คูมือการปฏิบัติงานรับ
เรื่องราวรองทุกข

ศูนยรบั เรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลแมทา ชาง
คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขของ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลแมทาชาง
ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อเป น แนวทางการดํ า เนิ น การจัดการข อรองเรีย นของศูน ย รับ เรื่องราวร องทุก ขเ ทศบาล
ตําบลแมทาชาง ทั้งนี้ การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จําเปนจะตองมีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลแมทาชาง

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลแมทาชาง

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หนาที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค

๑

คําจํากัดความ

๑

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ

๔

การบันทึกขอรองเรียน

๔

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน

๔

ติดตามการแกไขขอรองเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

๕

มาตรฐานงาน

๕

แบบฟอรม

๕

จัดทําโดย

๕

ภาคผนวก
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข

๑. หลักการและเหตุผล

คูมือการปฏิบัตงิ านรับเรื่องราวรองทุกข
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลแมทาชาง

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได
กําหนดแนวทางปฏิ บัติร าชการ มุ งให เกิ ดประโยชนสุ ขแกป ระชาชน โดยยึดประชาชนเปน ศูน ยกลาง เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการ
ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลแมทาชาง
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา
บําบัด ทุกข บํารุงสุ ข ตลอดจนดําเนินการแก ไขป ญหาความเดื อดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับ
ความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เทศบาลตําบลแมทาชางจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขึ้น
ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพื่อ
มิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่อง
ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาล
ตําบลแมทาชาง มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอ
รองเรียน/รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๖. คําจํากัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู มีส ว นได เ สี ย ” หมายถึง ผูที่ไดรับ ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้ งทางตรงและ
ทางออม จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง

-๒“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
“ผู ร อ งเรี ย น/ร องทุ ก ข ” หมายถึง ประชาชนทั่ ว ไป/ผูมีส ว นได เสี ย ที่ม าติ ดต อราชการผา น
ชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ
ชมเชย/การรองขอขอมูล
“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book
๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

-๓-

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข
๑. รองเรียนดวยตนเอง
๒. รองเรียนผานเว็บไซต
www.maetachang.go.th

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข
ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เทศบาลตําบลแมทาชาง
(๑๕ วัน)

ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

ไมยุติแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ

๓. รองเรียนทางโทรศัพท
053-442080

๔. รองเรียนทาง Facebook
เทศบาลตําบลแมทาชาง

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน
๘.๑ จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน
๘.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย
๘.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลแมทาชาง เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง
ตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เทศบาลตําบลแมทาชาง
รองเรียนผานเว็บไซต
www.maetachang.go.th
รองเรียนทางโทรศัพท
053-442080

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน / รองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไข
ปญหา
ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

รองเรียนทาง Face Book

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

หมายเหตุ

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน
๑๐.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
๑๐.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอ
รองเรียน / รองทุกข
๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ
๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที

-๕๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน
เชน ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความ
เสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๒.๓ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลแมทาชาง ให
ดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป
๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน
ความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่
ศูนยฯ จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
๑๓.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน
๑๓.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการ
จัดการขอรองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา
องคกร ตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณี ไ ด รั บ เรื่ องร องเรี ย น / รอ งทุกข ให ศูน ยรั บ เรื่อ งราวรองทุกขเ ทศบาลตําบลแมท าชา ง
ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกข
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทําการ
๑๖. แบบฟอรม
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข
๑๗. จัดทําโดย
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลแมทาชาง
- หมายเลขโทรศัพท 053 - 442080
- หมายเลขโทรสาร 053 - 442080
- เว็บไซต www.maetachang.go.th

ภาคผนวก

แบบฟอร์ มใบรั บแจ้ งเหตุเรื่ องราวร้ องเรี ยน / ร้ องทุกข์
เขียนที่..............................................................
วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ...............
เรื่ อง

..............................................................................................................................................

เรี ยน นายกเทศมนตรี ตําบลแม่ทา่ ช้ าง
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................อายุ.....................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่.........................หมูท่ ี่.................บ้ าน.........................................ตําบล.................................
อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................ได้ รับความเดือดร้ อน
เนื่องจาก..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ดังนัน้ ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................จึงใคร่
ขอร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ มายังเทศบาลตําบลแม่ทา่ ช้ าง เพื่อให้ ดําเนินการช่วยเหลือและแก้ ไขปั ญหา ดังนี ้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ร้องเรี ยน/ร้ องทุกข์
(...................................................)
หมายเลขโทรศัพท์................................................................

