คูมือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องราวรองทุกข

เทศบาลตําบลบอแกว
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข ของเทศบาลตําบลบอแกวฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อเปนแนว
ทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลบอแกวใหเปนไปตามแนวทาง
ของหลักธรรมาภิบาล รวมถึงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้การจัดการขอ
รองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ
ผูรับบริการจําเปนตองมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน
สํานักปลัด เทศบาลตําบลบอแกว

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล
สถานที่ตั้ง
หนาที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
คําจํากัดความ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
การบันทึกขอรองเรียน
การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
ติดตามการแกไขขอรองเรียน
การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
มาตรฐานงาน
จัดทําโดย
แบบฟอรม
ภาคผนวก
-

ใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองทุกข
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข
ประกาศการใชคูมือปฏิบัติงาน ดานการรองเรียน/รองทุกข
คําสั่งปรับปรุงคณะทํางานจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
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3
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-11. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ให เกิดความผาสุ กและความเปน อยู ที่ดี ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต องานบริ การมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจ
ใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ
2.สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ เทศบาลตําบลบอแกว อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
3. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความ
ตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อให การดําเนิน งานจั ดการขอรองเรี ย นของเทศบาลตําบลบ อแกว มีขั้น ตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ
5. คําจํากัดความ
ผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

=
=

การจัดการขอรองเรียน =
ผูรองเรียน

=

ชองทางการรับขอรองเรียน=
เจาหนาที่
ขอรองเรียน

=

ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม
จากการดํ า เนิ น การของส ว นราชการ เช น ประชาชนในชุ มชนเขต
เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ
มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียนขอ
เสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล
ประชาชนทั่ ว ไป/ผู มี ส ว นได เ สี ย ที่ ม าติ ด ต อ ยั ง ศู น ย ข อ มู ล ข า วสาร
เทศบาลตําบลบอแกวผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค
ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ
ชมเชย/การรองขอขอมูล
ชองทางต าง ๆ ที่ใชในการรั บเรื่องรองเรีย น เชน ติ ดตอดวยตนเอง
ทางโทรศัพท/สายตรงบริหาร/เว็บไซต/อีเมล/กลองแสดงความคิดเห็น
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
แบงเปนประเภทตาง ๆ เชน
- ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถาม หรือรองขอขอมูล
- การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริหารของหนวยงาน
- การรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน

-26. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข

1.รองเรียนดวยตนเอง

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจขอเท็จจริง

2.รองเรียนผานเว็บไซต เทศบาล
ตําบลบอแกว

3. รองเรียนทางโทรศัพท

054-718977
4.รองเรียนสายตรงถึงผูบริหาร
นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล

ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูร องเรียน/
รองทุกขทราบ

ไมยุตแิ จงเรื่องผูร องเรียน/
รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลให/อําเภอ/
จังหวัดทราบ

-37. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
9.1 จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน
9.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
9.3 แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลบอแกวเพื่อสะดวกในการประสานงาน
8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่
กําหนด ดังนี้
ชองทาง
รองเรียนดวยตนเอง
รองเรียนผานเว็บไซต
รองเรียนผานเฟสบุค
รองเรียนทางโทรศัพท
054-718977
สายตรงผูบริหาร นายกฯ,ปลัดฯ
รองเรียนผานตูรับเรื่องรองเรียน
รองเรียนผานไปรษณีย

ความถี่ในการ
ระยะเวลาดําเนินการรับขอ หมายเหตุ
ตรวจสอบชองทาง ร อ งเรี ย น เพื่ อ ประสาน
หาทางแกไข
ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน ภายใน 1 วันทําการ
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทําการ
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทําการ
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทําการ
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ
ภายใน 1 วันทําการ
ภายใน 1 วันทําการ

160 ม.5 ต.บอแกว
อ.นาหมื่น จ.นาน
55180

9. การบันทึกขอรองเรียน
3.1 กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรี ยน โดยมีรายละเอียดคือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรีย น ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
3.2 ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอรองเรียน
10. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
- กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อให
ขอมูลแกผูรองขอไดทันที
- ขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ไฟฟาสาธารณะดับ
การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ขอรองเรียน ที่ไมอยูในอํานาจความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบอแกวใหดําเนินการประสาน แจง
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชันเจนในการแกไขปญหาตอไป

-4- ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป
11. ติดตามการแกไขขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลใหทราบภายใน 15 วันทําการ เพื่อเจาที่ศูนยฯ จะไดแจงผูรองเรียน
ทราบตอไป
12. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหนายกเทศมนตรีทราบ
- รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจําสัปดาห รายงานใหนายกเทศมนตรี ทราบทุก
สัปดาห
- รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียน
ในภาพของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป
13. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- กรณีไดรับเรื่องรองเรียน จากชองทางการรองเรียน เชน รองเรียนดวยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต/อีเมล/
โทรศัพท ใหศูนยฯ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขเรื่อง
รองเรียน หรือแจงผูเกี่ยวของ ภายใน 15 วันทําการ
15. จัดทําโดย
เทศบาลตําบลบอแกว อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
 เบอรโทรศัพท 054 718977
 เบอรโทรสาร 054 718977
 เว็บไซต http://www.bokaew.go.th
 อีเมล : bokaewmail@gmail.com
 Facebook: เทศบาลตําบลบอแกว
14. แบบฟอรม
- แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองทุกข

ภาคผนวก

แบบคํารองเรียน/รองทุกข
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
เทศบาลตําบลบอแกว
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ......................
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบอแกว
ขาพเจา..........................................อายุ......ป อยูบานเลขที่....... หมูที่...... ตําบล.....................
อําเภอ...........................จังหวัด....................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ.........................................
ตําแหนง.................................................ถือบัตร.................................................เลขที่.........................................
ออกโดย.................................................วันออกบัตร............................บัตรหมดอายุ...........................................
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข กรณีไดรับความเดือดรอน เนื่องจาก.........................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ เพื่อขอใหเทศบาลตําบลบอแกวพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหา ดังนี้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก
1)....................................................................................................... จํานวน.............ชุด
2)....................................................................................................... จํานวน.............ชุด
3)....................................................................................................... จํานวน.............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ..............................................
(...........................................)
ผูรองทุกข/รองเรียน
(ลงชื่อ) ..............................................
(...........................................)
ตําแหนง…………………………………….
ผูรับคํารอง

