คู่มือสำหรับประชำชน
กำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์
งำนนิติกำร
เทศบำลตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

๒
คำนำ
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง)
ของเทศบาลตาบลหนองหินจัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลหนองหิน ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ กาหนดแนวทางปฏิ บั ติ ราชการ มุ่งให้ เกิดประโยชน์สุ ขแก่ ประชาชนโดยยึด ประชาชนเป็ น
ศูน ย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความ
จาเป็ น มีการปรั บ ปรุงภารกิจ ให้ ทั น ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับ การ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่าเสมอ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ
ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นต้อง
มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เทศบาลตาบลหนองหิน
จังหวัดเลย

๓
ส่วนที่ 1
บทนำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้ เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
ประกอบกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 69/2557 เรื่ อ ง มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
ได้ก าหนดให้ มีม าตรการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการทุจริตประพฤติมิ ช อบ เพื่อ ให้ การบริห ารราชการของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่
สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบ

๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลหนองหิ น ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตาบลหนองหิน มีขั้นตอน/กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
เชียงแรงทราบกระบวนการ
๕. เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ข้อร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขต
๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๑.๒ ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ
๑.๓ แยกประเภทงานบริก ารตามความประสงค์ ข องผู้ ข อรับ บริก ารเช่ น ปรึ ก ษากฎหมาย,
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

๔
๑.๔ ดาเนินการให้คาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ
บริการ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ดาเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ
บริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริการต้องการทราบและดาเนิน การรับ เรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักงานปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหนองหินจะให้ข้อมูลกับผู้
ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดาเนินการ
รับเรื่อง
ดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจ ารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน ๑-๒
วัน
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตาบลหนองหิน โทรศัพท์
๐5๔880111
๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๒.๒ ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๒.๓ แยกประเภทงานร้ อ งเรี ย น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ กั บ ผู้ อ านวยการกองคลั ง
เพื่อเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นพิจารณาความเห็น
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูล
กับ ผู้ ขอรั บ บริการในเรื่องที่ผู้ ขอรับ บริการต้องการทราบ เมื่อให้ คาปรึกษาเรียบร้อยแล้ วเรื่องที่ขอรับบริการ
ถือว่ายุติ
- กรณี ข อร้ องเรีย น/ร้อ งทุ กข์ /แจ้ งเบาะแสเกี่ ยวกับ การจัด ซื้อ จัดจ้างเจ้าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
ของเทศบาลตาบลหนองหิน จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่
ผู้รั บ ผิ ดชอบจะดาเนิ น การรั บ เรื่ องดังกล่ าวไว้ และหั ว หน้าหน่ วยงานเป็น ผู้ พิจารณาส่ งต่อให้ กับ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตาบลหนองหิน โทรศัพท์ 0 4285 2151

๕
๔. สถำนที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองหิน เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๔ บ้านฟากนา ตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๙๐
๕. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน
ปลัดเทศบาลตาบลหนองหิน
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองทุกกอง
นิติกร

อนุมัติ ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงานและติดตามผลการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงาน ติดตามและสรุปการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงาน ติดตามและสรุปการดาเนินงาน

๖
บทที่ ๒
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียน
1. คำจำกัดควำม
ผู้รับบริการ
หน่วยงานของรัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

= ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
ได้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึงองค์กร
อิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในกากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน
ได้แก่ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจาลูกจ้างชั่วคราวและ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการ
หรือฐานะอื่นใดรวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

= ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลหนองหิน
การจัดการข้อร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียน
= ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เทศบาลตาบลหนองหินผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ
ชมเชย/การร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน = ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/
เจ้าหน้าที่
= เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อร้องเรียน
= แบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น
- ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คาชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
คาร้องเรียน
หมายถึงคาหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์

๗

การดาเนินการเรื่องร้องเรียน
การจัดการเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือระบบการรับคาร้องเรียนเองมีแหล่ง
ที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสาคัญ
ที่เชื่อถือได้
หมายถึงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆมาเพื่อทราบหรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจ
หน้าที่
หมายถึงกระบวนการที่ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจาก
การดาเนินงาน

ช่องทำงกำรร้องเรียน
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองหิน
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลหนองหิน
www.nonghin.go.th
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ 4285 2151
โทรสาร หมายเลข 0 4285 2093
๔. ร้องเรียนทาง Facebook เทศบาลตาบลหนองหิน
www. Facebook.com/เทศบาลตาบลหนองหิน เลย
๔. ร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น
หน้าสานักงานเทศบาลตาบลหนองหิน
5. ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์

๘
บทที่ ๓
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองหิน
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตาบลหนองหิน

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตาบลหนองหิน
(๑๕ วัน)

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐ 4285 2151

๔. ร้องเรียนทาง Facebook
เทศบาลตาบลหนองหิน
๔. ร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น

๔. ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์

๙

ขั้นตอนกำรให้บริกำรรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
ร้องเรียนผ่านช่องทาง
ด้วยตนเอง จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร ร้องเรียนทาง facebook เว็ปไซต์เทศบาล
ลงทะเบียนรับเรื่อง
และพิจารณาประเด็นเรื่องร้องเรียน

๑ วันทาการ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
และหาสาเหตุที่เกิดเรื่องร้องเรียน
- สานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุข
- กองประปา

กรณีร้ายแรง / ซับซ้อน
รายงานผลภายใน ๓ วันทาการ
หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานทุก ๗ วัน

กรณีทั่วไป
รายงานผลไม่เกิน ๑๕ วันทาการ

ตอบผู้ร้องเรียน
(ผู้ร้องที่ให้ที่อยู่ชัดเจน ติดต่อกลับได้)
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร

ไม่สามารถรายงานผลได้ภายใน ๑๕ วันทา
การให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบและรายงาน
เป็นระยะ ๆ (แจ้งผ่านทางโทรศัพท์)

๑๐
บทที่ ๔
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน
๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๒. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งเทศบาลตาบลหนองหินทราบเพื่อความสะดวกในการประสานงาน
2. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำงๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน

ระยะเวลำดำเนินกำรรับ
ข้อร้องเรียนเพื่อประสำน
หำทำงแก้ไข
ภายใน ๑-๒ วันทาการ

ทุกวัน
ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทาการ
ภายใน ๑-๒ วันทาการ

ควำมถี่ในกำร
ตรวจสอบช่องทำง

ช่องทำง
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลหนองหิน
ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /โทรสาร
0 4285 2151 , 0 4285 2093
ร้องเรียนทาง Face book
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบล
หนองหิน

ทุกวัน
ทุกวัน

หมำยเหตุ
-

ภายใน ๑-๒ วันทาการ
ภายใน ๑-๒ วันทาการ

3. . ผังกระบวนกำรทำงำน
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน

๑.

รับเรื่องร้องเรียน

- กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียน ด้วยวาจา ถูกต้อง ครบถ้วน
- กรณีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษร

สานักปลัดเทศบาล

๒

ลงทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน

-ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน

- นิติกร
นายอภิเชษฐ์ พรหมมหาราช
- เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน

ทันทีที่ได้รับเรื่อง

ผู้รับผิดชอบ

๑๑
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน

ผู้รับผิดชอบ

๓

ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน เบื้องต้น
แล้วส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

- พิ จ ารณ าความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
ประเด็นที่ร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้ง
กับกฎหมาย กฎระเบียบและอยู่ใน
อานาจที่สามารถดาเนินการได้
เชื่อถือได้และอยู่ในอานาจที่
สามารถดาเนินการได้

เชื่อถือได้และอยู่ใน
อานาจที่สามารถ
ดาเนินการได้

- นิติกร
นายอภิเชษฐ์ พรหมมหาราช
- เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน

๔

จัดทาบันทึกแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-พิจารณาและสรุปประเด็นปัญหาที่
ร้ อ งเรี ย น เสนอ นายกเทศมนตรี
ตาบลหนองหิน เพื่อแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง

ถูกต้องครบถ้วน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕

เสนอนายกเทศมนตรี
ตาบลหนองหิน

นายกเทศมนตรี ต าบลหนองหิ น
พิ จ ารณ าลงนามถึ ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

ถูกต้องครบถ้วน

นายกเทศมนตรีตาบล
หนองหิน

๖

จัดส่งบันทึกไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการตามระบบสารบรรณ

ดาเนินการทันที

-ธุรการ ของแต่ละกอง/ส่วน/
ฝ่าย หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดส่งหนังสือ

๗

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

- ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ปั ญ หา
สาเหตุ และแนวทางการแก้ ไ ข
รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้
อีก

๘

รายงานผล
เรื่องร้องเรียน

-แจ้งผลให้ ผู้ร้องเรียนทราบทั นที ที่
ได้ข้อสรุป ยกเว้น ๒ กรณี ได้แก่
๑. กรณี ร้ า ยแรง อาจสร้ า งความ
เสี ย หายต่ อ ประชาชนและส่ ง ผล
กระทบในวงกว้ า งหรื อ ส่ ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
๒. กรณีซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการ
วิ เค ร า ะ ห์ ห รื อ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
กฎหมาย อาจใช้เวลาเกินกว่า ๑๕
วันทาการ

๙

ติดตามผล
เรื่องร้องเรียน

-หากหน่วยงานที่รับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนไม่รายผลภายในเวลาที่
กาหนดจะมีการติดตามเรื่องทาง
โทรศัพท์

-

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ภายใน ๑๕ วันทาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ภายใน ๓ วันทาการ
หากยังไม่ได้ข้อยุติให้
รายงานทุกๆ ๕ วัน
-แจ้งความคืบหน้า

ตามเวลาที่กาหนด

- นิติกร
นายอภิเชษฐ์ พรหมมหาราช
- เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน

๑๒
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน

ผู้รับผิดชอบ

๑๐

ลงทะเบียนรับ
รายงานผลเรื่อง
ร้องเรียน

-ลงทะเบี ย นรั บ รายงานผลเรื่ อ ง
ร้องเรียน

ทันทีที่ได้รับเรื่อง

- นิติกร
นายอภิเชษฐ์ พรหมมหาราช
- เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน

๑๑

ตอบข้อร้องเรียน

-แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบกรณี ไม่ ส ามารถ
ติ ด ต่ อ ผู้ ร้ อ งเรี ย นได้ เก็ บ รวบรวม
เรื่อง

ถูกต้อง ครบถ้วน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๒

เสนอนายกเทศมนตรี
ตาบลหนองหิน

-หากมีที่อยู่ชัดเจนให้แจ้งผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผรู้ ้องเรียน
ทราบโดยจัดทาหนังสือตอบเสนอ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน
ลงนาม

ถูกต้อง ครบถ้วน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๓

ส่งเก็บงาน
สารบัญรับเรื่อง

-รวบรวมเรื่ อ งที่ ต อบข้ อ ร้ อ งเรี ย น
แล้วให้งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้อง
ทุกข์เทศบาลตาบลหนองหิน

ถูกต้อง ครบถ้วน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๔

รวบรวม

-รวบรวมเรื่องร้องเรียน และจัดทา
สรุปเรื่องร้องเรียน

ถูกต้อง ครบถ้วน

- นิติกร
นายอภิเชษฐ์ พรหมมหาราช
- เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน

4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
4.๑ กำรรับเรื่องร้องเรียน
(๑) กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียน ด้วยวาจา
- บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตามค าร้ อ ง และให้ ผู้ ร้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ไว้ เป็ น หลั ก ฐาน หากผู้ ร้ อ ง
ไม่ ยิ น ยอมลงลายมื อ ชื่ อ มิ ให้ รั บ เรื่ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย นนั้ น ไว้ พิ จ ารณา และแจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งทราบพร้ อ มบั น ทึ ก
เหตุดังกล่าวไว้ในคาร้อง เว้นแต่กรณีที่ นายกเทศบาลตาบลหนองหินเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
หรือประโยชน์สาธารณะ จะรับคาร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้
(๒) เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ประชาชนร้องเรียนทางโทรศัพท์ หรือมา
ติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับเรื่อง
ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑๓
- รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า
มีข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด
- รายละเอี ย ดของเรื่ อ งที่ ต้ อ งการร้ อ งเรี ย น โดยสอบถามให้ ได้ ป ระเด็ น ที่ ชั ด เจน
ว่าต้องการร้ องเรี ย นเรื่องอะไร เกี่ย วข้องกับ บุ คคลหรือ องค์กรใด รายละเอียดของปั ญ หาที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
อื่น เพื่ออานวยความสะดวกและไม่ทาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการดาเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันทาการ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๕ ๒๑๕๑
4.๒ กำรส่งต่อเรื่องร้องเรียน
เจ้ า หน้ าที่ งานรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย นจะลงทะเบี ย นรั บ เรื่อ งร้อ งเรี ย น และพิ จ ารณาความ
น่าเชื่อถือของประเด็นที่ร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบ และอยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลหนองหิ น ที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ หากเรื่องร้อ งเรียนนั้ น เกี่ ยวข้อ งกั บ หน่ว ยงานใดจะทาหนั งสื อ แจ้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ วันทาการ หลังจากได้รับแจ้งเพื่อให้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้นจะ
ทาบันทึกเรื่องไว้ในฐานข้อมูลและสาเนาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
4.๓ กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นลาดับแรกโดย
เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก และแจ้ง
ผลการดาเนิ น การแก้ไขปัญ หาให้ผู้ ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป หรือภายใน ๑๕ วันทาการ ยกเว้นเรื่อง
ร้องเรียน ๒ กรณี ได้แก่
- กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบใน
วงกว้างหรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลหนองหิน ต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงาน
ผลภายใน ๓ วันทาการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้รายงานทุกๆ ๕ วัน
- กรณีซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาในการดาเนินการเกินกว่า ๑๕ วันทาการ ต้องแจ้งความคืบหน้าในการ
ดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ
4.๔ กำรตอบข้อร้องเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนจะต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานผลการ
ดาเนินการให้งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองศิลาทราบตามเวลาที่กาหนด เพื่องานรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์เก็บรวบรวมสรุปผลการดาเนินการ ซึ่งบางเรื่องงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาล
ตาบลหนองหินจะพิจารณาทาหนังสือตอบผู้ร้องเรียนเองแล้วแต่กรณี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งให้งาน

๑๔
รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ท ราบล่ ว งหน้ าก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด อย่ างน้ อ ย ๑ วั น ท าการ (กรณี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งตอบผู้ร้องเรียนแล้ว หรือผู้ร้องเรียนไม่แจ้งที่หอยู่หรือไม่สามารถติดต่อได้จะทาการเก็บ
รวบรวมเรื่อง) และบันทึกลงในฐานข้อมูล พร้อมทั้งสาเนาผลการดาเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
4.๕ กำรติดตำมผลเรื่องร้องเรียน
หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ไม่ชี้แจงผลการดาเนินงานภายในระยะเวลาที่กาหนด
งานรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ จ ะติ ด ตามเรื่อ งทางโทรศั พ ท์ หรือ ตามด้ ว ยตนเอง และหากไม่ ได้ รับ การ
ตอบสนองจะรายงาน ปลัดเทศบาลตาบลหนองหินเพื่อสั่งการต่อไป
4.๖ กำรรวบรวมข้อมูล
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตาบลหนองหิน จะรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน
คาชี้แจงของหน่ วยงาน จัด ทาสรุ ป ผลการดาเนิน การข้อร้องเรียนพร้อมทั้ งข้อเสนอแนะ เสนอผู้ บ ริห ารและ
ทุกหน่วยงานเพื่อทราบเป็นประจาทุกเดือน
4.๗ เอกสำร/ระเบียบ ที่ใช้ประกอบกำรดำเนินกำร
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2560
(๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
(๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
(๔) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
(๖) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
(8) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางการจัด ระเบียบ
ของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน
(9) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
4.๘ ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตาบลหนองหิน
๑) นายวสุ แก้วคูณ
หัวหน้าสานักปลัด
๒) นายอภิเชษฐ์ พรหมมหาราช
นิติกร

โทร. ๐๘๑-๕๔๖๘๐๓๑
โทร. ๐๘๓-๓๕๑๓๒๒๑

๑๕
5. มำตรฐำนงำน
กำรรับและตอบข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
อื่นเพื่ออานวยความสะดวกและไม่ทาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการดาเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันทาการ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นอันดับแรกโดยเร่ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก
6. ระบบติดตำมและประเมินผล
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตาบลหนองหิน จะติดตามผลการนาข้อร้องเรียนนั้นไปปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ หากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
จะประชุมหารือร่วมกันหรือนาเรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณาในการประชุมต่อไป

๑๖

ภำคผนวก

๑๗
แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)

(แบบคาร้องเรียน๑)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เทศบาลตาบลหนองหิน
วันที.่ ...............เดือน.............................พ.ศ. ....................
เรื่อง ...................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน
ข้าพเจ้า................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...........
ตาบล.............................. อาเภอ……....................จังหวัด........................... โทรศัพท์..............................................
อาชีพ............................................................................ตาแหน่ง..............................................................................
ถือบัตร.............................................................................เลขที่................................................................................
ออกโดย...............................................วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ......................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้เทศบาลตาบลหนองหินพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง……….......................................................................................................................... .........
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
ทั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ค าร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย นตามข้ า งต้ น เป็ น จริ ง และยิ น ดี รั บ ผิ ด ชอบ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่
๑) ........................................................................................................................... ...... จานวน............ชุด
๒) ................................................................................................................................. จานวน............ชุด
๓) ........................................................................................................................... ...... จานวน............ชุด
๔) ................................................................................................................................. จานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ......................................................................
(.................................................................)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

๑๘
แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน

(โทรศัพท์)

(แบบคาร้องเรียน.๒)
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เทศบาลตาบลหนองหิน
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย

วันที่...................เดือน.......................... พ.ศ......................
เรื่อง ............................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน
ข้าพเจ้า...........................................................อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ท…ี่ ......
ถนน............................ตาบล................................... อาเภอ................................ จังหวัด.........................................
โทรศัพท์.............................................อาชีพ.......................................ตาแหน่ง........................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้เทศบาลตาบลหนองหินพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง………..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
โดยขออ้าง
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ าขอรับ รองว่าคาร้องทุ กข์ /ร้องเรียนตามข้างต้น เป็นจริงและเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคาร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้
ลงชื่อ……………………......................………………เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับเรื่อง
(..............................................................)
วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ...............
เวลา...............................

๑๙
แบบแจ้งกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ ลย 52801 (เรื่องร้องเรียน) /...............

(ตอบข้อร้องเรียน๑)

สานักงานเทศบาลตาบลหนองหิน
ตาบลหนองหิน อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ลย 42190
วันที.่ .............เดือน..............................พ.ศ. ...................

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตาบลหนองหิน
โดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์
( ) อื่นๆ ............................................................................................................................. ..................................
ลงวันที่............................................ เกี่ยวกับเรื่อง....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น
เทศบาลตาบลหนองหินได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้วตามทะเบียน
รับเรื่องเลขรับที่......................................................ลงวันที่............................................................และเทศบาล
ตาบลหนองหินได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
( ) เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลต าบลหนองหิ น และได้ ม อบหมาย
ให้……………………................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เป็ น เรื่ อ งที่ ไม่ อ ยู่ ในอ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลต าบลหนองหิ น และได้ จั ด ส่ ง เรื่ อ งให้
..................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
แล้วทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมาย
.......................................................................................... จึ ง ขอให้ ท่ า นด าเนิ น การตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก าร
ที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(.................................................)
สานักปลัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 0 4285 2151
โทรสาร 0 4285 2093

๒๐

แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ พย ๗1601(เรื่องร้องเรียน) /...............

(ตอบข้อร้องเรียน ๒)

สานักงานเทศบาลตาบลหนองหิน
ตาบลหนองหิน อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ลย 42190
วันที่……........เดือน..............................พ.ศ……….........

เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
อ้างถึง หนังสือเทศบาลตาบลหนองหิน ที่ ลย 52801 /.......................... ลงวันที่...........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ...............................................................................................................
๒. ...............................................................................................................
๓. ................................................................................................................
ตามที่เทศบาลตาบลหนองหิน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนของท่านตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เทศบาลตาบลหนองหิน ได้รับแจ้งผลการดาเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
ประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า……………………………………...
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.........................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(.................................................)
สานักปลัด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 0 4285 2151
โทรสาร 0 4285 2093

๒๑

