คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลตาบลดงมะไฟ

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลดงมะไฟฉบับ
นี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบล
ดงมะไฟ ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวัง ของผู้รับ บริก าร จ าเป็ นจะต้อ งมี ขั้ นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลดงมะไฟ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตัง้ ศูนย์รับเรือ่ งราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลดงมะไฟ

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค์

๑

คาจากัดความ

๑

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

๓

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

๔

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ

๔

การบันทึกข้อร้องเรียน

๔

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผูร้ ้องเรียน

๔

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

๕

มาตรฐานงาน

๕

แบบฟอร์ม

๕

จัดทาโดย

๕

ภาคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลดงมะไฟ
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติร าชการ มุ่ งให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ ป ระชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์ก ลาง เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้ นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับ ปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลดงมะไฟ
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บาบัดทุ กข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพ
ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือ ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลดงมะไฟจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น
ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อ
มิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ สานักงานเทศบาลตาบลดงมะไฟ ตาบลขมิ้น อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อ มูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ตาบลดงมะไฟ มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
๖. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มี ส่วนได้เสีย ” หมายถึง ผู้ที่ ได้รับ ผลกระทบ ทั้ งทางบวกและทางลบ ทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลดงมะไฟ

-๒“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้อ งเรีย น/ร้อ งทุ ก ข์ ” หมายถึง ประชาชนทั่ วไป/ผู้มี ส่วนได้เ สียที่ ม าติ ดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ
ชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

-๓๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตาบลดงมะไฟ

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตาบลดงมะไฟ
(๑๕ วัน)

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผูร้ ้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งผูร้ ้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผบู้ ริหารทราบ

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐ ๗๖๔๓ ๑๕๑๒

๔. ร้องเรียนทาง Facebook
เทศบาลตาบลดงมะไฟ

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน
๘.๑ จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน
๘.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีป่ ระจาศูนย์
๘.๓ แจ้งผูร้ ับผิดชอบตามคาสัง่ เทศบาลตาบลดงมะไฟ เพือ่ ความสะดวกในการประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตาบลดงมะไฟ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตาบลดงมะไฟ
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐๔๒๗๕๙๑๐๓

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไข
ปัญหา
ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนทาง Face Book

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

หมายเหตุ

๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑๐.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมี รายละเอียด ชื่อ -สกุล ที่ อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
๑๐.๒ ทุ กช่องทางที่มี การร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึ กข้อร้องเรียน / ร้องทุก ข์ ลงสมุ ดบันทึ กข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ
๑๒.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที

-๕๑๒.๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทาบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๓ ข้อ ร้องเรียน / ร้องทุ ก ข์ ที่ ไม่อยู่ในความรับ ผิดชอบของเทศบาลตาบลดงมะไฟ ให้
ดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
๑๒.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทาการ เพื่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๔. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑๓.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
๑๓.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
องค์กร ต่อไป
๑๕. มาตรฐานงาน
๑. การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒. กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุ ก ข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุ กข์เทศบาลตาบล ดงมะไฟ
ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทาการ
๑๖. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
๑๗. จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลดงมะไฟ กองวิชาการและแผนงาน
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๕ ๙๑๐๓
- หมายเลขโทรสาร ๐ ๔๒๗๕ ๙๓๒๐
- เว็บไซต์ www.dongmafai.org

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตาบลดงมะไฟ
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และสถานที่ให้บริการ
..........................................................................................

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการทีม่ ีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสทุ ธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับ
การพัฒนาบาบัดทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทัง้ เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต หรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่มะไฟ เทศบาลตาบลดงดงมะไฟได้จัดตั้งศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตาบลดงมะไฟขึ้น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพัชรพล เกตวงษา)
นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ

ประกาศเทศบาลตาบลดงมะไฟ
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ผู้ดูแลงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของเทศบาลตาบลดงมะไฟ
..........................................................................................
ตามที่เทศบาลตาบลดงมะไฟ ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตาบลดงมะไฟเพื่อให้
การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัดทุกข์ บารุงสุข
ตลอดจนดาเนินการแก้ ไขปัญ หาความเดือ ดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี ประสิท ธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว
ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกาหนดให้กองวิชาการและแผนงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และหัวหน้างาน
นิติการ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตาบลดงมะไฟ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพัชรพล เกตวงษา)
นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ

ตัวอย่าง แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน
เขียนที่......................................................................
วันที่................เดือน........................................พ.ศ. ...............
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................อายุ..................ปี
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่................บ้าน......................................................ตาบล .............................
อาเภอ .............................. จังหวัด .............................. ขอร้องทุกข์ – ร้องเรียน ต่อนายกเทศมนตรีตาบล
ดงมะไฟ เนื่องจาก....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
เพื่อให้ดาเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน.................ฉบับ
2. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน จานวน.................ราย
3. เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..........................................................................ผูร้ ้องทุกข์ / ร้องเรียน
(.......................................................................)
หมายเลขโทรศัพท์................................................................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลดงมะไฟ

ที่ สน ๕๒๖๐๒.๓/๑๑๒

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศการจัดตั้งศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์ สถานที่บริการ และหน่วยงานรับผิดชอบ
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
ตามที่เทศบาลตาบลดงมะไฟ ได้จัดตั้ง ศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุ กข์ของเทศบาลตาบลดงมะไฟ
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัดทุกข์ บารุง
สุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว
ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นั้น
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงานได้ดาเนินการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุก ข์
กาหนดสถานที่บริการและหน่วยงานรับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตาบลดงมะไฟ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทกุ กองฝ่ายงานทราบ และประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย เว็บไซต์
เฟสบุ๊กของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิรินยา เสียงเลิศ)
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

