คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
ของเทศบาลตาบลป่าแดง
*********
ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตาบลป่าแดง
อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

คานา
ด้วยเทศบาลตาบลป่าแดง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตาบลป่า
แดง โดยจัดตั้งขึ้น ณ ห้องสานักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) เลขที่ 666 ม.6 อาอาคารสานักงานเทศบาลตาบลป่าแดง
อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อทาหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนและผู้เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลตาบลป่าแดง ให้
เป็นไปด้วยความโปร่งใสภายใต้กรอบโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ตามหลักธรรมาภิบาลและพระราชกฎษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัด
จ้างเทศบาลตาบลป่าแดง เพื่อใช้เป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตาบลป่าแดงต่อไป
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บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่ออบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ งานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน ความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทัน
ต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผล
การให้บริการสม่าเสมอ
ประกอบกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้แจ้งว่าสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทาบันทึก
ข้อตกลง ความร่ว มมือกับ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
Integrity
and
Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity
Assessment) และด ัช น ีว ัด ความโปร ่ง ใสของหน ่ว ยงานภาคร ัฐ ของส านั ก งานคณะกรรมการป ้อ งก ัน และ
ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ
เทศบาลตาบลป่าแดง จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่อง ร้องเรียนทั่วไป
และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตาบลป่าแดงเพื่อเป็นกรอบหรือ แนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
1. เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลป่ าแดงใช้เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติงาน ในการรับ เรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตาบลป่าแดงมีขั้นตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อเผยแพร่ ให้ กับ ผู้ รับ บริ การและผู้มีส่ ว นได้ ส่ว นเสีย ของเทศบาลตาบลป่ าแดง
ทราบกระบวนการ
5. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวเทศบาลตาบลป่าแดง
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๗ เรื่ อ งการจ ั ด ตั ้ ง ศูนย์ ดารงธรรมเพื่ อ เพิ่ ม ประส ิ ท ธ ิ ภ าพการบร ิ ห ารงานระด ั บ จ ั ง หว ั ด และให ้ อ งค์ ก ร
ปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก องค์ ก รจั ด ตั้ ง ศูนย์ดารงธรรมท้ อ งถิ่น โดยให้ ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลป่ า แดงอยู่
ภายใต้กากับดูแลของศูนย์ดารงธรรมอาเภอชาติตระการและศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งเพื่อ เป็น
ศูน ย ์ใ นการร ับ เรื่อ งราวร ้อ งท ุก ข์แ ละให ้บ ร ิก ารข ้อ ม ูล ข่า วสารให ้คาปร ึก ษาร ับ เรื ่อ งป ัญ หาความต ้อ งการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน

-2๔. ขอบเขต
๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๑.๒ ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากศูนย์บริการ
๑.๓ แยกประเภทงานบริ ก ารตามความประสงค์ ข องผู้ ข อรั บ บริ การเช่ น ปรึ กษากฎหมาย,
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๔ ดาเนินการให้คาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ดาเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
กรณีข้อร้องเรียนทั่วไปเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการ
ในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับ บริการต้องการ
ทราบและดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลป่าแดงจะให้ ข้ อ มู ล กั บ ผู้
ขอร ั บ บร ิ ก ารในเรื ่ อ งที่ ผู ้ ข อร ั บ บร ิ ก ารต ้ อ งการทราบและเจ ้ า หน ้ า ที่ ผู ้ ร ั บ ผ ิ ด ชอบจะดาเน ิ น การ รับ เรื่ อ ง
ดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน
๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตาบลป่าแดง โทรศัพท์ 055-381315
๒. กรณีขอ้ ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๒.๒ด าเนิ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของผู้ ข อรั บ บริ ก ารเพื่ อ เก็ บ ไว้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ของผู้ ข อรั บ บริ ก าร
จากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๒.๓ แยกประเภทงานร้อ งเรีย น เรื่อ งร้อ งเรีย นจัด ซื้อ จัด จ้า งให้กับ ผู ้อานวยการกองคลัง
เพื่อเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นพิจารณาความเห็น
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับ
ผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการ ถือว่ายุติ
-กรณีขอร้ องเรียน/ร้ องทุกข์ /แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้ าที่ผู้ รับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลป่าแดง จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่ องที่ผู้ ขอรับบริ การต้องการทราบและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจะดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน
-กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ กลับ
หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๕
วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตาบลป่าแดงเชียงแรง โทรศัพท์ 055-381315
๕. สถานที่ตั้ง
พิษณุโลก

ตั้งอยู่ ณ สานักงานเทศบาลตาบลป่าแดง 666 หมู่ที่ 6 ตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัด

-3๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คาปรึกษารับเรื่อง ปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
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บทที่ ๒ ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับการร้องเรียน
คำจำกัดควำม

ผู้รับบริการ

ส่วนเสีย
การจัดการข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่
ข้อร้องเรียน

คาร้องเรียน

หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผู้รับบริการประกอบด้วย
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /
หรือบุคคล/นิติบุคคล
*หน่วยงานของรัฐได้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึงองค์กรอิสระ
องค์การมหาชนหน่วยงำนในกำกับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดใน ลักษณะเดียวกัน
**เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจาลูกจ้าง
ชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็น
กรรมการหรือฐานะอื่นใดรวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีส่วนได้
หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการดาเนินการของส่วนราชการเช่นประชาชนใน ชุมชน/หมู่บ้านเขต
เทศบาลตาบลป่าแดง
หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
หมายถึงประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน
เทศบาลตาบลป่าแดงผ่านช่องทางต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการ
ร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/ การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
หมายถึง ช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่นติดต่อด้วย
ตนเองร้องเรียนทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book
หมายถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
หมายถึง แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภทคือเช่น
- ข้อร้องเรียนทั่วไปเช่นเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะคาชมเชยสอบถามหรือร้องขอข้อมูลการร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
หมายถึงคา หรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือระบบการรับคาร้องเรียนเองมีแหล่ง ที่สามารถตอบสนองหรือมี
รายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสาคัญ ที่เชื่อถือได้

-5การดาเนินการเรื่องร้องเรียน
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน

หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆมาเพื่อทราบหรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจ
หน้าที่
หมายถึง กระบวนการที่ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจาก
การดาเนินงาน
ผ่านทางสำนักปลัด
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/
เอกสาร)
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๔) โทรศัพท์ 055-381315
๕) โทรสาร ๐55-381315
๖) www.pdmu.go.th
๗) facebook.com/เทศบาลตาบลป่าแดง
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บทที่ ๓
แผนผังการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ยื่นเรื่องฯ

จัดซื้อจัดจ้าง

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ
จัดจ้างทาการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการอานวยการศูนย์ฯ
พนักงานเจ้าหน้าที่

ได้ทราบและพิจารณาประเด็น

ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ
คณะกรรมการอานวยการศูนย์ฯ
มีมติตามรายงานผล
การตรวจสอบ
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บทที่ ๔
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๒. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งเทศบาลตาบลป่าแดงทราบเพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติ
ตามที่กาหนด ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินการ
ความถี
ใ
่
นการ
รับ ข้อร้องเรียนเพื่อ
ช่องทาง
หมาย
ตรวจสอบช่องทาง
ประสาน หาทางแก้ไข
เหตุ
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ เทศบาลตาบลป่าแดง
ทุกครั้งที่มีผู้
ภายใน ๑-๒ วันทาการ
ร้องเรียน
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลป่าแดง
ทุกวัน
ภายใน ๑-๒ วันทาการ
ทุกวัน
ภายใน ๑-๒ วันทาการ
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
055-381315
ร้องเรียนทาง Face book
ทุกวัน
ภายใน ๑-๒ วันทาการ
ร้องเรียนทาง เว็บไซต์
ทุกวัน
ภายใน ๑-๒ วันทาการ
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ภาคผนวก

แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)

(แบบคาร้องเรียน๑)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตาบลป่าแดง
วันที่................เดือน.............................พ.ศ. ....................
เรื่อง ........................................................................................................................... ...........................................
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลป่าแดง
ข้าพเจ้า.................................................................. อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ท.ี่ ......
ตาบล.............................. อำเภอ…….................... จังหวัด........................... โทรศัพท์..............................................
อาชีพ............................................................................ตาแหน่ง..............................................................................
ถือบัตร.............................................................................เลขที่................................................................................
ออกโดย...............................................วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ......................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้เทศบาลตาบลป่าแดงพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือ แก้ไขปัญหาใน
เรื่อง………...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ............................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบ ทั้งทางแพ่ง
และทางอาญาหากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่
๑) ................................................................................................................................. จานวน............ชุด
๒) ................................................................................................................................. จานวน............ชุด
๓) ................................................................................................................................. จานวน............ชุด
๔) ................................................................................................................................. จานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ......................................................................
(.................................................................)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน

(โทรศัพท์)

(แบบคาร้องเรียน.๒)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตาบลป่าแดง
อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่...................เดือน.......................... พ.ศ......................
เรื่อง ........................................................................................................................................................................
เรียน นายกเทศบาลตาบลป่าแดง
ข้าพเจ้า........................................................... อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ท…ี่ ......
ถนน............................ตาบล........................................อาเภอ..........................................จังหวัด.........................................
โทรศัพท์..............................................อาชีพ.......................................ตาแหน่ง..................................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้เทศบาลตาบลป่าแดงพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือ แก้ไขปัญหาใน
เรื่อง……….........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
โดยขออ้าง............................................................................................................................. ....................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ ข้าพเจ้า
ทราบแล้วว่าหากเป็นคาร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้
ลงชื่อ……………………......................………………เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
(..............................................................)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...............
เวลา...............................

แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ พล 53101 (เรื่องร้องเรียน) /...............

(ตอบข้อร้องเรียน๑)

สานักงานเทศบาลตาบลป่าแดง 666 หมู่ 6
ตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก 65170
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ...................

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
ตามที่ ท่ า นได้ ร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย นผ่ า นศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเทศบาลตาบลป่ า แดง
โดยทาง (
) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์
( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์
( ) อื่นๆ ...............................................................................................................................................................
ลงวันที่......................................................เกี่ยวกับเรื่อง....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น
เทศบาลตาบลป่าแดงได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้วตาม
ทะเบียนรับเรื่องเลขรับที่......................................................ลงวันที่............................................................และ
เทศบาลตาบลป่าแดงได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
(
) เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลป่าแดงและได้มอบหมาย
ให้……………………................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลป่าแดงและได้จัดส่งเรื่องให้
..................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป แล้วทั้งนี้
ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขนั้ ตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ วตามกฎหมาย
.......................................................................................... จึง ขอให้ท่า นดาเนิน การตามขั้น ตอนและวิธ ีก าร
ที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(.................................................)

สานักปลัดเทศบาล
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร. 055-381315

๑๒

แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ พล 53101 (เรื่องร้องเรียน) /...............

(ตอบข้อร้องเรียน๒)

สานักงานเทศบาลตาบลป่าแดง 666 หมู่ 6
ตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก 65170
วันที่……......เดือน........................... พ.ศ...........
เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
อ้างถึง หนังสือเทศบาลตาบลป่าแดงที่ พล 53101/.................................... ลงวันที่...........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. .................................................................................................................................................
๒. ............................................................................................................................. ....................
๓. .................................................................................................................................................
ตามที่เทศบาลตาบลป่าแดง (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้อง ทุกข์/
ร้องเรียนของท่านตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เทศบาลตาบลป่าแดง ได้รับแจ้งผลการดาเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตาม
ประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า……………………………………...................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(.................................................)

สานักปลัดเทศบาล
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร. 055-381315
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ช่องทางการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตาบลป่าแดง
โทร. 0-5538-1315 โทรสาร 0-5538-1315
2. สานักงานเทศบาลตาบลป่าแดง โทร. 0-55381-648
3. เว็บไซด์เทศบาลตาบลป่าแดง www.pdmu.go.th
4. สานักปลัดเทศบาล โทร. 0-55381-648 ต่อ 106 , 0-5538-1315
5. กองคลัง 0-55381-648 ต่อ 107
6. กองช่าง 0-55381-648 ต่อ 102
7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-55381-648 ต่อ 104 , 115
8. กองการศึกษา 0-55381-648 ต่อ 109
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