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คานา
ด้วยกฎหมายบัญญัติอานาจหน้าที่ให้เทศบาลเมืองน่านดูแลรับผิดชอบมีหลากหลายด้าน
เช่นด้านการควบคุมการก่อสร้าง, การสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม, ด้านการบริการสาธารณะต่างๆ
เป็นต้น ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านเป็นชุมชนเมืองที่ประชาชนเริ่มตระหนักในสิทธิของตนเองที่จะไม่
ถูกรบกวน กระทบสิทธิไม่ว่าจากบุคคลหรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ จากเหตุดังกล่าว
ปัจจุ บัน จึง มีก ารร้อ งเรีย นมายั งหน่ว ยงานของรั ฐ มากขึ้ นไม่ว่ าจะเป็น การร้ องเรี ย นมายั ง หน่ วยงาน
เทศบาลเมืองน่านโดยตรงหรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไ ขปัญหาข้อร้องเรีย นในเขตเทศบาลเมืองน่าน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและต่อเนื่อง สานักงานเทศบาลเมืองน่าน โดย ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน จึงได้
จัดทาหลักเกณฑ์และคู่มือ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ของสานักงาน
เทศบาลเมืองน่าน เพื่อให้การบริหารงาน มีมาตรฐาน และทาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับการ
ปฏิบัติงาน อันเป็นการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมี ประสิทธิภาพสอดคล้องตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้เพื่อการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน
ผู้จัดทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง และผู้รับบริ การหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมี
ข้อผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ในโอกาสครั้งต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้ ้วย
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๑. บทนา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๗ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละ
งานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้ บังคับบัญชาที่
จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติง านให้แล้วเสร็จ ตามกาหนดเวลาดังกล่าว และมาตรา ๓๘ ได้
กาหนดให้ส่วนราชการใดที่ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ ส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้อง
ตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ และ
มาตรา ๓๙ ได้กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศดังกล่าว จะต้องจัดทาในระบบ
เดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีขึ้น และมาตรา ๔๑ ได้กาหนดให้ส่ว น
ราชการที่ได้รับคาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ราชการ อุป สรรค ความ
ยุ่ง ยาก หรือ ปัญ หาอื่น ใดจากบุค คลใด โดยมีข้อ มูล และสาระตามสมควร ให้เ ป็น หน้า ที่ข อง ส่วน
ราชการนัน้ ที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุลว่ งไปและในกรณีที่มที ี่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้น
ทราบผลการดาเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ
ด้ ว ยก็ ไ ด้ ในกรณีก ารแจ้ง ผ่า นทางระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศ มิใ ห้เ ปิด เผยชื ่อ หรือ ที ่อ ยู ่ข อง
ผู้ร้อ งเรีย น เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ มาตรา ๔๒ ได้กาหนดให้ส่วนราชการที่มี
อานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้ บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่า
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้าซ้อน หรือความ
ล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
ต่อไป และในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นในเรื่องใด ให้ส่วน
ราชการที่ ออกกฎ ระเบี ย บ ข้ อบัง คั บ หรือประกาศนั้ นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เ ห็นว่ าการ
ร้องเรีย นหรือเสนอแนะนั้นเกิ ดจากความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศ ให้ชีแ้ จงให้ผู้รอ้ งเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน
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ดั งนั้น ส านัก งานเทศบาลเมืองน่า น จึงได้ จัดให้มี ระบบการจัดการ เรื่องร้ องเรีย น โดยได้
กาหนดโครงสร้าง การจัดการข้อร้องเรียนให้ฝา่ ยนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่
จัดการข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักงานที่มาจาก ช่องทางการ
รับข้อร้องเรียนต่าง ๆ

๒. นิยามคาศัพท์

“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานเทศบาลเมืองน่าน
“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือ
บุคลากรที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งปฏิบัติงานให้กับสานักงานเทศบาลเมืองน่าน
“ผู้รับ บริก าร” หมายความว่า บุคคลที่ ติด ต่อ ประสานงานหรือใช้บ ริก ารของสานัก งาน
เทศบาลเมืองน่าน
“ข้อร้องเรีย น” หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับ บริก ารจากสานัก งานได้ร้องเรี ย นเกี่ย วกั บ การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่สานัก งาน รวมทั้งเรื่องที่ไ ด้รับ การร้องขอจากช่องทางอื่นหรือส่วนราชการอื่น
ส่งมาให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของสานักงาน

๓. การจัดการ “ข้อร้องเรียน”

การจัดการ “ข้อร้องเรียน” คือเป็นศูนย์กลางในการการจัดการข้อร้องเรียน โดยฝ่ายนิติการ
และการพาณิชย์จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น วิเคราะห์ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นและข้อกฎหมายเพื่อให้ทราบ
ถึงการใช้อานาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และดาเนินการประสานหน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายแห่งข้อร้องเรียนนัน้ ๆ ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อร้อ งเรียนตาม
ขั้นตอนต่อไป
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๔. เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ การจัดการ “เรื่องข้อร้องเรียน”
สานักงานได้มอบหมายให้ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รับผิดชอบข้อร้องเรียน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
สั ง กั ด ฝ่ า ยนิ ติ ก ารและการพาณิ ช ย์ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการจั ด การและรวบรวมข้ อ มู ล เสนอ
นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป

๕. ช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน

กรณีผู้ รับ บริ ก ารต้ อ งการแจ้ งข้ อร้ อ งเรีย น การปฏิบ ัต ิง านหรือ ให้บ ริก ารของเจ้า หน้า ที่
สานักงาน สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง โดยผู้ รั บ บริ ก ารสามารถขอรั บ แบบฟอร์ ม แจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ได้ ที่
ฝ่า ย นิ ติ ก า ร แ ล ะ ก า ร พ า ณิ ช ย์ ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร์ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส า นั ก ง า น
ที่ http://www.nancity.go.th/index.php
(๒) จดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึง “ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สานัก งานเทศบาลเมืองน่าน
ตาบลในเวียง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000”
(๓) ทางโทรศัพท์ 054 710 234 ต่อ 160
(๔) ทางเว็บไซต์สานักงาน ที่ http://www.nancity.go.th/index.php
(๕) ตูร้ ับฟังความคิดเห็นของสานักงาน
(๖) ช่ อ งทางอื่ น ๆ เช่ น ศูน ย์ด ารงธ รรม จัง หวัด น่า น , โทรศัพ ท์น ายกเท ศมนตรี
0818814747 เป็นต้น
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๖. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท กล่าวคือ
(๑) กระบวนการจัด การข้ อร้องเรีย นที่อ ยู่ใ นอานาจหน้าที่และความรับ ผิดชอบของ
สานักงาน
(๒) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
สานักงาน
ทั้งนี้ มีขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๑. กระบวนการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
สานักงาน มีขนั้ ตอนและระยะเวลาดาเนินการ ดังนี้
(๑) เมื่อได้รับข้อร้องเรียนหากข้อร้องเรียนนั้นมิได้ทาเป็นหนังสือให้จัดให้มีการบันทึก
ข้อร้องเรียนดังกล่าวลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน
ทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
(๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับข้อร้องเรียน สรุปข้อเท็จจริงเรื่องที่ร้องเรียน และ
เสนอข้อร้องเรียนนั้นไปยังฝ่ายนิติการฯพิจารณาเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรโดย
ไม่ชักช้า ซึ่งจะต้องดาเนินการให้เสนอให้ความเห็น ภายใน 3 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
(๓) นายกเทศมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ซึง่ แบ่งได้เป็น 2 กรณี
(3.1) กรณีรอ้ งเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ดาเนินการ
(3.1.1) แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง /
สืบสวนข้อเท็จจริงตามสมควรโดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทาการ นับตั้งแต่วันที่มีคาสั่ง
ให้ตรวจสอบ เว้นแต่เป็นกรณีเรื่องร้องเรียนที่ซับซ้อ น ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าวได้ ให้ขอขยายระยะเวลาได้อีก 15 วัน ต่อผู้สั่งแต่งตั้ง พร้อมชี้แจง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบด้วย หรือ
(3.1.2) มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบ หรือ สื บ ข้ อ เท็ จจริ ง ภายใน
ระยะเวลาตาม (3.1.1)
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(3.1.3) เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การตาม (๓.1.1)หรื อ (3.1.2) แล้ว เสร็ จ ให้
คณะทางานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมาย รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน ว่ามีมูลกรณี
ตามข้อร้องเรียนหรือไม่ หากผลการตรวจสอบพบว่า
ก. ไม่พบมูลกรณีแห่งความผิดตามข้อร้องเรียน หากนายกเทศมนตรี
เห็ นพ้ องต้ องด้ว ยให้ เ จ้ า หน้ าที่ ผู้ รับ ผิด ชอบการรับ ข้อ ร้ องเรี ย น มีห นั งสื อแจ้ งผลการด าเนิ นการแก่
ผู้ร้องเรียน(กรณีรู้ตัว บุคคลผู้ร้อง) ให้แจ้ง ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นถึง ผลการดาเนินการ ทั้งนี้ ให้
ดาเนินการภายใน 3 วัน ทาการนับแต่ นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งการ แต่หากนายกเทศมนตรีไม่เห็น
พ้องต้องด้วยให้คณะทางานหรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณีดาเนินการตาม (3.1.1)หรือ
(3.1.2) เพื่อรายงานผลและดาเนินการตามขั้นตอนอีกครั้ง
ข. พบมูลกรณีแห่งความผิดตามข้อร้องเรียนให้นายกเทศมนตรีพิจารณา
สั่งการให้คณะทางานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมาย ส่งสาเนาเอกสารทั้งหมดให้งานนิติการเพื่อพิจารณา
ดาเนินการทางวินัย อาญา และแพ่งตามขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทาผิด
(3.2) กรณีร้องเรียนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเมืองน่านหรือเทศบาล
เมืองน่าน ตามกฎหมาย
(3.2.1) มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับข้อร้องเรียน ประสาน
หน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบกับเรื่องร้องเรียนออกตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 5 วัน นับแต่
วันที่นายกเทศมนตรีพจิ ารณาสั่งการ
(3.2.2) ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก. พบมูลกรณีการกระทาผิ ด ณ สถานที่ที่ตรวจสอบ หากเป็นกรณีที่
กฎหมายบัญญั ติใ ห้อานาจเจ้าหน้าที่สามารถแนะนาตัก เตือนได้ ก็ใ ห้ดาเนินการออกบันทึก แนะนา
ตักเตือนโดยทันที และให้บุคคลที่กระทาผิดลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน
(เจ้าหน้าที่สามารถลงชื่อเป็นพยานได้)
และกาหนดระยะเวลาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
คาแนะนาตักเตือน
กรณีไม่มีอานาจออกคาแนะนาตักเตือน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับ
ข้อร้องเรียน และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนลงนามในบันทึกตรวจสอบข้อเท็จจริง
และให้เจ้าหน้าที่ผู้มอี านาจหน้าที่โดยตรงบันทึกรายงานผลการตรวจสอบเสนอความเห็นเพื่อออกคาสั่ง
ทางปกครอง
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กรณี ก ารกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ซึ่ ง ต้ อ งร้ อ งทุ ก ข์
กล่าวโทษ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับข้อร้องเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียนรวบรวมข้ อเท็จจริงส่งให้งานนิติการพิจารณาเสนอนายกเทศมนตรี ร้องทุก ข์กล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวน
ข. ไม่พบมูลกรณีกระทาผิด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับข้อร้องเรียน
รายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรี
(3.2.3) ขั้ น ตอนการพิ จ ารณา ให้ ด าเนิ น การตามกระบวนการที่
กฎหมายนั้ น ๆบั ญ ญั ติ หากไม่ มี ใ ห้ ด าเนิ น กระบวนการตามพระราชบัญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 เช่น ให้แจ้งสิทธิในการโต้แย้งแสดง พยานหลักฐานแก่ผู้กระทาผิดภายในระยะที่
เหมาะสมก่อนพิจารณาออกคาสั่งทางปกครอง เป็นต้น โดยประสานให้ฝ่ายนิติการฯดาเนินการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองฯ และเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ จนถึ ง
นายกเทศมนตรีพจิ ารณาลงนามออกคาสั่งทางปกครอง
(4) เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น ตาม(3) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับข้อร้องเรียน ติดตามผลการปฏิบัติตามคาแนะนาหรือคาสั่งทางปกครอง
ภายใน 7 วันนับวันที่กาหนดให้ปฏิบัติตามคาแนะนาหรือครบกาหนดตามคาสั่งทางปกครอง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับข้อร้องเรียน แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึง ข้อเท็จจริง
และผลการดาเนินการล่าสุด ตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวก
๒. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
สานักงาน มีขนั้ ตอนและระยะเวลาดาเนินการ ดังนี้
(๑) เมื่อได้รับ ข้อร้องเรีย นจากผู้รับบริก าร และหากข้อร้องเรีย นนั้นมิไ ด้ท าเป็น
หนังสือให้จัดให้มีการบันทึก ข้อร้องเรียนดังกล่าวลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรีย น โดยให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับ ผิด ชอบการรับ ข้อร้ องเรีย น สรุป ข้ อเท็จจริงและเสนอให้นายกเทศมนตรี เ พื่อสั่ งการซึ่ งจะต้อ ง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
(๒) นายกเทศมนตรี พิจ ารณาสั่งการ ภายในระยะเวลาที่ เ หมาะสมแก่ก รณี ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับข้อร้องเรียน แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
พร้อมทั้งแจ้งผลการดาเนินการให้ผรู้ ้องเรียนทราบ ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการ
นับตั้งแต่วันทีน่ ายกเทศมนตรีสั่งการ
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๗. การเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

การดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของสานักงาน หากเป็นข้อมูลข่าวสารที่ อาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด จะมีการกาหนดให้เป็นชั้นความลับ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด

8. การจัดทาสถิติ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์จัดทาเป็นสถิติทุกเดือน เสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบ

๑๑. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคาชมเชย

ในส่วนนี้ จะอธิบายถึงวิธีการใช้งานระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ในการข้อร้องเรีย น ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ และคาชมเชยของสานักงาน หรือ CRM ซึ่งเป็นระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน
เว็บไซต์ http://www.nancity.go.th/index.php มีวธิ ีการเข้าใช้งานดังนี้
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ขั้นตอนที่ ๑ กดที่เมนู “เรื่องร้องเรียน” เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ “งานรับเรื่องร้องเรียน” ดังภาพ

ขั้นตอนที่ ๒ กดที่เมนู “กรอกรายละเอียด” ดังภาพ แล้วกด “ส่งข้อความ”
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แนวทางปฏิบัติ เรื่องร้องเรียนที่ เทศบาลเมืองน่าน ไม่สามารถรับไว้ตรวจสอบ
(1) เรื่องที่มกี ารฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคาพิพากษา คาสั่ง หรือคาวินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของเทศบาลเมืองน่าน
(2) เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่น หรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ดาเนินการ
ตามหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว แต่ไม่ตัดอานาจในการที่จะขอรับทราบผลการพิจารณา
ขององค์กรอิสระที่รับเรื่องไว้ดาเนินการ
(3) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สทิ ธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนโดย
ส่วนรวม
(4) เรื่องที่มกี ารแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว
(5) เป็นเรื่องที่ เทศบาลเมืองน่าน เคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มกี ารกระทาการฝ่าฝืนกฎหมายที่
อยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองน่าน เว้นแต่ จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจ
ทาให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
(6) เรื่องอื่นตามที่ เทศบาลเมืองน่าน กาหนด

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัดเทศบาล
สานักงานเทศบาลเมืองน่าน
ตาบลในเวียง อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054 710234 ต่อ 160
โทรสาร 054 710234 ต่อ 133
เว็บไซต์ http://www.nancity.go.th/index.php

