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คํานํา
คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน /รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัด
จาง) ของเทศบาลตําบลทาสุดจัดทําขึ้น เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและขอเสนอแนะตางๆของเทศบาลตําบลทาสุด ทั้งในเรื่องรองเรียนรองทุกขทั่วไป
ขอเสนอแนะในการทํางาน และรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิด
ความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาใน
การใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับ
การ อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ สม่ําเสมอ ทั้งนี้
การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของผูรับบริการจําเปนตองมีขั้นตอน /กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปน
มาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯเทศบาลตําบลทาสุด

(ก)

สารบัญ
เรื่อง

คํานํา
ก
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯเทศบาลตําบลทาสุด
ขอบเขต
๑. กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป
๒. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
สถานที่ตั้ง
หนาที่ความรับผิดชอบ
บทที่ ๒ ประเด็นที่เกี่ยวของกับการรองเรียน
คําจํากัดความ
ชองทางการรองเรียน
บทที่ ๓ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
บทที่ ๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๗
การแตงตั้งผูรับผิดชอบ
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนของหนวยงาน
การบันทึกขอรองเรียน
๘
การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
ติดตามการแกไขขอรองเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก
แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง) (แบบคํารองเรียน๑)
แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท) (แบบคํารองเรียน.๒)
แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน (ตอบขอรองเรียน ๑)
แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน (ตอบขอรองเรียน ๒)

(ข)

หนา
ข
๑

๒
๓
๔
๕
๖

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

บทที่ ๑
บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ลดขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให
ทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการ
ประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ
ประกอบกับหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร
๐๐๒๓.๖/๕๑๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดแจงใหเจาหนาที่รับผิดชอบเขารวมการประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
Integrity and Transparency
Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยอําเภอเมืองเชียงรายไดแจงในที่ประชุมฯวา สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย
โดยใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนหนวยงานในการจัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล โดยจะมีประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงราย ทั้งหมด ๓ ดาน คือ ๑) ประเมินจากบุคคลในองคกร
๒) ประเมินจากบุคคลภายนอกองคกร ๓) ประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ
เพื่อใหการประเมินดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย เทศบาลตําบลทาสุด จึงไดจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานดานการรองเรียน /รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง ) ของเทศบาลตําบล
ทาสุด เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลทาสุด
๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
๑. เพื่อใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาสุดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวรองเรียน
รองทุกข หรือใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนรองทุกขและขอเสนอแนะตางๆของเทศบาลตําบลทาสุด มี
ขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลทาสุดทราบกระบวนการ
๕. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ ขอรองเรียน ที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ

๓. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและขอเสนอแนะตางๆเทศบาลตําบลทาสุด

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกองคกร จัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถิ่น โดยใหศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลทาสุด อยูภายใตกํากับดูแลของ
ศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองเชียงราย และศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงราย จัดตั้งเพื่อเปนศูนยในการรับเรื่องราวรอง
ทุกข ใหบริการดานขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการ และ ขอเสนอแนะตางๆของประชาชน

-๒-

๔. ขอบเขต

ศูนยบริการ

๑.กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป
๑.๑. สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
๑.๒. ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก

๑.๓. แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน ปรึกษากฎหมาย , ขอ
อนุมัติ/อนุญาต , ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
๑.๔. ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับ
บริการ
๑.๕. เจาหนาที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ
กรณีขอรองเรียนทั่วไป เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ /ที่ปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการใน
เรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการนั้นถือวายุติ
- กรณีขออนุมัติ /อนุญาต เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับ
บริการตองการทราบ และดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสํานักงานปลัด หรือหนวยงานผูรับผิดชอบ เปนผู
พิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอรองเรียน /รองทุกข /แจงเบาะแส เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาสุด จะใหขอมูลกับผู
ขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และ
หัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขออนุมัติ /อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข /แจงเบาะแสใหผูขอรับการบริการ รอการติดตอ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
๑๕ วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯ เทศบาลตําบลทาสุด โทรศัพท ๐๕๓-๗๐๖๐๑๗ ตอ ๑๐๘

๒. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
๒.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
๒.๒ ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก
เจาหนาที่รับผิดชอบ
๒.๓ แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอานวยการกองคลัง เพื่อเสนอ
เรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็น
- กรณีมีขอรองเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ /ที่ปรึกษากฎหมายจะให ขอมูล
กับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ
- กรณีมีขอรองเรียน/รองทุกข /แจงเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลทาสุด จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตอไป ภายใน ๑-๒ วัน

-๓- กรณีมีขอรองเรียน/รองทุกข /แจงเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจาง ใหผูขอรับการบริการ รอการติดตอ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของภาย
ใน ๑๕ วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯเทศบาลตําบลทาสุด โทรศัพท ๐๕๓-๗87483

๕. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทาสุด เลขที่ 389 หมูที่ 10 บานแมขาวตมทาสุด ตําบลทาสุด
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๖. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับ
เรื่องปญหาความตองการ และขอเสนอแนะตางๆของประชาชน

-๔-

บทที่ ๒
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการรองเรียน
๗. คําจํากัดความ
ผูรับบริการ

หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผูรับบริการ ประกอบดวย
- หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล
* หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึงองคกรอิสระ องคการ
มหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐและหนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
** เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
และผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด
รวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
- บุคคล/หนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานของรัฐ
- ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส
- ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย
- ผูคากับหนวยงานของรัฐ
- ผูมีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง
ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางออมจากการ
ดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนใน ชุมชน/หมูบานเขตตําบลทาสุด
การจัดการขอรองเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง
ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล
ผูรองเรียน หมายถึง

ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ /

ประชาชนทั่วไป / ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียนเทศบาล
ตําบลทาสุด ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุมการรองเรียน /การให
ขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล

ชองทางการรับขอรองเรียน หมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง รองเรียน
ทางโทรศัพท/ เว็บไซต/ Face Book/ Line
เจาหนาที่ หมายถึง
ขอรองเรียน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
หมายถึง แบงเปนประเภท ๒ ประเภทคือ เชน
๑) ขอรองเรียนทั่วไป เชน เรื่องราวรองทุกขทั่วไป ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย
สอบถามหรือรองขอขอมูล การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน
๒) การรองเรียนเกี่ยวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง

-๕คํารองเรียน

หมายถึง

คําหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข หรือระบบการรับคํารองเรียนเอง มีแหลงที่สามารถตอบสนอง หรือมี
รายละเอียดอยางชัดเจนหรือมีนัยสําคัญที่เชื่อถือได

การดําเนินการเรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ไดรับ ผานชองทางการรองเรียนตางๆ มาเพื่อทราบ
หรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่
การจัดการเรื่องรองเรียน

หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนที่ไดรับให
ไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน

๘. ชองทางการรองเรียน
- สามารถรองเรียน/รองทุกข และขอเสนอแนะตางๆเขามายังศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขฯ
เทศบาลตําบลทาสุด ดังนี้
๑) Bannerรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขหนาเว็บไซดเทศบาลตําบลทาสุด (www.nanglae.go.th)
๒) รองเรียนผานตูแดงประจําหมูบาน/กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/หนังสือ)
๓) ผานทางไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/หนังสือ)
๔) ยื่นดวยตนเองโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/หนังสือ)
๕) สายดวนเทศบาลตําบลทาสุด ๐๕๓-๗๐๖๐๑๗ ตอ ๑๐๘
๖) สายตรงนายกเทศมนตรีตําบลทาสุด โทรศัพท ๐๘๑-๙๖๐๒๔๙๔
๗) Email ของหนวยงาน (www.tasud.net)
๘) รองเรียนทาง Line (ศูนยรับฟงปญหา)
๙)
รองเรียนทาง
Facebookของเทศบาลตําบลทาสุด (
Facebook/
https://www.facebook.com/tasud.subdistrict.municipality/)

-๖-

บทที่ ๓
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข
๑.ดวยตนเอง/จดหมาย/หนังสือ/

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
และขอเสนอแนะ

ตูแดงและตูรับฟงความคิดเห็น

๒.ผานเว็บไซตของเทศบาลตําบลทาสุด
www.tasud.net
ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบ/แกไขขอเท็จจริง

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน
รองทุกขฯเทศบาลตําบลทาสุดทราบ

ยุติ

ยุติเรื่องและรายงานผลให
ผูบริหารทราบ

แจงผูรองเรียน/ผูรองทุกข
ทราบ
(ภายใน ๑๕ วัน)
นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข

ไมยุติ

ไมยุติและรายงานผลให
ผูบริหารทราบ/พิจารณาสั่งการ

แจงผูรองเรียน/ผูรองทุกข
ทราบ
(ภายใน ๑๕ วัน )
นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข

๓.รองเรียนทางโทรศัพท เชน สาย
ดวน/สายตรงเทศบาล และสายตรง
นายกเทศมนตรี
๔.รองเรียนผานทาง Face book ,
E-mail และ Line เทศบาลตําบลทาสุด

-๗-

บทที่ ๔
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๙. การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
๑ จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน
๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลทาสุดทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอ
ปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้

ชองทาง
รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลทาสุด

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

ระยะเวลาดําเนินการ รับ
ขอรองเรียนเพื่อประสาน หมายเหตุ
หาทางแกไข

ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน

ภายใน ๑-๒ วันทําการ

-

รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลตําบลทาสุด

ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทําการ

-

รองเรียนทางโทรศัพท
( ๐๕๓ –๗87483 )

ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทําการ

-

รองเรียนทาง Face book

ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทําการ

-

รองเรียน E-mail
และ Line (ศูนยรับฟง ปญหา)

ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทําการ

-

-๘:

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน
๑. กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
๒. ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอรองเรียน

๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
๑. กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ
เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที
๒. ขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ไฟฟา
สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กิ่งไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไป ยัง
ผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. ขอรองเรียน ที่ไมอยูในอํานาจความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสุด ใหดําเนินการ ประสาน
แจงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชัดเจนในการแกไขปญหาตอไป
๔. ขอรองเรียน ที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความ ไม
โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป

๑๓. ติดตามการแกไขขอรองเรียน
- ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบทุก ๆ ๗ วัน

๑๔. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การดําเนินการแกไขขอรองทุกขรองเรียน ใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการใหผูรองทราบทุก ๆ ๗ วัน และรายงานผลการดําเนินการ
ใหผูบริหารทราบภายใน ๑๕ วัน

๑๕. จัดทําโดย
คณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯ เทศบาลตําบลทาสุด
389 หมูที่ 10 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ โทรศัพท ๐๕๓-787483
โทรสาร ๐๕๓-๗๑๖๕๘๘ เว็บไซต www.tasud.net Face Book :
https://www.facebook.com/tasud.subdistrict.municipality/

ภาคผนวก

-๑๐-

แบบคํารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง)

(แบบคํารองเรียน๑)

ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯ
เทศบาลตําบลทาสุด
วันที.่ ........ เดือน.......................... พ.ศ. ........
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลทาสุด
ขาพเจา......................................... อายุ.........ป อยูบานเลขที่............ หมูที่......... ตําบล...................
อําเภอ………… . ............... จังหวัด.......................... โทรศัพท....................................... อาชีพ........................................
ตําแหนง...................................................... ถือบัตร......................................เลขที่.......................................................
ออกโดย.................................................วันออกบัตร........................................บัตรหมดอายุ.......................................
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข กรณีไดรับความเดือดรอนเนื่องจาก...................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ เพื่อใหเทศบาลตําบลทาสุด พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหา ดังนี้
……… . ...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก
๑) ................................................................................................... จํานวน............ชุด
๒) .................................................................................................. จํานวน............ชุด
๓) ................................................................................................... จํานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ..............................................................
(...........................................................)
ผูรองทุกข/รองเรียน
(ลงชื่อ) ............................................................ผูรับคํารอง
(...........................................................)
ตําแหนง.........................................................

-๑๑-

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท)

(แบบคํารองเรียน.๒)
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯ
เทศบาลตําบลทาสุด

วันที.่ ........ เดือน.......................... พ.ศ. ........
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลทาสุด
ขาพเจา......................................... อายุ.........ป อยูบานเลขที่............ หมูที่.......... ตําบล
................... อําเภอ………… . ................ จังหวัด.......................... โทรศัพท....................................... อาชีพ
...........................................ตําแหนง........................................................... ถือบัตร......................................เลขที่
....................................................... ออกโดย...................................................วันออกบัตร...........................................
บัตรหมดอายุ.......................................
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข กรณีไดรับความเดือดรอนเนื่องจาก...................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ เพื่อใหเทศบาลตําบลทาสุด พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหา ดังนี้
……… . ...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก
๑) ................................................................................................... จํานวน............ชุด
๒) .................................................................................................. จํานวน............ชุด
๓) ................................................................................................... จํานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ............................................................เจาหนาที่ผูรับคํารอง
(...........................................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่...........เดือน............................. พ.ศ. ...................
เวลา.............................................

-๑๒-

แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
ที่ ชร ๕๔๗๐๑ (เรื่องรองเรียน) /.......................

(ตอบขอรองเรียน ๑)

สํานักงานเทศบาลตําบลทาสุด
389 หมูที่ 10 ตําบลทาสุด
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
วันที.่ .......เดือน...................... พ.ศ. ...............

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนกรณี.........................................................................................................
เรียน… …………………………………………………………… .
อางถึง หนังสือรองเรียน......................................................................................
ตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯเทศบาลตําบลทาสุด โดยทาง
( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท ( ) อื่นๆ........................................................
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง...................................................................................................
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … นั้น
เทศบาลตําบลทาสุด ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของทานไวแลว ตามทะเบียนรับเรื่อง
เลขรับที่................................ลงวันที่......................................................และเทศบาลตําบลทาสุดไดพิจารณาเรื่องของ
ทานแลวเห็นวา
( ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลทาสุด และไดมอบหมายให............................
....................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ
( ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลทาสุดและไดจัดสงเรื่องให.........................
....................... ....................................................................ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตอไปแลวทั้งนี้ ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง
( ) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตามกฎหมาย
.......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย
นั้นบัญญัติไวตอไป
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชาย ปวงนอย)
นายกเทศมนตรีตําบลทาสุด
งานนิติการ/สํานักปลัดเทศบาล
โทร. ๐๕-๓๑๗๖-๕๘๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

-๑๓-

แบบแจงผลการดําเนินการตอเรือ่ งรองทุกข/รองเรียน
ที่ ชร ๕๔๗๐๑(เรื่องรองเรียน) /...............

(ตอบขอรองเรียน ๒)

สํานักงานเทศบาลตําบลทาสุด
389 หมูที่ ๑0 ตําบลทาสุด
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
วันที.่ .......เดือน...................... พ.ศ. ...............

เรื่อง แจงผลการดําเนินการมีขอรองเรียน/รองทุกข กรณี...............................................................................
เรียน… …………………………………………………………… .
อางถึง หนังสือเทศบาลตําบลทาสุด ที่ ชร ๕๔๗๐๑/.........................ลงวันที่....................................................
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ...........................................................................................................................................
๒. ..........................................................................................................................................
๓. ..........................................................................................................................................
ตามที่เทศบาลตําบลทาสุด (ศูนยรับเรื่องรองเรียน ) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองทุกข /รองเรียน
ของทานตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว นั้น
เทศบาลตําบลทาสุดไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ
/หนวยงานที่เกี่ยวของตาม
ประเด็นที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา......................................................................
……………………………………………………………………………………………………..… …………………………………………………… ...
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
ทั้งนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชาย ปวงนอย)
นายกเทศมนตรีตําบลทาสุด
งานนิติการ
สํานักปลัดเทศบาล
โทร. ๐๕-๓787-483

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

คําสั่งเทศบาลตําบลทาสุด
ที่ ๖๐๗/๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข
(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบลทาสุด
-------------------------------------------เพื่อใหการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียน
การจัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบลทาสุดเปนไปตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ดานการรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) ประกอบดวย
๑. นายกเทศมนตรีตําบลทาสุด
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตําบลทาสุด กรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาลตําบลทาสุด
กรรมการ
๔. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ
๕. ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
๖. ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
๗. ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ
๘. หัวหนาฝายอํานวยการ กรรมการ
๙. หัวหนาฝายธุรการ กรรมการ
๑๐. นิติกร
กรรมการและเลขานุการ
ใหผูไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาขอมูล จัดทําเปนคูมือการคูมือ ปฏิบัติงาน
ดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบลทาสุด เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรินทร เขื่อนเพชร)
นายกเทศมนตรีตําบลทาสุด

คําสั่งเทศบาลตําบลทาสุด
ที่ ๖๐๘/๒๕๕๘
เรื่อง การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง)
และมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข
(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง)
................................................................
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลทาสุด ที่ ๖๐๗ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัด
จาง) ของเทศบาลตําบลทาสุด เพื่อใหบริการสาธารณะ บรรเทาทุกขบํารุงสุขแกประชาชนภายในกรอบอํานาจหนาที่
และกฎหมาย โดยที่เทศบาลตําบลทาสุด เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภาระหนาที่รับผิดชอบพื้นที่ จํานวน ๙
หมูบานในเขตตําบลทาสุด ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติราชการในสวนที่เกี่ยวของมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนและใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะในสวนของ
การอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๒) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตําบลทาสุด จึงไดจัดตั้ง “ ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
และขอเสนอแนะตางๆ” ณ สํานักปลัด สํานักงานเทศบาลตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พรอมจัดวางตู
รับเรื่องรองเรียน /รองทุกข (ตูแดง) ณ หนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทาสุด และ ณ หนาที่ทําการกํานัน
ผูใหญบานทุกหมูบานในพื้นที่ตําบลทาสุด และขอแตงตั้งใหเจาหนาที่ตามตําแหนงดังตอไปนี้
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข ดังนี้
๑. ปลัดเทศบาลตําบลทาสุด เปนประธานศูนยรับเรื่องเรียนรองทุกขฯและเรงรัดการใหความ
ชวยเหลือขอรองเรียน /รองทุกขของเทศบาลตําบลทาสุด เกี่ยวกับคณะผูบริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาสุด ,
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวาเกี่ยวของ
๒. รองปลัดเทศบาลตําบลทาสุด เปนรองประธานศูนยรับเรื่องเรียน /รองทุกขฯและเรงรัดการให
ความชวยเหลือขอรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลทาสุด เกี่ยวกับคณะผูบริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทา
สุด, พนักงานสวนเทศบาลและพนักงานจาง และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลว เห็นวาเกี่ยวของ เปนผูชวยเหลือ
ปลัดเทศบาลตําบลทาสุดในการดําเนินงานทุกประการตามที่ปลัดเทศบาลไดมอบหมาย
๓. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลทาสุด เปนเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขฯและเรงรัด
การใหความ ชวยเหลือขอรองเรียน /รองทุกขของสํานักปลัดเทศบาล และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวา
เกี่ยวของ โดยมีเจาหนาที่ในตําแหนงนิติกรเปนเจาหนาที่/เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่ง
อยูในความ รับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล

-๒๔. ผูอํานวยการกองคลัง เปนเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน /รองทุกขและเรงรัดการใหความ
ชวยเหลือขอรองเรียน/รองทุกขของกองคลัง และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวาเกี่ยวของ โดยมีหัวหนาฝาย
บริหารงานคลังและเจาพนักงานการเงินและบัญชี เปนเจาหนาที่ /เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ธุรการ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง
๕. หัวหนาฝายธุรการ เปนเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน /รองทุกขและเรงรัดการใหความ
ชวยเหลือขอรองเรียน /รองทุกขของสวนการศึกษาฯ และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวาเกี่ยวของ โดยมี
บุคลากรและเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนเจาหนาที่/เลขานุการชวยเหลือและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
โดยให ศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข และขอเสนอแนะตางๆเทศบาลตําบลทาสุด มีอํานาจหนาที่
และวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้
๑. รับเรื่องราวขอรองเรียน/รองทุกข เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยากหรือปญหา
อื่นใดจากประชาชน หนวยงาน องคกรตางๆ แลวทําการประเมิน วิเคราะห ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน
๒. ในเบื้องตนใหถือเปนความลับของทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่
ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน
๓. ประสานการปฏิบัติใหสวนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลทาสุด ดําเนินการตามภารกิจ ที่
เกี่ยวของและสามารถขอใหบุคคลในสังกัดสวนราชการนั้นใหถอยคําหรือขอมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ เพื่อประโยชน
สําหรับการนั้นได
๔. กรณีที่อาจเกี่ยวของกับคดี หรืออาจกอใหเกิดเปนคดีความได ใหแจงรายละเอียดเฉพาะที่สวน
ราชการเจาของเรื่องจะสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตอไปได โดยอาจมีการปกปดขอความตามคํารองบางสวนก็
ได ทั้งนี้ หากสวนราชการเจาของเรื่องประสานขอทราบขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใหพิจารณาเปนรายกรณี
๕. กรณีที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานอื่น ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการหรือ
เหนือกวาสวนราชการตนสังกัดของผูถูกรอง หรือสงเรื่องใหสวนราชการหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการ
สืบสวนเรื่องรองเรียนของสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนการเฉพาะ
๖. ใหพิจารณาดําเนินการเปนกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
๖.๑ กรณีที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ
๖.๒ กรณีที่อาจมีผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของผูรอง ใหสรุปสาระสําคัญตามคํารอง
เฉพาะที่สวนราชการเจาของเรื่องจะสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตอไปได
โดยอาจไมนําสงเอกสารคํารอง
ตนฉบับ รวมทั้งหากมีความจําเปนใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการคุมครองผูรองเปนพิเศษรายกรณี ทั้งนี้
หากมีการประสานขอทราบขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใหพิจารณาเปนรายกรณีดวย
๗. รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๘. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯ (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียน
จัดซื้อจัดจาง) ดังนี้
๑. นายดนัย ผาสุข ตําแหนง นิติกร
๒. นางศศิธัญญ วรัตถธวัธรดล ตําแหนง บุคลากร
๓. นางธัชนี เถินมงคล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
๔. นายเชิดชัย มโนหาญ ตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

-๓๕. นางนงลักษณ เทียมสา ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
๖. นางกิตติกาล คําลือ ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
๗. นายมนู วุฒิชมภู ตําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ
๘. นางสาวกฤติกา จําปาแฝด ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
๙. นางสาวนันทนิตย ใจศิริปญญา ตําแหนง พนักงานทั่วไป
โดยมีหนาที่ ดังนี้
๑. รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ลงทะเบียน แยกเรื่อง และสงเรื่องใหกับสวนราชการเจาของเรื่อง
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
๒. ปรับปรุงเอกสารคําขอในกระบวนงานตาง ๆ เพื่อใหเขาใจงายและเกิดความสะดวกในการกรอก
เอกสาร
๓. ติดตามความคืบหนาเมื่อไดรับการสอบถามจากประชาชนผูรับบริการ
๔. แจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ ภายใน ๑๕ วัน
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด ตามระเบียบ อยาใหเกิดความบกพรองเสียหาย
แกราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานนายกเทศมนตรีตําบลทาสุดโดยทันที
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียน
ทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ประกอบดวย
๑. วาที่รอยตรีสุเมธ วิชัยนันท ปลัดเทศบาลตําบลทาสุด ประธานคณะทํางาน
๒. นายวิเศษ ชวยเกื้อ
รองปลัดเทศบาลตําบลทาสุด คณะทํางาน
๓. นางพัชรินทร โฉมแดง
ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน
๔. นายเศรษฐพล กิจรักษ ผูอํานวยการกองชาง
คณะทํางาน
๕. นางสาวสายทิตย เวียงมูล ผูอํานวยการกองการศึกษา คณะทํางาน
๖. นางฤชุอร วงศยศ
หัวหนาฝายธุรการ
เลขานุการ
๗. นายดนัย ผาสุข นิติกร ผูชวยเลขานุการ
คณะทําใหคณะกรรมการมีหนาที่ในการดําเนินการติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่อง
รองเรียน/ รองทุกข กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงผล
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และรายงานผลการติดตามและประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบล
ทาสุดตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรินทร เขื่อนเพชร)
นายกเทศมนตรีตําบลทาสุด

ประกาศเทศบาลตําบลทาสุด
เรื่อง ประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนทั่วไปและ
เรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบลทาสุด ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
---------------------ตามหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร ๐๐๒๓.๖/๕๑๙
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งไดแจงใหเจาหนาที่รับผิดชอบเขารวมการประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยอําเภอเมืองเชียงรายไดแจงในที่ประชุมฯวา สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยใหกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นเปนหนวยงานในการจัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล โดยจะมีประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงราย ทั้งหมด ๓ ดาน คือ ๑) ประเมินจากบุคคลในองคกร ๒) ประเมินจาก
บุคคลภายนอกองคกร ๓) ประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ นั้น
เทศบาลตําบลทาสุด ไดคูมือจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน /รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไป
และเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง ) ของเทศบาลตําบลทาสุด ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน /รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อ
จัดจาง) ของเทศบาลตําบลทาสุด ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เปนไปตามวัตถุประสงค จึงประกาศใชคูมือ
ปฏิบัติงานดังกลาวรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรินทร เขื่อนเพชร)
นายกเทศมนตรีตําบลทาสุด

