คู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตาบลลาดยาว
อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
โทร. 0-5627-1283
โทรสาร. 0-5627-2333
http://ladyaocity.go.th

บทที่๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการมุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชนโดยยึ ด ปร ะชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริ ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในการให้ บ ริ ก ารไม่ มี ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านเกิ น ความจ าเป็ น
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น Integrity and Transparency
Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment)
และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
เทศบาลตาบลลาดยาวเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลลาดยาวใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตาบลลาดยาวมีขั้นตอน/กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ มุ่ ง ไปสู่ ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๔. เพื่ อเผยแพร่ให้กับผู้รั บบริการและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียของเทศบาลต าบลลาดยาวทราบ
กระบวนการ
๕. เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ าได้ มีก ารปฏิ บัติ ต ามข้ อก าหนดระเบี ยบหลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การจัด การ
ข้อร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓. การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตาบลลาดยาว
ตามคาสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2019/2562 สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตาบลลาดยาว ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมตามยุทธศาสตร์ประเทศว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้าในกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

๔. ขอบเขต
๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๑.๒ ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ
๑.๓ แยกประเภทงานบริ ก ารตามความประสงค์ ข องผู้ ข อรั บ บริ ก ารเช่ น ปรึ ก ษากฎหมาย,
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล
เรื่องทั่วไป
๑.๔ ดาเนินการให้คาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ
บริการ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ดาเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
2. กรณีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบ เมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริ ก ารต้ อ งการทราบและด าเนิ น การรั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วไว้ ส านั ก ปลัด เทศบาลหรื อ หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน ๑-3 วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง,ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เจ้า หน้าที่ของเทศบาลตาบลลาดยาวจะให้ข้อ มู ลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่ง
ต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน ๑-3 วัน
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง, ร้องเรียน
เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน เทศบาลตาบลลาดยาว โทรศัพท์ 0-5627-1283
๕. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ เทศบาลตาบลลาดยาว 111/11 หมู่ 11 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ,เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง,ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบ เจ้า หน้าที่ของเทศบาลตาบลลาดยาวจะให้ข้อมู ลกับผู้ขอรับบริการในเรื่ องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบและให้บ ริการข้ อมู ลข่า วสารให้ คาปรึก ษารับเรื่อ งปั ญ หาความต้อ งการและข้อ เสนอแนะของ
ประชาชน

บทที่ ๒
ประเด็นที่เกีย่ วข้องกับการร้องเรียน
คาจากัดความ
ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การจัดการข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่
ข้อร้องเรียน

หมายถึงผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผู้รับบริการประกอบด้วย
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /
หรือบุคคล/นิติบุคคล
* หน่วยงานของรัฐได้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึงองค์กร
อิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในกากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน
** เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจาลูกจ้าง
ชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็น
กรรมการหรือฐานะอื่นใดรวมทั้งผู้ซงึ่ ได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอืน่ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการดาเนินการของส่วนราชการเช่นประชาชนใน
ชุมชน/หมู่บ้านเขตตาบลโพรงอากาศ
หมายถึงมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
หมายถึงประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลโพรงอากาศ ผ่านช่องทางต่างๆโดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/
การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
หมายถึงช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่นติดต่อด้วย
ตนเองร้องเรียนทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book
หมายถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
หมายถึงแบ่งเป็นประเภท๒ประเภทคือเช่น
- ข้อร้องเรียนทั่วไปเช่นเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะคาชมเชยสอบถามหรือร้องขอข้อมูลการร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน

คาร้องเรียน

การดาเนินการเรื่องร้องเรียน
การจัดการเรื่องร้องเรียน

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

ช่องทางการร้องเรียน
๒.๑ ผ่านทางสานักงานปลัด
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๔) โทรศัพท์ 0-5627-1283
๕) โทรสาร 0-5627-2333
๖) http://ladyaocity.go.th/
๗) ร้องเรียนทาง Face book /Line
8) ร้องเรียนทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tt.ladyao@gmail.com
2.2 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของสานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

บทที่ ๓
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓. ร้องเรียนทางจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๔. ร้องเรียนทาง Face book /Line
ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แจ้งผลให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตาบลลาดยาว (๑๕วัน )
ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติ
ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ให้จังหวัดนครสวรรค์ทราบ

บทที่ ๔
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๒. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งทราบเพื่อความสะดวกในการประสานงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ เทศบาลตาบล
ลาดยาว
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบล
ลาดยาว
ร้องเรียนทางจดหมาย/จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ร้องเรียนทาง Face book /Line

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน

ระยะเวลาดาเนินการรับ
ข้อร้องเรียนเพือ่ ประสาน
หาทางแก้ไข
ภายใน ๑-3 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑-3 วันทาการ

-

ทุกวัน

ภายใน ๑-3 วันทาการ

-

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ทุกวัน

หมายเหตุ

ภายใน ๑-3 วันทาการ

-

ภาคผนวก

แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)

(แบบคาร้องเรียน๑)

เทศบาลตาบลลาดยาว
วันที่................เดือน.............................พ.ศ. ....................
เรื่อง ........................................................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลลาดยาว
ข้าพเจ้า.................................................................. อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.......
ตาบล.............................. อาเภอ…….................... จังหวัด........................... โทรศัพท์..............................................
อาชีพ............................................................................ตาแหน่ง..............................................................................
ถือบัตร.............................................................................เลขที่................................................................................
ออกโดย...............................................วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ......................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้เทศบาลตาบลลาดยาวพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา
ในเรื่อง……….............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5627-1283 หรือ อีเมล์: tt.ladyao@gmail.com
2.แจ้งผ่าน Social Network
ทางเพจ Facebook : เทศบาลตาบลลาดยาว จังหวัดนครสรรค์
ทาง Line@
ทาง http://ladyaocity.go.th

3.แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นโดยตรง หรือยื่นผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น
นายกเทศมนตรีตาบลลาดยาว
สานักงานเทศบาลตาบลลาดยาว
เลขที่ 111/11 หมู่ 11
ตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ ๖0150
4.แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของสานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

