คูมือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องราวรองทุกข

ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลบางเสร

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขของศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลบางเสรฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ
เปน แนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนย ดํารงธรรมเทศบาลตําบลบางเสร ทั้ง นี้การจัดการขอ
รองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวัง ของ
ผูรับบริการจําเปนจะตองมีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน

ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลบางเสร

สารบัญ
เรื่อง

หลักการและเหตุผล

หนา
๑

การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลบางเสร

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หนาที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค

๑

คําจํากัดความ

๑

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ

๔

การบันทึกขอรองเรียน

๔

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน

๔

ติดตามการแกไขขอรองเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

๕

มาตรฐานงาน

๕

แบบฟอรม

๕

จัดทําโดย

๕

ภาคผนวก
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข

-1๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให
ทัน ตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการ
ประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลบางเสร
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนาบําบัด
ทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความ
รวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเปน
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เทศบาลตําบลบางเสรจึงไดจัดตั้งศูนยดํารงธรรมขึ้น ซึ่งในกรณีการรองเรียน
ที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปด ชื่อผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียนไดรับ
ผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางเสร ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รั บเรื่องปญหา
ความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลบางเสร
มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ ขอรองเรียน/
รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๖. คําจํากัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่ไ ดรับผลกระทบ ทั้ง ทางบวกและทางลบ ทั้ง ทางตรงและทางออม
จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางเสร

-๒“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผานชองทางตาง ๆ
โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอ
ขอมูล
“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book
๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

-๓-

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข
๑. รองเรียนดวยตนเอง
๒. รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลตําบลบางเสร

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข
ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

๔. รองเรียนทาง Facebook
เทศบาลตําบลบางเสร

แจงผลใหศูนยดํารงธรรม
เทศบาลตําบลบางเสร
(๑๕ วัน)

ยุติ
ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

๓. รองเรียนทางโทรศัพท
๐ ๓๘๔๓ ๖๑๓๙

ไมยุติ
ไมยุติแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหนายกเทศมนตรีตําบลบางเสรทราบ

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน
๙.๑ จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน
๙.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย
๙.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลบางเสร เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ
โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยดํารงธรรมเทศบาล
ตําบลบางเสร
รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลตําบลบางเสร
รองเรียนทางโทรศัพท
๐ ๓๘๔๓ ๖๑๓๙

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน / รองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไข
ปญหา
ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

รองเรียนทาง Face Book

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

หมายเหตุ

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน
๑๑.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
๑๑.๒ ทุกชองทางที่มีก ารรองเรียน เจาหน าที่ตองบัน ทึกขอ รองเรี ยน / รองทุกข ลงสมุดบัน ทึ ก
ขอรองเรียน / รองทุกข
๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ
๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที

-๕๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน
ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไป
ยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๒.๓ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบางเสร ใหดําเนิน การ
ประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป
๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สง ผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน ความไม
โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่ศูนยฯ
จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
๑๔.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน
๑๔.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการ
ขอรองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร
ตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
๑๕.๑ การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
๑๕.๒ กรณี ไ ด รับ เรื่อ งร องเรีย น / ร องทุก ข ให ศูน ย ดํา รงธรรมเทศบาลตํา บลบางเสร ดําเนิน การ
ตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนิ นการแกไขปญ หาขอรองเรียน / รองทุกขใหแลว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน ทําการ
๑๖. แบบฟอรม
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข
๑๗. จัดทําโดย
ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลบางเสร
หมายเลขโทรศัพท ๐ ๓๘๔๓ ๖๑๓๙
หมายเลขโทรสาร ๐ ๓๘๔๓ ๖๑๘๖
เว็บไซต www. bangsaray.go.th

ภาคผนวก

ตัวอยางแบบคํารองเรียน/รองทุกข(ดวยตนเอง)

(แบบคํารอง ๑)

ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลบางเสร
สํานักงานเทศบาลตําบลบางเสร
ถนนเทศบาล ๓ ชบ ๒๐๒๕๐
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................
เรื่อง ………………………………………………………….
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบางเสร
ขาพเจา..........................................................อายุ................ป อยูบานเลขที่.................หมูที่.......
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท....................................
อาชีพ....................................................................ตําแหนง...................................................................................ถือ
บัตร.................................................. เลขที่........................................................................................ออกโดย
.................................................วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค
ขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลตําบลบางเสร 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)

ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลบางเสร
สํานักงานเทศบาลตําบลบางเสร
ถนนเทศบาล ๓ ชบ ๒๐๒๕๐
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................
เรื่อง ……………………………………………………….
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบางเสร
ขาพเจา..........................................................อายุ................ป อยูบานเลขที่.................หมูที่ .......
ตําบล...................................อําเภอ..................................จังหวัด..............................โทรศัพท...............................
อาชีพ....................................................................ตําแหนง...................................................................................ถือ
บัตร.................................................. เลขที่........................................................................................ออกโดย
.................................................วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค
ขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลตําบลบางเสร พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................โดย
ขออาง………………………………….……………………………………………………………………………………………………..เปน
หลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกขตามขางตนเปนจริงและเจาหนาที่
อบต.โคกขมิ้น ไดแจงใหขาพเจาทราบแลว วาหากเปนคํารองเรียน/รองทุกขที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดทาง
กฎหมายได
(ลงชื่อ)............................................เจาหนาที่
(.............................................)
ตําแหนง..............................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ.............
เวลา..............................

ตัวอยางแบบแจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ที่ ชบ ๕๓๖๐๑/

(ตอบขอรองเรียน ๑)

สํานักงานเทศบาลตําบลบางเสร
ถนนเทศบาล ๓ ชบ ๒๐๒๕๐
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เรียน………………………………………………………
ตามที่ ท า นได ร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ผ า นศู น ย ดํ า รงธรรมเทศบาลตํ า บลบางเสร โดยทาง
( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท ( ) อื่น.........................
ลงวันที่..............เดือน.....................พ.ศ..................เกี่ยวกับเรื่อง..................................
........................................................................................................................................................นัน้
เทศบาลตําบลบางเสร ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของทานไวแลว ตามทะเบียนรับ
เรื่องฯ เลขรับที่.....................ลงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ.........................
และเทศบาลตําบลบางเสร ไดพจิ ารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา
( ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลบางเสรและไดมอบหมายให
.........................................................เบอรโทรศัพท..................................เปนหนวยตรวจสอบและดํา เนินการ
( ) เป น เรื่ อ งที่ ไ ม อ ยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข องเทศบาลตํ า บลบางเสร และได จั ด ส ง เรื่ อ งให
............................................................เบอรโทรศัพท..................................ซึ่งเปนหนวยงานที่ มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของดําเนินการตอไปแลว ทานสามารถติดตอประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวได
อีกทางหนึ่ง
( ) เป น เรื่ อ งที่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ไ ว เ ป น การเฉพาะแล ว
ตามกฎหมาย....................................................................................................................จึงขอใหทานดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความรับถือ

สํานักงานปลัด
งานนิติการ
โทร. 0-3843-6139 ตอ 11๕
โทรสาร 0-3843-6186
E-mail bangsaray.go.th

(.............................................)
นายกเทศมนตรีตําบลบางเสร

ตัวอยางแบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ที่ ชบ ๕๓๖๐๑/

(ตอบขอรองเรียน ๒)

สํานักงานเทศบาลตําบลบางเสร
ถนนเทศบาล ๓ ชบ ๒๐๒๕๐
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................

เรื่อง แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เรียน………………………………………………………
อางถึง หนังสือเทศบาลตําบลบางเสร ที่ ชบ ๕๓๖๐๑/.....................ลงวันที่...............................
สิ่งที่สงมาดวย ๑..................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................
๓.................................................................................................................................
ตามที่ เทศบาลตําบลบางเสร (ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/
รองทุกของคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของทาน ตามที่ทานได
รองเรียน/รองทุกขไว ความละเอียดแจงแลว นั้น
เทศบาลตําบลบางเสร ไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของตาม
ประเด็นที่ทานไดรองเรียน/รองทุกขแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปไดดังนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ ทั้งนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอม
พยานหลักฐานประกอบดวย
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความรับถือ

สํานักปลัดเทศบาล
งานนิติการ
โทร. 0-3843-6139 ตอ 11๕
โทรสาร 0-3843-6186
E-mail bangsaray.go.th

(..........................................)
นายกเทศมนตรีตําบลบางเสร

ตัวอยางการกรอกขอมูลรองเรียนผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลบางเสร
www.bangsaray.go.th
*************

ขั้นตอนการกรอกขอมูลรองเรียนผานทางเว็บไซต
๑.เขาเว็บไซตwww.bangsaray.go.th
๒.เลือกเมนูรองเรียน/รองทุกข
๓.พิมพรายละเอียด ขอความที่ประสงครองเรียน/รองทุกข
๔.ชองรองเรียน/รองทุกข โดยกรอกรายชื่อผูรองเรียน/รองทุกข
๕.กรอกอีเมลล (ถามี)
หมายเหตุ
หากทานกรอกขอมูลไมครบ ระบบจะไมสงขอมูลหรือไมรับขอมูล

