ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ได้จัดตั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
ขอนแก่น เพื่อให้การบริหารจัดการในกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของ อบต.ฯ ซึ่งได้จาแนกหน่วยงานออกเป็นหน่วยต่างๆ สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล ที่มีอานาจหน้าที่
แตกต่างกันไป ตามโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการจัดทาบัญชี
รับเรื่องราวร้องทุกข์และเสนอความเห็น มอบหมายเรื่องราวร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการและ
ติดตามผลการดาเนินงาน รวบรวมสถิติข้อมูล รายงานผลการดาเนินงานในแต่ละเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
รับเรื่องร้องทุกข์ ซึงเป็นเจ้าหน้าที่ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่ง ดังนี้
1. นางศศิธร จิณฤทธิ์
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. นางนิออน ประทุมขันธ์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
3. นางเยาวลักษณ์ ทองประดิษฐ์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
4. นางสาวอลิชา นาสวาดิ์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
5. นางสาวณัชชา สารครศรี
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
6. นางสาวรจนา ศรีมงคล
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
๗. นายธีรยุทธ ขจรภพ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
๘. นายอาทิตย์ คณาศรี
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๙. นางสาวเมสินี เพ็งอารีย์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
10. ส.ต.อ.หญิงณัญปภัทร์ษร ผดุงกิจ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
11. นางสาวธนัษภร สังฆะมณี ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
12.นางสาววัฒนา ชนะวงศ์
ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.) หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๔3-656010
ส่วนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการปกติ (๑๖.๓๐ น. ถึง ๐๘.๓๐ น.) อบต.ฯ ได้กาหนดให้ศูนย์
วิทยุสื่อสาร สถานี ดับเพลิ ง งานป้ องกันและบรรเทาสาทารณภัย สานักปลั ด อบต. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓๓๒๐๑๖๖๑ เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในอานาจหน้าที่ อบต.ฯ ด้วย เพื่อให้มีช่องทางการ
สื่อสารที่จะได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนได้ตลอดเวลา

การจาแนกประเภทของเรื่องที่ผู้ร้องอาจดาเนินการยื่นเรื่อง จาแนกได้เป็น ๓ ลักษณะประเภท ได้แก่
ประเภทที่ ๑ได้แก่ เรื่องที่มีลักษณะเป็นเรื่อง “ร้องเรียน” หมายความถึง เสนอเรื่องอันเป็นการกล่าวโทษ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น จาก ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ หรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน การไม่ได้รับบริการตามสิทธิ
ถูกเรียกเก็บเงินโดยไม่มีสิทธิจะเรียกเก็บ ถูกเรียกเก็บเงินเกินกว่าอัตราที่กาหนด
ประเภทที่ ๒ได้แก่ เรื่องที่มีลักษณะเป็นเรื่อง “ร้องทุกข์” หมายความถึง บอกความทุกข์เพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น หรือ
เรื่องที่ประชาชนเดื่อดร้อน/เรื่องขอความช่วยเหลืออื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องร้องเรียน
ประเภทที่ ๓ได้แก่ เรื่องที่มีลักษณะเป็ นเรื่อง “เสนอแนะ” หมายความถึง การแสดงความคิด ความเห็น
แจ้งให้ทราบ หรือแนะนา เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขอนแก่น
ช่องทางการแจ้งหรือเสนอเรื่อง
การร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเสนอแนะนั้น ผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งหรือเสนอเรื่องผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ได้ดังนี้
ช่องทางที่ ๑ ส่งหนังสือหรือนาหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเสนอแนะ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดๆ
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ซึ่งกรณีดังกล่าวเมื่อมีการร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะจากบุคคลใด
เป็นหนังสือ หน่วยงานที่ได้รับหนังสือไว้ จะนาหนังสือนั้นมาดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือ ที่ศูนย์รับหนังสือรับ
เรื่องร้องทุกข์
ช่องทางที่ ๒ มาดาเนินการแจ้งหรือเสนอเรื่องด้วยวาจาต่อเจ้าหน้าที่หน่ วยงานใดๆ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขอนแก่น ซึ่งกรณีดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับฟังเรื่อง สอบถามข้อมูลและบันทึกการให้
ถ้อยคาแบบหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กาหนดแล้ว จะนามาดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือที่ศูนย์รับ
เรื่องร้องทุกข์
ช่องทางที่ ๓ โทรศัพท์แจ้งหรือเสนอเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ห น่วยงานใดๆ สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล
ขอนแก่น หรื อแจ้ งต่ อศูน ย์ รั บ เรื่อ งร้ องทุ กข์ โดยตรง ในวัน เวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.) ส าหรับ
วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการปกติ (๑๖.๓๐ น. ถึง ๐๘.๓๐ น.) สามารถโทรศัพท์แจ้งหรือเสนอเรื่องต่อ
เจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์วิทยุสื่อสาร
กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับโทรศัพท์ จะสอบถามข้อมูลและการบันทึกการให้ถ้อยคาตาม
แบบหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กาหนดแล้ว จะนามาดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือที่ศูนย์รับร้องทุกข์

นอกจากนั้น ในปัจจุบันนี้มีหน่วยงาน จานวน ๒ หน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ได้แก่
งานการประปา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔3-656010 และ ๐๘๑-๘๗๒๔๗๓๖ ที่ประชาชนสามารถโทรศัพท์ติดต่อร้อง
ทุกข์ปัญหาเกี่ยวกับน้าประปา เช่น ท่อน้าแตก รั่ว หรือน้าไม่ไหล ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ดับเพลิง) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓-๓๒๐๑๖๖๑ และ
๐๔3-656010 หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๙ ที่ประชาชน สามารถโทรศัพท์ติดต่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือร้องทุกข์
ปัญหาเกี่ยวกับสาธารณภัย ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ช่องทางที่ ๔ แจ้งหรือเสนอเรื่องทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ได้ตลอดเวลา โดยใน
แต่ละวัน เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ จะตรวจสอบข้อมูลที่เสนอผ่านทางเว็บไซด์ หากมีข้อมูลหัวข้อใหม่ที่มีการ
เสนอเข้ามาทางเว็บไซด์ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จะสั่งพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานทางราชการ และ
ดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
หลังจากนั้น จะจาแนกประเภทของเรื่อง และพิจารณาเรื่องดังกล่าวว่าอยู่ในอานาจหน้าที่ที่จะดาเนินการ
ได้หรือไม่และอยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่นแล้ว ศูนย์รับเรื่องร้อง
ทุกข์ก็จะดาเนินการส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานนั้น พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่
หากกรณี เป็น เรื่องที่เสนอผ่านทางเว็บไซด์และข้อความดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น หรือเป็นข้อความอันเป็นเท็จ หรือเป็นข้อความใดๆ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
เมื่อหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์พิจารณาให้ลบเรื่องนั้นออกจากเว็บไซด์ แล้วเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จะ
ดาเนินการลบเรื่องนั้นออกจากเว็บไซด์
การดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการของหน่วยงานใดในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น เมื่อได้รับเรื่องจากศูนย์รับ
เรื่องร้องทุกข์แล้ว ปกติหน่วยงานที่ได้รับเรื่องได้รับเรื่องไปนั้น จะพิจารณาดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องไปจากศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ พร้อมทั้งดาเนินการแจ้งผู้ร้องทราบผลการดาเนินงานเรื่อง
นั้นๆ
กรณี เรื่ อ งดั งกล่ าวไม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ เสร็จ สิ้ น ภายใน ๗ วั น หน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ เรื่ อ งไปนั้ น จะ
ดาเนินการแจ้งผู้ร้องทราบความคืบหน้าการดาเนินการเรื่องนั้น อย่างน้อยทุก ๗ วัน จนกว่าการดาเนินการเรื่อง
ดังกล่าวจะเสร็จสิ้น การแจ้งดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผลการดาเนินการหรือแจ้งความคืบหน้าการดาเนินการ
ปกติจะแจ้งโดยทาเป็นหนังสอราชการเว้นแต่หน่วยงานที่ได้รับเรื่องไปนั้น เห็นสมควรแจ้งทางโทรศัพท์หรือด้วย
วาจา หรือด้วยวิธีอื่นก็ให้สามารถกระทาได้โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมของกรณีนั้นๆ แล้วบันทึกการแจ้ง
หรือวิธีการแจ้งไว้ในแบบหนังสือ

สาหรับหน่วยงานใดที่ได้รับเรื่องจากศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งเป็นเองร้องจากเว็บไซด์นั้น ก่อนที่หน่วยงาน
นั้นจะแจ้งความคืบหน้าหรือผลการดาเนินการ จะเสนอข้อความซึ่งจะแจ้งและจานาลงเว็บไซด์ให้ผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหารพิจารณาพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะนาลงเว็บไซด์ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว หน่วยงานนั้น จะนา
ข้อความลงเว็บไซด์ โดยระบุชื่อ “หน่วยงานระดับสานักหรือกอง องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ” เป็นผู้ลง
ข้อความ
โดยเมื่อหน่วยงานใด ดาเนินการแจ้งผลการดาเนินการหรือแจ้งความคืบหน้าการดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว จะสาเนาแบบหนังสือที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ภายในวันที่ได้ดาเนินการ

แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะ
ช่องทางการร้องฯ

แนวทางปฏิบัติงาน/ขั้นตอน/วิธีการ

กรณีผู้ร้องมาด้วยตนเอง
หรือ
ผู้ร้องทาเป็นหนังสือส่งมา อบต.

กรณีร้องทางโทรศัพท์

กรณีร้องทางเว็บไซต์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลา

1. กรณีผู้ร้องทาเป็นหนังสือส่งมา อบต. ให้หน่วยงานที่ได้รับหนังสือ นาหนังสือนั้นมาดาเนินการลงทะเบียน
รับหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ อบต.ขอนแก่น
2. กรณีบุคคลใดมาร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะด้วยวาจา ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับฟังเรื่อง
สอบถามข้อมูลและบันทึกการให้ถว้ ยคาตอบแบบหนังสือที่ศูนย์ฯ กาหนด และนามาดาเนินการ
ลงทะเบียน รับหนังสือที่ศูนย์ฯ

1. หน่วยงานที่ได้รับหนังสือ
หรือ รับฟังเรื่อง
2. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ภายใน
30 น
า
ที

3. ลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เสนอเรื่องให้หัวหน้าศูนย์พิจารณาเรื่องดังกล่าว
4. หัวหน้าศูนย์ฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าวว่าอยู่ในอานาจหน้าที่ของ อบต.หรือไม่ และหรือเป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดในสังกัด อบต. ให้พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานนั้นดาเนินการ
5. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งเรื่องข้างต้นพร้อมด้วยแบบหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยงข้องโดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับเรื่อง ลงลายมือ ชื่อ-สกุล และตาแหน่งตัว
บรรจงพร้อมกับ วัด/เดือน/ปี และเวลารับเรื่องไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือ
1. .ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับโทรศัพท์ สอบถามข้อมูลและบันทึกการให้ถ้อยคาตามแบบหนังสือ
ที่ศูนย์ฯ กาหนดและมาดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ อบต.ขอนแก่น
2. ลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เสนอเรื่องให้หัวหน้าศูนย์พิจารณาเรื่องดังกล่าว
3. หัวหน้าศูนย์ฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าวว่าอยู่ในอานาจหน้าที่ของ อบต.หรือไม่ และหรือเป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดในสังกัด อบต. ให้พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานนั้นดาเนินการ
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งเรื่องข้างต้นพร้อมด้วยแบบหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับเรื่อง ลงลายมือ ชื่อ- สกุล และตาแหน่งตัว
บรรจงพร้อมกับ วัน/เดือน/ปี และเวลารับเรื่องไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือ
1. สั่งพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานและดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
2. ลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เสนอเรื่องให้หัวหน้าศูนย์พิจารณาเรื่องดังกล่าว
3. หัวหน้าศูนย์ฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าวและส่งเรื่องให้หน่วยงานนั้นดาเนินการ
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งเรื่องข้างต้นพร้อมด้วยแบบหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับเรื่อง ลงลายมือ ชื่อ-สกุล และตาแหน่งตัว
บรรจงพร้อมกับ วัน/เดือน/ปี และเวลารับเรื่องไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือ

1. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ร้องฯ

ภายใน
30 นาที

1.
2.
1.
2.

หน่วยงานที่รับโทรศัพท์
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ร้องฯ

ภายใน
30 นาที
ภายใน
30 นาที

1. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ร้องฯ

ภายใน
30 นาที

แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะ
ช่องทางการร้องฯ
ทุกช่องทางการร้องฯ

แนวทางปฏิบัติงาน/ขั้นตอน/วิธีการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(1) ให้พิจารณาดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง พร้อมทั้งดาเนินการแจ้งผูร้ ้องทุกข์ ผู้ 1.
ร้องเรียน หรือผู้เสนอแนะทราบผลการดาเนินการเรื่องนั้นๆ
กรณีเรื่องดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ให้หน่วยงานดาเนินการแจ้งผู้รอ้ ง
2.
ทุกข์ ผู้ร้องเรียน หรือผู้เสนอแนะทราบความคืบหน้าการดาเนินการเรื่องนั้นอย่างน้อยทุก 7 วัน จนกว่า
ดาเนินการเรื่องดังกล่าวจะเสร็จสิน้
(2) การแจ้งตามข้อ (1) ปกติให้ทาเป็นหนังสือราชการ เว้นแต่หน่วยงานที่ได้รับเรื่องไปนั้นเห็นสมควร แจ้ง
ทางโทรศัพท์หรือด้วยวาจา หรือด้วยวิธีอื่นก็ให้สามารถกระทาได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ
กรณีนั้นๆ แล้วบันทึกการแจ้งหรือวิธีการแจ้งไว้ในแบบหนังสือ
(3) หน่วยงานใดที่ได้รบั เรื่องจากศูนย์ฯ ซึ่งเป็นเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะจากเว็บไซต์ของเทศบาล
ฯ ก่อนที่หน่วยงานนั้นจะแจ้งความคืบหน้าหรือผลการดาเนินการ ให้เสนอข้อความซึ่งจะแจ้งและจะนาลง
เว็บของ อบต.ฯ ก่อนที่หน่วยงานนั้นจะแจ้งความคืบหน้าหรือผลการดาเนินการ ให้เสนอข้อความซึ่ง
จะแจ้งและจะนาลงเว็บไซต์ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะนาลงเว็บไซต์เมื่อ
ได้รับ ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานนั้นนาข้อความลงเว็บไซต์ โดยระบุ ชื่อ “หน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น” เป็นผู้ลงข้อความ
(4) เมื่อหน่วยงานที่ได้รับเรื่องจากศูนย์ฯ ได้ดาเนินการตาม (1) (2) หรือ (3) แล้ว ให้สาเนาแบบหนังสือ ที่
เกี่ยวข้องให้ศูนย์ฯ ภายในวันที่ได้ดาเนินการตาม (1) (2) หรือ (3)
การติดตามและการรายงานของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
(5) ทุกสิ้นเดือนให้ศูนย์ฯ สรุปเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะ ทีไ่ ด้ลงทะเบียนรับหนังสือไว้ และ
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการดาเนินการ ของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องจากศูนย์เสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่ร้องฯ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

1. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ระยะเวลา
7 วัน
ภายใน

ทุกสิ้น
เดือน

แผนผังแนวทางปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะ
ทาเป็นหนังสือ

มาด้วยตนเอง

30 นาที
2. หน่
3.
1.
หน่ววยงานที
ยงานที่ไ่ได้ด้รรับับหนั
หนังงสืสืออ

นามาลงทะเบียนรับ
หนังสือที่ศูนย์ฯ

ทางโทรศัพท์

30 นาที
1.

30 นาที

หน่วยงานที่ได้รับฟังเรื่อง บันทึกการ
ให้ถ้อยคาตามแบบหนังสือที่กาหนด
นามาลงทะเบียนรับหนังสือที่ศูนย์ฯ

1.

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
1.
2.

(2)

หน่วยงานที่ได้รับ โทรศัพท์ บันทึก
ถ้อยคาตามแบบหนังสือที่กาหนด และ
นามาลงทะเบียนรับหนังสือที่ศูนย์ฯ

30 นาที

30 นาที
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สั่งพิมพ์ข้อมูลไว้เป็น

หลักฐานและลงทะเบียนรับหนังสือที่ศูนย์ฯ

สาเนาหนังสือที่เกี่ยวข้องส่งให้ศูนย์ฯ

หัวหน้าศูนย์พิจารณาเรื่องว่าอยู่ในอานาจหน้าที่ และหรือเป็นเรื่องเกีย่ วกับหน่วยงานใดเพื่อส่งเรื่องให้หน่วยงานนั้นดาเนินการ
ส่งเรื่องให้โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับเรื่อง ลงลายมือ ชื่อ – สกุล และตาแหน่งพร้อมกับ วัน/เดือน/ปี และเวลารับเรื่องไว้เป็นหลักฐาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องฯ
(1)

ทางเว็บไซต์

30 นาที

ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องทุกข์ ผู้ร้องเรียน หรือผู้เสนอแนะทราบผลการดาเนินการเรื่องนั้น ๆ
กรณีเรื่องดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ให้แจ้งผู้ร้องฯ ทราบความคืบหน้าทุก 7 วัน จนกว่าการดาเนินการเรื่องดังกล่าวจะเสร็จสิ้น
หน่วยงานใดที่ได้รบั เรื่องจากศูนย์ฯ ซึ่งเป็นเรื่องจากเว็บไซต์ของ อบต. ก่อนที่หน่วยงานนั้นจะแจ้งความคืบหน้าหรือผลการดาเนินการ ให้เสนอข้อความซึ่ง
จะแจ้งและจะนาลงเว็บไซต์ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะนาลงเว็บไซต์เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานนั้นนาข้อความลง
เว็บไซต์ โดยระบุชื่อ “หน่วยงานระดับสานักหรือกอง องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น” เป็นผูล้ งข้อความ

รายงานผลการดาเนินการ
ให้ผู้บริหารทราบ

ผ่านปลัด อบต.

นาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
1. รายงานผลการดาเนินการ
2. เสนอลงนามในหนังสือแจ้งผู้ร้อง

