คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข

ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
เทศบาลตําบลเกาะแตว

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานรับ เรื่องราวรองเรียน/ทุกขของศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขเทศบาล
ตําบลเกาะแตวฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียน/รองทุกขของผูที่ไดรับ
ความเดื อ ดรอ นในพื้นที่ ตํา บลเกาะแตว ซึ่ ง การจัด การขอ รอ งเรีย น/รอ งทุ กข ให มี ความรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชนนั้น จําเปนจะตองมีขั้นตอน
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน
ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขเทศบาลตําบลเกาะแตว

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล
การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
สถานที่ตั้ง
หนาที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
คําจํากัดความ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
การบันทึกขอรองเรียน
การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
ติดตามการแกไขขอรองเรียน
การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
มาตรฐานงาน
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข
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คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขเทศบาลตําบลเกาะแตว
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
เพื่ อตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเป น อยู ที่ดีของประชาชน เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ตองานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและ
ไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลเกาะแตว
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการ
พัฒนาบํ า บัด ทุกข บํา รุงสุข ตลอดจนดํ าเนินการแกไ ขปญ หาความเดือ ดรอนของประชาชน ไดอยา งมี
ประสิทธิภาพดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการ
ทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เทศบาลตําบลเกาะแตวจึงไดจัดตั้ง
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขึ้น ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเป น
ความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการ
รองเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ ที่ทําการสํานักงานเทศบาลตํา บลเกาะแตว เลขที่ 229 หมูที่ 10ตําบลเกาะ
แตวเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา90000
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับ
เรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค
๑. เพื่อ ให ก ารดํา เนิน งานจั ด การข อร อ งเรี ยนรอ งทุ กข มี ขั้ น ตอนกระบวนการและ
แนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ
ขอรองเรียน/รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๖. คําจํากัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผูมีสวนไดเสีย”หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการหรือจากประชาชนดวยกัน
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“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รอง
ทุกข/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผาน
ชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/
การชมเชย/การรองขอขอมูล
“ช องทางการรับขอรองเรียน/รองทุก ข”หมายถึง ชองทางตา งๆ ที่ใช ในการรั บเรื่อ ง
รองเรียน/รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/FaceBookฯลฯ
๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข
๑. รองเรียนดวยตนเอง ณ ที่ทําการ
เทศบาลตําบลเกาะแตว
รับเรื่องรองเรียน /รองทุกข

ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

๒. รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลตําบลเกาะแตว
Kt.go.th
๓. รองเรียนทางโทรศัพท
074 260 616

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
(๑๕ วัน)

ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

ไมยุติแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ

๔. รองเรียนทาง Facebook
เทศบาลตําบลเกาะแตว
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๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน
๘.๑ จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
๘.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย
๘.๓ แจ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบตามคํ า สั่ ง เทศบาลตํ า บลเกาะแต ว เพื่ อ ความสะดวกในการ
ประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจาก
ชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง
รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เทศบาลตําบลเกาะแตว
รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลตําบลเกาะแตว
Kt.go.th
รองเรียนทางโทรศัพท
074260616
รองเรียนผานทางเพจFacebook
เทศบาลตําบลเกาะแตว

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ชองทาง

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน/รองทุกข
หมายเหตุ
เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา

ทุ กค รั้ ง ที่ มี ก า ร
ภายใน ๑ วันทําการ
รองเรียน
ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน
๑1.๑ กรอกแบบฟอรมบั นทึ ก ขอ รองเรีย น / รอ งทุกข โดยมี ร ายละเอี ย ด ชื่อ -สกุ ล ที่ อ ยู
หมายเลขโทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
๑1.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข ลงสมุดบันทึก
ขอรองเรียน / รองทุกข
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๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกข
ทราบ
๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขา วสาร ประสานหนว ยงานผู ครอบครองเอกสาร เจ า หนาที่ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที
๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน
เชน ไฟฟา สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เป นต น จัดทํา บันทึ ก
ขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๑๒.๓ ข อร อ งเรีย น / รอ งทุ กข ที่ ไ มอ ยู ใ นความรั บ ผิด ชอบของเทศบาลตํ า บลเกาะแตว ให
ดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองในการแกไขปญหา
ตอไป
๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความ
ไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทํา การ เพื่อ
เจาหนาที่ศนู ยฯ จะไดแจงใหผูรอ งเรียนทราบ ตอไป
๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
๑4.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบ
ทุกเดือน
๑4.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะห
การจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง
พัฒนา องคกร ตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณี ไ ด รับ เรื่ อ งร อ งเรีย น / ร อ งทุ กข ให ศู นย รั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข เ ทศบาลตํ า บลเกาะแต ว
ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน /
รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทําการ
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แบบฟอรมรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเทศบาลตําบลเกาะแตว
เขียนที่.............................................
...........................................................
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน ..................................................................................................................................
ดว ยข าพเจา .............................................................. ที่อยู ....................... หมู ที่...................
บาน......................ตํา บล........................... อําเภอ........................... จังหวัด......................... โทรศัพท
.......................ขอรองทุกข/รองเรียน…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………เพื่อใหเทศบาลตํ าบลเกาะแต ว
ดําเนินการ/หยุดดําเนินการ.............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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