คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยรบั เรื่องรองเรียน/รองทุกข

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย
โทร./โทรสาร.053-173661
www.Pasanglocal.go.th

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข ของศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการ
ดําเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนตําบลปาซาง ทั้งนี้
การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการ จําเปนจะตองมีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเปนมาตรฐานเดียวกัน

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หนาที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค

๑

คําจํากัดความ

๑-2

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ

๔

การบันทึกขอรองเรียน

๔

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน

5

ติดตามการแกไขขอรองเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

๕

มาตรฐานงาน

๕

แบบฟอรม

๕

จัดทําโดย

6

ภาคผนวก
- แบบคํารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง)
- แบบคํารองเรียน/รองทุกข (โทรศัพท)
- แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข (ตอบขอรองเรียน 1)
- แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข (ตอบขอรองเรียน 2)
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข
- ประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน รองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง ประจําป
2564
- ประกาศชองทางรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข

-1-

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน รองทุกข
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี กาว าด ว ยหลั ก เกณฑและวิ ธี การบริ ห ารกิจ การบ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตองานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน
มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ยุติธรรมควบคูกับการพัฒนา
บําบัดทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริตหรือไมไดรับ
ความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ าหนาที่ องคการบริหารสวนตํ าบลป าซางจึงได จัดตั้งศูนยรั บเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ขึ้น ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและ
ปกปดชื่อผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 138 หมูที่ 11 ตําบลปาซาง อําเภอ
เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 57210
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา
รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ของศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง มีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ
ขอรองเรียน รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ

-2๖. คําจํากัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู มีส ว นได เ สี ย ” หมายถึง ผู ที่ได รั บ ผลกระทบ ทั้ง ทางบวกและทางลบ ทั้ งทางตรงและ
ทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน รองทุกข
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คําชมเชย การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
“ผูร องเรี ยน/ร องทุกข” หมายถึง ประชาชนทั่ว ไป ผู มีส ว นได เ สี ย ที่มาติ ด ต อราชการผ าน
ชองทางต างๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการร องเรียน รองทุกข การใหขอเสนอแนะ การให ขอคิดเห็ น
การชมเชย การรองขอขอมูล
“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน
รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง ติดตอทางโทรศัพท เว็บไซต เฟสบุค ไลน
๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการในวัน เวลา ราชการ(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐
น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

-๓-

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข
๑. รองเรียนดวยตนเอง
2. รองเรียนทางโทรศัพท
๐53 173661
รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข

ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
(๑๕ วัน)
ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

ไมยุติแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ

3. รองเรียนผานเว็บไซต
www.Pasanglocal.go.th
๔. รองเรียนทาง เฟสบุค
อบต.ปาซาง
5. รองเรียนทาง ไลนกลุม
ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลปาซาง

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน รองทุกข ของหนวยงาน
๘.๑ จัดตั้งศูนย จุดรับขอรองเรียน รองทุกข ของประชาชน
๘.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๘.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปาซาง เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน รองทุกข จากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง
ตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง
รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
รองเรียนทางโทรศัพท
๐53-173661
รองเรียนผานเว็บไซต
www.Pasanglocal.go.th
รองเรียนทาง เฟสบุค
อบต.ปาซาง
รองเรียนทาง ไลนกลุม
ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลปาซาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน/รองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา

ทุกครั้งที่มีการ
รองเรียน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

หมายเหตุ

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน
11.1 กรอกแบบฟอรมบัน ทึกขอรองเรียน รองทุกข โดยมีรายละเอีย ด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
๑1.๒ ทุกช องทางที่มีการร องเรีย น เจาหนาที่ตองบัน ทึกขอร องเรีย น ร องทุกข ลงสมุด บันทึกขอ
รองเรียน รองทุกข

-๕๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน รองทุกข และการแจงผูรองเรียน รองทุกขทราบ
๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที
๑๒.๒ ขอรองเรียน รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน
เชน ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความ
เสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๒.๓ ขอรองเรียน รองทุกข ที่ไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง
ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองในการแกไขปญหา
ตอไป
๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน
ความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
๑4.๑ ให ร วบรวมและรายงานสรุ ป การจั ด การขอร องเรี ย น ร องทุ กข ให ผู บ ริ ห ารทราบ
ทุกเดือน
๑4.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการ
จั ด การขอ ร องเรี ย น ร องทุก ข ในภาพรวมของหน ว ยงานเพื่อใช เ ป น แนวทางในการแกไขปรั บ ปรุ ง พัฒ นา
องคกร ตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียน รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข องคการบริหาร
สวนตําบลปาซาง ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหาขอ
รองเรียน รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ

-6๑๖. แบบฟอรม
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน รองทุกข
๑๗. จัดทําโดย
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
- หมายเลขโทรศัพท 053-173661
- หมายเลขโทรสาร 053-173661
- เว็บไซต

www.Pasanglocal.go.th

ภาคผนวก

แบบคํารองเรียน ๑
แบบคํารองเรียน/รองทุกข
ดวยตนเอง
ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
วันที.่ ...........เดือน.............................พ.ศ. ....................
เรื่อง ....................................................................................................................................................................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
ขาพเจา............................................................ อายุ...........ป อยูบานเลขที่..............หมูท…ี่ ..….
ตําบล............................ อําเภอ……....................... จังหวัด............................... โทรศัพท.....................................
อาชีพ.......................................................................ตําแหนง................................................................................
ถือบัตร....................................................................เลขที.่ .....................................................................................
ออกโดย..................................................................วันออกบัตร.........................บัตรหมดอายุ..............................
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลปาซางพิจารณาดําเนินการชวยเหลือ
หรือแกไขปญหาในเรื่อง………...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจ าขอรั บ รองว าคํ าร องเรี ย น/ร อ งทุก ข ตามขางต น เป น จริ งและยิ น ดี รั บ ผิ ด ชอบ
ทั้งทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถามี) ไดแก
๑) ................................................................................................................ จํานวน................ชุด/ฉบับ
๒) ..................................................................................................................จํานวน................ชุด/ฉบับ
๓) ................................................................................................................ จํานวน................ชุด/ฉบับ
๔) ................................................................................................................ จํานวน................ชุด/ฉบับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ......................................................................
(.................................................................)
ผูรองทุกข/รองเรียน

แบบคํารองเรียน ๒
แบบคํารองรองเรียน/รองทุกข
โทรศัพท
ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
วันที.่ ...........เดือน.............................พ.ศ. ....................
เรื่อง ....................................................................................................................................................................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
ขาพเจา............................................................ อายุ...........ป อยูบานเลขที่..............หมูท…ี่ ..….
ตําบล............................ อําเภอ……....................... จังหวัด............................... โทรศัพท.....................................
อาชีพ.......................................................................ตําแหนง................................................................................
ถือบัตร....................................................................เลขที.่ .....................................................................................
ออกโดย..................................................................วันออกบัตร.........................บัตรหมดอายุ..............................
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลปาซางพิจารณาดําเนินการชวยเหลือ
หรือแกไขปญหาในเรื่อง………...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยขออาง............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกข ตามขางตนเปนจริงและเจาหนาที่ไดแจงให
ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได

ลงชื่อ……………………......................………………เจาหนาทีผ่ ูรับเรื่อง
(..............................................................)
วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ...............
เวลา.................................................................

ตอบขอรองเรียน ๑
แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ที่ ชร 78101 (รองเรียน) /...............

ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
138 หมูที่ 11 ตําบลปาซาง
อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย 57210
วันที.่ .............เดือน.............................พ.ศ. ...................

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เรียน ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
ตามที่ ทานไดรองเรียน/รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบล
ปาซาง โดยทาง ( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท ( ) อื่นๆ
......................................................................................................................................
ลงวันที.่ .............................. เกี่ยวกับเรื่อง…………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของทานไวแลว
ตามทะเบียนรับเรื่องเลขรับที่.......................................................ลงวันที.่ .............................................................
และองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา
( ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง และไดมอบหมาย
ให……………………..........................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ
( ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลปาซางและไดจัดสงเรื่อง
ให..................................................................................ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตอไปแลวทั้งนี้ทานสามารถติดตอประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง
(
) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลวตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(
)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง

ตอบขอรองเรียน 2

แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ที่ ชร 78101 (รองเรียน) /...............
ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
138 หมูที่ 11 ตําบลปาซาง
อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย 57210
วันที.่ .............เดือน.............................พ.ศ. ...................
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เรียน ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
อางถึง หนังสืออบต.อบต.ปาซาง ที่ กบ ๗35๐๑/.................................... ลงวันที.่ ..........................................

สิ่งที่สงมาดวย ๑. .............................................................................................................................................
๒. ..............................................................................................................................................
๓. ..............................................................................................................................................
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลปาซาง (ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข) ไดแจงตอบรับการ
รับเรื่องรองเรียน รองทุกข ของทานตามที่ทานไดรองเรียน รองทุกข ไวความละเอียดแจงแลว นั้น
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ หนวยงานที่
เกี่ยวของตามประเด็นที่ทานไดรองเรียน รองทุกข แลวปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา…………………………………...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
ทั้งนี้หากทานไมเห็นดวยประการใดขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร นัยติ๊บ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง

สํานักปลัด อบต.
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
โทร./โทรสาร 0 53173661

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
ที่ 594 / ๒๕63
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
---------------------------------------------------------เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนไปอยาง
รวดเร็ว ถูกตอง และสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ในการแกไขปญหาเรื่องขอรองเรียน รองทุกขตางๆ ของประชาชน ที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง จึงแตงตั้งคณะกรรมการ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ดังนี้
คณะกรรมการประจําศูนยรับเรื่องขอรองเรียนและรองทุกข
1. นายสมควร นัยติ๊บ
ตําแหนง นายก อบต.ปาซาง
ที่ปรึกษา
2. นางนิรมล พรสืบ
ตําแหนง ปลัด อบต.ปาซาง
ประธานกรรมการ
3. นายสาธิต ธิกุล
ตําแหนง ผอ.กองชาง
กรรมการ
4. นายอดิศร ลาดลํา
ตําแหนง ผอ.กองการศึกษาฯ
กรรมการ
5. นางสาวกัญญธวัล วันดี
ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดอบต. กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
1. พิจาณาเรื่องขอรองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง และตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตางๆ
2. มอบหมายเจาหนาที่ในสวนตางๆ แกไข หรือชวยเหลือ เรื่อง ขอรองเรียน รองทุกข
3. ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จัดทําทะเบียนการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข
4. ใหเลขานุการ คณะกรรมการ มีหนาที่เรงรัด ติดตาม เจาหนาที่ผูรับผิดชอบและรายงาน
ปญหา อุปสรรค ตางๆ ใหคณะกรรมการทราบ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตอบปญหาขอรองเรียนและรองทุกข
1. นางสาวกัญญธวัล วันดี ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต. รับรองเรียน รองทุกข เกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ และงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นายวรวุฒิ วงคไชย ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป รับรองเรียน รองทุกข เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานธุรการตางๆ ขององคการบริ หารสวนตําบลป าซาง และดานอื่นๆ ที่เ กี่ยวของกับสํานักงานปลั ด
และงานที่ไดรับมอบหมาย
3. นางสาวสุพรรณ วงษพันธ ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ รับรองเรียน รองทุกข เกี่ยวกับ
เรื่องจัดซื้อจัดจางตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง และงานที่ไดรับมอบหมาย

-๒4. นางฑิตฐิตา สิริทุมมากุล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน รับรองเรียน รองทุกข เกี่ยวกับเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส งานสวัสดิการของผูสูงอายุ พิการ ผูปายเอดส ผูดอยโอกาส และ
ผูถูกทอดทิ้ง ฯลฯ และงานที่ไดรับมอบหมาย
5. นางเสาวณีย จุมพระสิงห ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ รับรองเรียนและรองทุกข เกี่ยวกับ
การขออนุ ญ าตก อ สร า ง ไฟฟ า สาธารณะ งานภั ย ธรรมชาติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทรั พ ย สิ น โครงสร า งพื้ น ฐาน
การกอสรางงานโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกองชาง
และงานที่ไดรับมอบหมาย
6. นางสาวสุ พิน เอกตาแสง ตํ าแหน ง นั กวิ ช าการจั ด เก็บ รายได รั บ ร องเรี ย น ร องทุก ข
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการจัดเก็บรายไดอื่นๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลปาซาง และงานที่ไดรับมอบหมาย
7. นางสาวพรพิมล แสนศิลา ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี รับรองเรียน รองทุกข
เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจายเงิน การเงินและบัญชีอื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง
และงานที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสมควร นัยติ๊บ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เรื่อง ประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน รองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง
ประจําป 2564
---------------------------------------------------------ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น Integrity and Transparency
Assessment (ITA) โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูร
ณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน รองทุกข ของ
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ประจําป 2564 เพื่อใชเปน แนวทางในการปฏิบัติงานดานการรองเรีย น
รองทุกขใหเปนปจจุบัน จึงประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดังกลาวรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสมควร นัยติ๊บ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เรื่อง ประกาศชองทางรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข
---------------------------------------------------------เพื่อใหการบริหารราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง ดําเนินไปดวยความถูกตอง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบําบัดทุกขบํารุงสุข ตลอดจนแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลปาซาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรวดรวดเร็ว ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม และสอดคลอง
กับหลักเกณฑและแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการ
ทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลปาซาง จึงได
จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขขึ้น ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว
เปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียน ไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการ
รองเรียน
องคการบริ ห ารส ว นตํ าบลป าซาง จึ งได ป ระกาศจั ด ตั้ งศูน ย รั บ เรื่ องเรี ย น/ร อ งทุกข โดยมี
ชองทางในการรับเรื่องราวรองทุกข ดังตอไปนี้
๑. รองเรียนดวยตัวเอง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๒. รองเรียนผานตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
๓. รองเรียนทางไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
๔. โทรศัพท/โทรสาร ๐53 173661
5. รองเรียนทางเว็บไซต : www.pasanglocal.go.th
6. รองเรียนทาง เฟสบุค : อบต.ปาซาง
7. รองเรียนทาง ไลน : อบต.ปาซาง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสมควร นัยติ๊บ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง

