คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
อาเภอแม่ปะ จังหวัดลาปาง

คานา
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินการจัดการร้องเรียนร้องทุ กข์ ขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลแม่ป ะ อาเภอเถิน จังหวัด ลาปาง
ปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รบั บริการจาเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
การจัดตัง้ ศูนย์รับเรือ่ งราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
คาจากัดความ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับและการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
การบันทึกข้อร้องเรียน
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรฐานงาน
แบบฟอร์ม
จัดทาโดย
ภาคผนวก
-ใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์

หน้า
1
1
1
1
1
1
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5

คู่มือการปฎิบตั ิงานเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
1.หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริก ารมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
2.การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอาศัยอานาจตามความในมาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันประกอบมาตรา 52
และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” ณ สานักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่ปะ จังหวัดลาปาง เพือ่ เป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน และ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอและของประชาชน
3.สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ตาบลแม่ปะ อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
4.หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับ
เรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน
5.วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
1.เพื่ อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับ เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุ ก ข์ มี ขั้นตอน /
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่
กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
6.คาจากัดความ
ผู้รับบริการ

- ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการข้อร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่
ข้อร้องเรียน

- ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ ทั้ งทางบวกและทางลบ ทั้ งทางตรงและ
ทางอ้ อ ม
จากการด าเนิ น การของส่ ว นราชการ เช่ น
ประชาชนในชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
-มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อ
ร้องทุกข์/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือ
ร้องขอข้อมูล
- ประชาชนทั่ วไป / ผู้มี ส่วนได้เสียที่ม าติดต่อยังศูนย์ รับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะผ่านช่องทางต่าง ๆ
โดยมี วั ตถุป ระสงค์ค รอบคลุม การร้ องเรีย น/ร้อ งทุ ก ข์ /การให้
ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
-ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ
ด้วย ตนเอง/จดหมาย/หนังสือ/ ตู้รับความคิดเห็น /ทางโทรศัพท์/
เว็บไซต์/Face Book
-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
-แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น
-ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คาชมเชย สอบถามหรือร้องขอ
ข้อมูล
-การร้องเรียนเกี่ ยวกั บ คุณ ภาพและการให้บ ริก ารของ
หน่วยงาน
-การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นต้น
- การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเรื่องทั่วไป

7.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
1.มาด้วยตนเอง
ติดต่อขอแบบคาร้องที่สานักงานปลัด
พร้อมทั้งเขียนคาร้องตามแบบที่ อบต.
กาหนด

2.หนังสือ/จดหมาย/ตู้รับ
ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่รับเรื่องลงทะเบียน

3.โทรศัพท์ / สายตรง

เจ้าหน้าที่บันทึกลงแบบฟอร์ม/
ลงทะเบียนรับ

4.เว็บไซต์ www. maepa - thoen.com/
/ Facebook

เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เรื่อง/ลงทะเบียนรับ

เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอให้หัวหน้าพิจารณาและนาเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

แจ้งเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง
ทาการตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียน / ร้องทุกข์

แจ้งผู้ยื่นคาร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทราบถึง
ผลการตรวจสอบและการแนะนา / แก้ไข
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

สิ้นสุด / ยุติเรื่อง
(รวมระยะเวลาดาเนินการ 7 วัน)

8.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
8.1จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
8.2จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
8.3แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
9.การรับและการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อ
ปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ปะ
หนังสือ/จดหมาย/ตูร้ ับความคิดเห็น
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 054-292079
นายกฯ: 081-0334071
ปลัด อบต.: 086-1896985
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
-องค์การ บริหารส่วนตาบลแม่ปะ
www.maepa-thoen.com/
-ร้องเรียนทาง Face book

ทุกครั้งที่มผี ู้ร้องเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข
ภายใน 1 วันทาการ

หมายเหตุ

ทุกวัน
ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ

-

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

-

-

10.การบันทึกข้อร้องเรียน
10.1 กรอกแบบฟอร์มแบบรับเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์
10.2 การร้องเรียนทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน
11.การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
-กรณีเป็นการข้อข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครองครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

-ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขอหน่วยงานจัดทาบันทึก ข้อความ
เสนอไปตามลาดับขั้น
-ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอานาจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ให้ดาเนินการ
ประสาน แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป
-ข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งในใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารตามลาดับขั้น เพื่อดาเนินการตรวจสอบ
และแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป
12.ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
รายงานผลการดาเนินการภายใน 7 วันทาการ และดาเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
13.การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน
ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
14.มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
-กรณี ได้รับ เรื่อ งร้อ งเรียน/ร้องทุ ก ข์ จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนมาด้วย
ตนเอง/จดหมาย/ตู้รับความคิดเห็น /โทรศัพท์/เว็บไซต์/Facebook ให้ศูนย์ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณา
ส่งเรื่องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
15.แบบฟอร์ม
-แบบรับเรื่องการร้องเรียน / ร้องทุกข์
16.จัดทาโดย
ศูนย์รับ เรื่อ งราวร้องเรียน / ร้องทุ ก ข์ สานัก งาน องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลแม่ป ะ ตาบลแม่ ป ะ
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 054-292079
สายตรงนายก อบต.แม่ปะ : 081-0334071
สายตรงปลัด อบต.แม่ปะ :086-1896985
เว็บไซต์ : www.maepa-thoen.com/
Face book : องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ

ภาคผนวก

