คูมือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบล
ชัยบุรีฉบับ นี้ จัดทำขึ้น เพื่อเป็น กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรีย นร้องทุกข์ทั้งในเรื่อง
ร้อ งเรีย นทั่ ว ไปและร้อ งเรีย นด้ า นการจัด ซื้อ จัด จ้ าง ตอบสนองนโยบายของรั ฐ ตามพระราชกฤษฎี กาว่า ด้ ว ย
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีการบริห ารกิ จ การบ้ า นเมือ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ กำหนดแนวทางปฏิ บั ติร าชการมุ่ ง ให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความ
ผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการ
ให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็นมีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ
อำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ ทั้งนี้การ
จัด การข้อร้องเรีย นจนได้ข้อยุติ ให้ มีความรวดเร็วและมีป ระสิท ธิภ าพ เพื่ อตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ รับ บริการจำเป็น ต้องมีขั้น ตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบั ติงานที่ชัด เจนและเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค์

๑

คำจำกัดความ

๑

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ

๔

การบันทึกข้อร้องเรียน

๔

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน

๔

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

๕

มาตรฐานงาน

๕

ภาคผนวก
การกรอกข้อมูลร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๖

แบบฟอร์มคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (กรณีด้วยตนเอง)

๗

แบบฟอร์มคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (กรณีทางโทรศัพท์)

๘

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กำหนดแนวทางปฏิ บัติราชการ มุ่งให้ เกิด ประโยชน์สุขแก่ป ระชาชน โดยยึด ประชาชนเป็ น ศูน ย์กลาง เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการ
ปรับ ปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ การอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ ไขปัญ หาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ
ด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับ
ความเป็ น ธรรมจากการปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลชั ย บุ รีจึ ง ได้ จั ด ตั้ งศู น ย์ รั บ เรื่อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและ
ปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
๓. สถานทีต่ ั้ง
ตั้งอยู่ ณ สำนั กงานองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลชั ย บุ รี หมู่ ที่ ๑ ตำบลชั ย บุ รี อำเภอชัย บุ รี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตำบลชัยบุรี มีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
๖. คำจำกัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

-๒“ผู้มี ส่ว นได้เสีย ” หมายถึ ง ผู้ ที่ ได้รับ ผลกระทบ ทั้ งทางบวกและทางลบ ทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้ องเรีย น/ร้อ งทุ ก ข์ ” หมายถึง ประชาชนทั่ ว ไป/ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ม าติ ด ต่ อราชการผ่า น
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ
ชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Facebook/Line
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น.
๘. ช่องทางการร้องเรียน
๑) ยื่นด้วยตนเองเป็นหนังสือโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
๒) ร้องเรีย นเป็น หนั งสือผ่า นกล่ องรับ ความความคิด เห็ น ซึ่งติด ตั้ งไว้ห น้าสำนัก งานองค์การ
บริหารส่วนตำบลชัยบุรี
๓) ทางไปรษณี ย์ มายัง องค์การบริห ารส่ว นตำบลชัย บุ รี หมู่ ที่ ๑ ตำบลชัย บุรี อำเภอชัย บุรี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ๘๔๓๕๐
๔) โทรศัพท์ของหน่วยงานผ่านหมายเลข ๐ ๗๗๓๖ ๗๓๒๑
๕) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Office@chaiburi.go.th)
๖) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.chaiburi.go.th/complain_mail
๗) ร้องเรียนทาง www.facebook.com/konchaiburi
๘) ทางไลน์ชื่อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุร”ี

-๓-

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๒. ผ่านกล่องรับความความคิดเห็น
๓. ทางไปรษณีย์

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

๔. โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๗๓๖ ๗๓๒๑
ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๕. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(Office@chaiburi.go.th)

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
(๑๕ วัน)

๖. www.chaiburi.go.th/complain_mail
๗. www.facebook.com/konchaiburi
๘. ไลน์ชื่อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดำเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน
๘.๑ จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน
๘.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
๘.๓ แจ้งผู้ รับ ผิด ชอบตามคำสั่ งองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลชัย บุ รี เพื่ อ ความสะดวกในการ
ประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
www.chaiburi.go.th
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐ ๗๗๓๖ ๗๓๒๑

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน
ทุกวัน

ระยะเวลาดำเนินการ
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไข
ปัญหา
ภายใน ๑-๒ วันทำการ
ภายใน ๑-๒ วันทำการ

ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทำการ

ร้องเรียนทาง
Facebook/Line/E-mail

ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทำการ

หมายเหตุ

๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑๐.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
๑๐.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรีย น เจ้าหน้าที่ต้องบัน ทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ
๑๒.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที

-๕๑๒.๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทำบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๑๒.๓ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป
๑๒.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๔. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑๓.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
๑๓.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
องค์กร ต่อไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบล
ชัยบุรี ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน /
ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทำการ
๑๖. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
๑๗. จัดทำโดย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๗๓๖ ๗๓๒๑ ต่อ ๑๐๑
- หมายเลขโทรสาร ๐ ๗๗๓๖ ๗๓๒๑ ต่อ ๑๐๖

ภาคผนวก

-๖การกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

การร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน Facebook

การร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางไลน์
ชื่อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี” มี QR Code ดังนี้

-๗แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)

(แบบคำร้องเรียน๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

วันที.่ ........เดือน.......................... พ.ศ. ........
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บา้ นเลขที.่ ................... หมู่ท.ี่ ..........
ตำบล.................................... อำเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................
อาชีพ.................................................................ตำแหน่ง.....................................................................................
ถือบัตร........................................................................เลขที.่ ...............................................................................
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง………................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญาหากจะพึงมี โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่
๑) ................................................................................................... จำนวน............ชุด
๒) .................................................................................................. จำนวน............ชุด
๓) ................................................................................................... จำนวน............ชุด
๔) ................................................................................................... จำนวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ................................................
(............................................)
ผูร้ ้องเรียน/ร้องทุกข์

-๘แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (โทรศัพท์)

(แบบคำร้องเรียน.๒)
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

วันที.่ ........เดือน.......................... พ.ศ. ........
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
ข้าพเจ้า............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที.่ ..................... หมู่ท…ี่ ......
ถ น น ................................ต ำ บ ล ........................ อ ำ เ ภ อ ........................... จั ง ห วั ด .............................
โทรศัพท์..................................อาชีพ..........................................ตำแหน่ง..................................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง………..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
โดยขออ้าง.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
แล้วว่าหากเป็นคำร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง
(...........................................)
ตำแหน่ง.....................................
วันที.่ ..............เดือน.........................พ.ศ...............
เวลา...............................

