คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ?าเขียว
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

คํานํา
คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน รับเรือ4 งราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ จัดทําขึนB เพือ4 ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านใช้เป็ นแนวทาง
ในการดําเนินการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํBาเขียว อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ปฏิบตั ใิ นรูปแบบเดียวกัน
ทังB นีBการจัดการข้อร้องเรียนจนได้ขอ้ ยุติ ให้มคี วามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื4อตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ บั บริการจําเป็ นต้องมีขนั B ตอน/กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านทีช4 ดั เจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ศูนย์รบั เรือ4 งราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํBาเขียว
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สารบัญ

เรืHอง
หลักการและเหตุผล
การจัดตังB ศูนย์รบั เรือ4 งราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
สถานทีต4 งั B
หน้าทีค4 วามรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการจัดทําคูม่ อื
คําจํากัดความ
แผนผังกระบวนการจัดการเรือ4 งร้องเรียน / ร้องทุกข์
ขันB ตอนการปฏิบตั งิ าน
การรับและการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
การบันทึกข้อร้องเรียน
การประสานหน่วยงานเพือ4 แก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผูร้ อ้ งเรียน
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรฐานงาน
แบบฟอร์ม
จัดทําโดย
ภาคผนวก
-ใบรับแจ้งเหตุเรือ4 งราวร้องเรียน / ร้องทุกข์

หน้ า
1
1
1
1
1
1
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5

คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์
J.หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด4 ี พ.ศ.abcd ได้
กําหนดแนวทางปฏิบตั ริ าชการ มุง่ ให้เกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
เพือ4 ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็ นอยูท่ ด4ี ขี องประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิต่e องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในการให้บริการ ไม่มขี นั B ตอนปฏิบตั งิ านเกิน
ความจําเป็ น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทนั ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รบั การอํานวยความสะดวกและ
ได้รบั การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสมํ4าเสมอ
M.การจัดตัง? ศูนย์รบั เรืHองราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที4 gd/abbh เมือ4 วันที4 ih กรกฎาคม abbh
เรือ4 ง การจัดตังB ศูนย์ดาํ รงธรรมเพือ4 เพิม4 ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน4 ทุกองค์กร จัดตังB ศูนย์ดาํ รงธรรมท้องถิน4 โดยให้ศนู ย์ดาํ รงธรรมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังนํBาเขียว อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอกําแพงแสนจัดตังB เพือ4 เป็ นศูนย์
ในการรับเรือ4 งราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาํ ปรึกษารับเรือ4 งปั ญหาความต้องการ
และข้อเสนอและของประชาชน
O.สถานทีHตงั ?
ตังB อยู่ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํB าเขียว ตําบลวังนํB าเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
Q.หน้ าทีHความรับผิดชอบ
เป็ นศู น ย์ ก ลางในการรับ เรื4อ งราวร้อ งเรีย น / ร้อ งทุ ก ข์ และให้ บ ริก ารข้อ มู ล ข่ า วสาร ให้
คําปรึกษารับเรือ4 งปั ญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน
S.วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
i.เพื4อให้การดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รบั เรื4องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีขนั B ตอน /
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั งิ านเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
a.เพื4อให้มนใจว่
ั 4 าได้มกี ารปฏิบตั ิตามข้อกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี4ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนทีก4 าํ หนดไว้อย่างสมํ4าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
T.คําจํากัดความ
ผูร้ บั บริการ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

- ผูท้ ม4ี ารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทัวไป
4
- ผูท้ ไ4ี ด้รบั ผลกระทบ ทังB ทางบวกและทางลบ ทังB ทางตรงและ
ทางอ้ อ ม
จากการดํ า เนิ น การของส่ ว นราชการ เช่ น
ประชาชนในชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํBาเขียว

การจัดการข้อร้องเรียน

- มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื4อง ข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอ
ข้อมูล

ผูร้ อ้ งเรียน

- ประชาชนทัวไป
4 / ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม4 าติดต่อยังศูนย์ดาํ รงธรรม
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํBาเขียวผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ขอ้ เสนอแนะ/การ
ให้ขอ้ คิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
-ช่องทางต่าง ๆ ทีใ4 ช้ในการรับเรือ4 งร้องเรียน เช่น ติดต่อ
ด้วย ตนเอง/จดหมาย/หนังสือ/ทางโทรศัพท์
-เจ้าหน้าทีผ4 รู้ บั ผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
-แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ เช่น
-ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คําชมเชย สอบถามหรือร้อง
ขอข้อมูล
-การร้องเรียนเกีย4 วกับคุณภาพและการให้บริการของ
หน่วยงาน
-การร้องเรียนเกี4ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซืBอ
จัดจ้าง เป็ นต้น

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์
เจ้าหน้าที4
ข้อร้องเรียน

U.แผนผังกระบวนการจัดการเรืHองร้องเรียน / ร้องทุกข์
กระบวนการจัดการเรืHองร้องเรียน / ร้องทุกข์
องค์การบริ หารส่วนตําบลวังนํ?าเขียว
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
1.มาด้วยตนเอง
ติดต่อขอแบบคําร้องทีส4 าํ นักงานปลัด
พร้อมทังB เขียนคําร้องตามแบบที4
อบต.กําหนด

2.หนังสือ/จดหมาย

เจ้าหน้าทีร4 บั เรือ4 งลงทะเบียน

m.โทรศัพท์ / สายตรง

เจ้าหน้าทีบ4 นั ทึกลง
แบบฟอร์ม/ลงทะเบียนรับ

เจ้าหน้าทีบ4 นั ทึกเสนอให้หวั หน้าพิจารณาและนําเสนอผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ

แจ#งเจ#าหน#าที่ที่เกี่ยวข#อง
ทำการตรวจสอบกรณีร#องเรียน / ร#องทุกข:

แจ้งผูย้ น4ื คําร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทราบถึง
ผลการตรวจสอบและการแนะนํา / แก้ไข
ภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ทีไ4 ด้รบั แจ้ง

V.ขัน? ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
การแต่งตังB ผูร้ บั ผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
o.i จัดตังB ศูนย์รบั เรือ4 งราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
o.a จัดทําคําสังแต่
4 งตังB คณะกรรมการดําเนินการ
o.m แจ้งผูร้ บั ผิดชอบตามคําสังองค์
4 การบริหารส่วนตําบลวังนํB าเขียว เพื4อความสะดวกในการ
ประสานงาน
X.การรับและการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนทีเ4 ข้ามายังหน่ วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมี
ข้อปฏิบตั ติ ามทีก4 าํ หนด ดังนีB
ช่องทาง
ความถีHในการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ตรวจสอบช่องทาง
ดําเนิ นการรับข้อ
ร้องเรียน เพืHอ
ประสานหาทาง
แก้ไข
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ทุกครังB ทีม4 ผี รู้ อ้ งเรียน ภายใน i วันทําการ
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํBาเขียว
หนังสือ/จดหมาย
ทุกวัน
ภายใน i วันทําการ
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ทุกวัน
ภายใน i วันทําการ
๐๓๔-๓๕๒๐๖๘
นายกฯ : 08๑-๘๒๙๔๐๑๔
ปลัด อบต. : 081-๙๙๕๕๘๕๐
J\.การบันทึกข้อร้องเรียน
i}.i กรอกแบบฟอร์มแบบรับเรือ4 งการร้องเรียน/ร้องทุกข์
i}.a การร้องเรียนทุกช่องทางทีม4 กี ารร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึก
ข้อร้องเรียน
JJ.การประสานหน่ วยงานเพืHอแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผูร้ ้องเรียน
- กรณีเป็ นการข้อข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่ วยงานผูค้ รองครองเอกสารเจ้าหน้าทีท4 เ4ี กีย4 วข้อง
เพือ4 ให้ขอ้ มูลแก่ผรู้ อ้ งขอได้ทนั ที
- ข้อร้องเรียน ที4เป็ นการร้องเรียนเกี4ยวกับคุณ ภาพการให้บริการขอหน่ วยงาน จัดทําบันทึก
ข้อความเสนอไปตามลําดับขันB

- ข้อร้องเรียน ทีไ4 ม่อยู่ในอํานาจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํB าเขียว ให้
ดําเนินการประสาน แจ้งหน่ วยงานภายนอกทีเ4 กีย4 วข้อง เพื4อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนใน
การแก้ไขปั ญหาต่อไป
- ข้อร้องเรียนที4มผี ลกระทบต่อหน่ วยงาน เช่น กรณีผูร้ อ้ งเรียนทําหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งในในการจัด ซืBอ จัด จ้าง ให้เจ้าหน้ าที4จ ดั ทํ าบัน ทึก ข้อ ความเสนอผู้บ ริห ารตามลําดับ ขันB เพื4อ
ดําเนินการตรวจสอบและแจ้งผูร้ อ้ งเรียนต่อไป
JM.ติ ดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
รายงานผลการดําเนินการภายใน h วันทําการ และดําเนินการแจ้งผูร้ อ้ งเรียนทราบต่อไป
JO.การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่ วยงาน
รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังสิBนปี งบประมาณ เพื4อนํ ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพือ4 ใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
JQ.มาตรฐานงาน
การดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาทีก4 าํ หนด
-กรณีได้รบั เรื4องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนมาด้วย
ตนเอง/จดหมาย/โทรศัพท์ ให้ศูนย์ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื4องให้ผทู้ เ4ี กีย4 วข้องดําเนินการ
แก้ไขเรือ4 งร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน h วัน
JS.แบบฟอร์ม
-แบบรับเรือ4 งการร้องเรียน / ร้องทุกข์
JT.จัดทําโดย
ศูนย์รบั เรื4องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํB าเขียว ตําบลวัง
นํBาเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๓๔-๓๕๒๐๖๘ โทรสาร ๐๓๔-๓๕๒๐๖๙
สายตรงนายก อบต.วังนํBาเขียว:08๑-๘๒๙๔๐๑๔
สายตรงปลัด อบต.วังนํBาเขียว: ปลัด อบต. : 081-๙๙๕๕๘๕๐

ภาคผนวก

