คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
โทร. 0-4493-8820
http://www.dannok.go.th

คานา
คูม่ ือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ
จัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ทั้งในเรื่องร้องเรียน
ทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุก
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้
บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ
การอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่า
เสมอ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ขอบเขต
1. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
2. กรณีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บทที่ 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
คากาจัดความ
ช่องทางการร้องเรียน
บทที่ 3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คาสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มการร้องทุกข์
การกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความ
จำเป็นมีการ ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบ
สนองความ ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการเสมอสม่าเสมอ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency
Assessment (ITA) โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการ
บูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก เพื่อเป็น
กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการ
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก มีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิ
ภาพ
๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ทราบกระบวนการ
๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้อง
เรียนที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของศูนย์ดารงธรรมอาเภอด่านขุนทด และศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งเป็น
ศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อ
เสนอแนะของประชาชน
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3. การแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบประจาศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการในด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ โดยได้มีคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ที่
234/๒๕61เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ
จัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่อง ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดังนี้
1. นางสาววัชราภรณ์ เชื้อขุนทด นักจัดการงานทั่วไป
2. นางสาวอุษา นนท์ขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ
โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
2. ปรับปรุงเอกสารคำขอในกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการ
กรอกเอกสาร
3. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ
4. แจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ 7 ภายในวัน
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่อง
เสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโดยทันที

4. ขอบเขต
1. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
1.1 ยื่นคาร้องด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มคาร้องทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
1.2 ยื่นคาร้องส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก หรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก เลขที่ 70/3 หมู่ที่ 4 ตาบลด่านนอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30210 วงเล็บมุมซอง “แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์”
1.3 ยื่นคาร้องทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก : www.dannok.go.th
โดยเข้าไปในช่องรับเรื่องร้องเรียน แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความ
สะดวกในการประสานติดต่อกลับ
1.4 ยื่นคาร้องผ่านทางโทรศัพท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก โทรศัพท์มือถือ
084-6051233 หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก 090-5061985 โทรศัพท์ที่ทางาน
0-4493-8820
1.5 ยื่นคาร้องด้วยตนเองโดยหย่อนลงในกล่องรับฟังความคิดเห็น รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก โดยในคาร้องต้องระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้อง พร้อมกับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับไปยังผู้ร้อง
1.6 ยื่นคาร้องผ่านตู้ ปณ. 14 อาเภอด่านขุนทด
/หลักเกณฑ์ในการ...

-3หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน
1. ใช้ถ้อยคาหรือข้อความที่สุภาพ และต้องประกอบด้วย
- วัน เดือน ปี
- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
- ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือด
ร้อนหรือเสียหาย ต้องการให้แก้ไข ดาเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานได้ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนได้
- ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ
บุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การใช้บริการร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง
ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย
4. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่สานักงาน หรือหน่วยงานด้านการประเมินคุณภาพภายนอกทีอยู่ภายใต้การดูแลของ
สานักงาน
5. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้สานักงานช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบหรือภารกิจของสานักงานโดยตรง
6. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการ
ดาเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ 1 นั้น ให้ยุติเรื่อง
และเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
7. ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
- ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อ
ที่ 1 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
- ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี
คาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดแล้ว
- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
- ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดาเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มี
ข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว อย่างเช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.), สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่อง เฉพาะกรณี
การพิจารณาในการกาหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาในการกาหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้
/ข้อมูลผู้ร้อง...

-4ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็น
ความลับทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย
- กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้อง จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจาก
เรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้ง กล่าวหาให้ได้รับความเดือด
ร้อนและเสียหายได้
- เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
- กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคาร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน
หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น ๆ
กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบ เมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอ
รับบริการต้องการทราบ และดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็น
ผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายใน 1 – 2 วัน
- กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดาเนินการ
รับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
ภายใน 1 – 2 วัน
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต,ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการ
ติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้อง ภายใน 7 วันให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการบริหารส่วนตาบลด่านนอก โทรศัพท์
0-4493-8820
กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
2.2 ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
2.3 แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อานวยการกองคลัง เพื่อเสนอ
เรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาความเห็น
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูล
กับผูข้ อรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ขอรับบริการ
ถือว่ายุติ
- กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่ง
ต่อ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายใน 1 – 2 วัน
/กรณีข้อร้องเรียน...

-5- กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการรอการติด
ต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกีย่ ว
ข้องภายใน 7 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
โทรศัพท์ 0-4493-8820

5. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก เลขที่ 70/3 หมู่ที่ 4 ตาบลด่านนอก
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

6. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

บทที่ 2
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
คากาจัดความ

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป ผู้รับบริการ

ประกอบด้วย
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน
หน่วยงานในกากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราว และผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้ง
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทาง
อ้อม จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านเขตตาบลด่านนอก
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้
ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ
ด้วยตนเอง/ร้องเรียนทางไปรษณีย์/เว็บไซต์/โทรศัพท์/กล่องรับฟังความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อร้องเรียน หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น
- ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คาชมเชย
สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
คาร้องเรียน หมายถึง คำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ หรือระบบการรับคาร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือ
มีนัยสาคัญที่เชื่อถือได้
การดาเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆ มาเพื่อทราบหรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่
/การจัดการ...

-7การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียน
ที่ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำเนินงาน
ช่องทางการร้องเรียน
ผ่านทางสำนักงานปลัด อบต.
1) ยื่นโดยตรง (ยื่นคาร้องด้วยตนเองที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก)
2) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
3) เว็บไซต์ www.dannok.go.th/รับเรื่องร้องเรียน
4) ผ่านทางโทรศัพท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก โทรศัพท์มือถือ
084-6051233 หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก โทรศัพท์มือถือ 090-5061985
โทรศัพท์ที่ทางาน 0-4493-8820
5) กล่องรับฟังความคิดเห็น/รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
6) ผ่านตู้ ปณ. 14 อาเภอด่านขุนทด

บทที่ 3
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
2. ร้องเรียนทางไปรษณีย์
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ตรวจสอบความถูกต้อง

3. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
www.dannok.go.th
4. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

บันทึกเสนอผู้บริหาร

5. ร้องเรียนทางกล่องรับฟังความคิดเห็น
6. ร้องเรียนผ่านตู้ ปณ. 14 อาเภอด่านขุนทด

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบภายใน 7 วัน

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติเรื่องแจ้งผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ให้อาเภอด่านขุนทดทราบ

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัติ
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
1. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกทราบ เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมี
ข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินการรับ
ช่องทาง
ข้อร้องเรียนเพือ่ ประสาน หมายเหตุ
หาทางแก้ไข
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สานักงานองค์การ ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1 – 2 วันทาการ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก
ไปรษณีย์ปกติ
ทุกวัน
ภายใน 1 – 2 วันทาการ
(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
เว็บไซต์ www.dannok.go.th/รับเรื่อง
ทุกวัน
ภายใน 1 – 2 วันทาการ
ร้องเรียน
ผ่านทางโทรศัพท์
ทุกวัน
ภายใน 1 – 2 วันทาการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
โทรศัพท์มือถือ 092-891-9583 หรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
โทรศัพท์มือถือ 090-5061985
โทรศัพท์ที่ทางาน 0-4493-8820
กล่องรับฟังความคิดเห็น/รับเรื่อง
ทุกวัน
ภายใน 1 – 2 วันทาการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ตู้ ปณ. 14 อาเภอด่านขุนทด
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ภายใน 1 – 2 วันทาการ
ความถีใ่ นการ
ตรวจสอบช่องทาง

การบันทึกข้อร้องเรียน
1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
2. ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
1. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
/2. ข้อร้องเรียน...

-102. ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น
ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น การจัดทาบันทึกข้อความเสนอ
ไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ให้ดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป
4. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน 5 วันทาการ เพื่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
การรายงานหรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายงานผลความคืบหน้าหรือ
ผลการดาเนินการตามคาร้องให้ผู้ร้องทราบภายใน 7 วัน นับถัดจากวันรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. โดยทาเป็นหนังสือแจ้งผู้ร้องตามที่อยู่ที่เขียนไว้ในคาร้องพร้อมลงทะเบียนตอบรับ หรือ
2. รายงานผ่านโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ร้องกรอกข้อมูลไว้ในคาร้อง แล้วทาบันทึก
รายงานผลการแจ้งผู้ร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งชั้น
การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
1. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
2. ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัด
การข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร
ต่อไป
มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด กรณีได้รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ดาเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายใน
45 วัน
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการร้องทุกข์, แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการตามคาร้อง
จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
-หมายเลขโทรศัพท์ 0-4493-8820
-หมายเลขโทรสาร 0-4493-8820
-เว็บไซต์ www.dannok.go.th

