คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
รองทุกข การปฏิบัติงาน หรือการ
บริการของเจาหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
งานนิติการ สํานักปลัด
โทร. ๐ ๕๓๐๕ ๐๐๖๐ ตอ ๑๐๒

คํานํา
องคการบริหารสวนตํา บลศรีด งเย็น อํา เภอไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม มีการทํ างาน ตาม
นโยบายการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดํา เนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อดํา เนินงานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมของสว นราชการ ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญ ในการสรางการมีสวนรว มจากทุกภาคีเครือขายดา นการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา
นํ า กลยุ ท ธ ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน/โครงการที่ ว างไว ไปสู เ ป า หมายเดี ย วกั น คื อ ความสํ า เร็ จ อย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการ ประสาน ติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
การจัดการเรื่องรองเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน เปนไปตามระเบียบสํ านัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๒๒ ตั้งอยูบนพื้นฐาน ของหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดทบทวนคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือการบริการของเจาหนาที่ เพื่อเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข องคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรี ยน การปฏิบัติงานหรือการบริการของเจาหนาที่ ดา นการทุจริตและประพฤติมิช อบ จะเปน
ประโยชน สํ า หรับ หน วยงานและบุค ลากรผูป ฏิบั ติง านที่จ ะนํา ไปเปน มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน จัด การเรื่ อ ง
รองเรียน/แจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีคณ
ุ ภาพ

ศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น

สารบัญ
เรื่อง

หนา

๑. หลักการและเหตุผล

๑

๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกของคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น

๑

๓. สถานที่ตั้ง

๑

๔. หนาที่ความรับผิดชอบ

๑

๕. วัตถุประสงค

๑

๖. คําจํากัดความ

๒

๗. ระยะเปดใหบริการ

๒

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข

๓

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ

๔

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน

๔

๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน

๕

๑๓. ติดตามการแกไขขอรองเรียน

๕

๑๔. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

๕

๑๕. มาตรฐานงาน

๕

๑๖. แบบฟอรม

๕

๑๗. จัดทําโดย

๖

ภาคผนวก
- แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข
- ตารางการดําเนินการแกไขปญหาของศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบล
ศรีดงเย็น
- การดําเนินการแกไขปญหาศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น

คูมือการปฏิบัตงิ านรับเรื่องราวรองทุกข
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวา ดว ยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจ การบา นเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได
กํ า หนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเ กิดประโยชนสุขแกป ระชาชน โดยยึ ดประชาชนเปน ศูน ยก ลาง เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการ
ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํา นวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ ภายตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราว รองทุกข บน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป
๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา
บํา บัดทุ กข บํา รุงสุข ตลอดจนดํา เนินการแกไ ขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอ ยา งมีประสิทธิ ภาพ
ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับ
ความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็นจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกข ขึ้น ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผู
รองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ สํา นักงานองคการบริหารสว นตําบลศรีดงเย็น เลขที่ ๙๙ หมู ๖ ตํา บลศรีดงเย็ น
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับ เรื่องรองเรียน รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา
รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน รองทุกข ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการ
บริหารสวนตําบลศรีดงเย็น มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอ
รองเรียน/รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
/ ๖. คําจํากัดความ ...

-๒๖. คําจํากัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผูมีสว นไดเสีย ” หมายถึง ผู ที่ไ ดรับ ผลกระทบ ทั้ง ทางบวกและทางลบ ทั้ งทางตรงและ
ทางออม จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
“ผู ร อ งเรีย น ร องทุก ข” หมายถึ ง ประชาชนทั่ ว ไป/ผู มี สว นได เสี ย ที่ ม าติ ด ต อราชการผา น
ชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ
ชมเชย/การรองขอขอมูล
“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book
๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

/๘. แผนผัง ...

-๓-

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข
๑. รองเรียนดวยตนเอง
๒. รองเรียนผานเว็บไซต
http://www.sridongyen.go.th

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข

ประสานงานหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
(๑๕ วัน)

ยุติ

๓. รองเรียนทางโทรศัพท
๐ ๕๓๐๕๐ ๐๐๖๐

๔. รองเรียนทาง Facebook
องคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน
รองทุกขทราบ

ไมยุติแจงผูรองเรียน
รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ
/ ๙. ขั้นตอนการ ...

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน รองทุกข ของหนวยงาน
๘.๑ จัดตั้งศูนย จุดรับขอรองเรียน รองทุกข ของประชาชน
๘.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย
๘.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน รองทุกข จากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง
ตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการ
บริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
รองเรียนผานเว็บไซต
http://www.sridongyen.go.th
รองเรียนทางโทรศัพท
๐ ๕๓๐๕๐ ๐๐๖๐
รองเรียนทาง Face Book
องคการบริหารสวนตําบล
ศรีดงเย็น

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน / รอง
ทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไข
ปญหา
ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

หมายเหตุ

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน
๑๐.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
๑๐.๒ ทุกชอ งทางที่มีการรองเรียน เจา หนา ที่ตองบัน ทึกขอรองเรีย น รองทุก ข ลงสมุด บัน ทึก ข อ
รองเรียน รองทุกข
/ ๑๒. การประสาน ...

-๕๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน รองทุกข และการแจงผูรองเรียน รองทุกขทราบ
๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนา ที่ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที
๑๒.๒ ขอรองเรียน รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน
เชน ไฟฟา สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทํา บันทึกขอความ
เสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๒.๓ ขอรองเรียน รองทุกข ที่ไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลศรีดง
เย็น ให ดํา เนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เ กี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไข
ปญหาตอไป
๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน
ความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยั ง
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่
ศูนยฯ จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
๑๓.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน
๑๓.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํา มาวิเคราะหการ
จัดการขอรองเรียน รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา
องคกร ตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียน รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบล
ศรีดงเย็น ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน
รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทําการ
๑๖. แบบฟอรม
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องรองเรียน รองทุกข
/ ๑๗. จัดทําโดย ...

-๖๑๗. จัดทําโดย
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกของคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
- หมายเลขโทรศัพท ๐ ๕๓๐๕ ๐๐๖๐
- หมายเลขโทรสาร ๐ ๕๓๐๕ ๐๐๖๑
- เว็บไซต http://www.sridongyen.go.th

ภาคผนวก

แบบลงทะเบียนขอรับเรื่องรองเรียน รองทุกข
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น

ตุลาคม พ.ศ. ....................2560
วันที่........... เดือ1น..............................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ............................... นามสกุล ....................................... อายุ .............. ป
อยูบ านเลขที่ .............. หมูที่ ............. ซอย ..................... ถนน ............................ ตําบล ....................................
อําเภอ ............................... จังหวัด ........................................... โทรศัพท .....................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
เดือนรอน
ประเภทการชวยเหลือ (ระบุปญหา/ความเดือนรอนที่เกิดขึ้นชาวบ
) าน
ที่อยูอาศัยถูกลมพายุพัดจนเสียหาย
050 061 ย
๑.๑053
ดานสาธารณภั
.......................................................................................................................................
๑.๒ ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
..................................................................................................
๑.๓ ดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
.....................................................................................................
๑.๔ ดานอื่น ๆ
.................................................................................................................................................
๑. ขาพเจาจึงขอความชวยเหลือ (ระบุความตองการ/สิ่งที่ขอความชวยเหลือ)
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
1 ฉบับ
๒. ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมาดวยแลว จํานวน ...............
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ประชาชน เดือดรอน
(ลงชื่อ) .......................................................
ผูยื่นคําขอ
(.......................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... เจาหนาที่ผูรับคําขอ

(.......................................................)

ศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น จะแจงผลการพิจารณาตามคําขอใหทานทราบ
ภายใน................ วัน นับแตวันที่ยื่นคําขอ

ตารางการดําเนินการแกไขปญหาของศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
วันที่

ผูดําเนินการ

การดําเนินการแกไขปญหา

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

การดําเนินการแกไขปญหา
ศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
เรียน

นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น

อางถึง

แบบลงทะเบียนฯ เลขที่........................................ ลงวันที่..............................................

ตามที่ อางถึงฯ (นาย/นาง/นางสาว) ............................... นามสกุล ................................. อายุ .......... ป
อยูบานเลขที่ ..................... หมูที่ ............. ซอย .................. ถนน ......................... ตําบล ....................................
อําเภอ ................................. จังหวัด ........................................... โทรศัพท .....................................................
ไดขอความชวยเหลือ ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ นั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)

ผูรับเรื่อง

(
)
ตําแหนง .................................................
วันที่ ..................................................
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ )
ตําแหนง ...................................................
วันที่ ..................................................
ความเห็นของนากยองคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( นายชัยธีรณัฎฐ สกุลธัญพร )
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
วันที่ ..................................................

