แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………….
1.เหตุผลความจาเป็น
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2560 หมวด 3 สิ ทธิ และเสรี ภ าพของปวงชนชาวไทย
มาตร 41(2) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาโดยรวดเร็ว
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38
ได้กาหนดให้ส่วนราชการใดที่ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถาม
หรือแจ้งการดาเนินงานการให้ทราบภายในสิบห้าวัดหรือภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ และมาตรา 41
ได้กาหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับคาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค
ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
ที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการ
ดาเนินการด้วย ทั้งนี้อาจแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีแจ้งผ่านทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานและพั ฒ นาองค์ ก รสอดคล้ อ งหลั ก ธรรมาภิ บ าล จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ไ ด้ ใ ห้
ความส าคั ญ ต่ อ การแก้ ไ ขการร้ อ งเรี ย น ทั้ ง นี้ จึ ง ได้ จั ด ท าแนวทางการบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
จากบุคคลภายนอก เพื่อให้บุลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานได้ทราบถึงขั้นตอน
และแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนจาก
บุคคลภายนอก ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกาหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
รับเรื่องร้องเรียน
3) เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้การบริหารจั ดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการ
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการบริการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้
1) กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและอาเภอ รับผิดชอบกรณีร้องเรียนเรื่องทั่วไป
2) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานั กงานจังหวัดปราจีนบุรี รับผิดชอบกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

4. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
 ประเภทข้อร้องเรียน
1) เรื่องร้องเรียนทั่วไป
2) เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการของจังหวัดปราจีนบุรี
 ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(1) มาติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรี ชั้น 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
(2) โทรศัพท์ 0-3745-4436 สายด่วน 1567 (ฟรี)
(3) ไปรษณีย์ ที่อยู่ : ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ชั้น 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
(4) อินเทอร์เน็ต E-mail : damrongtham.prachin@gmail.com
(5) Facebook : ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(6) ผ่าน Application Spond
(7) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ทั้ง 7 อาเภอ ได้แก่
- ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองปราจีนบุรี - ศูนย์ดารงธรรมอาเภอกบินทร์บุรี
- ศูนย์ดารงธรรมอาเภอประจันตคาม
- ศูนย์ดารงธรรมอาเภอนาดี
- ศูนย์ดารงธรรมอาเภอบ้านสร้าง
- ศูนย์ดารงธรรมอาเภอศรีมหาโพธิ
- ศูนย์ดารงธรรมอาเภอศรีมโหสถ
 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อป้องกันข้าราชการกระทาผิดวินัย จังหวัดปราจีนบุรี
ผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2EbIGnA
2. ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี
ผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2ZRzdJt
3. เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล http://webppis.prachinburi.go.th/index.php
4. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ทีอ่ ยู่ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทร. 037-454433 มท.31727 Email : hrprachin@gmail.com
 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน
1) ใช้ถอ้ ยคาหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี
- วัน เดือน ปี
- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
- ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขหรือดาเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางเบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของจังหวัดปราจีนบุรีได้ชัดเจนเพียงพอที่สามารถดาเนินการ
สืบสวน สอบสวนได้
- ระบุ เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

-22) ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในจังหวัดปราจีนบุรี
4) ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดาเนินการ
ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ 1) นั้น ให้ยุ ติเรื่องและ
เก็บเป็นฐานข้อมูล
 แนวทางดาเนินการ
1. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด สอบข้อเท็จจริง เสนอภายใน 15 วัน
2. หากมีมูลตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
 การตอบข้อร้องเรียน
1) ตอบข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบผลการดาเนินการในเบื้องต้น (ภายใน 15 วัน) ภายหลัง
จากได้รับเรื่องร้องเรียนมา
2) ตอบข้อร้องเรียนเมื่อทราบผลการดาเนินการพิจารณาหรือทราบผลความคืบหน้าการดาเนินการ
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแต่ละเรื่อง
การตอบข้ อร้ องเรี ย นให้ ผู้ ร้ องเรียนทราบ ให้ ตอบโดยทางไปรษณี ย์ ไปรษณี ย์อิเ ล็ กทรอนิก ส์ ห รื อ
ช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
*********************

