คูมือ
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนและ
เรื่องราวรองทุกข

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

คํานํา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
41 กําหนดให เมื่อสวนราชการไดรับ คํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติราชการ
อุ ปสรรค ความยุงยาก หรือปญ หาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควรใหเป นหนาที่ของส วน
ราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป ซึ่งการดําเนินการแกไขปญหารองเรียน เสนอแนะ หรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใดนั้น เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ จึงไดจัดตั้งศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นในเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของเปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน โดยไดรวบรวมแนวทางการดําเนินงานและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิ บั ติงาน ทั้ งนี้เพื่ อให การดําเนิ น งานของศูนย รับ เรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเวีย งเชีย งของ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และเกิดประโยชนสุขตอพี่นองประชาชน
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
สถานที่ตั้ง
หนาที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
คําจํากัดความ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
การบันทึกขอรองเรียน
การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
ติดตามการแกไขขอรองเรียน
การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
มาตรฐานงาน
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1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความ
ตอ งการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัม ฤทธิ์ตอ งานบริก ารมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให
ทัน ตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมี การ
ประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ
2.สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ ศูนยปฏิบัติการ Wall room ชั้น 2 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
3. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความ
ตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีขั้นตอน/กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ
5. คําจํากัดความ
ผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

=
=

การจัดการขอรองเรียน =
ผูรองเรียน

=

ชองทางการรับขอรองเรียน=
เจาหนาที่

=

ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม
จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียนขอ
เสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล
ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยดํารงธรรมเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุม
การรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การ
รองขอขอมูล
ชอ งทางตาง ๆ ที่ใชในการรับ เรื่องรอ งเรีย น เช น ติดตอ ดวยตนเอง
ทางโทรศัพท/เว็บไซต/Facebook/Line (ศูนยรับฟงปญหา)
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
ขอรองเรียนแบงเปนประเภทตาง ๆ เชน
- ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถาม หรือรองขอขอมูล
- การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริหารของหนวยงาน
- การรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข

1.รองเรียนดวยตนเอง
2.รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลตําบลเวียงเชียง

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ประสานหนวยงานที่
รับผิดชอบดําเนินการตรวจ
ขอเท็จจริง

3. รองเรียนทางโทรศัพท
053 - 791171

4. รองเรียนทาง
Facebook

ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

ไมยตุ ิแจงเรื่องผู
รองเรียน/รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหจังหวัด
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
9.1 จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน
9.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
9.3 แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เพื่อสะดวกในการประสานงาน
8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่
กําหนด ดังนี้
ชองทาง
รองเรียนดวยตนเอง
รองเรียนผานเว็บไซต
รองเรียนทางโทรศัพท
053 - 791171
รองเรียนทาง Facebook
รองเรียน Line
(ศูนยรับฟงปญหา)

ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดํา เนิน การรับ หมายเหตุ
ชองทาง
ขอรองเรียน เพื่อประสาน
หาทางแกไข
ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน
ภายใน 1 วันทําการ
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทําการ
ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

9. การบันทึกขอรองเรียน
3.1 กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลข
ติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
3.2 ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอรองเรียน
10. การประสานหนวยงานเพือ่ แกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
- กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อให
ขอมูลแกผูรองขอไดทันที
- ขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ไฟฟาสาธารณะดับ
การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ขอรองเรียน ที่ไมอยูในอํานาจความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ใหดําเนินการประสาน
แจงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชันเจนในการแกไขปญหาตอไป
- ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป
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11. ติดตามการแกไขขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลใหทราบภายใน 7 วันทําการ เพื่อเจาที่ศูนยฯ จะไดแจงผูรองเรียน
ทราบตอไป
12. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหนายกเทศมนตรีทราบ
- รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจําสัปดาห รายงานใหนายกเทศมนตรีทราบทุก
สัปดาห
- รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียน
ในภาพของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป
13. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- กรณี ไดรับ เรื่องรองเรียน จากชองทางการรอ งเรียน เชน รองเรีย นดวยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต/
โทรศัพท / Face Book / Line ( ศูนยรับฟงปญหา ) ใหศูนยฯ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องตอให
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ
15. จัดทําโดย
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 เบอรโทรศัพท 053 - 791171
เว็บไซต www.wckmunic.org
14. แบบฟอรม
- แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองทุกข
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ภาคผนวก

