คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข

งานธุรการ
สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตําบลเนินฆอ
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข ของเทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง
จังหวัดระยองฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป+นแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียน รองทุกขของเทศบาลตําบล
เนินฆอ ทั้งนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของผูรับบริการจําเป+นตองมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป+นมาตรฐานเดียวกัน

เทศบาลตําบลเนินฆอ

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลเนินฆอ
สถานที่ตั้ง1
หนาที่และความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
นิยามคําศัพท
หนาที่ความรับผิดชอบ
ชองทางการติดตอแจงขอรองเรียน รองทุกข ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข
การบันทึกขอรองเรียน
การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
การติดตามการแกไขขอรองเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอรม
จัดทําโดย
ภาคผนวก
- แบบคํารองเรียน/รองทุกข
- ตัวอยางการกรอกแบบคํารองเรียน/รองทุกข

หนา
1
1
1
1
2
2
3
4
5
5
5
5
5
5

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเป5นศูนยกลาง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเป5นอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป5น มีการ
ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลเนินฆอ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๒ ณ วันที่ ๒๑
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ เห็นสมควรใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการเรื่องราวรองทุกข เพื่อ
บรรเทาและเยี ยวยาความเดื อดรอนของประชาชนใหเป5 นไปอยางมีป ระสิทธิ ภาพและมี มาตรฐานเดี ยวกั น
เทศบาลตําบลเนินฆอจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลเนินฆอขึ้น เพื่อเป5นศูนยในการรับ
เรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปAญหาความตองการ และขอเสนอแนะ
ของประชาชน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ สานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ เลขที่ - หมูที่ 3 บานเนินฆอ อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง 21110
4. หนาที่และความรับผิดชอบ
เป5นศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา
รับเรื่อง ปAญหา ความตองการ และขอเสนอแนะของปะชาชนชาวตําบลเนินฆอ
5. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดาเนินงานจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบล
เนินฆอ มีขั้นตอน /กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป5นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ
ขอรองเรียนที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ

-26. นิยามคําศัพท
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจางประจํา
พนักงานจาง หรือบุคลากรอื่นซึ่งปฏิบัติงานใหกับเทศบาลตําบลเนินฆอ
“ผูรับบริการ” หมายความวา เจาหนาที่ในเทศบาลตําบลเนินฆอ สวนราชการหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ และประชาชนที่ติดตอประสานงาน หรือใชบริการของเทศบาลตําบลเนินฆอ
“ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายความวา ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง
และทางออมจากการดาเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตําบลเนินฆอ
“ขอรองเรียน” หมายความวา เรื่องที่ผูรับบริการจากเทศบาลตําบลเนินฆอ ไดรองเรียน
เกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่เทศบาลตําบลเนินฆอ ทั้งในเรื่องความบกพรอง ความลาชา ความไม
โปรงใสและไมเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปAญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล
เนินฆอ รวมทั้งเรื่องที่ไดรับการรองขอจากชองทางอื่น หรือสวนราชการอื่นสงมาใหดาเนินการตามอํานาจหนาที่
ของเทศบาลตําบลเนินฆอ เชน ศูนยดารงธรรมอําเภอแกลง ศูนยดารงธรรมจังหวัดระยอง ศูนยดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป5นตน
“ผูรองทุกข” หมายความวา ประชาชนทั่วไป /ผูมีสวนไดสวนเสียที่มาติดตอยังศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลเนินฆอผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน /การให
ขอเสนอแนะ /การใหขอคิดเห็น /การชมเชย /การรองขอขอมูล
“ขอรองทุกข” หมายความวา ขอมูล เรื่องราว แบงเป5นประเภทตาง ๆ เชน
๑) ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คาชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูล
๒) การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน
๓) การรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เป5นตน
7. หนาที่ความรับผิดชอบ
๑. จัดใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะตาง ๆ ไดโดยสะดวกและ
รวดเร็ว โดยไดเปOดชองทางในการรับเรื่องราว ดังนี้
- ทางโทรศัพท หมายเลข 038-037611-12
- ทางโทรสาร หมายเลข 038-037610
- ตูรับความคิดเห็นบริเวณหนาอาคารสานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ
- ทางไปรษณีย โดยจาหนาซองถึง นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอ สานักงาน
เทศบาลตําบลเนินฆอ หมู 3 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โดยลงชื่อผูรอง ที่อยู
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
- ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลเนินฆอ www.neunkho.go.th
- ผานทางเฟสบุ]คเทศบาลตําบลเนินฆอ www.facebook/neunkho.go.th
- ติดตอดวยตนเอง
๒. เป5นศูนยกลางในการประสานงานในการแกไขปAญหา การบริหารจัดการ และนาเสนอ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ไปยังคณะบริหาร เพื่อพิจารณาดาเนินการอยางเป5นรูปธรรม
๓. ประสานงาน สงเรื่องราวที่รับแจงไปยังงานที่รับผิดชอบ และติดตามผลการดาเนินการ
แจงกลับไปยังผูแจงอยางเป5นระบบ
๔. รวบรวมและจัดทาสถิติเรื่องราวรองเรียน นําเสนอตอคณะบริหาร

-3๕. แนะนา เผยแพรการดาเนินงานของศูนยรับเรื่องรองทุกข
๖. แผนงานบริการของศูนยรับเรื่องรองทุกข
๖.๑ รับเรื่องรองทุกข คํารองทั่วไป
- ดานสาธารณูปโภค ไดแก ถนน ไฟฟbาสาธารณะ ทางระบายน้ํา สวนสาธารณะ
คูคลองสาธารณะ
- ดานสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพแวดลอมเป5นพิษ ขยะและสิ่งปฏิกูล เหตุรําคาญ
เสียง
- ดานจัดเก็บภาษี ไดแก ภาษีปbาย ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คาขยะ
- ดานการใหบริการอื่นๆ ฯลฯ
๖.๒ รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๖.๓ รับแจงเหตุ ไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ชวยเหลือผูประสบเหตุ ซึ่งเป5นการรับแจง
เหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั่วไป
๖.๔ ขอเสนอแนะตาง ๆ
๖.๕ สอบถามขอมูล โดยเจาหนาที่จะบริการตอบคําถาม ขอสงสัย ใหขอมูลและให
คําแนะนําแกประชาชน ในกรณีที่ตอบไมไดจะบันทึกเรื่องไวและหาคําตอบสงกลับไปยังผูแจงในภายหลัง
8. ชองทางการติดตอแจงขอรองเรียน รองทุกข ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ
กรณีผูรับบริการตองการแจงขอรองเรียน รองทุกข ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานหรือใหบริการของเจาหนาที่ เทศบาลตําบลเนินฆอ สามารถแจงผานชองทางตาง ๆ ดังนี้
๑. ติดตอดวยตนเอง โดยผูรับบริการสามารถขอรับแบบฟอรมคํารองไดที่เจาหนาที่ประจําเทศบาล
๒. จดหมาย โดยจาหนาซองถึง “นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอ สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ หมู 3
ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
๓. ทางโทรศัพทหมายเลข 038-037311-12
๔. ทางเว็บไซต www.neunkho.go.th
๕. ทางเฟสบุ]ค เทศบาลตําบลเนินฆอ www.facebook/neunkho.go.th
๖. ตูรับความคิดเห็นของเทศบาลตําบลเนินฆอ

-49. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนน/รองทุ
รองทุกข

แผนผังขั้นตอน กระบวนการ
รองเรียน/รองทุ
น
กข

1. ดวยตนเอง /จดหมาย /หนังสือ
/ตูตูรับความคิดเห็น
2. ผานเว็บไซดเทศบาลตําบลเนินฆอ
ww.neunkho.go.th
3. ผานโทรศัพท
038-037611
037611-12

รับเรื่องรองเรียน /รองทุกข
ขอเสนอแนะ
ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบ /แกไข
แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน /รองทุกข
เทศบาลตําบลเนินฆอใหทราบ

4. ผานเฟสบุ]คเทศบาลตําบลเนินฆอ
www.facebook/neunkho.com

ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่อง แจงผูบริหารทราบ

ไมยุยุติเรื่อง แจงผูบริหารทราบ

แจงผูรองทุกขทราบ

แจงผูรองทุกขทราบ

-510. การบันทึกขอรองเรียน
๑. กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู
หมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
๒. ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึก
ขอรองเรียน
๑1. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
๑. กรณีเป5นการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที
๒. ขอรองเรียน ที่เป5นการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ไฟฟbา
สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กิ่งไม กลิ่นเหม็นรบกวน เป5นตน จัดทาบันทึกขอความเสนอไป
ยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. ขอรองเรียน ที่ไมอยูในอํานาจความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเนินฆอ ใหดาเนินการ
ประสานแจงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชัดเจนในการแกไขปAญหาตอไป
๔. ขอรองเรียน ที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทาหนังสือรองเรียนความ
ไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทาบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป
๑2. ติดตามการแกไขขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลการดาเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๗ วัน
๑3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การดาเนินการแกไขขอรองทุกขรองเรียน ใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองดาเนินการใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการใหผูรองทราบภายใน ๗ วัน พรอมทั้งรายงาน
ผลการดําเนินการแกไขใหผูบริหารทราบ
14. แบบฟอรม
แบบฟอรมคํารองเรียน รองทุกขทั่วไป
๑5. จัดทาโดย
งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
หมายเลขโทรศัพท 038-037611-12 เว็บไซตเทศบาลตําบลเนินฆอ www.neunkho.go.th หรือ เฟสบุ]ค
เทศบาลตําบลเนินฆอ www.facebook/neunkho.com

*************************************************

ภาคผนวก

ตัวอยางการกรอกแบบคํารองเรียน/รองทุกข

