รายงานการติดตามและประเมินผล
ศูนย์บริการประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลป่าซาง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน

คานา
ตามที่ เทศบาลตาบลป่าซาง ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อให้เป็นศูน ย์กลางการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร, รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน, ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับปัญหากฎหมาย ตลอดจนเป็นศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มี
ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จึงได้จัดทารายงานการติดตามและ
ประเมินผลศูนย์บริการประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ดารงธรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และศูนย์
ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตาบลป่าซาง โดยมีการรวบรวมรายงานสรุป การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562
เพื่อนามาวิเคราะห์การจั ดการบริการในภาพรวมของหน่วยงาน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนาองค์กร พร้อมตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการทีช่ ัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตาบลป่าซาง
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตาบลป่าซาง
หลักการและเหตุผล
- การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
- การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตาบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
แผนผังกระบวนการจัดการคาร้องต่างๆ
การบันทึกข้อร้องเรียน
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรฐานงาน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลศูนย์บริการประชาชนฯ ประจาปีงบประมาณ 2559
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ภาคผนวก
- สถานที่ติดตั้ง ตู้รับฟังความคิดเห็นภายในชุมชน
- แบบฟอร์มศูนย์บริการประชาชน
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ศูนย์บริการประชาชน
หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลป่าซาง ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการ รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ร้องเรียน,บริการข้อมูลข่าวสาร, ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับปัญหากฎหมาย ตลอดจนเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลป่าซาง ตลอดจนเพื่อ
เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริ หารงานภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี
ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ และในหมวดที่ 7 ของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กาหนดการอานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการโดยเร็ว สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพ
ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ต่อไป โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1) การกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยส่วนราชการที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือติดต่อ
ประสานงาน ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน และประกาศให้ประชาชนได้รับ
ทราบ และเป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้อ งตรวจสอบให้ ข้ า ราชการของตนมี ก ารปฏิ บั ติ ง านแล้ ว เสร็ จ ตาม
ระยะเวลาด้วย
2) การจัดระบบสารสนเทศ โดยให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน เพื่อติดต่อสอบถามหรือใช้บริการของส่วนราชการนั้นได้
3) การรับฟังข้อร้องเรียน
(3.1) ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการตอบคาถามเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ ส่วนราชการให้
ประชาชนได้ทราบ โดยต้องมีระยะเวลาในการตอบให้ชัดเจน
(3.2) ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคาร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น จากประชาชนใน
การชี้แจง ปั ญหาอุป สรรค ความยุ่ งยาก หรือปัญหาในวิธีปฏิบัติราชการ ส่ ว นราชการจะต้องนามาพิจารณา
ดาเนินการให้ลุล่วงไปและแจ้งผลให้ผู้แจ้งทราบด้วย
(3.3) ส่ ว นราชการที่ มี ห น้ า ที่อ อกกฎเพื่ อ บั ง คั บ ส่ ว นราชการอื่ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม มี ห น้ า ที่ ต้ อ ง
ตรวจสอบวากฎนั้นเป็นอุปสรรคหรือเกิ ดความยุ่งยาก ซ้าซ้อน หรือล่าช้า หรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมและถ้า
ได้รับการร้องเรียนจากส่วนราชการหรือข้าราชการ ให้ส่วนราชการที่ออกกฎพิจารณา โดยทันทีและแจ้งผลให้ทราบ
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4) การเปิดเผยข้อมูล
(4.1) ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให้ทราบโดยทั่วไป เว้น
แต่กรณีจ าเป็ นต้องกระทาเป็ น ความลั บ เพื่อความมั่นคงหรือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน
(4.2) ส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย รายการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
สัญญาใด ๆ ที่มีการดาเนินการ โดยห้ามทาสัญญาใดที่มีข้ อความห้ามมิให้เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญา
เว้นแต่ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย
ทั้งนี้ปัจจุบัน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลป่าซาง ได้
จัดตั้งศูน ย์บ ริ การประชาชน ไว้ ณ กองวิช าการและแผนงาน ส านักงานเทศบาลตาบลป่าซาง(หลั ง ใหม่) โดย
ประกอบด้วยศูนย์ต่างๆ ดังนี้
1. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตาบลป่าซาง จัดตั้งตามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยได้กาหนดแนว ทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูน ย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ
ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานว ย
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการ
- ร้องทุกข์ร้องเรียน
- คาร้องทั่วไป
- ร้องเรียนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
- ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตาบลป่าซาง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ซึ่งได้กาหนดหน้าที่ให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และให้มีการ
จั ด ตั้ ง ศูน ย์ ข้ อ มูล ข่ า วสารของราชการไว้ใ นหน่ว ยงานรั ฐ รวมทั้ ง กาหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ยวกั บ ข้อ มู ล ข่ าวสารที่
หน่ว ยงานของรัฐต้องเปิ ดเผยและไม่ต้องเปิดเผย เพื่อรองรับสิทธิได้รู้ของประชาชนโดยนาข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามมาตรา 7 มาตรา 9 (1) – (8) รวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลฯ และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารทางราชการ ให้บริการ
- ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
3. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๗๖๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีหน้าที่ในการสารวจและลงทะเบียนรับ
เรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย จัดให้
มีฝ่ ายปฏิบั ติก ารในพื้น ที่ (หน่ ว ยเคลื่ อนที่เร็ ว ) ที่ ส ามารถให้ การช่ ว ยเหลื อประชาชนได้ทัน ท่ว งที และรวดเร็ ว
รวบรวมข้อมูล ของประชาชนที่ขอรั บ ความช่ว ยเหลื อเสนอต่อคณะกรรมการช่ว ยเหลื อประชาชนขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการติดตามผลการดาเนินการช่ว ยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลื อ
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ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย รายงานผลการสารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง) ทราบ เพื่อประสานหน่วยงานอื่นให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริการ
- สารวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน
- รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ติดตามผลการดาเนินการช่วยเหลือประชาชน
- รายงานผลการสารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ศูนย์ดารงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้จัดจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม เพื่อทาหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้ อเสนอแนะของประชาชน และ
ทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้หน่วยราชการ จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้การ
ปฏิบัติราชการ มีเป้าหมายเพื่อให้ เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็น
และความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่เสมอและการพัฒนารวมทั้งต้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อนาไปแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และเพื่อให้การบริหารราชการ ดาเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม
สามารถบาบัดทุกข์บารุงสุข ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
ศูนย์ดารงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริการ
- รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
- ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
- ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายหมายและความต้องการของประชาชน
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตาบลป่าซาง จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งจังหวัดลาพูน ที่ 2008/2560 ลงวันที่ 28
กันยายน 2560 และแก้ไขเปลี่ยนตามคาสั่งจังหวัดลาพูน ที่ 660/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การ
จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตาบลป่าซาง สถานที่จัดตั้ง ณ
สานักงานเทศบาลตาบลป่าซาง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามแนวทาง
กระบวนการยุติธรรมชุมชน ตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน
1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน
2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น
3. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
4. การเยียวยาหรือเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน
5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน
ฝ่ า ยบริ ก ารและเผยแพร่ วิ ช าการ กองวิ ช าการและแผนงาน จึ งได้จั ดท ารายงานการติด ตามและประเมิน ผล
ศูนย์บริการประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ดารงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตาบลป่ าซาง โดยมีการรวบรวมรายงานสรุปการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อนามา
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วิเคราะห์การจัดการบริการในภาพรวมของหน่วยงาน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร
พร้อมตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการที่ชั ดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาศูนย์บริการประชาชนให้เป็นศูนย์กลาง การให้บริการข้อมูลข่าวสาร, การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน,
ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมาย ตลอดจนเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาต่างๆ เพือ่ เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึง การให้บริการอย่างสะดวก และส่งเสริมให้
เกิดการมีส่ วนร่ วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐและภาคประชาชน การ
กระตุ้นจิตสานึกค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร และเพื่อเป็นการดาเนินการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ บริการประชาชน รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาล กานันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลป่าซาง

สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการประชาชน
ตั้งอยู่ ณ กองวิชาการและแผนงาน สานักงานเทศบาลตาบลป่าซาง ถนนลาพูน -ลี้ ตาบลป่าซาง อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์บ ริการประชาชนเทศบาลตาบลป่าซาง จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ เป็นศูนย์กลางในการให้ บริการจากศูนย์ต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย ศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์ / ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ/ศูนย์ช่ว ยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ /ศูนย์ดารงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตาบลป่าซาง

วัตถุประสงค์
- เพื่อดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลป่า
ซาง มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- เพื่อจัดทาระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ข่าวสารเกี่ยว กับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- เพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายหมายและความต้องการของประชาชน
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- เพื่อให้ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการ ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมถึงมีสถานที่
ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร ส่งเสริมให้มีบริหารบ้านเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น
- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานและการบริหารงานราชการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
- เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน จากประชาชน
- มีสถานที่/เจ้าหน้าที่ เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
ประชาชน รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงที
- เพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้าการแสดงความคิดเห็นและ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารและการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
- จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
- จัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
- แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งเทศบาลตาบลป่าซางทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
- รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 15 วัน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ 2 ครั้ง/ปี
- ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 1 ครั้ง/ปี

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่
กาหนด ดังนี้
ความถี่ในการ
ระยะเวลาดาเนินการ หมายเหตุ
ช่องทาง
ตรวจสอบช่องทาง
ร้ อ งเ รี ยน ด้ ว ย ตน เอ ง ณ ศู น ย์ บ ริ ก า ร
ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1 วันทาการ
ประชาชนหรือที่ทาการกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลป่าซาง
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ
www.pasangmunicipality.go.th
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ :
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ
0-5352-1007 ต่อ42, 0-5352-2331
ร้ อ งเรี ย นทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ อาทิ
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ
Facebook , Line
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แผนผังกระบวนการจัดการคาร้องต่างๆ
ผู้มาติดต่อแจ้งความประสงค์
ผ่านช่องทางการให้บริการของศูนย์ฯ

ติดต่อด้วยตนเอง
ณ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลป่าซาง

ผ่านทางโทรศัพท์
โทรศัพท์ 0-5352-1007 ต่อ 42
โทรสาร 0-5352-2331

ผ่านทาง Web site
www.pasangmunicipality.go.th/
หรือ Face book:เทศบาลตาบลป่าซาง

สานักงานเทศบาลฯ ชั้น 1
ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โดยจาแนกว่ามาจากส่วนราชการ/หน่วยงานใด
โดยระบุชื่อผู้ยื่นคาร้องและเรื่องที่ต้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิเคราะห์เรื่องว่าผู้ยื่นคาร้องต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด

ประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียน
พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

แจ้งผลการดาเนินงานแก่ผู้ยื่นคาร้องเรียนภายใน 15 วัน

รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนให้คณะผู้บริหารทราบ (รายเดือน)
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การบันทึกข้อร้องเรียน
1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ -นามสกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข
ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
2. ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อร้องเรียน

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
- ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ
การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทาบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอานาจความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลป่าซาง ให้ดาเนินการประสาน แจ้ง
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป
- ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป

การติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 7 วันทาการ เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้
ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันทาการ

มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณีได้รั บ เรื่ องร้ องเรี ย น จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต์/
โทรศัพท์/Facebook ให้ศูนย์ฯ ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการ

รายงานการติดตามและประเมินผลศูนย์บริการประชาชน
1. รวบรวมรายงานสรุปการให้บริการศูนย์บริการประชาชนเสนอผู้บริหารรับทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
2. รวบรวมรายงานสรุ ป ข้อร้ องเรียน หลังจากครึ่ งปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน/รายงานการผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
3. รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนใน
ภาพรวมของหน่วยงาน /รายงานการผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
4. จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อรายงสนผลการดาเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนาผล
การพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาศูนย์บริการประชาชน ต่อไป
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ดารงธรรม และศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตาบลป่าซาง ประจาปีงบประมาณ 2562
การติดตามและประเมินผลศูนย์บริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ดารงธรรม และศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตาบลป่าซาง ประจาปีงบประมาณ 2562
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. เทศบาลตาบลป่าซาง ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีการประชุม
คณะทางาน เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน พร้อมหาแนวทางในการพัฒนาศูนย์บริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ปีละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนใต้มาตรฐานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เทศบาลตาบลป่าซาง สามารถดาเนินการให้บริการแก่ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 ของประชาชน
ผู้ใช้บริการทั้งหมด สรุปได้ดังนี้
ลาดับที่

การขอบริการ

1.

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
1.1 ร้องทุกข์ร้องเรียน
1.2 คาร้องทั่วไป
1.3 ร้องเรียนการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่
1.4 ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

2.

4.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2.1 บริการขอข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
3.1 อัคคีภัย
2.2 วาตภัย
3.3 อุทกภัย
ศูนย์ดารงธรรม

5.

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

3.

รวม

จานวน
ผู้ใช้บริการ
(ราย)

ผลการให้บริการ
แล้วเสร็จ

หมายเหตุ
(ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ)

5

4

11 ราย ประกอบด้วย
- อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ 1 ราย

238

228

0

0

0

0

4

4

2
996
0
0

2
996
0
0

0

0

1,245

1,234

- อยู่ในระหว่าดาเนินการ 4 ราย
- อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ 6 ราย
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ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์บริการประชาชน เทศบาลตาบลป่าซาง ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการได้ภายในกาหนดระยะเวลา เนื่องจาก
1. คาร้องที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
1.1. ใบคาร้องทั่วไป เลขที่รับ 174 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอให้ทาง
เทศบาลตาบลป่าซางดาเนิ นการขุดลอกลาเหมืองกอห้า บริเวณ หมู่ 4 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน ซึ่งทาง
เทศบาลตาบลป่าซาง ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า บริเวณที่จะดาเนินการนั้นเป็นพื้นที่การเกษตร และอยู่
ในช่วงฤดูการทานา ซึ่งเกษตรกรในบริเวณนั้นยังไม่ให้ดาเนินการขุดลอกเพราะจะทาให้ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหาย ขึงขอชะลอโครงการนี้ไปก่อน
1.2. ใบคาร้องทั่วไป เลขที่รับ 195 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอให้ทาง
เทศบาลตาบลป่าซางดาเนินการให้นารถไถปรับปรุงถนน และขอลูกรังลงบริเวณดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลตาบลป่า
ซาง ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีต้นไม้ขึ้นรก ทางกองช่างจึงได้ใช้รถไถปรับและคนงานตัดกิ่ง
ไม้บริเวณข้างทาง ส่วนการลูกรังซ่อมแซม เทศบาลจะได้พิจารณาดาเนินการ ซึ่งขั้นตอนกาลังอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินงาน
1.3.ใบคาร้อง เลขที่รับ 212 วันที่ 13 กันยายน 2562 แจ้งความประสงค์ขอให้ทางเทศบาล
ตาบลป่าซางดาเนินการถมไหล่ทางบริเวณ ซอย 3 หมู่บ้านหนองสลีก ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลาพูน เนื่องจาก
บริเวณดังกล่ าวระดับความสู งต่างกันอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ สัญจรไปมา ซึ่งทางเทศบาลตาบลป่าซาง ได้
ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายและวัสดุที่ใช้ในการดาเนินการ ซึ่งขั้นตอนกาลังอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินงาน ในงบประมาณปี 2563
1.4 ใบคาร้อง เลขที่รับ 223 วันที่ 25 กันยายน 2562 แจ้งความประสงค์ขอให้ทางเทศบาลตาบลป่า
ซางดาเนินการขอดินลูกรังถมถนนบริเวณ ม.2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลาพูน เนื่องจากบริเวณเป็นหลุมเป็ นบ่อ
อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา ซึ่งทางเทศบาลตาบลป่าซาง เทศบาลตาบลป่าซาง ได้ตรวจสอบบริเวณ
ดังกล่าว เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายและวัสดุที่ใช้ในการดาเนินการ ซึ่งขั้นตอนกาลังอยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
ในงบประมาณปี พ.ศ. 2563
2.คาร้องที่ไม่สามารถดาเนินการได้
2.1.ใบคาร้องทั่วไป เลขที่รับ 5 แจ้งความประสงค์ขอให้ทางเทศบาลตาบลป่าซางดาเนินการตัดต้นไม้
บริเวณหน้าบ้าน นางพรรณภา อิ่มแมน ม.2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลาพูน ทางเทศบาลตาบลป่าซาง ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบแล้ว พบว่าต้นไม้มีกิ่งก้านจานวนมากทับปกคลุมสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่ว นภูมิภาค ซึ่งทางเทศบาล
ตาบลป่าซางไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ประสานไปยังการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอป่าซางดาเนินการ
2.2.ใบคาร้องทั่วไป เลขที่รับ 45 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งความประสงค์ขอให้ทาง
เทศบาลตาบลป่าซางดาเนินการขยายไฟฟ้าบริเวณทางเข้ามณีนาคเสน บ้านอินทขิล หมู่1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง
จ.ลาพูน ซึ่งทางเทศบาลตาบลป่าซางไม่สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดังกล่าวได้เสนอบรรจุเข้าแผนประจาปี 2564
2.3.ใบคาร้องทั่วไป เลขที่รั บ 46 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งความประสงค์ขอให้ทาง
เทศบาลตาบลป่าซางดาเนินการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ (ต้นมะขาม) บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 381 ม.1 ต.ป่าซาง
อ.ป่าซาง จ.ลาพูน ซึ่งทางเทศบาลตาบลป่าซางไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากต้นไม้ดังกล่าวมีขนาดใหญ่ เกรง
ว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอป่าซางให้ดาเนินการ

13
2.4.ใบคาร้องทั่วไป เลขที่รับ 41 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งความประสงค์ขอให้ทางเทศบาลตาบลป่าซาง
ดาเนินการตัดต้นกระถินบริเวณประตูน้า หมู่ 3 บ้านหนองสลีก ต.ปากบ่ อง อ.ป่าซาง จ.ลาพูน ซึ่งทางเทศบาล
ตาบลป่าซางไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากต้นไม้ดังกล่าวมีสายไฟฟ้าพาดผ่าน เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อป่องกันมิให้ต้นไม้หักพาดสายไฟขาดอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน จึงได้ประสานไปยัง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอป่าซางให้ดาเนินการ
2.5.ใบคาร้องทั่วไป เลขที่รับ 106 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอให้ทางเทศบาล
ตาบลป่าซางดาเนินการตัดต้นข่อย บริเวณตรงข้ามร้านรองเท้าโตป่าซาง หมู่ 1 ตาบลป่าซาง อาเภอป่าซาง จังหวัด
ลาพูน เนื่องจากต้นไม้มีขนาดใหญ่อาจเกิดอันตรายต่อผู้สั ญจรไปมา ทางเทศบาลตาบลป่าซาง ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบแล้ว พบว่าต้นไม้ดังกล่าวมีขนาดใหญ่และมีกิ่งก้านจานวนมาก ซึ่งทางเทศบาลตาบลป่าซางไม่สามารถ
ดาเนินการได้ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอป่า
ซางดาเนินการ
2.6.ใบคาร้องทุกข์ เลขที่รับ 164 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 แจ้งความประสงค์ขอให้ทาง
เทศบาลตาบลป่าซางเข้าตรวจสอบเพื่อทาการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้าสองข้างทางตั้งแต่บริเวณหน้าห้างโลตัสป่า
ซางถึงที่ว่าการอาเภอป่าซาง เนื่องจากฝาท่อดังกล่าวเกิดการชารุด เกรงว่าอาจเกิดอัน ตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน ทาง
เทศบาลตาบลป่าซาง ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นเขตรับผิดชอบของหมวดทางหลวง
บ้านโฮ่ง ซึ่งทางเทศบาลตาบลป่าซางไม่สามารถดาเนินการได้ จึงได้ประสานไปยัง หมวดทางหลวงบ้านโฮ่ง ให้
ดาเนินการ
2.7.ใบคาร้องทั่วไป เลขที่รับ 175 ลงวั นที่ 11 กรกฎาคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอให้ทางเทศบาล
ตาบลป่าซางดาเนินการขุดลอกลาเหมืองบ้านกอแก เนื่องจากลาเหมืองดังกล่าวตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมลา
เหมือง ทาให้น้าไหลผ่านไม่สะดวก ทางเทศบาลตาบลป่าซาง ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่ามีตะกอนดิน และ
เศษวัชพืชปกคลุม โดยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานดังกล่าว
ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งทางเทศบาลตาบล
ป่าซางไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากในงบประมาณประจาปี 2562 ไม่ได้ตั้งงบเพื่อการนี้ไว้ จึงขอให้ท่าน
ประสานทางหมู่บ้านนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจาปี เพื่อจะได้ดาเนินการตั้งงบประมาณในการขุดลอกลา
เหมือง
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1. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้องทุกข์ร้องเรียน)
แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้บริการประชาชนเทศบาลตาบลป่าซาง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประจาเดือน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
รวม

จานวนผู้ใช้บริการ
1 ราย
2 ราย
1 ราย
1 ราย
5 ราย

ดาเนินการแล้วเสร็จ
1 ราย
2 ราย
1 ราย
4 ราย

อยู่ระหว่างดาเนินการ ไม่สามารถดาเนินการได้
1 ราย
1 ราย
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แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
1.คาร้องเรียน
ลาดับ เลขที่
1
2

3
4
5

วันที่

300 11 ต.ค. 61
318

320
57

13 พ.ย.
61
13 พ.ย.
61
7 มี.ค. 62

164 25 มิ.ย. 62

ผู้ขอรับบริการศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตาบลป่าซาง
ผู้ยื่นคาร้อง
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ดินลูกรัง
ถมถนนสายบ้าน
นายประสิทธิ พันตุ้ย
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
ลาน้าเหมืองสาธารณะและ
แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในระแหวกใกล้เคียง
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
พื้นที่ไกล่เกลี่ย ทางเข้า-ออก
ที่ดิน
ขอความอนุเคราะห์ตามเรื่อง
เดิม ขอตรวจสอบการทา
กิจการแคบหมู
ขอความอนุเคราะห์เข้า
ตรวจสอบเพื่อทาการ
ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้า
บริเวณหน้าโลตัสป่าซางถึง
ที่ว่าการอาเภอป่าซาง

เลขที่
-

-

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
วันที่
การรายงานผล
หน่วยงานที่
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
-

-

ช่องทางการรับเรื่อง

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

กองช่าง

ยื่นคาร้องด้วยตัวเอง

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

กองวิชาการฯ
กองช่าง
งานเเผนที่ภาษี

ยื่นคาร้องด้วยตัวเอง

กองวิชาการฯ
กองช่าง
งานเเผนที่ภาษี

ยื่นคาร้องด้วยตัวเอง

-

-

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

-

-

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว กองสาธารณสุขฯ ยื่นคาร้องด้วยตัวเอง

-

-

ไม่สามารถดาเนินการได้

กองช่าง

ยื่นคาร้องด้วยตัวเอง
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1.2 คาร้องทั่วไป
ลาดับที่
1
2

ประจาเดือน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561

จานวนผู้ใช้บริการ
8 ราย
12 ราย

ดาเนินการแล้วเสร็จ
8 ราย
12 ราย

อยู่ระหว่างดาเนินการ
-

ไม่สามารถดาเนินการได้
-

3
4

ธันวาคม 2561
มกราคม 2562

20 ราย
27 ราย

20 ราย
26 ราย

-

-

จานวน 1 ราย
(1.ขอความอนุเคราะห์ตัด
ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้าน นาง
พรรณิภา อิ่มแมน บริเวณ
ที่สาธารณน้าหนองเหนือ
ม.2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง
จ.ลาพูน)

5

กุมภาพันธ์ 2562

20 ราย

17 ราย

จานวน 3 ราย
(1.ขอความอนุเคราะห์ตดั

-

ต้นกฐินยักษ์ ม.3 ต.ปาก
บ่อง อ.ป่าซาง จ.ลาพูน
2.ขอความอนุเคราะห์ขอ
ขยายเขตไฟฟ้าทางเข้า
บ้านปากทางมณีนาคเสน
3.ขอความอนุเคราะห์ตดั
ต้นมะขาม)
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1.2 คาร้องทั่วไป (ต่อ)
ลาดับที่

ประจาเดือน

จานวนผู้ใช้บริการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

6
7

มีนาคม 2562
เมษายน 2562

28 ราย
21 ราย

28 ราย
21 ราย

-

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้
-

8

พฤษภาคม 2562

36 ราย

35 ราย

-

จานวน 1 ราย
(1. ขอความ
อนุเคราะห์ตัดต้น
บริเวณซอยร้าน
รองเท้าโตป่าซาง ม.1
ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง
จ.ลาพูน)

9
10

มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562

16 ราย
11 ราย

16 ราย
9 ราย

จานวน 1 ราย
(1.ขอความอนุเคราะห์
ขุดลอกลาเหมือง)

จานวน 1 ราย
(1.ขอความอนุเคราะห์
ขุดลอกลาเหมืองบ้าน
กอแก)
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1.2 คาร้องทั่วไป (ต่อ)
ลาดับที่

ประจาเดือน

จานวนผู้ใช้บริการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

11

สิงหาคม 2562

19 ราย

18 ราย

12

กันยายน 2562

20 ราย

18 ราย

จานวน 1 ราย
(1.ขอความอนุเคราะห์
ขอดินถมบริเวณบ้าน
ฉางข้าวน้อยเหนือ ม.3
ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง)
จานวน 2 ราย
(1.ขอความอนุเคราะห์
ถมไหล่ทางบริเวณ
ซอย 3 บ้านหนองสลีก
ม.3 ต.ปากบ่อง
อ.ป่าซาง
2.ขอความอนุเคราะห์
ดินลูกลังถมหลุมถนน
บริเวณ ม.2 ต.ป่าซาง
อ.ป่าซาง)

238 ราย

228 ราย

รวม

4 ราย

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้
-

-

6 ราย
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1.3 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลป่าซาง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประจาเดือน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
รวม

จานวนผู้ใช้บริการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

-

-

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้
-
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1.4 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตาบลป่าซาง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประจาเดือน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
รวม

จานวนผู้ใช้บริการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

-

-

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้
-
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2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้บริการประชาชนเทศบาลตาบลป่าซาง(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
ลาดับที่

ประจาเดือน

จานวนผู้ใช้บริการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

1
2
3

ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561

2 ราย

2 ราย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
-

ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
-

-

-

-

-

จานวน 2 ราย

4
5
6

มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562

2 ราย

(1.ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูล
แผนพัฒนาชุมชนบ้านล้อง 2
2.ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูล พ.ร.บ.
การฌาปณกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 )
2 ราย

จานวน 2 ราย

7
8
9

เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562

-

(1.ขอความอนุเคราะห์ขอทะเบียน
การค้า
2.ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้สูงอายุ
หมู่บ้านท่าต้นงิ้ว)
-
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2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้บริการประชาชนเทศบาลตาบลป่าซาง(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) (ต่อ)
ลาดับที่

ประจาเดือน

จานวนผู้ใช้บริการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

10
11
12

กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562

4 ราย

4 ราย

รวม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
-

ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
-
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3. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้บริการประชาชนเทศบาลตาบลป่าซาง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประจาเดือน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
รวม

จานวนผู้ใช้บริการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

-

-

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้
-
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4. ศูนย์ดารงธรรม
แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้บริการประชาชนเทศบาลตาบลป่าซาง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประจาเดือน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
รวม

จานวนผู้ใช้บริการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

-

-

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้
-
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5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้บริการประชาชนเทศบาลตาบลป่าซาง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประจาเดือน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
รวม

จานวนผู้ใช้บริการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

1 ราย (อัคคีภัย)
685 ราย (วาตภัย)
311 ราย (วาตภัย)
1 ราย (อัคคีภัย)
998 ราย

1 ราย (อัคคีภัย)
685 ราย (วาตภัย)
311 ราย (วาตภัย)
1 ราย (อัคคีภัย)
998 ราย

-

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้
-
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สรุปประเมินผลศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตาบลป่าซาง
ประจาปีงบประมาณ 2562
การประเมินผลศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตาบลป่าซาง ประจาปีงบประมาณ 2562 เป็นการประเมินผล
โดยสารวจข้อมูลเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็น ความเหมาะสมและประสิทธิผลจากรับบริการของ
ศูนย์บริการประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจาปีงบประมาณ 2562 และศึกษาปัญหาและอุปสรรคการในการ
ดาเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินโครงการ ได้แก่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลป่า
ซาง รวมทั้งสิ้น จานวน 100 คน
การประเมินผลศูนย์บริการประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการประเมินผลศูนย์บริการประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562
1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า เพศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.0 ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย
ร้อยละ 36.0 อายุส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปีมากที่สุด ร้อยละ 50.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี ร้อยละ
30.0 อายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 14.0 และอายุต่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 6.0 ตามลาดับ วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิต่า
กว่าปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ 70.0 รองลงมามีวุฒิปริญญาตรีร้อยละ 25.0 ปริญญาโทร้อยละ 5.0 ตามลาดับ
สถานภาพเป็นประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 60.0 รองลงมาเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลฯ ร้อยละ 20.0 รองลงมาเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลป่าซาง ร้อยละ 12.0 และกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 8.0 ตามลาดับ
2. ผลการประเมินผลศูนย์บริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจาปีงบประมาณ 2562 หลังการ
ดาเนินงานโดยรวมเฉลี่ย ผู้ใช้บริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.5 คิดเป็นร้อยละ 90.0 โดยแยกแต่ละด้านได้ดังนี้ ด้านสถานที่ให้บริการมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 คิดเป็นร้อยละ 92.0 รองลงมา คือ ด้านคุณภาพการให้บริการมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.0 รองลงมา คือ ด้านการให้บริการมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 คิดเป็นร้อยละ 90.0 และสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 คิดเป็นร้อยละ 88.0 โดยคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้
2.1 การประเมิ น ความคิ ด เห็ น ความเหมาะสมและประสิ ท ธิ ผ ลจากรั บ บริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก าร
ประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจาปีงบประมาณ 2562 ด้านสถานที่ให้บริการ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 คิดเป็นร้อยละ 92.0 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า ความชัดเจน
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ของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 รองลงมา
คือ ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540 มาตรา 7, มาตรา 9 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 รองลงมา คือ ข้อมูลข่าวสารค้นหาได้ง่าย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5
และสุดท้าย ด้านความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5
2.2 การประเมิ น ความคิ ด เห็ น ความเหมาะสมและประสิ ท ธิ ผ ลจากรั บ บริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก าร
ประชาชนและรับ เรื่องราวร้องทุกข์ ประจาปีงบประมาณ 2562 ด้านการให้บริการศูนย์บริ การประชาชนและรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ด้านการให้บริการศูนย์บริการประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 คิดเป็นร้อยละ 90.0 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ความเต็มใจและความ
พร้ อมในการให้ บ ริ การอย่ างสุ ภ าพ มี ความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุ ด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.7 รองลงมา คือ การ
ให้บริการคาแนะนาได้เป็นต้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 รองลงมา คือ การให้บริการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 รองลงมา คือ ความเหมาะสมใน
การแต่งกายของผู้ให้บริการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 และสุดท้าย คือ ความเหมาะสมชอง
สถานที่ให้บริการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3
2.3 การประเมิ น ความคิ ด เห็ น ความเหมาะสมและประสิ ท ธิ ผ ลจากรั บ บริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก าร
ประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจาปีงบประมาณ 2562 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกศูนย์บริการประชาชนและ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 คิดเป็นร้อยละ 88.0 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า สถานที่ตั้งของหน่ วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอกรถ ห้องน้า จุด
บริการน้าดื่มและที่นั่งสาหรับผู้มารอรับบริการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 และสุดท้ายคือ
คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.2
2.4 การประเมิ น ความคิ ด เห็ น ความเหมาะสมและประสิ ท ธิ ผ ลจากรั บ บริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก าร
ประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจาปีงบประมาณ 2562 ด้า นคุณภาพการให้บริการศูนย์บริการประชาชนและ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.0 เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกต่อผู้รับบริการศูนย์บริการประชาชน มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 รองลงมาคือ มีการติดตามข้อร้องเรียนและความเห็นของ
ประชาชนไปดาเนินการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 และสุดท้ายคือ มีรายงานการดาเนินการ
แก้ไขต่อประชาชนผู้รับบริการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
3. สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาเนินงานของศูนย์บริการประชาชนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตาบลป่าซางให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
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ภาคผนวก
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จุดติดตัง้ ตู้รับฟังความคิดเห็นประจาหมู่บ้าน
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