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มาตรา 69/1 และประกอบกับ มาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้เมื่อส่วนราชการได้รับคาร้องเรียน เสนอแนะ หรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูล
และสาระตามสมควรให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ของส่ ว นราชการนั้ นที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาด าเนิ น การให้ ลุ ล่ ว งไป ซึ่ง การ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความ
ยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใดนั้น เทศบาลตาบลพระซอง จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลพระซอง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
เกิดขึ้นในท้องที่ตาบลพระซอง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และอานวยความสะดวก
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตาบลพระซอง จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยได้รวบรวมแนวทางการดาเนินงานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้ งนี้
เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลพระซอง บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และเกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชน
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1.ความหมาย
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน มีความสาคัญสาหรับส่วนราชการหน่วยงาน
ต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราในการบริหารราชการ หรือการให้บริการของส่วนราชการนั้น ผลงานจะ
เป็นสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ข องเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งการแสดงออกโดยผ่านกระบวนการร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะสามารถเป็นเครื่อง
ชี้วัดการปฏิบัติงาน หากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของประชาชนมาก ย่อมมี
โอกาสถูกตาหนิติเตียนจากประชาชนน้อยย่อมมีโอกาสได้รับการตาหนิติเตียนจากประชาชนมาก นอกจากเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อเสนอแนะของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ
แล้ว ยังมีเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชนที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมในสังคม หรือเกิดการกรณีพิพาท
ระหว่ า งประชาชนด้ ว ยกั น เอง ซึ่ ง เทศบาลต าบลพระซอง มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546ในกรณีที่ ส่ ว นราชการได้ รั บค าร้อ งเรี ย น
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด
โดยมีข้อมูลสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป
เพื่อให้การพิจารณาความหมายของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงแบ่งแยกพิจารณา
ความหมายของคาว่า “เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน” ไว้ 2 ประการ คือ
“เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนข้าราชการ” หมายถึง เรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียนเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตน
“เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน”หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลด
เปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่น หรือสาธารณชนได้รับความเสียหายและรวมถึง
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน
2. หลักทั่วไปในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ในระดับตาบลได้นาแนวทางการดาเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาใช้ ซึ่งมีสาระสาคัญคือ
2.1 ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนข้าราชการ
(1) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
(2) ความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่ว่านั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ เทศบาลละเลยต่อ
หน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรกระทาการนอกเหนือ
อานาจหน้ า ที่ หรื อขัดหรื อไม่ถูกต้อ งตามกฎหมาย กระทาการไม่ถูกต้ องตามขั้นตอน หรือวิธี การอันเป็ น
สาระสาคัญที่กาหนดไว้สาหรับการนั้น กระทาการไม่สุจริต หรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
2.2 ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน
เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และได้มาร้องเรียนหรือร้องขอเพื่อให้ เทศบาล
ตาบลพระซอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร รวมถึง

-๒เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ส่วนราชการอื่นขอให้ เทศบาลตาบลพระซอง ดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจ
หน้าที่ หรือสามารถประสานให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรง ดาเนินการต่อไปได้
3. แนวทางการดาเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลพระซอง
(1) ส่วนรับเรื่อง ทาหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ จัดทาทะเบียนรับ
เรื่องร้องทุกข์ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
(2) ส่วนวิเคราะห์ ติดตาม และประสานงาน ทาหน้าที่ในการวิเคราะห์และประเมินเรื่อง
ร้องทุกข์ พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่อผู้บริหารและจัดทารายงานแจ้งผู้
ร้องเรียนให้ทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคาร้องเรียน ร้องทุกข์
(3) ส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ หรื อ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค วาม
ช่ว ยเหลื อเรื่ องส าคัญเร่ งด่ว นทั้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ โดยการลงปฏิบัติในพื้นที่ และ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการปฏิบัติ
(4) ส่ ว นประชาสั มพันธ์ ทาหน้าที่ประชาสั มพันธ์ผ ลการดาเนินงานของศูนย์บริการ
รับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลพระซอง ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
3.2 การบริหารงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลพระซอง
ศูน ย์ บ ริ ก ารรั บ เรื่ องร้ อ งเรี ยนของเทศบาลต าบลพระซอง ในรู ปของคณะกรรมการ
มีนายกเทศมนตรีตาบลพระซอง เป็นประธาน รองนายกเทศมนตรีตาบลพระซอง เป็นรองประธาน นิติกร เป็น
กรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการศูนย์ประกอบด้วยปลัดเทศบาลตาบลพระซองและหัวหน้าส่วนต่างๆ
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลพระซอง
(1) ส่วนรับเรื่อง เมื่อส่วนรับเรื่องได้รับเรื่อง ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนทุกช่องทาง
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเมื่อรับเรื่องแล้วจะดาเนินการ
(1.1) การรับเรื่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 – 4๒๕๘ - ๓๑๓๐ จะตอบข้อซักถาม
บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา โดยจะดาเนินการในทันที หรือหากเป็นเรื่องยุ่ งยาก ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบ จะดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วแต่กรณี
(1.2) จัดทาทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ทุกเรื่องและทุกช่องทาง รวบรวม
เป็นสถิตไิ ว้ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติทุกระยะ
(1.3) รวบรวมเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย น ส่ ง ให้ ส่ ว นวิ เ คราะห์ ติ ด ตามและ
ประสานงาน
(1.4) สร้างเครือข่ายการทางานร่วมกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ประชาชน ผู้นาชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
(1.5) จัดทาทะเบียนอาสาสมัครผู้แจ้งข่าว
(1.6) บริหารงานการประชาสัมพันธ์
(1.7) ติดตามประเมินผลและจัดทารายงานประจาปี
(2) ส่วนวิเคราะห์ติดตามและประสานงาน
(2.1) วิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
(2.2) จัดลาดับความสาคัญเร่งด่วน
(2.3) จ าแนกเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย น ส่ ง ให้ ส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ห รื อ แจ้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา

-๓(2.4) เร่งรัดติดตามผลการดาเนินงานและแจ้งผลการดาเนินงานให้ผู้ร้องทราบ
(3) ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
(3.1) กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือมี
ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมหรือพลเมืองดีที่ได้รับผลกระทบจากการช่วยเหลือสังคมส่วนปฏิบัติการมีหน้าที่
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดเจ้า หน้าที่ในลักษณะเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
พิจารณาหาทางแก้ไขโดยทันที
(3.2) รายงานผู้บังคับบัญชา
(3.3) ส่งเรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
(4) ส่วนประชาสัมพันธ์
ประชาสั มพันธ์ผ ลการดาเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตาบลพระซอง ผ่านทางสื่อต่างๆ ให้ทุกภาคส่วนรับทราบ
4.แนวทางการดาเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลพระซอง
4.1 โครงสร้ า งของศู น ย์ บ ริ ก ารรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของเทศบาลต าบลพระซอง
ประกอบด้วย 2 งาน
(1) งานอานวยความเป็นธรรมเรื่องราวร้องทุกข์ กล่าวโทษและแจ้งเบาะแสกระทา
ผิดกฎหมาย
(2) งานอานวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
4.2 องค์ประกอบของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลพระซอง
(1) นายกเทศมนตรีตาบลตาบลพระซอง เป็นประธาน
(2) ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เป็นกรรมการ
(3) นิติกร เป็นกรรมการ/เลขานุการ
(๔) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็น กรรมการการ/ผช.เลขานุการ
4.3 ขั้นตอนการดาเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลพระซอง
(1) การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
(1.1) กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียน ด้วยวาจา
(1.1.1) บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตามค าร้ อ ง และให้ ผู้ ร้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ไว้ เ ป็ น
หลักฐาน หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ มิให้รับเรื่องทุกข์ ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
พร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคาร้อง เว้นแต่กรณีที่นายกเทศมนตรีตาบลพระซอง เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ จะรับคาร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้
(1.2) กรณีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะดังนี้
(1.2.1) มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
(1.2.2) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ ร้องทุกข์ ร้องเรียน พร้อมข้อเท็จจริง
พฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร
(1.2.3) ใช้ถ้อยคาสุภาพ
(1.2.4) มีลายมือชื่อของผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องทุกข์ร้องเรียนแทนผู้อื่น
ต้องแนบใบมอบอานาจด้วย

-๔(2) เมื่อศูนย์บริ การรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลพระซอง ได้รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่ องตามแบบที่กาหนดโดยทันทีแล้ว เสนอเรื่องให้นายกเทศมนตรีตาบลพระซอง
พิจารณาสั่งการโดยทันที
(3) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ผู้ร้องทราบภายใน 7
วัน ทาการ นับแต่วันได้รับเรื่อง โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อาจเชิญผู้ร้องมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือ
ส่งเป็นหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(4) นายกเทศมนตรีตาบลพระซอง วินิจฉัยว่าเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ได้รับ เป็นเรื่องที่
อยู่ในอานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น หรือเป็นเรื่องที่มี
ระเบียบกฎหมายกาหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ถ้าเป็นเรื่องที่
อยู่ในอานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ให้พิจารณามอบหมายปลัด เทศบาล หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรื อ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ไปดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหากเป็นเรื่อง
ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้จัดส่งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนนั้น ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นดาเนินการต่อไปตามอานาจหน้าที่ของหน่ วยงานนั้น และแจ้งผู้ร้องทราบด้วย หรือหากเป็น
เรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกาหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ก็ให้แจ้งผู้ร้องทราบถึงแนวทางการดาเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายนั้นๆ กาหนดไว้
4.4 วิธีดาเนินการ
(1) การพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
(1.1) นายกเทศมนตรี อ าจใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ สั่ ง การด้ ว ยตนเอง หรื อ มอบหมาย
ปลั ด เทศบาลเป็ น ผู้ พิ จ ารณาว่ า เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่
ของนายกเทศมนตรี หรืออยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น หรือเป็นเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกาหนด
ขั้นตอนวิธีการดาเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งควรจะดาเนินการต่อเรื่องนั้นอย่างไร
(1.2) นายกเทศมนตรีตาบลพระซอง อาจส่งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่ได้รับ
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง ทาหน้าที่ตาม (1.1) ก็ได้ ถ้าเห็น
ว่าจาเป็นหรือจะเกิดประโยชน์
(1.3) แนวทางที่นายกเทศมนตรีจะพิจารณาไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้แก่
(1.3.1) เป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้อง หรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้
(1.3.2) เป็นเรื่องที่แอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง โดยผู้แอบอ้างมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องทุกข์ ร้องเรียน
(1.3.3) เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือ
กรณีแวดล้อมชัดแจ้ง
(1.3.4) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ที่ศาล หรือศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสั่งเด็ดขาดแล้ว
(1.3.5) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
มีมติเด็ดขาดแล้ว
(1.3.6) เรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับกาหนดรายละเอียดวิธี
ปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
(1.3.7) เรื่องไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2549

-๕(2) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (กรณีเป็น
เรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของนายกนายกเทศมนตรี)
(2.1) ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิด ชอบ ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน นั้น ทั้งพยาน
เอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริงถ้าจาเป็นเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน นั้น อย่างชัดเจน เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
(2.2) การดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงควรเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือ
คู่กรณี ได้ รั บ ทราบข้ อเท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานอย่างเพี ยงพอ รวมทั้ งเปิ ดโอกาสให้ มี การโต้ แย้ งแสดง
พยานหลั กฐานอย่ างเพีย งพอ ก่อนที่จ ะมีคาวินิจฉัยหรือสั่ งการเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องใช้
กระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อมีคาสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
(2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้นายกเทศมนตรีพิจารณา
ข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ ปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยให้
สอดคล้องและครบถ้วนตามประเด็นข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน
(2.4) ค าวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย น ของนายกเทศมนตรี
ควรประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาพร้อมข้อสนับสนุนใน
การใช้ดุลยพินิจ
(2.5) ให้ แจ้ งผลการดาเนิ น การต่อ เรื่อ งร้ อ งทุ ก ข์ ร้อ งเรี ย น ให้ ผู้ ร้อ งทราบ
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
4.5 ระยะเวลาดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
(1) เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข องนายกเทศมนตรี ให้ ด าเนิ น การตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง และวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การเพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หา ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 7 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ ง
(หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละ
ไม่เกิน 3 วัน )
(2) เรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ ของนายกเทศมนตรี ให้ส่งเรื่องนั้นให้หน่วยงาน
ที่รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับ แต่วั นได้ รับ เรื่ อ ง (โดยให้ ห น่ ว ยงานนั้ นแจ้ง ผลการ
ดาเนินการให้เทศบาลตาบลพระซอง ทราบด้วย เพื่อจะได้แจ้งผู้ร้องทราบต่อไป)

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนผังขั้นตอนการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลพระซอง
อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
จดหมายร้องเรียน
หนังสือจังหวัด/อาเภอ
โทรศัพท์ เป็นต้น

ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน
ของเทศบาลตาบลพระซอง

เรื่องร้องเรียนการทุจริตจากเว็บไซต์
www.phrasong.go.th

ทะเบียนหนังสือรับ
เทศบาลตาบลพระซอง
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน
และเสนอผู้บญ
ั ชาการสั่งการ
(ระยะเวลา ๑ วัน)

แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปดาเนินการตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย
- เสนอตามลาดับขั้น
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- ดาเนินการแก้ไข
-รายงานผลผู้บังคับบัญชาทราบ (ไม่เกิน ๗ วัน)
- แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพือ่ ทราบ (ไม่เกิน ๕ วัน)

วิธีการยื่นคาร้องเรียน/ร้องทุกข์

ใช้ถ้อยคาสุภาพ

คาร้องทุกข์/ร้องเรียน
สามารถส่งหนังสือ
โดยตรง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ระบุ วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน

แจ้ง ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรียนที่ร้องทุกข์
ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือนร้อน
หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข
ดาเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งแบะแส
เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที/่ หน่วยงาน
เทศบาล ได้ชัดเจนเพียงพอ ที่สามารถดาเนินการ
สืบสวน สอบสวนได้

ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ
และพยานบุคคล (ถ้ามี)

หรือช่องทาง Web Site :
https://www.phrasong.go.th
ของเทศบาลตาบลพระซอง

หรือช่องทาง e-mail address :
tessabanprasong@hotmail.com

หรือช่องทาง Facebook Page:
สานักงานเทศบาลตาบลพระซอง

ผังร้องเรียน

ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน

ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเอง
ที่ทาการ ทต.พระซอง หมู่ที่ ๑

ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย
ที่ ทต.พระซอง หมู่ที่ ๑ ต.พระซอง
อ.นาแก จ.นครพนม ๔๘๑๓๐

ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน
ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์
* ปลัด. ๐ – ๘๙๕๗ – ๒๑๕๙ – ๙ * หัวหน้าสานักปลัด ๐ –
๘๐๐๐ – ๗๕๕๓ – ๑ * ผอ.กองช่าง ๐ –๙๗๑๘ –๗๗๙๔ – ๕ *

ผอ.กองสวัสดิการสังคม
๐ – ๖๔๒๓ – ๘๘๖๖ – ๖ * ที่ทาการ ทต.พระซอง
นิติกร ๐ – ๘๗๘๕ – ๕๗๔๖ – ๙
๐ – ๔๒๕๘ - ๓๑๓๐

ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่าน Web Site :
http://www.phasong.go.th

ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่าน e-mail address :
tessabanprasong@hotmail.com

ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่าน Facebook Page:
สานักงานเทศบาลตาบลพระซอง

