คู่มือการปฏิบตั ิงาน
รับเรื่ องราวร้องทุกข์
ร้องเรี ยน/ร้องทุกข์เรื่ องทัว่ ไป
ร้องเรี ยนเรื่ องจัดซื้ อจัดจ้าง
ศูนย์ รับเรื่องราวร้ องทุกข์ องค์ การบริหารส่ วนตําบลวังจันทร์
โทร. ๐๓๘-๐๒๖๔๐๖
www.wangchan.go.th

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขของศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบล
วังจันทร จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขเรื่องทั่วไป และเรื่องรองเรียน
เรื่องจัดซื้อจัดจางของศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลวังจันทรใหมีความโปรงใส รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวัง ของผูรับบริการ จึง จําเปนจะตองมีการกําหนด
ขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

๒

สถานที่ตั้ง

๒

หนาที่ความรับผิดชอบ

๒

วัตถุประสงค

๒

คําจํากัดความ

๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข

๔

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๕

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ

๖

การบันทึกขอรองเรียน

๖

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน

๗

ติดตามการแกไขขอรองเรียน

๗

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

๗

มาตรฐานงาน

๗

ภาคผนวก
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข

คู่มอื การปฏิบัติงาน
ศูนย์ รับเรื่องราวร้ องทุกข์ องค์ การบริหารส่ วนตําบลวังจันทร์
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๗ ไดกําหนดหลักเกณฑ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงาน
ระหวางสวนราชการดวยกัน โดยใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศให
ประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป โดยใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองตรวจสอบใหขาราชการ
ปฏิบัติง านใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดัง กลาว และมาตรา ๔๑ ไดกําหนดใหสวนราชการที่ไดรับคํารองเรียน
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิ บัติราชการ อุปสรรค ความยุง ยาก หรือป ญ หาอื่น ใดจากบุคคลใด
โดยมีขอ มูลและสาระตามสมควร ใหเป น หน าที่ ของสวนราชการนั้น ที่จะตองพิจ ารณาดํา เนิน การให ลุลว งไป
และในกรณีที่มีอยูของบุคคลนั้น ใหแจง ใหบุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการดวยทั้งนี้ อาจแจงใหทราบผานทาง
ระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได ในกรณีการแจง ผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิให
เปดเผยชื่อหรือที่อยูของผูรองเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้มาตรา ๔๒ ไดกําหนดใหสวน
ราชการที่มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่น มีหนาที่ตรวจสอบวา
กฎ ระเบียบ ขอบัง คับ หรือประกาศนั้นเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุง ยาก ซ้ําซอนหรือความลาชาตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไ ขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป และในกรณีที่
ไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่นในเรื่องใด ใหสวนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นวาการรองเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดความเขาใจ
ผิดหรือความไมเขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ใหชี้แจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะทราบภายใน
๑๕ วัน
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการจั ด การเรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข พ.ศ. ๒๕๕๒ ข อ ๑๘
กําหนดใหผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
หรือสวนราชการหรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข มีสิทธิเสนอคํารองทุกขตอ
สวนราชการที่เกี่ยวของได และขอ ๒๓ กําหนดใหการจัดการเรื่องราวรองทุกขที่เกี่ยวกับหนวยงานของรัฐที่เปน
ราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานรัฐนั้น และขอ ๒๔ กําหนดใหเจาหนาที่
สวนราชการผูรับคํารองทุกขใหแกผูรองทุกขไ วเปนหลักฐาน นอกจากนั้นขอ ๒๕ กําหนดใหสวนราชการไดรับ
คํารองทุกขตองตอบแจงการรับคํารองทุกขโดยทางไปรษณียตามสถานที่ที่อยูที่ปรากฏในคํารองทุกขหรือกระทํา
ในรูป ของขอ มู ลอิ เล็ ก ทรอนิก สต ามกฎหมายวา ด วยธุ รกรรมทางอิ เ ล็ก ทรอนิก ส หรื อรู ป แบบอื่ น ตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการกําหนดภายใน ๑๕ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับคํารองทุกข

- ๒ ๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา
บําบัดทุกข บํารุง สุข ตลอดจนดําเนินการแกไ ขปญ หาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับ
ความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจึงจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขขึ้นเพื่อรับรองเรียน/รองทุกขเรื่องทั่วไป และเรื่องรองเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจาง ซึ่ง ในกรณีการรองเรียนที่
เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียนไดรับ
ผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้ง อยู ณ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวัง จันทร ตําบลวัง จันทร อําเภอวัง จัน ทร
จังหวัดระยอง
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเรื่องทั่วไป และเรื่องรองเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจาง
และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขเรื่องทั่วไป และเรื่องรองเรียนเรื่องจัดซื้อ
จัดจางของศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลวังจันทร มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางใน
การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่น ใจวาได มีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ
ขอรองเรียน/รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๖. คําจํากัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผูมี ส วนได เสี ย ” หมายถึ ง ผู ที่ ไ ดรั บ ผลกระทบ ทั้ ง ทางบวกและทางลบ ทั้ ง ทางตรงและ
ทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการ
“รองเรียน” หมายถึง การรองเรียน/รองทุกขเรื่องทั่วไป และเรื่องการจัดซื้อจัดจาง
“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล

-๓ “ผู ร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ” หมายถึ ง ประชาชนทั่ ว ไป/ผู มี ส ว นได เ สี ย ที่ ม าติ ด ต อ ราชการ
ผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น
การชมเชย/การรองขอขอมูล
“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน
รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง / ติดตอทางโทรศัพท / เว็บไซต / Facebook /Line
๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

-๔–

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข
๑. รองเรียนดวยตนเอง
๒. รองเรียนผานเว็บไซต
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
www.wangchan.go.th

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข
ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
(๑๕ วัน)

ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

ไมยุติแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ

๓. รองเรียนทางโทรศัพท
๐๓๘-026-๔06

๔. รองเรียนทาง Facebook
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

-๕–
๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป
๑.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
๑.๒ ดําเนิน การบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการ
จากศูนยบริการ
๑.๓ แยกประเภทงานบริ การตามความประสงค ข องผูข อรั บ บริก าร เชน ปรึ ก ษากฎหมาย
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
๑.๔ ดํ า เนิ น การให คํ า ปรึ ก ษาตามประเภทงานบริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความประสงค ข อง
ผูขอรับบริการ
๑.๕ เจาหนาที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ
- กรณี ข อ ร อ งเรี ย นทั่ ว ไป เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบ/ที่ ป รึ ก ษากฎหมายจะให ข อ มู ล กั บ ผู ข อรั บ บริ ก าร
ในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญ าต เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการ
ตองการทราบ และดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสานักปลัด หรือหนวยงาน ผูรับผิดชอบเปนผูพิจารณา
สงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร จะใหขอมูล
กับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับ เรื่องดังกลาว
ไว และหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสใหผูข อรับการบริการรอการ ติดตอกลับ
หรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไ ดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่ เกี่ยวของภายใน
๑๕ วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร โทรศัพท ๐๓๘-๐๒๖-๔๐๖
๒. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
๒.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
๒.๒ ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก
เจาหนาที่รับผิดชอบ
๒.๓ แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลัง เพื่อเสนอ
เรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็น
- กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให
ขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการ
ถือวายุติ

- ๖ - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลฯ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ จะดําเนิน การรับเรื่องดัง กลาวไว และหัวหนา หนวยงาน เปนผูพิจารณาสง ตอใหกั บหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/ แจงเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจาง ใหผูขอรับการบริการ
รอการติดตอ กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของภายใน ๑๕ วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง
ตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกของคการบริหาร
สวนตําบลวังจันทร
รองเรียนผานเว็บไซต
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
www.wangchan.go.th
รองเรียนทางโทรศัพท
๐ ๓๘ ๐๒๖ ๔๐๖

ทุกครั้งที่มีการ
รองเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน / รองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา
ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

รองเรียนทาง Facebook

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

รองเรียนทางไลน

๒๔ ชั่วโมง

ภายใน ๑ วันทําการ

หมายเหตุ

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน
๑๐.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
๑๐.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอ
รองเรียน / รองทุกข

- ๗ ๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ
๑๒.๑ กรณีเ ปนการขอขอมู ลขา วสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจา หนา ที่
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที
๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน
เชน ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความ
เสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๒.๓ ขอ ร องเรี ยน / รอ งทุ กข ที่ ไ ม อยู ใ นความรั บผิ ด ชอบขององค การบริห ารส วนตํา บล
วังจันทร ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไข
ปญหาตอไป
๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความ
ไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป
๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่
ศูนยฯ จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป
๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
๑๓.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน
๑๓.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการ
จัดการขอรองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา
องคกร ตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบล
วังจันทรดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน /
รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทําการ

- ๘ ๑๖. แบบฟอรม
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)
๑๗. จัดทําโดย
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
โทร. ๐-๓๘๐๒-๖๔๐๖
www.wangchan.go.th

ภาคผนวก

แบบคํารองเรียน ๑

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง)
เขียนที่ ศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ..................
เรื่อง.......................................................................................................................................................................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ขาพเจา......................................................................อายุ...............ป อยูบานเลขที่.................
ตําบล.....................อําเภอ...................................................จังหวัด............................โทรศัพท...............................
อาชีพ....................................................ตําแหนง.....................................................................................................
ถือบัตร..................................................................เลขที่...........................................................................................
ออกโดย.......................................วันออกบัตร.......................................วันหมดอายุ................................................
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือ
แกไขปญหาในเรื่อง
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริงและยินดีรับผิดชอบ
ทั้งทางแพงและทางอาญาหากพึงจะมี โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี)
ไดแก
(๑).............................................................................................จํานวน...........ชุด
(๒).............................................................................................จํานวน...........ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(...................................................)
ผูรองทุกข/รองเรียน

แบบคํารองเรียน ๒

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ทางโทรศัพท)
เขียนที่ ศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ..................
เรื่อง.......................................................................................................................................................................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ขาพเจา......................................................................อายุ...............ป อยูบานเลขที่.................
ตําบล.....................อําเภอ...................................................จังหวัด............................โทรศัพท...............................
อาชีพ....................................................ตําแหนง.....................................................................................................
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือ
แกไขปญหาในเรื่อง
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ทั้ง นี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริง โดยเจาหนาที่ไ ดแจง ให
ขาพเจาทราบแลววาหากเปนการแจงที่เปนเท็จหรือไมสุจริตอาจตองรับผิดชอบทั้งทางแพงและทางอาญาได
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(...................................................)
เจาหนาที่ผูรับเรื่อง
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ....................
เวลา.......................................น.

แบบตอบขอรองเรียน ๑

แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
ที่ รย ๗๖๐๐๑(ศูนยรองเรียน) /

องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ถนนบานบึง-แกลง รย ๒๑๒๑๐
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ......................

เรื่อง ตอบรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
เรียน..........................................................................................
ตามที่ทานไดแจงรองทุกข/รองเรียนผานศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

โดยทาง
( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท ( ) อื่น ๆ...............................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ................. เกี่ยวกับเรื่อง....................................................................
........................................................................................................................................นั้น
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานตาม
ทะเบียนรับเรื่องเลขรับที่...........................................ลงวันที่...........................................................แลว และ
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดพิจารณาเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานแลวปรากฏวา
( ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร และได
มอบหมายให………………………………………………………………………….เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ
( ) ไมเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร และไดสงเรื่อง
ให………………………………………………………………………….ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตอไปแลว โดยทานสามารถติดตอหรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึง่
( ) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว
ตามกฎหมาย.....................................................................………………………………………………………………………….
จึงขอใหทานดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติตอไป
จึงเรียนมาเพื่อเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ศูนยรับเรื่องรองเรียน
โทร. ๐-๓๘๕๑-๑๐๒๗

แบบตอบขอรองเรียน ๒

แบบแจงผลการดําเนินงานการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
ที่ รย ๗๖๐๐๑(ศูนยรองเรียน) /

องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ถนนบานบึง-แกลง รย ๒๑๒๑๐
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .......................

เรื่อง แจงผลการดําเนินงานเรื่องรองทุกข/รองเรียน
เรียน..........................................................................................
อางถึง..........................................................................................
สิ่งที่สงมาดวย..............................................................................
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทาน
ที่ไดแจงไวที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรตามหนังสือที่อางถึง นั้น
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่
เกี่ยวของแลว
ไดผลสรุปวา................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
โดยมี ร ายละเอี ย ดตามสิ่ ง ที่ ส ง มาพร อ มนี้ หากท า นไม เ ห็ น ด ว ยประการใด ขอให ท า นแจ ง คั ด ค า นพร อ ม
พยานหลักฐานใหมมายังศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลวัง จันทรเพื่อจะไดดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
จึงเรียนมาเพื่อเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ศูนยรับเรื่องรองเรียน
โทร. ๐-๓๘๕๑-๑๐๒๗

