คูมือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเทศบาลเมืองบานพรุ

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเทศบาลเมืองบานพรุ
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการจัดการข อรองเรียนของศูนย รับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลเมืองบานพรุ
ทั้งนี้ การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความ
คาดหวั ง ของผูรับ บริ การ จําเป นจะต องมี ขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบั ติงานที่ ชั ดเจนและเป น
มาตรฐานเดียวกัน

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเทศบาลเมืองบานพรุ

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลเมืองบานพรุ

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
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องรองเรียน / รองทุกข

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องเรียน/รองทุกข
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเทศบาลเมืองบานพรุ
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี กาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุ ขแก ประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความ
ต อ งการของประชาชนให เ กิ ด ความผาสุ ก และความเป น อยู ที่ ดี ข องประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ งานบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทัน
ตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผล
การใหบริการอยางสม่ําเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเทศบาลเมืองบานพรุ
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนาบําบัด
ทุ กข บํา รุงสุข ตลอดจนดํ าเนิ นการแก ไขปญ หาความเดือดร อนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความ
รวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจาก
การปฏิ บัติงานของเจ าหนาที่ เทศบาลเมืองบานพุจึงไดจัดตั้งศูนยรับ เรื่องราวรองทุกข ขึ้น ซึ่งในกรณีการรองเรี ยนที่
เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบ
และไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลเมืองบานพรุ ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรี ยน/ร องทุกข และใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการและ
ขอเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเทศบาล
เมืองบานพรุ มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน/
รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๖. คําจํากัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม จาก
การดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานพรุ

-๒“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผานชองทางตาง ๆ
โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล
“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
เทศบาลเมืองบานพรุ

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข

๓. รองเรียนทางโทรศัพท
๐ ๗429 2888

ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

๔. รองเรียนทาง Facebook
เทศบาลเมืองบานพรุ

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เทศบาลเมืองบานพรุ
(๑๕ วัน)

ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

ไมยุติแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ

-๔-

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน
๘.๑ จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน
๘.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย
๘.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลเมืองบานพรุ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ
โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/
รองทุกขเทศบาลเมือง
บานพรุ
รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลเมืองบานพรุ
รองเรียนทางโทรศัพท
๐ ๗๔๒๙ ๒๘๘๘

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
๑๐.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท
ติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
๑๐.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน /
รองทุกข
๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ
๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ท่ีเกี่ ยวของ
เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที

-๕๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน
ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยัง
ผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๒.๓ ขอรองเรี ยน / รองทุกข ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบานพรุ ใหดําเนิน การ
ประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป
๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไม
โปร ง ใสในการจัด ซื้ อ จั ด จา ง ให เจ าหน าที่ จั ดทํ าบันทึ กขอความเพื่ อเสนอผู บ ริหารพิ จารณาสั่ งการไปยัง หนว ยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่ศูนยฯ
จะไดแจงใหผรู องเรียนทราบตอไป
๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผบู ริหารทราบ
๑๓.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน
๑๓.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอ
รองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดํา เนิ น การแก ไ ขข อร องเรีย น / ร องทุ กข ให แ ล ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ กํา หนด
กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เทศบาลเมืองบานพรุ ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทํา
การ
๑๖. แบบฟอรม
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข
๑๗. จัดทําโดย
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเทศบาลเมืองบานพรุ
- หมายเลขโทรศัพท ๐ ๗๔๒๙ ๒๘๘๘
- หมายเลขโทรสาร ๐ ๗๔๒๙ ๒๘๘๘
- เว็บไซต www. Banprucity.go.th

ภาคผนวก

(แบบคํารองเรียน ๑)

แบบคํารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง)
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........

ที่ศนู ยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เทศบาลเมืองบานพรุ

เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบานพรุ
ขาพเจา............................................... อายุ..............ป อยูบานเลขที่.................... หมูที่......................................
ตําบล.................................... อําเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท..................................................
อาชีพ.................................................................ตําแหนง..................................................................................... ...........................
ถือบัตร........................................................................เลขที่.....................................................................................................................
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.....................................................................
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลเมืองบานพรุ พิจารณาดาเนินการชวยเหลือ
หรือแกไขปญหาในเรื่อง………................................................................................................................................ .........................
............................................................................................................................................................................... .........................
............................................................................................................................................................................... ............................
.............................................................................................................................................................................. ............................
.............................................................................................................................................................................. ...........................
.............................................................................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................................................................. .............................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกข ตามขางตนเปนจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง
ทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี

โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถามี) ไดแก
๑) ............................................................................................................................. จํานวน............ชุด
๒) ............................................................................................................................. จํานวน............ชุด
๓) .............................................................................................................................. จํานวน............ชุด
๔) .............................................................................................................................. จํานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ................................................
(............................................)
ผูรองเรียน/รองทุกข

(แบบคํารองเรียน.๒)
แบบคํารองเรียน/รองทุกข (โทรศัพท)
ที่ศูนยรบั เรื่องรองเรียน/ร้องทุกข์
เทศบาลเมืองบานพรุ
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........
เรื่อง ............................................................................................................................. ..................
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบานพรุ
ขาพเจา............................................... อายุ.........ป อยูบานเลขที่...................... หมูที่……………………………......ี่
ถนน................................ตําบล........................ อําเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท ………………
..................................อาชีพ............................................ตําแหนง........................................................................................................
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลเมืองบานพรุ พิจารณาดําเนินการชวยเหลือ
หรือแกไขปญหาในเรื่อง………................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................................................................................... .........................
......................................................................................................................................................................... ..........................
........................................................................................................................................................................ ...........................
........................................................................................................................................................................ ...........................
........................................................................................................................................................................ ............................
........................................................................................................................................................................ ............................
โดยขออาง.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................................................................................... .............................
.....................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกข ตามขางตนเปนจริง และ จนท.ไดแจงให
ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผูรับเรื่อง
(...........................................)
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ...............
เวลา...............................

แบบแจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ที่ สข 52302 (เรื่องรองเรียน) /...............

(ตอบขอรองเรียน 1)
สํานักงานเทศบาลเมืองบานพรุ
99 ถนนเทศบาลใหม ตําบลบานพรุ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๒๕๐

วันที่ .......เดือน...................... พ.ศ. .........
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
โดยทาง (

ตามที่ทานไดรองเรียน/รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเทศบาลเมืองบานพรุ
) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท

( ) อื่นๆ .................................................................................................................................. ................................................... ...
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง................................................................................................... ……………
……………………………………………………………………………………………นั้น
เทศบาลเมืองบานพรุ ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของทานไวแลว
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่..........................................ลงวันที่......................................................และเทศบาล
เมืองบานพรุ ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา
( ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองบานพรุ และไดมอบหมาย
ให……………………................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองบานพรุ และไดจัดสงเรื่อง
ให........................................................................................ซึงเปนหนวยงานที่มีอํา นาจหนาที่เกี่ยวของดาเนินการตอไปแลวทั้งนี้ ทาน
สามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง
( ) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดาเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป

จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กองวิชาการและแผนงาน
ฝายนิติการ (ศูนยรับเรื่องรองเรียน)
โทร. ๐ 7429 ๒๘๘๘

(ตอบขอรองเรียน 2)

แบบแจงผลการดาเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน
ที่ สข 52302 (เรื่องรองเรียน) /...............

สํานักงานเทศบาลเมืองบานพรุ
99 ถนนเทศบาลใหม ตําบลบานพรุ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๒๕๐
วันที่ .......เดือน...................... พ.ศ. .........

เรื่อง แจงผลการดาเนินการตอเรื่องรองเรียน/ร้องทุกข์
เรียน ………………………………………………………………..
อางถึง หนังสือ เทศบาลเมืองบานพรุ ที่ สข 52302/............................. ลงวันที่..............................................
สิ่งที่สงมาดวย ๑. .............................................................................................................................................................................
๒. ........................................................................................................................... ............... .........................................
๓. ....................................................................................................................................................................................
ตามที่เทศบาลเมืองบานพรุ (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของทาน
ตามที่ทานไดรองเรียน/รองทุกขไว ความละเอียดแจงแลว นั้น
เทศบาลเมืองบานพรุไดรับแจงผลการดาเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่
เกี่ยวของตามประเด็นที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดย
สรุปวา……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.................................................................................................................................................... ......................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
ทั้งนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

กองวิชาการและแผนงาน
ฝายนิติการ (ศูนยรับเรื่องรองเรียน)
โทร. ๐ 7429 ๒๘๘๘

