คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการ จาเป็นจะต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
การบันทึกข้อร้องเรียน
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรฐานงาน
ภาคผนวก
แบบฟอร์ม คาร้องเรียน/ร้องทุกข์
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้ นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มี
การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พั ฒ นาบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข ตลอดจนด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับ แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลบางนายสีจึงได้จัดตั้งศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับ
และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ตาบลหนองย่างชิ้น อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับ
เรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ

-๒๖. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๗. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
ที่ทาการ อบต. หนองย่างชิ้น
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
www.nongyangchin.com

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๐ ๔๒๕๐ ๒๑๗๑
๔. ร้องเรียนทาง Facebook
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
(๑๕ วัน)

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/

ร้องทุกข์ทราบ

ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

-๓๘. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน
- จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
๙. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจาก
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินการ
ความถี่ในการ
ช่องทาง
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หมายเหตุ
ตรวจสอบช่องทาง
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน
ภายใน ๑ วันทาการ
อบต.หนองย่างชิ้น
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ทุกวัน
ภายใน ๑ วันทาการ
อบต.หนองย่างชิ้น
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ทุกวัน
ภายใน ๑ วันทาการ
๐ ๔๒๕๐ ๒๗๑๗
ร้องเรียนทาง Face Book
ทุกวัน
ภายใน ๑ วันทาการ
๑๐. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑๐.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
๑๐.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึก เรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์

-๔๑๑. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
๑๑.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
๑๑.๒ เรื่ อ งร้ องเรี ย น/ร้ อ งทุก ข์ ที่เ ป็ น การร้ อ งเรีย นเกี่ ยวกั บ คุ ณภาพการให้ บ ริก ารของ
หน่วยงาน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทา
บันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๓ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างชิ้น ให้ดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ใน
การแก้ไขปัญหาต่อไป
๑๑.๔ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือ
ร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๒. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้ องรายงานผลการด าเนิ นการให้ ทราบภายใน ๕ วันท าการ เพื่ อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๓. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑๓.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกปี เพื่อนามา
วิเคราะห์ การจั ด การข้อร้ องเรี ย น/ร้ องทุ กข์ ในภาพรวมของหน่ว ยงาน เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการแก้ไ ข
ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป
๑๔. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองย่างชิ้น ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทาการ

ภาคผนวก

คาร้องเรียน/ร้องทุกข์
วันที่

เขียนที่ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.หนองย่างชิ้น
เดือน
พ.ศ.

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ปี หมายเลขประจาตัวประชาชน
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบลหนองย่างชิ้น อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โทรศัพท์
ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก

มีความประสงค์ขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ดาเนินการคือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาร้อง
)

เรียน หัวหน้าสานักปลัด / ปลัด อบต. / นายก อบต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
พันจ่าอากาศเอก
(อุเทน โกพลรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ความเห็น

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐกมล ดวนลี)
หัวหน้าสานักปลัด

ความเห็น

(ลงชื่อ)
(นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

คาสั่งการ

(ลงชื่อ)
(นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

