คู่มือ
การปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส

ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

คานา
ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง มีบทบาทหน้าที่ หลักในการกาหนด
ทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี เครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนด
เป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไ ปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่ วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ สาคัญในการประสาน ติดตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบจากช่องทางการ
ร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย ๑) ตู้ไปรษณีย์
เลขที่ ๖๗ ที่ว่าการอาเภอพระประแดง ชั้น ๓ ตาบลตลาด อาเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
๑๐๑๓๐ ๒) เว็บไซต์ ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วน ตาบลทรงคนอง
www.songkanong.org ๓) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง” ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรี ยน/
แจ้งเบาะแส การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
ศู น ย์ ด ารงธรรมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทรงคนอง ได้ ท บทวนคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน
(Work Instruction) สอดรั บกับกระบวนการจัดการ เรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ของสานักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตาบลทรงคนอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

(นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง

สารบัญ
หน้า
๑.หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
๕. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
๙. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๐. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑๑. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน
๑๒. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ภาคผนวก
ตัวอย่างคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตนเอง)

๑
๑
๑
๑
๒
๓
๔
๔
๕
๕
๕
๕

ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๑.หลักการและเหตุผล
ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง มีบทบาทหน้าที่ หลัก ในการกาหนด
ทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ การส่งเสริม
และคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมของส่ ว นราชการ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ย การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี เครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรงคนองทุกระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิต สานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกาหนด เป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์
การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชน ได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนี ภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI
: Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการรับ แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรี ยน
ประสานติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน ทุจริตและประพฤติ มิชอบ จากช่องทาง
การร้ องเรี ยนของศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริ หารส่วนตาบลทรงคนองโดยมี ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย
๑) ตู้ไปรษณีย์ เลขที่ ๖๗ ที่ว่าการอาเภอพระประแดง ชั้น ๓ ตาบลตลาด อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ ๒) เว็บไซต์ ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบล
ทรงคนอง Www.songkanong.org ๓) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง” ๔) กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในองค์การบริหาร ส่วนตาบลทรงคนอง
ในส่ ว นการปฏิ บั ติ ง าน ด าเนิ น การตามกระบวนงานจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์
ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๘ กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือ ส่วน
ราชการด้ วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ใ นอานาจหน้า ที่ของส่วนราชการนั้น ให้เ ป็น หน้า ที่ของส่วนราชการ
นั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่กาหนด
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่
ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์ จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตาบลทรงคนอง เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็น รูปธรรม มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้าง ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบ การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง
ทุ ก ข์ คื อ การป้ อ งกั น ส่ ง เสริ ม การรั ก ษา และการฟื้ น ฟู บ นพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิ บ าล ( Good
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
.../๒. วัตถุประสงค์...

๑
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสามารถน าไปเป็ น กรอบ
แนวทางการดาเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ แจ้ง
เบาะแส ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์
และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับ ผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารให้ ส ามารถเข้ า ใจและใช้ ป ระโยชน์ จ ากกระบวนการที่ มี อ ยู่ รวมถึ ง เสนอแนะ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ ในการปฏิบัติงาน
๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิ ของประชาชนและผู้ร้ องเรี ยน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสาคัญ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการ เชื่อมโยงกับ
ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนองคอรัปชั่น
๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและ
ประพฤติ มิชอบของส่ว นราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบั ติการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
๒) ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
๓) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
๕) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) ติ ด ตาม ประเมิน ผล และจัดทารายงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
๑) ตู้ ไ ปรษณี ย์ เลขที่ ๖๗ ที่ ว่ า การอ าเภอพระประแดง ชั้ น ๓ ต าบลตลาด อ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
๒) เว็ บ ไซต์ ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ทรงคนอง www.songkanong.org
.../๓) เฟซบุ๊ค...

๒
๓) เฟซบุ๊ ค “องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทรงคนอง” ๔) กล่ อ งรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง
เบาะแส การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
๕. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่าง
ชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัด
แจ้งเพียงพอที่จะสามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
๔) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือ ข้อความ
สุภาพ

.../๖.แผนผัง...

๓
๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

.../๗. ขั้นตอน...

๔
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) ประกาศจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
๓) แจ้งคาสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคาสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานการ
ปฏิบัติงาน
๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่เข้ามายังองค์การบริหารส่วน
ตาบล ทรงคนอง จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้

ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง
ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน
ทางไปรษณีย์
ทุกวันทาการ
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ทุกวันทาการ
๐ ๒๔๑๘ ๕๒๒๖
ร้องเรียนผ่านตู้
ทุกวันทาการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ทุกวันทาการ
www.songkanong.org
ร้องเรียนทาง
ทุกวันทาการ
Facebook

ระยะเวลาดาเนินการ รับข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ เพื่อ
ประสานหาทางแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ

ภายใน ๑ วันทาการ

๙. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙.๑ ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่า
มีมูล ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่
สามารถดาเนินการ สืบสวนสอบสวนได้
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
๙.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่
เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
.../๙.๔ เรื่องร้องเรียน...

๕
๙.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ ในการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บ
เป็น ฐานข้อมูล
๙.๕ ให้เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
๑) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐาน
แวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะทาการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
๒) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคา
พิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่
ดาเนินการหรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
๔) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณา
หรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
๑๐. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรีย น โดยรายละเอียด คือ ชื่อ -สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่
หมายเลข ติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องและสถานที่เกิดเหตุ
๒) ทุ ก ช่ อ งทางที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย น เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ ร้ อ งเรี ย นลงในสมุ ดรั บ เรื่ อง
ร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
๑๑. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน
๑) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอานาจหน้าที่ของกองหรือสานักให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้
ผู้ร้องเรียน ทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสาเนาให้เจ้าหน้าที่ศูน ย์ฯ
จานวน ๑ ชุด เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป
๒) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ ดาเนินการ
โดยตรงให้ เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
๑๒. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๑) รวบรวมและรายงานสรุ ป การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นประจ าไตรมาสรายงานให้
นายกเทศมนตรีตาบล โพธิ์ชัยทราบทุกไตรมาส
๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพื่อนามาวิเคราะห์การ
จัดการ ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นนาทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป

ภาคผนวก

