คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบตั ิงาน
หรือการบริการของเจ้าหน้าที่
ประจาปี พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
โทร. 045–523-166

คานา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอนาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ มีการทางาน ตามนโยบายการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดาเนินงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนานา
กลยุ ท ธ์ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน/โครงการที่ ว างไว้ ไปสู่ เป้ า หมายเดี ย วกั น คื อ ความส าเร็ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล นอกจากนี้ ยังมีห น้าที่สาคัญ ในการ ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน เป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับ
กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบ จะเป็ น ประโยชน์ สาหรับ หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จัดการเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ

สารบัญ
เนื้อหา
หลักการและเหตุผล
คาจากัดความ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบันทึกข้อร้องเรียน
ภาคผนวก
- แบบฟอร์มรับแจ้งเหตุการณ์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)
- แบบฟอร์มรับแจ้งเหตุการณ์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (โทรศัพท์)
- แบบฟอร์มแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- แบบฟอร์มแจ้งผลการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
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คู่มือการปฏิบัตงิ านรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ ประจาปี พ.ศ. 2561
หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ .ศ. 2546
ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการ มุ่ งให้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน โดยยึด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนให้ เกิ ด ความผาสุ ก และความเป็ นอยู่ ที่ ดี ข องประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีป ระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน
เกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้ บริการอย่างสม่าเสมอ ภายใต้การอภิบาลระบบ
การรั บ เรื่อ งราว ร้ องทุ กข์ บนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิบ าล (Good Governance) ของระบบอย่างสู งสุ ด
และยั่งยืนต่อไป
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุ ก ข์ ขึ้ น ซึ่ งในกรณี ก ารร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ บุ ค คล จะมี ก ารเก็ บ รัก ษาเรื่ อ งราวไว้ เป็ น ความลั บ และปกปิ ด
ชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
สถานที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ ถนนชยางกูร ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมืองอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ 37000
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรผู้ เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบสามารถน าไปเป็ น กรอบแนวทางการ
ดาเนิ น งานให้ เกิดเป็ น รู ป ธรรม ปฏิ บั ติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัด การเรื่อ งร้อ งเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ใช้เป็ น แนวทางการปฏิบั ติงานตามขั้น ตอนที่ส อดคล้ องกับ ข้ อกาหนด ระเบียบ หลั กเกณฑ์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

-23) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พั ฒ นาให้ ก ารท างานเป็ น มื อ อาชี พ รวมทั้ งแสดงหรือ เผยแพร่ให้ กั บ บุ ค คลภายนอกหรือ ผู้ ใช้ บ ริ การ
ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน
4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
คาจากัดความ
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตอาเภอสะเมิง
การจั ดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง ความครอบคลุมถึงการจั ดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิ ดเห็น/คาชมเชย/การสอบถาม
หรือการร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซด์ เว็บเพจ Face Book
ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่ วยงานอื่น ของรัฐ ที่อ ยู่ ในกากับ ของราชการ ฝ่ ายบริห าร แต่ไม่ รวมถึงองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา ระบบร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในส่ ว นราชการของกระทรวงสาธารณสุ ข การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ พนั ก งานราชกา รและลู ก จ้ า ง
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ แก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน
ระยะเวลาในการเปิดให้บริการ
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารวั น จั น ทร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ (ยกเว้ น วั น หยุ ด ราชการ) ตั้ ง แต่ 08.30 น – 16.30 น.
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ 045-523-166

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์
www.amnatpao.go.th , Facebook
ร้องเรียนผ่านทางจดหมายหรือ
ไปรษณียบัตร

รายงานผลการดาเนินการไปยังฝ่ายนิติการ
และการพาณิชย์ สานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอนาจเจริญ ( 15 วัน)

ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม

ยุติ
ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติ
ไม่ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

-4ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน
- จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของส่วนราชการที่รับผิดชอบ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
- แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งของส่วนราชการทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ฝ่ายนิติการ
และการพาณิชย์ สานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
www.amnatpao.go.th
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
โทร. 045-523-166
ร้องเรียนผ่าน Face book
ร้องเรียนผ่านทางจดหมาย
ไปรษณียบัตร
ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอ/
จังหวัด/สานักนายกรัฐมนตรี

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อ
ประสานหาแนวทางแก้ไข

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

เมื่อได้รับแจ้ง

ภายใน 1 วันทาการ

หมายเหตุ

-5การบันทึกข้อร้องเรียน
กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่ อ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สถานที่เกิดเหตุ พยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ
1. กรณี เป็ น การขอข้อมูล ข่าวสาร ประสานเจ้าหน้าที่ป ระจาศูนย์ข้อ มูล ข่าวสารประจาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
2. ข้อร้ องเรี ย น/ร้องทุกข์ ที่เป็ น การร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณ ภาพการให้ บ ริการของหน่ วยงาน เช่น
ไฟฟ้าดับ การกาจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ เป็นต้น จัดทาบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการ
หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรั บผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
ให้ดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป
4. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ภายในระยะเวลา
อันสมควร เพื่อดาเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป
การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
1. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส
2. ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้ นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์ การจัดการ
ข้อร้ องเรีย น/ร้อ งทุ กข์ ในภาพรวมของหน่ว ยงาน เพื่ อให้ เป็ น แนวทางในการแก้ไข ปรับ ปรุง
พัฒนาองค์กร ต่อไป
มาตรฐานงาน
1. การดาเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ แจ้งให้ผู้บริหารทราบโดยเร็ว เพื่อ ดาเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร

ภาคผนวก

-7(แบบคาร้องเรียน 1)
แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
ถนนชยางกูร อ.เมือง อจ 37000
วันที่ ………………เดือน………………………….พ.ศ……………………..
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………อายุ………ปี บ้านเลขที่……..............
หมู่ ………ต าบล……………………………อ าเภ อ…………………………..จั ง หวั ด ……………………………….................
โทรศัพท์…………………………..อาชีพ…………………………………………..ตาแหน่ง………………………………………………..
บัตรประชาชน………………………………………เลขที…่ …………………………………ออกโดย…………………………………….
วันออกบัตร……………………………..บัตรหมดอายุ…………………………………….
มี ค วามประสงค์ ข อร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ
พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา เรื่อง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นความจริงและยินดีรับผิดชอบ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี) ได้แก่
1)…………………………………………………………………………………………………
จานวน.........................ชุด
2…………………………………………………………………………………………………
จานวน.........................ชุด
3…………………………………………………………………………………………………
จานวน..........................ชุด
4) …………………………………………………………………………………………………
จานวน..........................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………………………………………………………………………
(………………………………………………………………….)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

-8(แบบคาร้องที่ 2)
แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (โทรศัพท์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
ถนนชยางกูร อ.เมือง อจ 37000
วันที่ ………………เดือน………………………….พ.ศ……………………..
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
ข้ า พ เจ้ า ………………………………………………………อ า ยุ ………ปี บ้ า น เล ข ที่ ……………….….
หมู่ ………ต าบล……………………………อ าเภอ…………………………..จั ง หวั ด ………………………………..................
โทรศัพท์…………………………..อาชีพ…………………………………………..ตาแหน่ง……………………………………………….
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา เรื่อง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....................................
โดยขออ้าง……………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………….เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นความจริงและเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ให้ข้าพเจ้าทราบแล้วหากเป็นคาร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้
ลงชื่อ……………………………………………เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
(………………………………………….)
วันที่ ……เดือน……………….พ.ศ……………
เวลา………………………….

-9(ตอบข้อร้องเรียนที่ 1)
แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
ถนนชยางกูร อ.เมือง อจ 37000
วันที่ ..............เดือน.......................... พ.ศ. .........

เรื่อง

ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรียน ………………………………………………………………..
ตามที่ท่านได้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มายังองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดอานาจเจริญ โดยทาง
( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์
( ) อื่น..................................................................................................................................................................
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง..................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของท่าน
ไว้แล้วตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่........................................ลงวันที่................................และ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอานาจเจริญ ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้ว เห็นว่า
( ) เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ และ
ได้มอบหมายให้...................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ และได้จัดส่ง
เรื่องให้........................................................................................ซึงเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีก
ทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตามกฎหมาย
.......................................................................................... จึงขอให้ท่านดา เนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่
กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

- 10 (ตอบข้อร้องเรียน 2)
แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
ถนนชยางกูร อ.เมือง อจ 37000
วันที่ ..............เดือน.......................... พ.ศ. .........

เรื่อง

แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

เรียน

………………………………………………………………..

อ้างถึง ………………………………………………………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. .................................................................................................................................................
๒. ................................................................................................................................................
๓.............................................................................................. ....................................................
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของท่าน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่า………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็ นด้วยกับหนังสือฉบับนี้ หรือมีข้อขัดข้องประการใด ขอให้แจ้งคัดค้าน
พร้อมพยานหลักฐาน ได้ที่ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

