.

คู่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน
1. วัตถุประสงค์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ ได้กาหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิ
ได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
ของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว และมาตรา ๕๙ กาหนดให้
บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้ รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว อันเป็นสิทธิที่
รั ฐ ธรรมนู ญได้รั บ รองไว้เกี่ย วกับ การร้ องทุกข์ร้องเรียนและการได้รับ ข้อมูล หรือคาชี้แจงจากการร้องทุก ข์
ร้องเรียนดังกล่าว
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗
ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการด้วยกัน โดยให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชน
และข้าราชการทราบเป็ น การทั่ว ไป โดยให้ เป็นหน้าที่ของผู้ บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ ข้าราชการ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาดังกล่าว และมาตรา ๓๘ ได้กาหนดให้ส่วนราชการใดที่ได้รับการติดต่อ
สอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายในสิบห้า
วัน หรือภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ และมาตรา ๓๙ ได้กาหนดให้ ส่ ว นราชการจัดให้ มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบั ติราชการของส่วนราชการ โดยระบบเครือข่า ยสารสนเทศดังกล่าว
จะต้ องจั ดทาในระบบเดี ยวกั บที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารจัดให้ มี ขึ้น และมาตรา ๔๑
ได้กาหนดให้ ส่ว นราชการที่ไ ด้ร ับ คาร้อ งเรีย น เสนอแนะ หรือ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ วิธีป ฏิบัติร าชการ
อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้น
ทราบผลการดาเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้
ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะหรือ
แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ มาตรา ๔๒ ได้กาหนดให้ส่วนราชการที่มีอานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศ เพื่อ ใช้ บั งคั บ กับ ส่ ว นราชการอื่ น มีห น้า ที่ ตรวจสอบว่ ากฎ ระเบี ยบ ข้อ บั งคั บ หรือ ประกาศนั้ น
เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้าซ้อน หรือความล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่
เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป และในกรณีที่ได้รับการร้องเรี ยนหรือเสนอแนะจาก
ข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณา
โดยทันที และในกรณีที่เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๘ ได้กาหนดให้
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้ อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสี ยหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ
ส่วนราชการ หรือจาเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอคาร้องทุกข์ต่อ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ โดยข้อ ๒๓ ได้กาหนดให้การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่
เป็นราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น และข้อ ๒๔ กาหนดให้
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับคาร้องทุกข์ออกใบรับคาร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ ข้อ ๒๕
ได้กาหนดให้ส่วนราชการได้รั บคาร้องทุกข์ ต้องตอบแจ้งการรับคาร้องทุกข์ไปยังผู้ ร้องทุกข์โ ดยทางไปรษณีย์
ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฏในคาร้องทุกข์หรือกระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดภายในสิบห้าวันทาการนับตั้งแต่วันที่ได้
รับคาร้องทุกข์
ดังนั้น สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดให้มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานขึ้น
เพื่อให้เป็ น ไปตามรัฐ ธรรมนู ญ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังกล่ าว โดยได้จัดทา กระบวนการแจ้ง
เบาะแส และได้มีคาสั่งสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 117/2558 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ภายในสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เพื่อทาหน้าที่จัดการ
ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักงานที่มาจากช่องทางการรับข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ โดยให้ กลุ่ มงานบริ ห ารทรั พยากรบุคคลเป็ นศูนย์ กลางในการรับข้ อร้อ งเรีย น ส าหรั บรายละเอีย ด
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ของสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร จะได้กล่าวดังต่อไปนี้
2. นิยามคาศัพท์
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนจังหวัดสมุทรสำคร
“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร หรือบุคลำกรที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นซึ่งปฏิบัติงำนให้กับสำนักงำนจังหวัดสมุทรสำคร
“ผู้ รั บ บริ ก ำร” หมำยควำม ส่ว นรำชกำรหรือ หน่ว ยงำนอื ่น ของรัฐ และประชำชนที ่ติด ต่อ
ประสำนงำนหรือใช้บริกำรของสำนักงำนจังหวัดสมุทรสำคร
“ข้อร้องเรี ยน” หมำยควำมว่ำ เรื่องที่ผู้รับบริกำรจำกสำนัก งำนจัง หวัด สมุท รสำครได้ร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ สำนัก งำนจัง หวัด สมุท รสำครทั้ง ในเรื่อ งควำมบกพร่อ ง ควำมล่ำ ช้ำ
ควำมไม่โ ปร่ง ใสและไม่เ หมำะสมในกำรปฏิบ ัติง ำน ปัญ หำอัน เกิด จำกกำรปฏิบัติง ำนของเจ้ำ หน้ำ ที่
สำนัก งำนจัง หวัด สมุท รสำครรวมทั้ง เรื่อ งที่ไ ด้รับ กำรร้อ งขอจำกช่องทำงอื่นหรือส่วนรำชกำรอื่นส่งมำให้
ด ำเนิ น กำรตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง ส ำ นัก ง ำ น จัง ห วัด ส มุท ร ส ำ ค ร เช่ น จำก ศูน ย์ด ำ ร ง ธ ร ร ม
กระทรวงมหำดไทย หรือศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นต้น
3. หลักเกณฑ์การร้องทุกข์/ ร้องเรียน
1. เรื่องที่อาจนามาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
1.2 กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ

1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
1.5 กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. เรื่ องที่ร้ องทุกข์ / ร้ องเรี ย น ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล เหตุ มิได้ห วังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่
เสียหายต่อบุคคลอื่น
3. การใช้บ ริการร้องทุกข์ /ร้ องเรียน สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร ต้องสามารถติดต่อกลับไปยัง
ผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง
4. วิธีการยื่นคาร้องทุกข์/ ร้องเรียน
1. ใช้ถ้อยคาสุภาพ และมี
(1) วัน เดือน ปี
(2) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
(3) ข้อเท็จจริง หรือ รายละเอียดของเรื่องที่จะร้องทุกข์ /ร้องเรียนอย่างชัดเจนว่าได้รับ
ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข หรือดาเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
2. คาร้องทุกข์/ ร้องเรียน อาจส่งหนังสือถึงสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสาคร ชั้น 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3442 5076 โทรสาร 0 3442 5074 หรือผ่านช่องทาง E-mail ของสานักงานจังหวัด
สมุทรสาคร samutsakhon@moi.go.th
5. เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
1. คาร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์
2. คาร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตร
สนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดาเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้
6. ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
1. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองที่ทาการ สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสาคร ชั้น 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ตามแบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์/ ร้องเรียนทั่วไปในท้ายคู่มือฉบับนี้
2. ร้ องทุกข์ / ร้ องเรี ย นทางจดหมาย ที่ ส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสาคร ชั้น 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทาง หมายเลขโทรศัพท์
* หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร 0 3442 7387
* เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 0 3442 5076
4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน e-mail address : samutsakhon@moi.go.th

7. เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ข้อมูลเกี่ย วกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์ สาหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้
ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จาเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน
แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น
8. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
8.1 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงานจังหวัด
สมุทรสาคร มีขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หากข้อร้องเรียนนั้นมิได้ทาเป็นหนังสือให้จัดให้มีการ
บันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
ทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
(2) ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานักงานจังหวัด สรุปข้อเท็จจริงเรื่องที่ร้องเรียน
และเสนอข้อร้องเรียนนั้นไปยังหัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ชักช้า ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อ
ร้องเรียน หากไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ชี้แจงเหตุผล ประกอบด้วย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานจังหวัดได้รับข้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่นั้น ส่งข้อร้องเรียน
ดังกล่าว ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทันที โดยไม่จาเป็นต้องสรุปข้อเท็จจริงในเรื่องที่ ร้องเรียน เพื่อ
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป
(3) หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน 7 วัน
ทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนจาก ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ในกรณีที่หั ว หน้ าส านั กงานจัง หวัดสมุทรสาคร หรื อผู้ ที่ ได้รั บมอบหมายเห็ นสมควรแต่งตั้ ง
เจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการ รวมถึง การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องเรียน ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่
มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ หรือตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฯ ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าวได้ให้
ขอขยายระยะเวลาต่อหัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ พร้อม
ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบด้วย
(4) เมื่อได้ดาเนินการตาม (3) วรรคหนึ่ง แล้วเสร็จ ให้ ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นถึงการได้รับเรื่อง แนวทางการจัดการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะดาเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ รวมถึงชื่อผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ด้วย ทั้งนี้ ให้ดาเนินการภายใน
7 วัน ทาการ นับตั้งแต่วันที่หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
(5) เมื่อได้ดาเนินการจัดการข้ อร้องเรียน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่วันที่หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ ให้ ผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผลและผลการดาเนินการล่าสุด
6.1.2 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงานมี
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และหากข้อร้องเรียนนั้นมิได้ทาเป็นหนังสือให้จัดให้มี
การบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวลงในแบบฟอร์ มแจ้งข้อร้องเรียน โดยให้ ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
สรุปข้อเท็จจริงและเสนอให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ชักช้า ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ไ ด้รับข้อ
ร้องเรียน หากไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานจังหวัดได้รับข้อร้องเรียน ให้นาความในข้อ 6.1.1 (2)
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(2) ผู้อานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่ งการ ภายใน 2 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่
ได้รับข้อร้องเรียน เพื่อจุดบริการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จะได้แจ้งข้อร้องเรียน
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ พร้อมทั้งแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่งจะต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (1) แล้วเสร็จ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ที่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ช่องทาง
รับข้อ
ร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับข้อร้องเรียน
 บันทึกข้อร้องเรียน 
(ตามแบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียนทั่วไป
กรณีที่มิได้ทาเป็นหนังสือ)

ภายใน ๑ วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

 ติดต่อด้วยตนเอง
 จดหมาย
 เว็บไซต์
 โทรศัพท์
 ตู้รับฟังความ
คิดเห็น
 ช่องทางอื่นๆ
เช่น ศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย หรือ
ศูนย์บริการ
ประชาชน โทร.
๑๑๑๑ เป็นต้น

สรุปข้อเท็จจริงเสนอไปยัง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาสั่งการ

หัวหน้าสานักงานจังหวัด
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาสั่งการ

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบเบื้องต้นถึงการได้รับเรื่อง

ภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

ภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

ภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

เจ้ าหน้ าที่เพื่ อดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน แก้ไ ข
ปั ญ หาและปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง การ
ตรวจสอบ

ภายใน 15 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ แจ้ ง ให้ ผู้
ร้ อ งเรี ย นและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องทราบ เมื่อ ได้
ด าเนิ น การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นแก้ ไ ขปั ญ หาและ
ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

ภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ทีไ่ ม่ได้อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ช่องทาง
รับข้อ
ร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับข้อร้องเรียน
 บันทึกข้อร้องเรียน 
(ตามแบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียนทั่วไป
กรณีที่มิได้ทาเป็นหนังสือ)

ภายใน ๑ วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

 ติดต่อด้วยตนเอง
 จดหมาย
 เว็บไซต์
 โทรศัพท์
 ตู้รับฟังความ
คิดเห็น
 ช่องทางอื่นๆ
เช่น ศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย หรือ
ศูนย์บริการ
ประชาชน โทร.
๑๑๑๑ เป็นต้น

สรุปข้อเท็จจริงเสนอไปยัง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาสั่งการ

หัวหน้าสานักงานจังหวัด
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาสั่งการ

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ แจ้ ง ข้ อ
ร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ด าเนิ น การ พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ผลการด าเนิ น การให้ ผู้
ร้องเรียนทราบ

ภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

ภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

ภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียนทั่วไป
เขียนที.่ ...........................................................
วันที.่ ........เดือน.......................... พ.ศ. ........
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................... อายุ.........ปี
อยู่บ้านเลขที่............................................................. หมู่ที่..................…….ตาบล...............................................
อาเภอ.................................................... จังหวัด………………………………………… โทรศัพท์...............................
ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก .......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ดังนั้น ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................
จึงใคร่ขอร้องเรียน / ร้องทุกข์ มายังสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ดาเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา
ดังนี้ ...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ................. ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
จานวน ................. ฉบับ
3. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน (ถ้ามี)
จานวน ................. ฉบับ
4. เอกสารอื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................... ....................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน
(...........................................................)
ตาแหน่ง ............................................................. (ถ้ามี)
หมายเลขโทรศัพท์ ...............................................

