คู่มือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์

เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้ องทุกข์ ของเทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ ฉบับนี้จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการข้อร้ องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์
ให้เป็นไปตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล รวมถึงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
คาจากัดความ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
การบันทึกข้อร้องเรียน
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรฐานงาน
จัดทาโดย
แบบฟอร์ม
ภาคผนวก
-

ใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศการใช้คู่มือปฏิบัติงาน ด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คาสั่งปรับปรุงคณะทางานจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
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1
1
1
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3
3
3
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4

-11. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กาหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้ เกิดความผาสุ กและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่องานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
2.สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ มีขั้นตอน/กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่
กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
5. คาจากัดความ
ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

=
=

การจัดการข้อร้องเรียน =
ผู้ร้องเรียน

=

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน=
เจ้าหน้าที่
ข้อร้องเรียน

=

ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์
มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียนข้อ
เสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ประชาชนทั่ ว ไป/ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ม าติ ด ต่ อ ยั ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ
ชมเชย/การร้องขอข้อมูล
ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ทางโทรศัพท์/สายตรงบริหาร/เว็บไซต์/อีเมล์/กล่องแสดงความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น
- ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คาชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริหารของหน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

-26. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจข้อเท็จจริง

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ เทศบาล
ตาบลสันทรายมหาวงศ์

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
053 – 966059, 053-966402

4. ร้องเรียนสายตรงถึงผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผูร้ ้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้/อาเภอ/
จังหวัดทราบ

ไม่ยุตแิ จ้งเรื่องผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ

-37. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
9.1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
9.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
9.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งเทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ เพื่อสะดวกในการประสานงาน
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่
กาหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊ค
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
053-966059,053-966402
สายตรงผู้บริหาร นายกฯ,ปลัดฯ
ร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์

ความถี่ในการ
ระยะเวลาดาเนินการรับข้อ หมายเหตุ
ตรวจสอบช่องทาง ร้ อ งเรี ย น เพื่ อป ระสาน
หาทางแก้ไข
ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1 วันทาการ
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ

236 ม.4 ต.สันทราย
อ.สารภี จ.เชียงใหม่
50104

9. การบันทึกข้อร้องเรียน
3.1 กรอกแบบฟอร์มบั น ทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียดคือ ชื่อ -สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
3.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อร้องเรียน
10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
- ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ
การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทาบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ข้อร้ องเรี ย น ที่ ไม่อยู่ ในอ านาจความรั บ ผิ ดชอบของเทศบาลต าบลสั นทรายมหาวงศ์ ให้ ดาเนิน การ
ประสาน แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชันเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

-4- ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป
11. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 15 วันทาการ เพื่อเจ้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้ร้องเรียน
ทราบต่อไป
12. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้นายกเทศมนตรีทราบ
- รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจาสัปดาห์ รายงานให้นายกเทศมนตี ทราบทุก
สัปดาห์
- รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน
ในภาพของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
13. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต์/ อีเมล์/
โทรศัพท์ ให้ศูนย์ฯ ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียน หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 15 วันทาการ
15. จัดทาโดย
เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 เบอร์โทรศัพท์ 053 966402
 เบอร์โทรสาร 053 966059 ต่อ 18
 เว็บไซต์ http://sansai-sarapee.go.th
 อีเมล์ : info@sansai-sarapee.go.th
 เฟสบุ๊ค เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์
14. แบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์

ภาคผนวก

แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ......................
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลสันทรายมหาวงศ์
ข้าพเจ้า..........................................อายุ......ปี อยู่บ้านเลขที่....... หมู่ที่...... ตาบล.....................
อาเภอ...........................จังหวัด....................... เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ.........................................
ตาแหน่ง.................................................ถือบัตร.................................................เลขที่.........................................
ออกโดย.................................................วันออกบัตร............................บัตรหมดอายุ...........................................
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก.........................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ เพื่อขอให้เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์ พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา ดังนี้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่
1)....................................................................................................... จานวน.............ชุ ด
2)....................................................................................................... จานวน.............ชุด
3)....................................................................................................... จานวน.............ชุ ด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ..............................................
(...........................................)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน
(ลงชื่อ) ..............................................
(...........................................)
ตาแหน่ง…………………………………….
ผู้รับคาร้อง

