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คํานํา
คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนการจั ดซื้อ
จัดจาง) ของเทศบาลตําบลสันทรายจัดทําขึ้น เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดานรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขผานศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและขอเสนอแนะตางๆของเทศบาลตําบลสันทราย ทั้งในเรื่องรองเรียนรอง
ทุกขทั่วไปขอเสนอแนะในการทํางาน และรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ
มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
คุมคาในการใหบริการ ไมมขี ั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชน
ไดรับการ อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ สม่ําเสมอ
ทั้งนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของผูรับ บริการจําเปนตองมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปน
มาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯเทศบาลตําบลสันทราย
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วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯเทศบาลตําบลสันทราย
ขอบเขต
๑. กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป
๒. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
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แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท) (แบบคํารองเรียน.๒)
แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน (ตอบขอรองเรียน ๑)
แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน (ตอบขอรองเรียน ๒)
การกรอกขอมูลรองเรียนผานเว็บไซตของเทศบาลตําบลนางแล
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บทที่ ๑
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ลดขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให
ทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมี การ
ประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ
ประกอบกั บ หนั ง สื อ สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น อํ า เภอเมื อ งเชี ย งราย
ที่ ชร ๐๐๒๓.๖/๕๑๙ ลงวันที่ ๙ ตุ ลาคม ๒๕๕๘ เรื่อ ง โครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร งใสในการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดแจงใหเจาหนาที่รับผิดชอบเขารวมการประชุมชี้แจงการดําเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยอําเภอเมืองเชียงรายไดแจงในที่
ประชุมฯวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนหนวยงานในการจัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล โดยจะมีประเมินคุณธรรม
และความโปรง ใสของเทศบาลตํา บลและองคการบริห ารสว นตํา บลในจัง หวัดเชีย งราย ทั้งหมด ๓ ดาน คื อ
๑) ประเมิน จากบุคคลในองคกร ๒) ประเมินจากบุคคลภายนอกองคกร ๓) ประเมินจากแบบสํา รวจหลั กฐาน
เชิงประจักษ
เพื่อใหการประเมินดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย เทศบาลตําบลสันทราย จึงไดจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบล
สันทราย เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลสันทราย

วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
๑. เพื่อใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลสันทรายใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวรองเรียน
รองทุกข หรือใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนรองทุกขและขอเสนอแนะตางๆของเทศบาลตําบลสันทราย
มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลสันทรายทราบกระบวนการ
๕. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ ขอรองเรียน
ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ
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การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและขอเสนอแนะตางๆเทศบาลตําบลสันทราย
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกองคกร จัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถิ่น โดยใหศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลสันทราย อยูภายใตกํากับดูแล
ของศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองเชียงราย และศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงราย จัดตั้งเพื่อเปนศูนยในการรับเรื่องราว
รองทุกข ใหบริการดานขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการ และ ขอเสนอแนะตางๆของ
ประชาชน

ขอบเขต
๑.กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป
๑.๑. สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
๑.๒. ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก
ศูนยบริการ
๑.๓. แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน ปรึกษากฎหมาย ,
ขออนุมัต/ิ อนุญาต , ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
๑.๔. ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับ
บริการ
๑.๕. เจาหนาที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ
กรณีขอรองเรียนทั่วไป เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการใน
เรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการนั้นถือวายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับ
บริการตองการทราบ และดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล หรือหนวยงานผูรับผิดชอบ
เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลสันทราย จะใหขอมูลกับ
ผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว
และหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสใหผูขอรับการบริการ รอการติดตอ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
๑๕ วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯ เทศบาลตําบลสันทราย โทรศัพท ๐ – ๕๓๗๐ – ๑๑๘๗-๘
ตอ ๑๐๒

๒. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
๒.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
๒.๒ ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก
เจาหนาที่รับผิดชอบ
๒.๓ แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลัง เพื่อเสนอ
เรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็น

-3- กรณีมีขอรองเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให ขอมูล
กับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผขู อรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ
- กรณีมีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลสันทราย จะใหขอ มูลกับ ผูขอรับ บริการในเรื่องที่ผูข อรับ บริการตองการทราบ และเจาหนา ที่
ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีมีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจาง ใหผูขอรับการบริการ รอการติดตอ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวข องภาย
ใน ๑๕ วัน ใหติดตอกลับที่ศนู ยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯเทศบาลตําบลสันทราย โทรศัพท ๐ – ๕๓๗๐ – ๑๑๘๗๘ ตอ ๑๐๒

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย เลขที่ ๑๘๑ หมูที่ ๙ บานใหมทรายทอง
ตําบลสันทราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับ
เรื่องปญหาความตองการ และขอเสนอแนะตางๆของประชาชน

บทที่ ๒
ประเด็นที่เกีย่ วของกับการรองเรียน
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 ลูกจาง
ชั่วคราวและผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือ
ฐานะอื่นใด รวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
- บุคคล/หนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานของรัฐ
- ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส
- ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย
- ผูคากับหนวยงานของรัฐ
- ผูมีสิทธิรบั เงินจากทางราชการที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางออมจากการ
ดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนใน ชุมชน/หมูบานเขตตําบลสันทราย

การจัดการขอรองเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล
ผูรองเรียน

หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียนเทศบาลตําบล
สันทราย ผา นชองทางตา งๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุม การรองเรียน/การให
ขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล

ชองทางการรับขอรองเรียน หมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง รองเรียน
ทางโทรศัพท/โทรสาร/ เว็บไซต/ Face Book/ Line/ตู ปณ.๙/ ตูรับเรื่องรองเรียน,
รองทุกข
เจาหนาที่

หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

ขอรองเรียน

หมายถึง แบงเปนประเภท ๒ ประเภทคือ เชน
๑) ขอรองเรียนทั่วไป เชน เรื่องราวรองทุกขทั่วไป ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คํา
ชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูล การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริการของ
หนวยงาน
๒) การรองเรียนเกี่ยวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง
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หมายถึง คําหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข หรือระบบการรับคํารองเรียนเอง มีแหลงที่สามารถตอบสนอง หรือมี
รายละเอียดอยางชัดเจนหรือมีนัยสําคัญที่เชื่อถือได

การดําเนินการเรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ไดรับ ผานชองทางการรองเรียนตางๆ มาเพื่อทราบ
หรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่
การจัดการเรื่องรองเรียน

หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนที่ไดรับให
ไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน

ชองทางการรองเรียน
- สามารถรองเรียน/รองทุกข และขอเสนอแนะตางๆเขามายังศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขฯ
เทศบาลตําบลนางแล ดังนี้
๑) Bannerรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขหนาเว็บไซดเทศบาลตําบลสันทราย
(www.sansaicri.go.th)
๒) รองเรียนผานตูแดงประจําหมูบาน/กลองรับความความคิดเห็น(จดหมาย/บัตรสนเทห/
หนังสือ)
๓) ผานทางไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/หนังสือ)
๔) ยื่นดวยตนเองโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/หนังสือ)
๕) โทรศัพท หมายเลข ๐ – ๕๓๗๐ – ๑๗๘-๘
๖) โทรสาร หมายเลข ๐ – ๕๓๗๐ – ๑๗๘-๘ ตอ ๕
๗) สายตรงนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย โทรศัพท ๐๘๑-๖๘๑๙๒๐๘
๘) Email ของหนวยงาน ta.kean@hotmail.com
๙) รองเรียนทาง Face book ของเทศบาลตําบลสันทราย (ta.kean@hotmail.com)
๑๐) ตู ปณ.๙ ไปรษณียสแี่ ยกแมกรณ

บทที่ ๓
แผนผังขัน้ ตอนการจัดการเรือ่ งรองเรียนรองทุกข
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และ
ขอเสนอแนะ
(ลงทะเบียนรับเรื่อง)

ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองชาง
- กองการศึกษา
- หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบ/แกไขขอเท็จจริง

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน
รองทุกขฯเทศบาลตําบลสันทรายทราบ

ยุติ

๑) Bannerรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขหนาเว็บไซด
เทศบาลตําบลสันทราย
(www.sansaimuang.go.th)
๒) รองเรียนผานตูแ ดงประจําหมูบาน/กลองรับ
ความความคิดเห็น(จดหมาย/บัตรสนเทห/ หนังสือ
๓) ผานทางไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/
หนังสือ)
๔) ยื่นดวยตนเองโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/
หนังสือ)
๕) โทรศัพท หมายเลข ๐–๕๓๗๐–๑๑๘๗-๘
๖) โทรสาร หมายเลข ๐-๕๓๗๐–๑๗๘-๘ ตอ ๕
๗) สายตรงนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
โทรศัพท ๐๘๑-๖๘๑๙๒๐๘
๘) Email ของหนวยงานta.kean@hotmail.com
๙) รองเรียนทาง Face book ของเทศบาลตําบล
สันทราย (ta.kean@hotmail.com)
๑๐) ตู ปณ.๙ ไปรษณียสี่แยกแมกรณ

ไมยุติ

ยุติเรื่องและรายงานผลให
ผูบริหารทราบ
แจงผูรองเรียน/ผูรองทุกขทราบ
(ภายใน ๑๕ วัน)
นับแตวันทีไ่ ดรับเรื่องรองเรียนรองทุกข

ไมยุติและรายงานผลให
ผูบริหารทราบ/พิจารณาสั่งการ

แจงผูรองเรียน/ผูรองทุกขทราบ
(ภายใน ๑๕ วัน )
นับแตวันทีไ่ ดรับเรื่องรองเรียนรองทุกข

บทที่ ๔
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
๑ จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน
๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลสันทรายทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติ
ตามที่กําหนด ดังนี้

ชองทาง
รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลสันทราย

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

ระยะเวลาดําเนินการ รับ
ขอรองเรียนเพื่อประสาน หมายเหตุ
หาทางแกไข

ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน

ภายใน ๑-๒ วันทําการ

-

รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลตําบลสันทราย

ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทําการ

-

รองเรียนทางโทรศัพท
( ๐๕๓ –๗๐๑๑๘๗-๘ )

ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทําการ

-

รองเรียนทาง Face book

ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทําการ

-

รองเรียน E-mail

ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทําการ

-

การบันทึกขอรองเรียน
๑. กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
๒. ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอรองเรียน
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การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
๑. กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ
เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที
๒. ข อ รอ งเรีย น ที่ เ ป น การร อ งเรีย นเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของหน ว ยงาน เช น ไฟฟ า
สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กิ่งไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยัง
ผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. ข อ รอ งเรีย น ที่ ไ ม อ ยู ใ นอํ า นาจความรับ ผิ ด ชอบของเทศบาลตํา บลสัน ทราย ให ดํ า เนิ น การ
ประสานแจงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชัดเจนในการแกไขปญหาตอไป
๔. ขอ รองเรีย น ที่สงผลกระทบตอหนว ยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทํา หนังสือรองเรียนความไม
โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป

ติดตามการแกไขขอรองเรียน
- ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบทุก ๆ ๗ วัน

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
การดํา เนินการแกไขขอ รองทุก ขรองเรียน ใหห นว ยงานที่รับผิดชอบตองดํา เนินการใหแล วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการใหผูรองทราบทุก ๆ ๗ วัน และรายงานผลการดําเนินการให
ผูบริหารทราบภายใน ๑๕ วัน

จัดทําโดย
คณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯ เทศบาลตําบลสันทราย
๑๘๑ หมูที่ ๙ ตําบลสันทราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๓๗๐-๑๑๘๗-๘
โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๑๑๘๗-๘ ตอ ๕ เว็บไซต www.sansaicri.go.th

ภาคผนวก

แบบคํารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง)

(แบบคํารองเรียน๑)

ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯ
เทศบาลตําบลสันทราย
วันที.่ ........ เดือน.......................... พ.ศ. ........
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
ขาพเจา......................................... อายุ.........ป อยูบานเลขที.่ ........... หมูที่......... ตําบล...................
อําเภอ…………................. จังหวัด.......................... โทรศัพท....................................... อาชีพ........................................
ตําแหนง...................................................... ถือบัตร......................................เลขที่....................................................... ออก
โดย.................................................วันออกบัตร........................................บัตรหมดอายุ.......................................
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข กรณีไดรับความเดือดรอนเนื่องจาก...................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ เพื่อใหเทศบาลตําบลสันทราย พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหา ดังนี้
……….............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก
๑) ................................................................................................... จํานวน............ชุด
๒) .................................................................................................. จํานวน............ชุด
๓) ................................................................................................... จํานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ..............................................................
(...........................................................)
ผูรองทุกข/รองเรียน
(ลงชื่อ) ............................................................ผูร ับคํารอง
(...........................................................)
ตําแหนง.........................................................

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท)

(แบบคํารองเรียน.๒)

ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯ
เทศบาลตําบลสันทราย
วันที.่ ........ เดือน.......................... พ.ศ. ........
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
ขาพเจา......................................... อายุ.........ป อยูบานเลขที.่ ........... หมูที่.......... ตําบล...................
อําเภอ………….................. จังหวัด.......................... โทรศัพท....................................... อาชีพ...........................................
ตําแหนง........................................................... ถือบัตร......................................เลขที่.......................................................
ออกโดย...................................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.......................................
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข กรณีไดรับความเดือดรอนเนื่องจาก...................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ เพื่อใหเทศบาลตําบลสันทราย 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.............................................

แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
ที่ ชร ๕๗๔๐๑ (เรื่องรองเรียน) /.......................

(ตอบขอรองเรียน ๑)

สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
วันที่........เดือน...................... พ.ศ. ...............

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนกรณี.........................................................................................................
เรียน ………………………………………………………………..
อางถึง หนังสือรองเรียน......................................................................................
ตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขฯเทศบาลตําบลสันทราย โดยทาง ( )
หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท ( ) อืน่ ๆ........................................................
ลงวันที.่ ...................................... เกี่ยวกับเรื่อง...................................................................................................
……………………………………………………………………………………………นั้น
เทศบาลตําบลสันทราย ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของทานไวแลว ตามทะเบียนรับเรื่อง
เลขรับที่................................ลงวันที่......................................................และเทศบาลตําบลสันทราย ไดพิจารณาเรื่องของ
ทานแลวเห็นวา
(
) เปน เรื่อ งที่อ ยูใ นอํ า นาจหนา ที่ ของเทศบาลตํา บลสันทราย และไดมอบหมายให
................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ
(
) เป นเรื่องที่ไมอยูในอํา นาจหนา ที่ของเทศบาลตํา บลสันทรายและไดจัดส ง เรื่อ งให
................................................................................................ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
แลวทั้งนี้ ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง
(
) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตามกฎหมาย
.......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้น
บัญญัติไวตอไป
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเกษม กุลดี)
นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
งานนิติการ/สํานักปลัดเทศบาล
โทร. ๐-๕๓๗๐-๑๑๘๗-๘ ตอ ๑๐๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน
ที่ ชร ๕๗๔๐๑(เรื่องรองเรียน) /...............

(ตอบขอรองเรียน ๒)

สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
วันที่........เดือน...................... พ.ศ. ...............

เรื่อง แจงผลการดําเนินการมีขอรองเรียน/รองทุกข กรณี...............................................................................
เรียน ………………………………………………………………..
อางถึง หนังสือเทศบาลตําบลสันทราย ที่ ชร ๕๗๔๐๑/.........................ลงวันที.่ ...................................................
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ...........................................................................................................................................
๒. ..........................................................................................................................................
๓. ..........................................................................................................................................
ตามทีเ่ ทศบาลตําบลสันทราย (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของ
ทานตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว นั้น
เทศบาลตําบลสันทรายไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของตามประเด็นที่
ทานไดรองทุกข/รองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา......................................................................
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………...
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
ทั้งนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเกษม กุลดี)
นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
งานนิติการ
สํานักปลัดเทศบาล
โทร. ๐-๕๓๗๐-๑๑๘๗-๘ ตอ ๑๐๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

คําสั่งเทศบาลตําบลสันทราย
ที่ ๑๐๙๘ / ๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข
(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบลสันทราย
-------------------------------------------เพื่อใหการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการ
จัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบลสันทราย เปนไปตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการ
รองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) ประกอบดวย
๑. นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตําบลสันทราย
กรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาลตําบลสันทราย
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 ปฏิบัติงานดาน
การรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบลสันทราย เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) เกษม กุลดี
(นายเกษม กุลดี)
นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย

คําสั่งเทศบาลตําบลสันทราย
ที่ ๑๐๙๙ / ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง)
และมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข
(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง)
**********************************************

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลสันทราย ที่ ๑๐๙๘ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการ
จัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบลสันทราย เพื่อใหบริการสาธารณะ บรรเทาทุกขบํารุงสุขแกประชาชนภายในกรอบ
อํานาจหนาที่และกฎหมาย โดยที่เทศบาลตําบลสันทราย เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภาระหนาที่รับผิดชอบ
พื้นที่ จํานวน ๑๑ หมูบานในเขตตําบลสันทราย ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติราชการในสวนที่เกี่ยวของมา
โดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะในสวนของการ
อํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๒) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตําบลสันทราย จึงไดจัดตั้ง “ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข(เรื่องรองเรียน
ทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง)” ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ใหยกเลิกประกาศเทศบาลตําบลสันทราย เรื่อง จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เทศบาลตําบลสันทราย ลง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และคําสั่งเทศบาลตําบลสันทราย ที่ ๔๑๙/ ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เทศบาลตําบลสันทราย
ในการนี้ เทศบาลตําบลสันทราย ไดจัดวางตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข (ตูแดง) ณ หนาอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย และ ณ หนาที่ทําการกํานันผูใหญบานทุกหมูบานในพื้นที่ตําบลสันทราย และขอ
แตงตั้งใหเจาหนาที่ตามตําแหนงดังตอไปนี้
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข ดังนี้
๑. ปลัดเทศบาลตําบลสันทราย เปนประธานศูนยรับเรื่องเรียนรองทุกขฯและเรงรัดการใหความ
ชวยเหลือขอรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลสันทราย เกี่ยวกับคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย
, พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวาเกี่ยวของ
/๒. รองปลัดเทศบาล…

-๒๒. รองปลัดเทศบาลตําบลสันทราย เปนรองประธานศูนยรับเรื่องเรียน/รองทุกขฯและเรงรัดการให
ความชวยเหลือขอรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลสันทราย เกี่ยวกับคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
สันทราย, พนักงานสวนเทศบาลและพนักงานจาง และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลว เห็นวาเกี่ยวของ เปนผูชวย
เหลือปลัดเทศบาลตําบลสันทราย ในการดําเนินงานทุกประการตามทีป่ ลัดเทศบาลไดมอบหมาย
๓. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลสันทราย เปนเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขฯและ
เรงรัดการใหความ ชวยเหลือขอรองเรียน/รองทุกขของสํานักปลัดเทศบาล และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวา
เกี่ยวของ โดยมีเจาหนาที่ในตําแหนงนิติกรเปนเจาหนาที่/เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
ซึ่งอยูในความ รับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล
๔. ผูอํานวยการกองคลัง เปนเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขและเรงรัดการใหความ
ชวยเหลือขอรองเรียน/รองทุกขของกองคลัง และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวาเกี่ยวของ โดยมีนักวิชาการ
พัสดุ เปนเจาหนาที่/เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง
๕. ผูอํานวยการกองชาง เปนเจาหนาที่รับ เรื่องราวรองเรียน/รองทุกขและเรงรัดการใหความ
ชวยเหลือขอรองเรียน/รองทุกขของกองชาง และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวาเกี่ยวของ โดยมีนายชางโยธา
เปนเจาหนาที/่ เลขานุการชวยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองชาง
๖. รักษาการผูอํานวยการกองการศึกษา เปนเจาหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขและเรงรัดการ
ใหความชวยเหลือขอรองเรียน/รองทุกขของกองการศึกษาฯ และเรื่องที่ผูมีอํานาจใชดุลพินิจแลวเห็นวาเกี่ยวของ
โดยมี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนเจาหนาที/่ เลขานุการชวยเหลือและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
โดยให ศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข และขอเสนอแนะตางๆเทศบาลตําบลสันทราย มีอํานาจ
หนาที่และวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้
๑. รับเรื่องราวขอรองเรียน/รองทุกข เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยากหรือปญหา
อื่นใดจากประชาชน หนวยงาน องคกรตางๆ แลวทําการประเมิน วิเคราะห ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน
๒. ในเบื้องตนใหถือเปนความลับของทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน
๓. ประสานการปฏิบัติใหสวนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลสันทราย ดําเนินการตามภารกิจที่
เกี่ยวของและสามารถขอใหบุคคลในสังกัดสวนราชการนั้นใหถอยคําหรือขอมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ เพื่อประโยชน
สําหรับการนั้นได
๔. กรณีที่อาจเกี่ยวของกับคดี หรืออาจกอใหเกิดเปนคดีความได ใหแจงรายละเอียดเฉพาะที่สวน
ราชการเจาของเรื่องจะสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตอไปได โดยอาจมีการปกปดขอความตามคํารองบางสวนก็
ได ทั้งนี้ หากสวนราชการเจาของเรื่องประสานขอทราบขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใหพิจารณาเปนรายกรณี
๕. กรณีที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานอื่น ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการหรือ
เหนือกวาสวนราชการตนสังกัดของผูถูกรอง หรือสงเรื่องใหสวนราชการหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวน
เรื่องรองเรียนของสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนการเฉพาะ
/๖. ใหพิจารณาดําเนินการ…

-๓๖. ใหพิจารณาดําเนินการเปนกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
๖.๑ กรณีที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ
๖.๒ กรณีที่อาจมีผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของผูรอง ใหสรุปสาระสําคัญตามคํา
รองเฉพาะที่สวนราชการเจาของเรื่องจะสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตอไปได โดยอาจไมนําสงเอกสารคํารอง
ตนฉบับ รวมทั้งหากมีความจําเปนใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการคุมครองผูรองเปนพิเศษรายกรณี ทั้งนี้
หากมีการประสานขอทราบขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใหพิจารณาเปนรายกรณีดวย
๗. รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๘. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) ของ
เทศบาลตําบลสันทราย ไดจัดใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ดังนี้
๑.รอ งเรีย นดว ยตนเอง ที่ศู นย รับ เรื่อ งร อ งเรีย นรอ งทุก ข เทศบาลตํา บลสัน ทราย อํ า เภอเมื อ ง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒.รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข ๐ – ๕๓๗๐ – ๑๑๘๗-๘ แจงศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข
เทศบาลตําบลสันทราย
๓. รองเรียนทางโทรสาร หมายเลข ๐ – ๕๓๗๐ – ๑๑๘๗-๘ ตอ ๕
๔. ทางไปรษณีย สงเรื่องรองเรียน รองทุกข มาที่
ศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เทศบาลตําบลสันทราย เลขที่ ๑๘๑ หมูที่ ๙ ตําบล สันทราย
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
๕. สงเรื่องรองเรียน รองทุกขทางตูรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ซึ่งตั้งอยู ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลสัน
ทราย
๖. ทางตู ปณ. ๙ ไปรษณียสี่แยกแมกรณ
๗. ทางเว็บไซด www.sansaimuang.go.th
๘. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ta.kean@hotmail.com
เจา หน า ที่ป ฏิบัติง านประจํา ศูนย รับ เรื่อ งร องเรี ย นร องทุกขฯ (เรื่อ งรองเรีย นทั่ ว ไปและเรื่อ ง
รองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางรัชณีย ภิญโญ ตําแหนง หัวหนาฝายธุรการ
นางสิริรัตน ราชคม ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ
นายพีรยุทธ ศรีศัย ตําแหนง นิติกร
นางฐาณิศรา ปคํา ตําแหนง บุคลากร
นายนิพนธ รัดมูล ตําแหนง นายชางโยธา
นายสนอง กันทะกําแหง ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได
นายจีรพัฒน ไชยวุฒิ ตําแหนง นักวิชการพัสดุ
/๘. นางสายพิณ...

-๔๘. นางสายพิณ สวัสดี ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
๙. นางสาวรําแพน ปญญานะ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
โดยมีหนาที่ ดังนี้
๑. รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ลงทะเบียน แยกเรื่อง และสงเรื่องใหกับสวนราชการเจาของเรื่องเพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
๒. ปรับปรุงเอกสารคําขอในกระบวนงานตาง ๆ เพื่อใหเขาใจงายและเกิดความสะดวกในการกรอก
เอกสาร และปรับปรุงชองทางการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา
๓. ติดตามความคืบหนาเมื่อไดรับการสอบถามจากประชาชนผูรับบริการ
๔. แจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ ภายใน ๑๕ วัน
๕. ดําเนินการอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย มอบหมาย
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด ตามระเบียบ อยาใหเกิดความบกพรองเสียหาย
แกราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานนายกเทศมนตรีตําบลสันทรายโดยทันที
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียน
ทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ประกอบดวย
๑. นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตําบลสันทราย
ประธานคณะทํางาน
๒. นายอัศวิน จินตะเลขา
รองปลัดเทศบาลตําบลสันทราย คณะทํางาน
๓. นายสุเธียร กันธะรส
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
๔. นางธัญญาทิพย ไชยวรรรณ ผูอํานวยการกองคลัง
คณะทํางาน
๕. นายชาญชัย จันทะวงค
ผูอํานวยการกองชาง
คณะทํางาน
๖. นายสงคราม ราชคม
รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา คณะทํางาน
๗. นางรัชณีย ภิญโญ
หัวหนาฝายธุรการ
เลขานุการ
๘. นายพีรยุทธ ศรีศัย
นิติกร
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะทํางานมีหนาที่ในการดําเนินการติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/
รองทุกข กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และรายงานผลการติดตามและประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) เกษม กุลดี
(นายเกษม กุลดี)
นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย

ประกาศเทศบาลตําบลสันทราย
เรื่อง ประกาศใชคูมือปฏิบตั ิงานดานการรองเรียน/รองทุกข
(เรือ่ งรองเรียนทัว่ ไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง)
ของเทศบาลตําบลสันทราย
---------------------ตามหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร ๐๐๒๓.๖/๕๑๙
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งไดแจงใหเจาหนาที่รับผิดชอบเขารวมการประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยอําเภอเมืองเชียงรายไดแจงในที่ประชุมฯวา สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยใหกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นเปนหนวยงานในการจัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล โดยจะมีประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตํ าบลและ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงราย ทั้งหมด ๓ ดาน คือ ๑) ประเมินจากบุคคลในองคกร ๒) ประเมินจาก
บุคคลภายนอกองคกร ๓) ประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ นั้น
เทศบาลตําบลสันทราย ไดคูมือจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียน
ทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบลสันทราย เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหการ
จัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาล
ตําบลสันทราย และเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค จึงประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดังกลาวรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) เกษม กุลดี
(นายเกษม กุลดี)
นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย

