด อบต.
งานกฎหมายและคดี (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร./โทรสาร. ๐34-987089

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

หน้า 23

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนทางเว็บไซต์
๑. เข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์ : www.laembua.go.th

๒. เลื่อนลงมาที่เมนูหลัก มุมซ้ายมือ
๓. เลือกเมนูรับเรื่องร้องเรียน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

หน้า 24

๔. พิมพ์ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/อีเมล/หัวข้อ (เกี่ยวกับเรื่องใดพอสังเขป)
๕. พิมพ์รายละเอียด ข้อความที่ประสงค์จะร้องทุกข์
๖. หากมีหลักฐาน ให้แนบไฟล์ประกอบด้วย
เสร็จแล้วกดปุ่มส่งเมล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว

หน้า 25

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
ที่ 281/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนและคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
***********************
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การ
จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
องค์กรจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดารงธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ นครชัยศรี และศูนย์ดารงธรรมจังหวัด นครปฐม จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ใน การรับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร การให้คาปรึกษารับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
เพื่อให้การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน /ร้องทุกข์ และการบริการประชาชนอื่นๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง
ร้องเรียนและคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกอบด้วย
1.นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
ประธานกรรมการ
2.ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
กรรมการ
3.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
กรรมการ
4.หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
5.ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
6.ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
7.ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กรรมการ
8.ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
กรรมการ
9.นิติกร
กรรมการ/เลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดเป็นคู่มือ การปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียน (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ) และคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว สาหรับเจ้าหน้าที่เพี่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

( นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
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คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
ที่ 282/2563
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
---------------------------------------------ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัวที่ 281 /2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาคู่มือ การปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน และคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมบัว
เพื่อให้บริการสาธารณะบรรเทาทุกข์บารุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอานาจหน้าที่ และโดยที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมบัว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จานวน 8 หมู่บ้านใน
เขตตาบลแหลมบัว ซึ่งได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการ
อานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน /ร้อง
ทุกข์” ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม พร้อมจัดวางกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น ณ จุดบริการประชาชน/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในที่ทาการ องค์การบริหารส่วน ตาบลแหลมบัว และ
ขอแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
1.ปลัดองค์การบริหารส่วน ตาบลแหลมบัว เป็นประธานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ และเร่งรัดการ
ให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน ตาบลแหลมบัว เกี่ยวกับ
คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง และเรื่องที่ผู้
มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง
2.หัวหน้าสานักปลัด เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์ /ร้องเรียนการทุจริต และเร่งรัดการให้
ความช่วยเหลือ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต ของสานักงานปลัด และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลย
พินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่ /เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสานักปลัด
3. ผู้อานวยการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ /ร้องเรียนการทุจริต และเร่งรัดการ
ให้ความช่วยเหลือ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต ของกองช่าง และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลยพินิจ
แล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
4.ผู้อานวยการกองคลัง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์ /ร้องเรียนการทุจริต และเร่งรัดการ
ให้ความช่วยเหลือ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต ของกองคลัง และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลยพินิจ
แล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีนักวิชาการการเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นเจ้าหน้าที่ /เลขานุการ
ช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
5.ผู้อานวยการกอง สวัสดิการสังคม เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์ /ร้องเรียนการทุจริต
และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตของกองสวัสดิการสังคมและเรื่องที่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
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ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีนักพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าหน้าที่ /เลขานุการช่วยเหลือ และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม
6.ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์ /
ร้องเรียนการทุจริต และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือ เรื่อง ร้องเรียน /ร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต ของกอง
การศึกษาฯ และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง
โดยมีนัก วิชาการ เป็นเจ้าหน้าที่ /เลขานุการ
ช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยให้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน ตาบลแหลมบัว มีอานาจหน้าที่และวิธีการ
ดาเนินการ ดังนี้
1.รับเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์ /ร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วทาการประเมิน วิเคราะห์
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2.ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความ ลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลกาหนดแน่นอน
3.ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตาบลแหลมบัว ดาเนินการตามภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องและสามารถขอให้ตัวบุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยคาหรือข้อมูลเอกสารหลักฐานใดๆ
เพื่อ
ประโยชน์สาหรับการนั้นได้
4.กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามคาร้องบางส่วนก็ได้
ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี
5.กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเหนือกว่า
ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนหรือส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการ
สืบสวนเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ
6.ให้พิจารณาดาเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
6.1 กรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
6.2 กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระสาคัญตามคาร้อง
เฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่นาส่งเอกสารคาร้อง
ต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจาเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี
ทั้งนี้ หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย
6.3 กรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ร้องเรียนถึงความ
ไม่โปร่งใส หรือกระทาผิดกฎหมาย
7.รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
8.ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
๑. นางสาวรัตนา ดอนเพ็งไพร ตาแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
2. นายอานาจ มีแสงพันธ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน
3. นางสาวสุนีย์ แคล้วโรคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สานักงานปลัด
โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
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2. ปรับปรุงเอกสารคาขอในกระบวนงานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการกรอกเอกสาร
3. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ
4. แจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบภายใน 15 วัน
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบอย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่
ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว ทราบโดยทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
( นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนและคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
***************************
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การ
จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
องค์กรจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดารงธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ นครชัยศรี และศูนย์ดารงธรรมจังหวัด นครปฐม จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ใน การรับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร การให้คาปรึกษารับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว ได้จัดทาคู่มือ การปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน และคู่มือการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว สาหรับเจ้าหน้าที่ เพี่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านการร้องเรียน ต่อไป
เพื่อให้การจัดทาคู่มือ การปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียน และคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้คู่มือ การปฏิบัติงานดังรายละเอียดตาม
ท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

( นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
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