สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

คู่มือกำรปฏิบัติงำน
เรื่องร้องเรียนของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) :
สพค.
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แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ งร้องเรียน
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) : สพค.
……………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
คู่มื อ การปฏิ บั ติ งานฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด การ
ข้อร้องเรียนของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย
2. ขอบเขต
การประสานงานรับเรื่องร้องเรียนของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จ จริ งและรายงานผลการดาเนินการ ติดตามประเมินผล และรวบรวมเสนอผู้ บริหารของ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
3. นิยาม
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้เนื่องจาก
ไม่ได้รับการบริการตามสิทธิที่กาหนด ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบั ติห น้ าที่ หรื อได้รั บความเสี ยหาย หรือความเดือดร้อนอันเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภายใต้การกากับ ดูและของส านั กงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) อันได้แก่ สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สานักงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ และศูนย์ประชุม และแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
เรื่องร้องเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เรื่องร้องเรียนทั่วไป 2) เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
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4. ระยะเวลาการร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
4.1 ระยะเวลาการร้องเรียน : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓0 – 1๖.๓0 น.
4.2 ช่องทางการร้องเรียน
4.2.1 ช่องทางโทรศัพท์ : ๐๕๓ – ๙๒๐๐๐๐ หรือ ๐๕๓ – ๙๒๐๐๑๗
4.2.2 ช่องทางจุดบริการประชาชน :
1) กล่องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น ๒ สานักบริหารงานกลาง
เลขที่ ๔๕๖ ม. ๑ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
2) กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณตู้ประชาสัมพันธ์ สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เลขที่ 33 หมูที่ 12 ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
4.2.3 ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : E-mail : pda.pinkanakorn@gmail.com
4.2.4 ช่องทางไปรษณีย์ : สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ฝ่ายกฎหมาย
เลขที่ 456 หมูที่ 1 ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(เรื่องร้องเรียน)
5. ระยะเวลาดาเนินการ
5.1 เรื่องร้องเรียนทั่วไป : ตรวจสอบข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน
5.2 เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง : ตรวจสอบข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน
ทั้งนี้ หากการร้องเรียนตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 มีกรณีเกี่ยวข้องทางวินัย หรือเรื่องความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาในการดาเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่กาหนดแล้วแต่กรณี
5.3 เริ่มนับระยะเวลาเมื่อ : เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตามแบบฟอร์มที่กาหนด
5.4 สิ้ น สุ ด ระยะเวลาเมื่ อ : ได้ มี ก ารชี้ แ จง ให้ ค าแนะน า หรื อ ระงั บ เรื่ อ ง หรื อ ยุ ติ เ รื่ อ ง
หรือการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในการแจ้งให้จัดทาเป็นหนังสือแจ้งผู้ร้อง
ทราบด้วยทุกกรณี
6. หน้าที่ความรับผิดชอบ
6.1 ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร หรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมาย : อนุมัติ ติดตาม
ผลการดาเนินงาน
6.2 ผู้อานวยการสานักบริหารงานกลาง/ ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานกลาง/ หัวหน้าฝ่าย
กฎหมาย : ตรวจสอบ พิจารณาคาร้องเรียน และรายงานผลการดาเนินงาน
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องร้องเรียน
7.1.1 เรื่องร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นไปตามแบบฟอร์มที่สานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) กาหนดให้ดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน
โดยเป็นไปตามระบบสารบรรณ
7.1.2 เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ไ ม่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ เรื่ อ งสอบถาม
รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมรายละเอียดที่ต้องการร้องเรียนเกี่ยวข้อง
กับ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานใดภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แลของส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ก ารมหาชน) และ
รายละเอี ย ดของปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ร้ อ งเรี ย น ตามแบบฟอร์ ม ที่ ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร
(องค์การมหาชน) กาหนด
ในกรณี ที่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นไม่ ป ระสงค์ แ สดงตนโดยไม่ แ จ้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเอง จะต้ อ ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถรับเรื่องได้ในทันทีแม้จะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เพื่ออานวยความสะดวกและไม่ทาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงาน และส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้ ง นี้ การร้ อ งเรี ย น ตามข้ อ ๗.๑.๑ และ ๗.๑.๒ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ใ นการ
รับร้องเรียนของสานักสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๗.๒
๗.๒ หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน
๗.๒.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความที่สุภาพ และจะต้องประกอบด้วย
(๑) วัน เดือน ปี
(๒) ชื่อ เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อี เมล์ที่สามารถติดต่อ
ถึงผู้ร้องเรียนได้
(๓) ข้อเท็จ จริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ
ความเดือ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หาย ต้ อ งการให้ แก้ ไข ดาเนิน การอย่ า งไร หรื อชี้ ช่อ งทางแจ้ ง เบาะแสเกี่ ยวกั บ
การทุ จ ริ ต ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งานได้ ชั ด แจ้ ง เพี ย งพอที่ ส ามารถด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
สืบสวน สอบสวนได้
(๔) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
๗.๒.2 ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๒.3 การร้องเรียนจะต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง
ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย
๗.๒.4 เป็น เรื่องที่ผู้ ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) อันได้แก่ สานักบริหาร
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งานกลาง สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สานักงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ และศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
๗.๒.5 เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ช่วยเหลือ
หรือขจัดความเดือดร้ อน ในด้านที่เกี่ย วข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) โดยตรง
๗.๒.6 ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในการดาเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ ๗.๒.1 นั้น
ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
๗.๒.7 ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่ บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียด
ตามข้อที่ ๗.๒.1 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
(๒) ข้ อร้ องเรีย นที่ เข้ าสู่ กระบวนการยุติ ธ รรมแล้ ว หรือ เป็ นเรื่ องที่ศ าลได้ มี
คาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดแล้ว
(๓) ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
(๔) ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
(๕) ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ได้ ดาเนิ น การตรวจสอบ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.),
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น
นอกเหนื อ จากหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
7.๓ การส่งต่อเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้ าที่ที่รั บเรื่องร้ องเรี ยน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของประเด็นที่ร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
และอยู่ในอานาจที่สามารถดาเนินการได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ให้ทาหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 วันทาการ หลังได้รับแจ้งให้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้นให้บันทึก
เรื่องไว้ในฐานข้อมูลและสาเนาหนังสือเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารทราบ
7.๔ การตรวจสอบข้อเท็จจริง
หน่วยงานที่ได้รับแจ้ง เรื่องร้องเรียน จะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นลาดับแรก
โดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก
และแจ้งผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป หรือภายใน 15 วันทาการ ยกเว้น
เรื่องร้องเรียน 2 กรณี ได้แก่

๕

๗.๔.๑ กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผล
กระทบในวงกว้าง หรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จะต้องดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลภายใน ๗ วันทาการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้
รายงานทุกๆ ๑๐ วัน
๗.๔.๒ กรณี ซั บ ซ้ อ น เป็ น กรณี ที่ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการวิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาในการดาเนินการเกินกว่า 15 วันทาการ ต้องแจ้งความ
คืบหน้าในการดาเนินการให้ผู้ร้องทราบเป็นระยะๆ
7.๕ การตอบข้อร้องเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นหนังสือ ภายในเวลา
ที่กาหนดพร้อมกับรายงานผลการดาเนินการเสนอผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนครเพื่อทราบ ดังนี้
๗.๕.๑ เมื่อได้รับหนังสือร้องเรียนแล้ว ให้แจ้งการรับเรื่องไปยังผู้ร้องภายใน ๑ วันทาการ
๗.๕.๒ ในระหว่ า งด าเนิ น การการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ แ จ้ ง ไปยั ง ผู้ ร้ อ งภายใน
๗ วันทาการนับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
๗.๕.๓ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งผู้ร้องทราบผลการร้องเรียนภายใน ๓ วันทาการ
7.๖ การรวบรวมข้อมูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมาย จะรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน จัดทาสรุปผลการดาเนินการข้อ
ร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร โดยผ่านหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
ผู้อานวยการสานักบริหารงานกลางตามลาดับชั้น เพื่อทราบเป็นประจาทุกๆ สามเดือน
8. ระบบติดตามและประเมินผล
ฝ่ายกฎหมาย ติดตามและประเมินผล สรุปผลการดาเนินการตามข้อร้องเรียน เสนอผู้ อานวยการ
ฝ่ า ยบริ ห ารงานกลาง ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารงานกลาง และผู้ อ านวยการส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร
เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร
(องค์การมหาชน) เป็ น ระยะๆ และหากเกี่ยวข้องกับหน่ว ยงานภายใต้การกากับดูแลจะต้องมีการประชุม
หารือร่วมกัน เพื่อปรับปรุง และหาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขต่อไป

..........................................................

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

ภาคผนวก

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง
๑. ช่องทางโทรศัพท์ : ๐๕๓ – ๙๒๐๐๐๐ หรือ
๐๕๓ – ๙๒๐๐๑๗

รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
และผู้อานวยการสานักบริหารงานกลางทราบ

(๑๕ วัน)

ยุติ

ยุติเรื่องแจ้ง
ผู้ร้องทราบ

ไม่ยุติ

ไม่ยุตแิ จ้งร้องผู้ทราบ
และเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๒. ช่องทางจุดบริการประชาชน ๒ จุด คือ
1) กล่องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น ๒ สานัก
บริหารงานกลาง
2) กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณตู้
ประชาสัมพันธ์ สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
E-mail : pda.pinkanakorn@gmail.com
๔. ช่องทางไปรษณีย์ :
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ฝ่ายกฎหมาย เลขที่ 456 หมูที่ 1 ตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ (เรื่องร้องเรียน)

แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เลขที…่ …………………………………..
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
(โปรดให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้)

๑.วัน/เดือน/ปี ที่รับแจ้ง………./…………./………….
๒.ชื่อ-นามสกุลผู้ร้อง (เพื่อแจ้งกลับผลการดาเนินการ) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………..…
เลขที่บัตรประชาชน………………………………………………ที่อยู่………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………….. E-mail …………………………………………………………
๓.ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ......................................................(ผู้ร้อง)
(...................................................................)
สาหรับเจ้าหน้าที่
๕.ชื่อผู้รับแจ้ง…………………………………………….ตาแหน่ง…………………………………..ฝ่าย…………………………………
๖.การดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แจ้งผู้รับผิดชอบ (ว/ด/ป)

ผลการดาเนินการแก้ไข

๗.ดาเนินการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะโดย……………………………………………..เมื่อ………./………../……..

แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เลขที…่ …………………………………..
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
(โปรดให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้)

๑.วัน/เดือน/ปี ที่รับแจ้ง………./…………./………….
๒.ชื่อ-นามสกุลผู้ร้อง (เพื่อแจ้งกลับผลการดาเนินการ) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………..…
เลขที่บัตรประชาชน………………………………………………ที่อยู่………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………….. E-mail …………………………………………………………
๓.ได้รับความเดือดร้อนจากการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ ………………………………………………………………………
โดยมีข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ......................................................(ผู้ร้อง)
(................................................................)
สาหรับเจ้าหน้าที่
๕.ชื่อผู้รับแจ้ง…………………………………………….ตาแหน่ง…………………………………..ฝ่าย…………………………………
๖.การดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แจ้งผู้รับผิดชอบ (ว/ด/ป)

ผลการดาเนินการแก้ไข

๗.ดาเนินการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะโดย……………………………………………..เมื่อ………./………../……..

แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน (สาหรับเจ้าหน้าที่)
เลขที่เรื่องร้องเรียน ....................................
ช่องทางที่รับแจ้ง
โทรศัพท์
จุดบริการประชาชน
Email
ไปรษณีย์
วันที่รับแจ้ง ..................................................เวลา................................................................................................
ชื่อผู้รับแจ้ง นาย/นาง/นางสาว .................................................เลขที่บัตรประชาชน..........................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้............................................................................................................................. ........................
เบอร์โทรศัพท์..........................................................
ผู้รับแจ้ง ..................................................................................... หน่วยงาน ......................................................
รายละเอียดการร้องเรียน
ชื่อผู้ร้องเรียน ...........................................................อายุ ...............เพศ ..............อาชีพ ....................................
เลขที่บัตรประชาชน ...........................................................................................................................................
เลขที่บัตรอื่นๆ (ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) ....................................................................................................
ขอร้องเรียน ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... .........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การดาเนินการเบื้องต้น
ยุติโดยหน่วยรับข้อร้องเรียน .........................................................................................................................
ส่งให้ผู้รับผิดชอบหรือ/หน่วยงาน คือ ............................................ เมื่อวันที่...........................เวลา .............

๒

การดาเนินการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหา...................................................................
(...........................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
- ทราบ ...........................................................
(..................................................................)
ตาแหน่ง........................................................
สรุปประเด็น
เรื่องร้องเรียนยุติวันที่ ............................................ เวลา ...............................
รวมจานวนวันที่แก้ปัญหา ................................. วัน ฃ
การยุติ
1. แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบโดย
2. การยอมรับของผู้ร้องเรียน
พอใจ / ยอมรับได้
ไม่พึงพอใจ / ยอมรับไม่ได้

โทรศัพท์

Email

ไปรษณีย์

ผู้สรุป..............................................................................
(............................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

เดือน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ลาดับ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

เรื่องร้องเรียน

จานวน
ดาเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

ตาแหน่ง...............................................................

(........................................................................)

รายมือชื่อ.......................................................ผู้รับทราบ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

หน่วยงาน สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี

แบบรายงานสรุปผลการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจาปีงบประมาณ ............

เดือน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ลาดับ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

เรื่องร้องเรียน

จานวน
ดาเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

ตาแหน่ง...............................................................
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