แผนงาน / มาตรการรณรงคประชาสัมพันธ ใหประชาชนรับทราบถึงชองทางหรือวิธีการรองเรีย น
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของสํา นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
การรองเรียนของประชาชน เปนเสียงสะทอนใหรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ทราบวาการ
บริห ารราชการมีป ระสิท ธิภาพ และมีป ระสิท ธิผ ลมากนอยเพียงใด สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง ชาติได
ตระหนัก และใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวมาโดยตลอด มีการรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวม และตรวจสอบการทํางานของหนวยงาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและ
เสริม สรางความสงบสุขใหเ กิ ดในสังคมและพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสัง คมปจ จุบันที่มีก ารพัฒ นาดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานเทคโนโลยี และการเมืองมากขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นําไปสูการ
แขงขัน การเอารัดเอาเปรียบ การแสวงหาผลประโยชนในดานพระพุทธศาสนามากยิ่ง ขึ้น การละเลยกฎ
ระเบียบ มติของคณะสงฆ โดยไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เกิดปญหา
ความเดือดรอน หรือไมไดรับความเปนธรรม จึงมีการรองเรียนตอหนวยงานตาง ๆ เพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
(มาตรา ๓๗ – ๔๔) และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒
ระดับ ความสําเร็ จ ในการจัด การและตอบสนองเรื่อ งรองเรียน สํานั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด พิจิต ร
จึงจัดทําแผนงาน/มาตรการรณรงค ประชาสัมพันธ ใหประชาชนรับ ทราบถึงชองทางหรือวิธีก ารรองเรียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชนผูรับบริการ ไดทราบถึงกระบวนการ
จัดการขอรองเรียน หลักเกณฑตาง ๆ ในการรองเรียน
๑.๒ เปดโอกาสใหประชาชนผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการรับรู แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะเกี่ยวกับ กระบวนการดําเนินการจัดการขอรองเรียน เพื่อเปนประโยชนในการปรับ ปรุง แกไข
การดําเนินงานตอไป
๑.๓ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
๒. หนาที่ความรับผิดชอบ
แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน โดยใหมีหนาที่ ดังนี้
๒.๑ ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และเสนอความคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับการรองเรียนแก
ผูรับบริการ
๒.๒ ปฏิบัติและจัดการเรื่องรองเรียนใหเปนไปตามคูมือ และมาตรฐานงานที่กําหนด
(๑) รับเรื่อง ลงทะเบียน
(๒) ระดับคะแนน ๑ – ๒ แจงตอบสนองผูรอง (เบื้องตน) ภายใน ๑๕ วันทําการ
(๓) นําเสนอผูบริหารมอบหนวยงานที่เกี่ยวของ และติดตามผลการดําเนินงาน
(๔) ระดับคะแนน ๓ -๕ กรณีเรื่องยุติภายใน ๓๐ วัน ใหดําเนินการแจงตอบผูรอง
และกรณีเรื่องยังไมยุติภายใน ๓๐ วัน ใหมีการติดตามเรื่องทุก ๓๐ วัน จนกวาเรื่องจะยุติ เมื่อเรื่องยุติให
ดําเนินการแจงตอบผูรอง

/เจาหนาที่...

-๒เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน
ชื่อ – นามสกุล นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ ตําแหนง นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท ๐๕๖๖๑๔๙๗๗ โทรสาร ๐๕๖๖๑๔๙๗๘
E – mail phichit_13@hotmail.com
๓. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
๔. ประโยชนที่ไดรับ
๔.๑ ประชาชนผูรับบริการ ไดทราบถึงกระบวนการจัดการขอรองเรียน หลักเกณฑตาง ๆ ใน
การรองเรียน
๔.๒ ประชาชนผูรับบริการ มีโอกาสเขามามีสวนรวมในการรับรู แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการจัดการขอรองเรียน
๕. แนวทางการปฏิบัติงาน
๕.๑ กําหนดมาตรการ (กิจกรรม) และแผนการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนผูรับบริการ
ไดทราบถึงชองทาง และกระบวนการจัดการขอรองเรียน ดังนี้
ลําดับ
๑

๒

๓

๔

กิจกรรม
จัดนิทรรศการ

เนื้อหา

แผนงาน / มาตรการรณรงคประชาสัมพันธ
การจัดการขอรองเรียน (วัตถุประสงค
หนาที่ ระยะเวลาดําเนินการ ประโยชนที่
ไดรับ แนวทางและแผนผังการปฏิบัติงาน)
จัดทําแผนผับประชาสัมพันธฯ ๑. หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค
๒. ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
๓. ประโยชนที่ประชาชนไดรับ
๔. แผนผังการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ ผานเว็บไซต แผนงาน / มาตรการรณรงคประชาสัมพันธ
สํานักงานพระพุทธศาสนา
การจัดการขอรองเรียน (วัตถุประสงค
จังหวัด
หนาที่ ระยะเวลาดําเนินการ ประโยชนที่
ไดรับ แนวทางและแผนผังการปฏิบัติงาน)
ทําหนังสือแจงการ
๑. หลักการ และเหตุผล
ประชาสัมพันธ ไปยัง
๒. สถานที่รับเรื่องรองเรียน
หนวยงานตาง ๆ
๓. ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
๔. ผูรับผิดชอบในการจัดการขอรองเรียน
๕. แบบฟอรมการรับ/ดําเนินการขอรองเรียน
๖. แผนผังการปฏิบัติงาน

สถานที่
สํานัก งานพระพุท ธศาสนา
จังหวัดพิจิตร
หนวยงาน
ภาครัฐ / ภาคเอกชน /
ภาคประชาชน
เว็บไซตสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
พิจิตร.
(http://pck.onab.go.th)
หนวยงาน
ภาครัฐ / ภาคเอกชน /
ภาคประชาชน

หมายเหตุ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดําเนินการจัดพิมพแผนพับ ประชาสัมพันธ จํานวน ๑๒,๐๐๐ แผน
โดยมอบใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนตางๆ ไปประชาสัมพันธ จํานวน ๑๕๐ แหง แหงละ ๕๐ แผน
/๕.๒ กําหนด...

-๓๕.๒ กําหนดชองทางการใหบริการ ๗ ชองทาง ดังนี้
(๑) รองเรียนดวยตนเอง ณ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
(๒) สงเรื่องผานทางไปรษณีย มาที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
(๓) สงเรื่องผานตูรบั เรื่อง ณ บริเวณดานหนาสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
(๔) แจงเรื่องผานทางโทรศัพท ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
(หมายเลขโทรศัพท) ๐ ๕๖๖๑ ๔๙๗๗
(๕) สงเรื่องผานทางโทรสาร ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
(หมายเลขโทรสาร) ๐ ๕๖๖๑ ๔๙๗๘
(๖) สงเรื่องผานทาง E-mail ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
E-mail : phichit_13@hotmail.com
(๗) สงเรื่องผานทางเว็บไซต ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
http://pck.onab.go.th

/๕.๓ กําหนด...

-๔๕.๓ กําหนดแผนผังการปฏิบัติงาน ดังนี้
แผนผังการปฏิบัติงานสวนภูมิภาค
๑. รับเรื่อง / ลงทะเบียน / วิเคราะหเรื่อง
เพื่อประกอบการนําเสนอ ผอ.พศจ.

๒. บันทึกรายงานเสนอ ผอ.พศจ.
และผูวาราชการจังหวัด

กรณีเรื่องเกี่ยวของ
กับสวนกลาง ให
เสนอ ผอ.พศ. ดวย

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่อง / แจงผูรอง
ภายใน ๑๕ วันทําการ กรณีทราบชื่อ/ที่อยูชัดเจน
ถาหากไมทราบชื่อ/ที่อยู ใหดําเนินการ ภายใน ๑๕ วัน

๔. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เจาคณะผูปกครองสงฆ หนวยงานอื่น ๆ
เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาหาแนวทางการแกไขขอรองเรียน

๕. กรณีเรื่องยุติ ภายใน ๓๐ วัน
แจงผลใหผูรองทราบ (กรณีทราบ
ชื่อ/ที่อยู)

กรณียังไมยุติเรื่อง ภายใน ๓๐
วัน ใหติดตามผลการ
ดําเนินงานทุก ๓๐ วัน
จนกวาเรื่องจะยุติ / แจงผล
ใหผูรองทราบ

๖. บันทึกรายงานผลการดําเนินงาน เสนอ ผอ.พศจ./
ผูวาราชการจังหวัด และผอ.พศ.
ทุกไตรมาส และสินปงบประมาณ
/แผนงาน...

-๕แผนงาน / มาตรการรณรงคประชาสัม พันธ ใหประชาชนรับทราบถึงชองทางหรือวิธีการรองเรีย น
ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๒ “ระดับความสําเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องรองเรียน”ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
สาระสําคัญของการดําเนินงาน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบถึงชองทางหรือวิธีการ
รองเรียน
๒. ใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู แสดง
ความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการดําเนินการจัดการขอรองเรียน
ผลผลิต / ผลงาน
๑. จัดนิทรรศการ
๒. จัดทําแผนพับประชาสัมพันธฯ
๓. ประชาสัมพันธ ผานเว็บไซตสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
๔. ทําหนังสือแจงการประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานตาง ๆ

ระดับความสําเร็จ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เปาหมาย
ระดับผลลัพธ
หนวยงานภาครัฐ /
๑. ประชาชนรั บ ทราบถึ ง ช อ งทางหรื อ วิ ธี ก าร ภาคเอกชน / ภาค
รองเรียน
ประชาชน
๒. ประชาชนมีสวนรวมในการรับรู แสดงความ
คิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการ
จัดการขอรองเรียน
ระดับผลผลิต
๑. นิทรรศการ จํานวน ๑ บอรด
๒. แผนพับ จํานวน ๑๒,๐๐๐ แผน
๓. ประชาสัมพันธทางเว็บไซต จํานวน ๑ บอรด
๔. จัดสงหนังสือไปยังหนวยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน /
ภาคประชาชน จํานวน ๑๕๐ หนวยงาน
คุณภาพ : การดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
ระยะเวลา : ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
๑. ตอบสนองเรื่องรองเรียน ภายใน ๑๕ วันทําการ
๒. สามารถดําเนินการจัดการไดตามมาตรฐานที่กําหนด
๓. มีการติดตาม ทุก ๓๐ วัน จนกวาเรื่องจะยุติ

หนวยงานภาครัฐ /
ภาคเอกชน / ภาค
ประชาชน

ไมนอยกวารอยละ ๘๐
(วัดจากผลผลิต/ผลงาน)
๑๒ เดือน/ปงบประมาณ

แหลงตรวจสอบ/อางอิง

รายผลการ
ดําเนินการจัดการ
ขอรองเรียน
ทุกไตรมาส และ
สิ้นปงบประมาณ

ภายใน ๑๕ วันทําการ
รอยละ ๑๐๐
/แผนงาน.....

-๖แผนงาน / มาตรการรณรงคประชาสัม พันธ ใหประชาชนรับทราบถึงชองทางหรือวิธีการรองเรีย น
ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๒ “ระดับความสําเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องรองเรียน”ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
แผนงานการประชาสัมพันธ
๑. จัดนิทรรศการ
วัตถุประสงค , หนาที่ความ
รับ ผิดชอบ , ระยะเวลาดําเนินการ ,
ประโยชนที่ไดรับ และแนวทางการ
ปฎิบัติง าน
๒. จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค ,
ชองทางการรับเรื่องรองเรียน , ประโยชน
ที่ประชาชนไดรับ และแผนผังการ
ปฏิบัติงาน
๓. ประชาสัมพันธ ผานเว็บไซต
สํานักงานฯ (ขอมูลการจัดนิทรรศการ)
๔. ทําหนังสือแจงการประชาสัมพันธไป
ยังหนวยงานตาง ๆ
หลักการ และเหตุผล , สถานที่รับ
เรื่องรองเรียน , ชองทางการรับเรื่อง ,
ผูรับผิดชอบในการจัดการขอรองเรียน ,
แบบฟอรมการรับ/ดําเนินการขอ
รองเรียน และแผนผังการปฏิบัติงาน

กําหนดน้ําหนัก
เปาหมายแผนงาน
ความสําคัญของ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แตละแผนงาน ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
(วัดจากผลผลิต/
ผลงาน)

หมายเหตุ

การประชาสัมพันธการจัดการขอรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
*************************
การรองเรียนของประชาชน เปนเสียงสะทอนใหรัฐบาลและหนวยงานของรัฐทราบวาการบริหาร
ราชการมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดตระหนักและให
ความสําคัญกับเรื่องดังกลาวมาโดยตลอด มีการรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม และ
ตรวจสอบการทํางานของหนวยงาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเสริมสรางความสงบสุขใหเกิดใน
สังคมและพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสังคมปจจุบันที่มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานเทคโนโลยี และ
การเมืองมากขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นํา ไปสูการแขงขัน การเอารัดเอาเปรียบ การแสวงหา
ผลประโยชนในดานพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น การละเลยกฎ ระเบียบ มติของคณะสงฆ โดยไมคํานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เกิดปญหาความเดือดรอน หรือไมไดรับความเปนธรรม จึงมีการรองเรียน
ตอหนวยงานตาง ๆ เพิ่มขึ้น
ดัง นั้น เพื่ อ เปน การปฏิบัติ ตามพระราชกฤษฎี ก าวา ดวยหลัก เกณฑ และวิ ธีก ารบริห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน (มาตรา
๓๗ – ๔๔) และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วดั ที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จ
ในการจัดการและตอบสนองเรื่องรองเรียน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร จึงขอประชาสัมพันธ รายละเอียด
ในการจัดการขอรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร(ชั้น ๓)
ตําบล ทาหลวง อําเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร
รหัสไปรษณีย ๖๖๐๐๐ เบอรโทร ๐ ๕๖๖๑ ๔๙๗๗ โทรสาร ๐ ๕๖๖๑ ๔๙๗๘
๒. ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
๒.๑ รองเรียนดวยตนเอง ณ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
๒.๒ สงเรื่องผานทางไปรษณีย สงมาที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
๒.๓ สงเรื่องผานตูรับเรื่อง ณ บริเวณดานหนาสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
๒.๔ แจงเรื่องผานทางโทรศัพท ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
หมายเลข ๐ ๕๖๖ ๑๔๗๗
๒.๕ สงเรื่องผานทางโทรสาร ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
หมายเลข๐ ๕๖๖๑ ๔๙๗๘
๒.๖ สงเรื่องผานทาง E-mail ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
E-mail : phichit_13@hotmail.com
๒.๗ สงเรื่องผานทางเว็บไซต ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
http://pck.onab.go.th
๓. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน
ชื่อ – นามสกุล นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ ตําแหนง นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท ๐ ๕๖๖๑ ๔๙๗๗ โทรสาร ๐ ๕๖๖๑ ๔๙๗๘
E – mail phichit_13@hotmail.com

แบบฟอรมการรับ/ดําเนินการขอรองเรียน
ชื่อผูรองเรียน .................................................................
ที่อยู ...............................................................................
........................................................................................
หมายเลขโทรศัพท........................................................
ชองทางการรองเรียน .............………………………………..

ชื่อผูรับเรื่องรองเรียน ..................................................
ตําแหนง ........................................................................
วัน - เวลา รับเรื่องรองเรียน
........................................................................................

ประเภทขอรองเรียน
 รองเรียน / รองทุกข
 ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คําชมเชย
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................
ขอรองเรียนดาน
 ศาสนบุคคล เชน พฤติกรรมของพระภิกษุสามเณร
และเจาหนาที่ พศจ.
 ศาสนสมบัติ เชน การบุกรุกที่ดิน การเชาอาคาร/
ที่ดิน ของวัด/ศาสนสมบัติกลาง)
 ศาสนสถานและศาสนวัตถุ เชน สรางวัดตั้ง วัด /
บูรณะพัฒนาวัด
 ศาสนศึ ก ษา ศาสนธรรม และการเผยแผ เช น
การศึกษา การสอบธรรมศึกษา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ ) เช น กฎหมาย / เทคโนโลยี
สารสนเทศ / การเงินการคลัง.................................
ขอมูลขอรองเรียน (โดยสรุป/เอกสารแนบ)
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
คําขอตามขอรองเรียน
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

การดําเนินงาน
ระยะที่ ๑ (ตอบสนองภายใน ๑๕ วันทําการ)
 ๑. แจงภายใน ๑๕ วันทําการ กรณีทราบชื่อ-ที่อยูผูรอง
 ๒. แจงภายใน ๑๕ วัน กรณีไมทราบชื่อ-ที่อยูผูรอง
................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
สงเรื่องตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ .....................
.......................................................................................
.......................................................................................
ระยะที่ ๒ แจงผลการดําเนินงาน
๑. เรื่องยุตภิ ายใน ๓๐ วัน
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
๒. ดําเนินการติดตามทุก ๓๐ วัน จนกวาเรื่องจะยุติ
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

หมายเหตุ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจะปกปดขอมูลผูรอง ผูเกี่ยวของ เปนความลับ

๕. แผนผังการปฏิบัติงาน
แผนผังการปฏิบัติงาน

๑. รับเรื่อง / ลงทะเบียน / วิเคราะหเรื่อง
เพื่อประกอบการนําเสนอผูบริหาร

๒. บันทึกรายงานนําเสนอผูบริหาร
พิจารณามอบหนวยงานที่
รับผิดชอบ

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่อง / แจงผูรอง (เบื้องตน)
ภายใน ๑๕ วันทําการ กรณีทราบชื่อ/ที่อยูชัดเจน
ถาหากไมทราบชื่อ/ที่อยู ใหดําเนินการ ภายใน ๑๕ วัน

๔. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เจาคณะผูปกครองสงฆ หนวยงานอื่น ๆ
เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาหาแนวทางการแกไขขอรองเรียน

๕. กรณีเรื่องยุติ ภายใน ๓๐ วัน
แจงผลใหผูรองทราบ (กรณีทราบ
ชื่อ/ที่อยู)

๖. บันทึกรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอผูบริหาร
ทุกไตรมาส และสิ้นปงบประมาณ

กรณียังไมยุติเรื่อง ภายใน ๓๐
วัน ใหติดตามผลการ
ดําเนินงานทุก ๓๐ วัน
จนกวาเรื่องจะยุติ / แจงผล
ใหผูรองทราบ

