คูมือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขเทศบาลเมืองสระแกว
อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขของศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขเทศบาลเมือง
สระแกว จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่ องราวรองเรียนรองทุกขเทศบาล
เมืองสระแกว ทั้งนี้ เพื่อการจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของผูรบั บริการ จําเปนจะตองมีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน
ศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขเทศบาลเมืองสระแกว

เรื่อง

สารบัญ

หนา

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขเทศบาลเมืองสระแกว

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หนาที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค

๑

คําจํากัดความ

๑

ขอบเขตใหบริการ

๒

ระยะเวลาใหบริการ

๒

ชองทางใหบริการ

๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ

๔

การบันทึกขอรองเรียน

๔

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงผูรองเรียนทราบ

๔

ติดตามการแกไขขอรองเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

๕

มาตรฐานงาน

๕

ภาคผนวก
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข
ศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขเทศบาลเมืองสระแกว
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อ ตอบสนองความ
ต อ งการของประชาชนให เ กิ ด ความผาสุ ก และความเป น อยู ที่ ดี ข องประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ งานบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทัน
ตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผล
การใหบริการอยางสม่ําเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขเทศบาลเมืองสระแกว
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา
บําบัดทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวย
ความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเปน
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เทศบาลตําบลบางนายสีจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขึ้น ซึ่งในกรณีการ
รองเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียนไดรับ
ผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับ
เรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนรองทุกข ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลเมือง
สระแกว มีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่ อให มั่ น ใจว า ได มีการปฏิ บั ติ ต ามข อกํ า หนด ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การข อ
รองเรียน/รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๖. คําจํากัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม
จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ผูมาติดตอราชการ ฯลฯ
“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน รองทุกข
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คําชมเชย การสอบถามหรือการรองขอขอมูล ปรึกษากฎหมาย

-๒“ผูรองเรียน รองทุกข” หมายถึง ประชาชนทั่วไป ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผานชองทางตางๆ
โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน รองทุกข การใหขอเสนอแนะ การใหขอคิดเห็น การชมเชย การรองขอขอมูล
“ชองทางการรับขอรองเรียนรองทุกข” หมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียนรอง
ทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง ติดตอทางโทรศัพท เว็บไซต Face Book
๗. ขอบเขตการใหบริการ
๑.กรณีขอรองเรียนทั่วไป
๑.๑ กรณี ปรึกษากฎหมาย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับ
บริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ
๑.๒ กรณี ขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับ
บริการตองการทราบ และรับเรื่องดังกลาวไว เสนอผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานผูรับผิดชอบ เปนผูพิจารณาสงตอใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
๑.๓ กรณี ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการใน
เรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และรับเรื่องดังกลาวไว เสนอหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส ใหผูขอรับการบริการ รอการติดตอกลับ
หรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหนําเรื่อง
ดังกลาวมาแจงเทศบาลฯ เทศบาลเมืองสระแกวจะติดตามเรื่องใหกับผูยื่นคํารองเรียนรองทุกข
๒.กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
๒.๑ เจาหนาทีผูรับผิดชอบสอบถามขอมูลเบื้องตน จากผูขอรับบริการ
๒.๒ ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูล
๒.๓ แจงเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลังทราบโดยพลัน
๒.๔ เสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็นตอไป
๘. ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทางราชการ) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๙. ชองทางการรองเรียน :
๑) Banner รับเรื่องรองเรียนผานหนา เวปไซต www.sakaeocity.go.th
๒) รองเรียนผานตูหรือกลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
๓) รองเรียนทางไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
๔) ยื่นโดยตรงตอผูบริหารเทศบาลเมืองสระแกว (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
๕) ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข เทศบาลเมืองสระแกว
๖) โทรศัพท ๐๓๗ ๒๔๑ ๔๙๑ โทรสาร ๐๓๗ ๒๔๒ ๗๐๒
๗) รองเรียนทาง Face book เพจ เทศบาลเมืองสระแกว
๘) รองเรียนผาน e – mail : admin @ sakaeocity.co.th

-๓๑๐. แผนผังกระบวน การจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข
๑. รองเรียนดวยตนเอง

รับเรื่องรองเรียนรองทุกข

๒. รองเรียนผานเว็บไซต
www.sakaeocity.go.th
เทศบาลเมืองสระแกว

ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบขอเท็จจริง/แกไขปญหา

๓. รองเรียนทางโทรศัพท
๐๓๗ ๒๔๑ ๔๙๑ โทรสาร ๐๓๗ ๒๔๒
๗๐๒

แจงผลการรองเรียนรองทุกข
ใหแกผูรองทราบภายใน ๑๕ วัน

ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่อง แจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

ไมยุตเิ รื่อง ดําเนินการตอไป
แจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ

๔. รองเรียนทาง Facebook
เพจ เทศบาลเมืองสระแกว
และ
๕. รองเรียนผาน e – mail :
admin @ sakaeocity.co.th

-๔๑๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑.จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข / จุดรับขอรองเรียนรองทุกข
๒.จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข / จุดรับขอรองเรียนรองทุกข
๓.แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลเมืองสระแกว ปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกแกประชาชน
๑๒. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองทุกขจากชองทางตางๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนรองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ
โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง
รับเรื่องรองเรียนรองทุกข

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาล
เมืองสระแกว
รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลเมืองสระแกว
www.sakaeocity.go.th
รองเรียน
ทางโทรศัพท ๐๓๗ ๒๔๑ ๔๙๑
โทรสาร ๐๓๗ ๒๔๒ ๗๐๒

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน

รองเรียนทาง Face Book

ระยะเวลาดําเนินการ
หมายเหตุ
ขอรองเรียนรองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา
ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

เพจ เทศบาลเมืองสระแกว
๑๓. การบันทึกขอรองเรียนขอรองทุกข
๑.กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียนรองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพทติดตอเรื่อง
รองเรียนรองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
๒.ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนรองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียนรองทุกข
๑๔. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียนรองทุกข และการแจงผูรองเรียนรองทุกขทราบ
๑.กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อให
ขอมูลแกผูรองขอไดทันที
๒.ขอรองเรียนรองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ไฟฟาสาธารณะ
การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

-๕๓.ข อร องเรี ย นร องทุ กข ที่ ไม อยู ในความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลเมื องสระแก ว ให ดํ าเนิ น การประสาน
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป
๔.ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไมโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่รับ ผิดชอบ เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป
๑๕. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการแกไขปญหาใหทราบภายใน ๓ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่
ศูนยรองเรียนรองทุกขจะไดแจงใหผูรองเรียนทราบภายใน ๗ วัน รวมระยะเวลารองเรียนจนถึงสิ้นสุดกระบวนแจงให
ผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๑๖. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
๑.ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนรองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน
๒.ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียน
รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงานมาใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงพัฒนาองคกรตอไป
๑๗. มาตรฐานงาน
๑.การดําเนินการแกไขขอรองเรียนรองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
๒.กรณี ไ ด รั บ เรื่ อ งร องเรี ย นร องทุ ก ข ให ศู น ย รั บ เรื่ อ งราวร อ งเรี ย นร อ งทุ ก ข เ ทศบาลเมื องสระแก ว
ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอร องเรียนรองทุกขใหแลว
เสร็จทุกกระบวนการภายใน ๑๕ วัน
๑๘. แบบฟอรม
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