ประกาศองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
----------------------------ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสาเภา มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการ
ส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภาเพื่อให้การดาเนินการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา เป็นไปตามอานาจ
หน้ า ที่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ จึ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภาเรื่อง
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างใน องค์การ
บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่าง ใด
ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่ว น
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ
ประมาท เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนาเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดาเนินคดี หรือ
อื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย

ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภาในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร (5) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่
หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 3.2 ข้อร้องเรียน
ให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระท าทั้ ง หลายที่ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งเรี ย น พร้ อ มทั้ ง
ข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่ าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อ ดาเนินการสืบสวน สอบสวน)
3.2.4 คาขอของผู้ร้องเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสาเภา เลขที่ 79 หมู่ที่ 13 ตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.5.2 รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า http://www.saophao.go.th
3.5.3 ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา”
3.5.2 โทรศัพท์ 075-367 326
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2562

(นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา

คู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรื่องทั่วไป / ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง /
การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดกาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
โทร. /โทรสาร. 075-367 326
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คานา
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ
จัดจ้าง / การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดกาทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ) ขององค์การบริหารส่วน
เสาเภา จัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง
เพื่ อตอบสนองความต้ องการของประชาชน ให้ เกิ ด ความผาสุ ก และความเป็ น อยู่ ที่ดี ของ ประชาชน เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความ
จาเป็น มีการปรับปรุ งภารกิจให้ทั น ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่าเสมอ
ทั้ ง นี้ การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นจนได้ ข้ อ ยุ ติ ให้ มี ค วามรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่ อตอบสนองความต้ องการและความคาดหวั งของผู้ รั บบริก ารจ าเป็น ต้อ งมี ขั้น ตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
คณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้กาหนดแนวทางปฏิบั ติร าชการ มุ่งให้ เกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน ให้ เ กิ ด ความผาสุ ก และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข อง ประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่าเสมอ
การดาเนินโครงการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ได้แจ้งว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น Integrity andTransparency Assessment (ITA) โดยทางสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน
(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง / / การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดกาทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ) ขององค์การ
บริหารส่วนเสาเภา เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ
เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา มีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภาทราบ
กระบวนการ
๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
3.การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา อยู่ภายใต้
การกากกับดูแลของศูนย์ดารงธรรมอาเภอสิชล และศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ใน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน

4. ขอบเขต
4.1. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
4.1.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
4.1.2 ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากศูนย์บริการ
4.1.3 แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย,ขออนุมัติ/
อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
4.1.4 ดาเนินการให้คาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
4.1.5 เจ้าหน้าที่ดาเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการใน
เรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบ และดาเนิ น การรั บ เรื่ องดังกล่ า วไว้ หั ว หน้าสานักงานปลั ด หรือหน่ว ยงานผู้ รั บผิ ดชอบ เป็น ผู้
พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วนตาบลฯ จะให้ข้อมูลกับผู้
ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้
และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน 1-2 วัน
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือ
สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน
ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา โทรศัพท์ 075 367326
4.2 กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4.2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
4.2.2 ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
4.2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อานวยการกองคลัง เพื่อเสนอ
เรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น พิจารณาความเห็น
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ ข้อมูลกับ ผู้ขอรับ
บริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลฯ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะ
ดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
ภายใน 1-2 วัน
- กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการ รอการติดต่อกลับหรือ
สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้
ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา โทรศัพท์ 0750367326

5. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่ว นตาบลเสาเภา เลขที่ 79 หมู่ที่ 13 ตาบลเสาเภา อาเภอสิช ล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

บทที่ 2
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
1.คาจากัดความผู้รับบริการ
หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผู้รับบริการ ประกอบด้วย
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับ
ของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวและ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
และถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจาก
การดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตตาบลเสาเภา
การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น หมายถึ ง มี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การในเรื่ อ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การ
บริหารส่วนตาบลเสาเภาผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/
การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/
การร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อร้องเรียน หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น
- ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
คาชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

คาร้องเรียน หมายถึง คาหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ ระบบการรั บ ค าร้ อ งเรี ย นเอง มี แ หล่ ง ที่ ส ามารถ ตอบสนอง หรื อ มี
รายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสาคัญที่เชื่อถือได้
การดาเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รั บ ผ่านช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียน
ที่ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดาเนินงาน
2.ช่องทางการร้องเรียน
2.1 ผ่านทางสานักงานปลัด
1) รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า http://www.saophao.go.th
2) ยื่นคาร้องโดยตรง, ร้องเรียนจดหมาย
3) โทรศัพท์ 075-367 326

บทที่ 3
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
อบต.เสาเภา ทราบ (๑๕วัน )

ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ทราบ
(แจ้งผลภายใน 15 วัน)

ไม่ยุติ
ไม่ยุติแจ้งเรื่อง
ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ
(แจ้งผลภายใน 15 วัน)

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ให้อาเภอสิชล ทราบ

๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.เสาเภา
๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท์

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา ทราบ เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติ
ตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดารงธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา

ในเวลาทาการ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 16.30 น.

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสาเภา http://www.saophao.go.th

ในเวลาทาการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์
075 -367 326

ในเวลาทาการ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 16.30 น.

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียนเพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข

หมายเหตุ

ภายใน ๑ วันทาการ

-

ภายใน ๑-2 วันทาการ

-

ภายใน ๑ วันทาการ

-

ภาคผนวก

แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
79 หมู่ 13 ตาบลเสาเภา อาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
วันที่ ........... เดือน .............. พ.ศ .................
เรื่อง ................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
ข้าพเจ้า ........................................................ อายุ ................ ปี อยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่ ..........
ตาบล.............................. อาเภอ ................................. จังหวัด ........................ .โทรศัพท์ ..........................................
อาชีพ ............................................................... ตาแหน่ง ..........................................................................................
เลขที่บัตรประซาซน .................................................................................ออกโดย ................................................... วัน
ออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงค์ ขอการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน
ทั่วไป /เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดกาทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่
๑) ........................................................................................ จานวน .............ชุด
๒) ........................................................................................ จานวน .............ชุด
๓) ........................................................................................ จานวน .............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...........................................)

