คู่มอื การปฏิบัตงิ าน
รับเรื่องราวร้ องทุกข์

ศูนย์ รับเรื่องราวร้ องทุกข์ เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

คานา
คู่มือการปฏิบตั ิงานรับเรื่ องราวร้องทุกข์ของ ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางการดาเนินการจัดการข้อร้องเรี ยนของศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบล
หนองบัวระเหว ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรี ยนจนได้ขอ้ ยุติ ให้มีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ จาเป็ นจะต้องมีข้ นั ตอน / กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์ รับเรื่องราวร้ องทุกข์ เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

๑

สถานที่ต้ งั

๑

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค์

๑

คาจากัดความ

๑

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่ องร้องเรี ยน / ร้องทุกข์

๓

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๔

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรี ยนจากช่องทางต่าง ๆ

๔

การบันทึกข้อร้องเรี ยน

๔

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรี ยนและการแจ้งกลับผูร้ ้องเรี ยน

๔

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรี ยน

๕

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรี ยนของหน่วยงาน

๕

มาตรฐานงาน

๕

แบบฟอร์ม

๖

จัดทาโดย

๖

ภาคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่ องราวร้องเรี ยน / ร้องทุกข์

๑

คู่มอื การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้ องทุกข์
ศู นย์ รับเรื่องราวร้ องทุกข์ เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ได้

กาหนดแนวทางปฏิบตั ิราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุ กและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อ
งานบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในการให้บริ การ ไม่มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิงานเกินความจาเป็ น มีการ
ปรับปรุ งภารกิจให้ทนั ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริ การอย่างสม่าเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนย์ รับเรื่องราวร้ องทุกข์ เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
เพื่อให้การบริ หารระบบราชการเป็ นไปด้วยความถูกต้อง บริ สุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กบั การ
พัฒนา บาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความรวดเร็ วประสบผลสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็ นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริ ต หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลบางนายสี จึงได้จดั ตั้งศูนย์รับ
เรื่ องราวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่ งในกรณี การร้องเรี ยนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่ องราวไว้เป็ นความลับและ
ปกปิ ดชื่อผูร้ ้องเรี ยน เพื่อมิให้ผรู้ ้องเรี ยนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรี ยน
๓. สถานทีต่ ้งั
ตั้งอยู่ ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
๔. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
เป็ นศูนย์กลางในการรับเรื่ องราวร้องทุกข์ และให้บริ การข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึ กษา รับเรื่ อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์เทศบาล
ตาบลหนองบัวระเหว มีข้ นั ตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั ิงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิ ทธิ ภาพ

๒
๖. คาจากัดความ
“ผูร้ ับบริ การ” หมายถึง ผูท้ ี่มารับบริ การจากส่ วนราชการและประชาชนทัว่ ไป
“ผูม้ ีส่วนได้เสี ย” หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดาเนินการของส่ วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
“การจัดการข้อร้องเรี ยน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่ องข้อร้องเรี ยน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรื อการร้องขอข้อมูล
“ผูร้ ้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ” หมายถึง ประชาชนทัว่ ไป/ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรี ยน/ร้องทุกข์/การให้ขอ้ เสนอแนะ/การให้ขอ้ คิดเห็น/การ
ชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรี ยน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่ องร้องเรี ยน/
ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/เฟซบุค๊
๗. ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๓
๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้ องเรียน /ร้ องทุกข์
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐๔๔-๘๙๗๐๑๓

๔. ร้องเรียนทาง เฟสบุ๊ค / เว็บไซต์
แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
(๑๕ วัน)

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๔
๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน
๙.๑ จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ของประชาชน
๙.๒ จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
๙.๓ แจ้งผูร้ ับผิดชอบตามคาสั่งเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบข้ อร้ องเรียน / ร้ องทุกข์ จากช่ องทางต่ าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่าง ๆ โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิตามที่กาหนด ดังนี้
ช่ องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่ องทาง

ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์ ทุกครั้งที่มีการร้องเรี ยน
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ร้องเรี ยนผ่านเว็บไซต์/เฟสบุค๊
ทุกวัน
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ร้องเรี ยนทางโทรศัพท์
ทุกวัน
๐๔๔-๘๙๗๐๑๓
ร้องเรี ยนทาง เฟศบุค๊

ทุกวัน

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้ อร้ องเรียน / ร้ องทุกข์
เพือ่ ประสานหาทางแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ

ภายใน ๑ วันทาการ
ภายใน ๑ วันทาการ
ภายใน ๑ วันทาการ
ภายใน ๑ วันทาการ

๑๑. การบันทึกข้ อร้ องเรียน
๑๑.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
๑๑.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรี ยน เจ้าหน้าที่ตอ้ งบันทึกข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึก
ข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์

๕
๑๒. การประสานหน่ วยงานเพือ่ แก้ปัญหาข้ อร้ องเรียน / ร้ องทุกข์ และการแจ้ งผู้ร้องเรียน / ร้ องทุกข์ ทราบ
๑

๒.๑ กรณี เป็ นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผูค้ รอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผรู ้ ้องขอได้ทนั ที
๑

๒.๒ ข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ที่เป็ นการร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การของหน่วยงาน

เช่น ไฟฟ้ าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็ นต้น จัดทาบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผูบ้ ริ หารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑

๒.๓ ข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

ให้ดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ วและถูกต้อง ในการแก้ไขปั ญหา
ต่อไป
๑

๒.๔ ข้อร้องเรี ยนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผูร้ ้องเรี ยนทาหนังสื อร้องเรี ยน

ความไม่โปร่ งใสในการจัดซื้ อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จดั ทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผูบ้ ริ หารพิจารณาสัง่ การไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผูร้ ้องเรี ยนทราบ ต่อไป
๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้ อร้ องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทาการ เพื่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ ต่อไป
๑๔. การรายงานผลการดาเนินการให้ ผ้ บู ริหารทราบ
๑

๔.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุ ปการจัดการข้อร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ให้ผบู้ ริ หารทราบทุกเดือน

๑

๔.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยนหลังจากสิ้ นปี งบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การ

จัดการข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุ ง พัฒนา
องค์กร ต่อไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณี ได้รับเรื่ องร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบล หนองบัวระเหว
ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่ งเรื่ องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยน /
ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็ จภายใน ๑๕ วัน ทาการ
๖

๑๖. แบบฟอร์ ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่ องราวร้องเรี ยน / ร้องทุกข์
๑๗. จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๘๙๗๐๑๓
- หมายเลขโทรสาร ๐๔๔-๘๙๗๑๓๒
- เฟสบุค๊ : เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
- เว็บไซต์ : www.nongbuarawea.go.th

ภาคผนวก

