คูมือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรือ่ งรองเรียน/รองทุกข

โดยเทศบาลตําบลปว
อําเภอปว จังหวัดนาน
โทร 054-791400
www.Tessabanpua.com

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข ของเทศบาลตําบลปว ฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อเปน แนว
ทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของเทศบาลตําบลปว ทั้ง นี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการจําเปนตองมีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัตงิ านที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน
สํานักงานเทศบาลตําบลปว

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
สถานที่ตั้ง
หนาที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
คําจํากัดความ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
การบันทึกขอรองเรียน
การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
ติดตามการแกไขขอรองเรียน
การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
มาตรฐานงาน
จัดทําโดย
แบบฟอรม
ภาคผนวก
- ใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองทุกข/ทางโทรศัพท
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1. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยู ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ งานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให
ทัน ตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ
2.สถานที่ตั้ง
ตั้ ง อยู ณ เทศบาลตํ า บลป ว เลขที่ 400 หมู 8
โทร-054-791400

ตํ า บลป ว อํ า เภอป ว จั ง หวั ด น า น 55120

3. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความ
ตองการ และขอเสนอแนะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปว
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของเทศบาลตําบลปว มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ
5. คําจํากัดความ
ผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

=
=

การจัดการขอรองเรียน =
ผูรองเรียน

=

ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม
จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลตําบลปว
มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียนขอ
เสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล
ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยัง ศูนยรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกขเทศบาลตําบลปว ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค
ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ
ชมเชย/การรองขอขอมูล

-2ชองทางการรับขอรองเรียน=

ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง
ทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book/Line (ศูนยรับฟงปญหา)
เจาหนาที่
=
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
ขอรองเรียน
แบงเปนประเภทตาง ๆ เชน
- ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถาม หรือรองขอขอมูล
- การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริหารของ หนวยงาน
- การรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1.รองเรียนดวยตนเอง

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจขอเท็จจริง

2.รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลตําบลปว
3. รองเรียนทางโทรศัพท
054-791-400
4. รองเรียนทาง Face-book
ของเทศบาลตําบลปว

ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผู
รองเรียน/

ไมยุติแจงเรื่องผู
รองเรียน/รองทุกข

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหจงั หวัดทราบ

-37. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
9.1 จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน
9.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
9.3 แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลปว เพื่อสะดวกในการประสานงาน
8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่
กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ใ นการตรวจสอบ ระยะเวลาดํา เนิน การรั บ หมายเหตุ
ชองทาง
ขอรองเรียน เพื่อประสาน
หาทางแกไข
ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน
ภายใน 1 วันทําการ
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทําการ
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทําการ

รองเรียนดวยตนเอง
รองเรียนผานเว็บไซต
รองเรียนทางโทรศัพท
042-077454
รองเรียนทาง Face Book ทุกวัน
รองเรียน Line (ศูนยรับฟง ทุกวัน
ปญหา)

ภายใน 1 วันทําการ
ภายใน 1 วันทําการ

9. การบันทึกขอรองเรียน
3.1 กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลข
ติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
3.2 ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอรองเรียน
10. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
- กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อให
ขอมูลแกผูรองขอไดทันที
- ขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ไฟฟาสาธารณะดับ
การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

-4- ขอรองเรียน ที่ไมอยูในอํานาจความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น ใหดําเนินการ
ประสาน แจงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชันเจนในการแกไขปญหาตอไป
- ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป
11. ติดตามการแกไขขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลใหทราบภายใน 5 วันทําการ เพื่อเจาที่ศูนยฯ จะไดแจงผูรองเรียน
ทราบตอไป
12. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหนายกเทศบาลทราบ
- รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนรายงานใหนายกเทศบาล ทราบ
- รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียน
ในภาพของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป
13. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- กรณีไ ดรับเรื่องรองเรียน จากชองทางการรองเรียน เชน รองเรียนดวยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต/
โทรศัพท/ Face Book/Line (ศูนยรับฟง ปญ หา) ใหศูนยฯ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสง เรื่องตอให
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ
15. จัดทําโดย
เทศบาลตําบลปว เลขที่ 400 หมูที่ 4 ตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 55120
• เบอรโทรศัพท 054-791400
• เบอรโทรสาร 054-791527
• เว็บไซต WWW.tessabanpua.com
14. แบบฟอรม
- แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองทุกข

ภาคผนวก

ตัวอยางแบบคํารองเรียน/รองทุกข(ดวยตนเอง)

(แบบคํารอง ๑)

ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
ที่ทําการเทศบาลตําบลปว
อําเภอปว จังหวัดนาน 55120
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................
เรื่อง ………………………………………………………….
เรียน นายกเทศบาลตําบลปว
ขาพเจา..........................................................อายุ................ป อยูบ านเลขที่.................หมูที่.......
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท....................................
อาชีพ....................................................................ตําแหนง...................................................................................ถือ
บัตร.................................................. เลขที่........................................................................................ออกโดย
.................................................วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค
ขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลตําบลปว พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง
........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกขตามขางตนเปนจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทาง
แพงและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข(ถามี)ไดแก
๑)...........................................................................................จํานวน................ชุด
๒)...........................................................................................จํานวน................ชุด
๓)...........................................................................................จํานวน................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความรับถือ
(............................................)

ตัวอยางแบบคํารองเรียน/รองทุกข(ทางโทรศัพท)

(แบบคํารอง ๒)

ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
ที่ทําการเทศบาลตําบลปว
อําเภอปว จังหวัดนาน 55120
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................
เรื่อง ……………………………………………………….
เรียน นายกเทศบาลตําบลปว
ขาพเจา..........................................................อายุ................ป อยูบ านเลขที่.................หมูที่.......
ตําบล...................................อําเภอ..................................จังหวัด..............................โทรศัพท...............................
อาชีพ....................................................................ตําแหนง...................................................................................ถือ
บัตร.................................................. เลขที่........................................................................................ออกโดย
.................................................วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค
ขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลตําบลปวพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................โดย
ข อ อ า ง ………………………………….……………………………………………………………………………………………………..เ ป น
หลั ก ฐานประกอบ ทั้ ง นี้ ข า พเจ า ขอรั บ รองว า คํ า ร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ต ามข า งต น เป น จริ ง และเจ า หน า ที่
เทศบาลตําบลป วไดแจ ง ใหขา พเจาทราบแล ว วาหากเปน คํารองเรียน/รองทุก ขที่ไ มสุ จริตอาจตองรั บผิดทาง
กฎหมายได
(ลงชื่อ)............................................เจาหนาที่.ผูรับเรื่องฯ
(.............................................)
ตําแหนง..............................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ.............
เวลา..............................

ตัวอยางแบบแจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ที่ นน 52206/

(ตอบขอรองเรียน ๑)

ที่ทําการเทศบาลตําบลปว
อําเภอปว จังหวัดนาน 55120
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เรียน………………………………………………………
ตามที่ทานไดรองเรียน/รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขเทศบาลตําบลปว
โดยทาง ( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท ( ) อื่น
.........................ลงวันที.่ .............เดือน.....................พ.ศ..................เกี่ยวกับเรื่อง..................................
........................................................................................................................................................นัน้
เทศบาลตําบลปว ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของทานไวแลวตามทะเบียนรับเรื่องฯ
เลขรับที่.....................ลงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ.........................
และเทศบาลตําบลปว ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา
( ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลปวและไดมอบหมายให
.........................................................เบอรโทรศัพท..................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ
( ) เป น เรื่ อ งที่ ไ ม อ ยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข องเทศบาลตํ า บลป ว และได จั ด ส ง เรื่ อ งให
............................................................เบอรโทรศัพท..................................ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของดําเนินการตอไปแลว ทานสามารถติดตอประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวได
อีกทางหนึ่ง
( ) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว
ตามกฎหมาย....................................................................................................................จึงขอใหทานดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความรับถือ

กองวิชาการและแผนงาน
โทรศัพท 054-791400 ตอ 23

(.............................................)
นายกเทศบาลตําบลปว

ตัวอยางแบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ที่ นน 52206/

(ตอบขอรองเรียน ๒)

ที่ทําการเทศบาลตําบลปว
อําเภอปว จังหวัดนาน 55120
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................

เรื่อง แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เรียน………………………………………………………
อางถึง หนังสือ เทศบาลตําบลปว

ที่ นน 52206/.....................ลงวันที่...............................

สิ่งที่สงมาดวย ๑..................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................
๓.................................................................................................................................
ตามที่ เทศบาลตําบลปว (ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รอง
ทุกขเทศบาลตําบลปว) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของทาน ตามที่ทานไดรองเรียน/รองทุกขไว
ความละเอียดแจงแลว นั้น
เทศบาลตําบลปว ไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของตาม
ประเด็นที่ทานไดรองเรียน/รองทุกขแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปไดดังนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ ทั้งนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอม
พยานหลักฐานประกอบดวย
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความรับถือ

กองวิชาการและแผนงาน
โทรศัพท 054-791400 ตอ 23

(..........................................)
นายกเทศบาลตําบลปว

ตัวอยางการกรอกขอมูลรองเรียนผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลปว
www.Tessabanpua.com
*************

ขั้นตอนการกรอกขอมูลรองเรียนผานทางเว็บไซต
๑.เขาเว็บไซต www.Tessabanpua.com
๒.เลือกเมนูหลัก
๓.เมนูมุมขวามือ เลือกเมนูรองเรียน/รองทุกข
๔.พิมพรายละเอียด ขอความที่ประสงครองเรียน/รองทุกข
๕.ชองรองเรียน/รองทุกข โดยกรอกรายชื่อผูรองเรียน/รองทุกข
๖.ชองกรอกอีเมล
๗.กรอกชองโทรศัพท
หมายเหตุ
หากทานกรอกขอมูลไมครบ ระบบจะไมสงขอมูลหรือไมรับขอมูล

คําสั่งเทศบาลตําบลปว
ที่ 79 / 2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข
(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนสงตอจากหนวยงานอื่น)
ของเทศบาลตําบลปว
----------------------

ตามที่ เทศบาลตํา บลป ว ได ประกาศเจตนารมณก ารป องกัน และต อต านการทุจ ริต คอรัป ชั่ น
รณรงคใหขาราชการในสังกัดปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหาผลประโยชนและปฏิบัติโดยมิชอบ
ตลอดถึงปองกันไมใหงบประมาณแผนดินรั่วไหลโดยไมเกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติ
เพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการสราง
ระบบราชการที่ใสสะอาด เทศบาลตําบลปว จึง ขอประกาศตัวเปนหนว ยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณการ
ปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียน
ทั่วไปและเรื่องรองเรียนส ง ตอ จากหนวยงานอื่ น ) ของเทศบาลตําบลปว และเพื่อ ใหเป นไปตามวั ตถุประสงค
จึงแตงตั้งคณะกรรมการ จัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่ว ไปและเรื่องรองเรียน
สงตอจากหนวยงานอื่น) ประกอบดวย
1. นายกเทศมนตรีตําบลปว
ประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาลตําบลปว
กรรมการ
3. รองปลัดเทศบาลตําบลปว
กรรมการ
4. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
6. ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
8. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กรรมการ
9. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการ
10. นิติกร
กรรมการและเลขานุการ
ใหผูไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาขอมูล นํามากําหนดเปนคูมือปฏิบัติงาน
ดานการรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนสงตอจากหนวยงานอื่น) ของเทศบาลตําบลปว
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕61
ลงชื่อ
(นายพลายชุมพล อยูเอนก)
นายกเทศบาลตําบลปว

