คู่มือ
การปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตาบลบางเสาธง

งานธุรการ สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลบางเสาธง

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์บริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตาบลบางเสาธงฉบับนี้ จัดทาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์บริการ
ประชาชนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลบางเสาธง ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นต้องมี
ขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์บริการประชาชนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลบางเสาธง
สานักปลัดเทศบาล

สารบัญ
1. หลักการและเหตุผล
2. การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ฯ
3. สถานที่ตั้ง
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๕. วัตถุประสงค์
6. คาจากัดความ
7. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ ฯ
10. การบันทึกข้อร้องเรียน
11. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน ฯ
12. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
13. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ฯ
14. มาตรฐานงานการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
15. แบบฟอร์ม
16. จัดทาโดย
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หน้า
หน้า
หน้า
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5
5
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6
6
6
6

ศูนย์บริการประชาชนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลบางเสาธง

-11. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิ ดประโยชน์สุขแก่ป ระชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์ก ลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มี
การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
2. การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลบางเสาธง
ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การจัดตัง้ ศูนย์ดารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ท้องถิ่น จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
3. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางเสาธง เลขที่ 213/1 หมู่ที่ 1 ตาบลบาง
เสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์ก ลางในการรับ เรื่ องราวร้องทุก ข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่ อ ง
ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลบางเสาธง มี
ขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้ อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการจัดการ ข้อ
ร้อ งเรีย นที่ก าหนดไว้อ ย่ างสม่ าเสมอ และมี ป ระสิท ธิ ภาพเป็ นศู นย์ ก ลางในการรั บ เรื่ อ งราวร้อ งทุก ข์แ ละ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

/6.คาจากัดความ...

-26.คาจากัดความ
ผูร้ ับบริการ
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย

การจัดการขอร้องเรียน
ผูร้ ้องเรียน

ช่องทางการรับข้อ

เจ้าหน้าที่
ข้อร้องเรียน

= ผูท้ ี่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
= ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน
ชุมชนเขตเทศบาลตาบลบางเสาธง
= มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
= ประชาชนทั่วไป / ผู้มสี ่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์ดารงธรรม
เทศบาลตาบลบางเสาธงผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
= ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/ อีเมล์ (ศูนย์รับฟัง
ปัญหา)
= เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
= แบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น
– ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คาชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล
– การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน
– การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

/7. แผนผัง…

-37. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผู้มาติดต่อแจ้ งความประสงค์ผ่านช่อง
ทางการให้ บริ การศูนย์ฯ

ติดต่อด้ วยตนเอง ณ งานธุรการ สานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางเสาธง

ผ่านทางโทรศัพท์
โทรศัพท์ 0-2315-3501-4 ต่อ
42 โทรสาร 02-313-1118

Web site www.bangsaothong.go.th
หรือFace book:เทศบาลตาบลบางเสาธง
และอีเมลbangsaothong@bangsaothong.go.th

ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยจำแนกว่ำมำจำกส่วนรำชกำร/หน่วยงำนใด
โดยระบุชื่อผู้ยื่นคำร้องและเรื่องที่ต้องกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิเครำะห์เรื่องว่ำผู้ยื่นคำร้องต้องกำรควำมช่วยเหลือในเรื่องใด

ประสำนส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำให้ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้ร้องเรียน
พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน

ติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำ

แจ้งผลกำรดำเนินงำนแก่ผู้ยื่นคำร้องเรียนภำยใน 15 วัน

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตรวจสอบข้อร้องเรียนให้คณะผู้บริหำรทรำบ (รำยเดือน)

/8. ขั้นตอน…

-48. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้มาติดต่อแจ้งความประสงค์ ผ่านช่องทางการให้บริการของศูนย์ฯ ติดต่อด้วยตนเอง ณ สานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบางเสาธง ผ่านทางโทรศัพท์ 0-2315-3501-4 ต่อ 42 โทรสาร 02313-1118 ผ่านทาง Web site www.bangsaothong.go.th หรือ Face book:เทศบาลตาบลบางเสาธง
และอีเมล์ bangsaothong@bangsaothong.go.th ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยจาแนกว่า
มาจากส่วนราชการ/หน่วยงานใด โดยระบุชื่อผู้ยื่นคาร้องและเรื่องที่ต้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ วิเคราะห์เรื่อง
ว่าผู้ยื่นคาร้องต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด ประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียน พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนให้คณะผู้บริหารทราบ (รายเดือน) แจ้งผลการ
ดาเนินงานแก่ผู้ยื่นคาร้องเรียนภายใน 15 วัน ทาการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
8.1 จัดตัง้ ศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
8.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
8.3 จัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
8.4แจ้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามค าสั่ ง เทศบาลต าบลบางเสาธงทราบ เพื่ อ ความสะดวกในการ
ประสานงาน
8.5 รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
8.6 รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้ งเรียนรับทราบภายใน 15 วัน

/9. การรับ...

-
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9. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อ ปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ความถี่
ช่องทาง
ในการตรวจสอบ
ช่องทาง
ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตนเอง ณ ทุกครั้งที่มผี รู้ ้องเรียน
ศูนย์บ ริก ารประชาชนศูน ย์
รั บ เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข์
เทศบาลตาบลบางเสาธง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ทุกวัน
เทศบาลตาบลบางเสาธง
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ทุกวัน
0-2315-3501-4 ต่ อ
42 ,0-2313-3118
ร้องเรียนทาง Facebook
ทุกวัน
อีเมล์
ทุกวัน

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข
ภายใน 1 วันทาการ

หมายเหตุ

ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ

bangsaothong@bangsaothong.go.th

10. การบันทึกข้อร้องเรียน
10.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ -นามสกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่
หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
10.2 ทุกช่องทางที่มกี ารร้องเรียน เจ้าหน้าที่ตอ้ งบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อร้องเรียน
11. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ ข้อมูลแก่ผรู้ ้องขอได้ทันที
- ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า
สาธารณะ ดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทาบันทึกข้อความเสนอไปยัง
ผูบ้ ริหารเพื่อ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบือ้ งต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอานาจความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางเสาธง ให้ดาเนินการประสาน
แจ้ง หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป
/- ข้อร้องเรียน…

-6- ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เ จ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยั ง
หน่วยงานที่ รับผิดชอบเพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผูร้ ้องเรียนต่อไป
12. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 7 วันทาการ เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้
ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันทาการ
13. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ศูนย์บริการประชาชนศูนย์รับเรื่องราว
ร้อง ทุกข์ อาเภอบางเสาธงทราบ
- รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนเสนอผูบ้ ริหารรับทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
- รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากครึ่งปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
- รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
14. มาตรฐานงานการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต์/
โทรศัพท์/Facebook/อีเมล์ ให้ศูนย์ฯ ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการ
15. แบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทั่วไป เรื่องราวร้องทุกข์
16. จัดทาโดย
ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลบางเสาธง สานักงานเทศบาลตาบล
บางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังสมุทรปราการ
- เบอร์โทรศัพท์ 0-2315-3501-4 ต่อ 42
- โทรสาร 02-313-1118
- ผ่านทาง Web site www.bangsaothong.go.th หรือ Facebook:เทศบาลตาบลบางเสาธง
- อีเมล์ bangsaothong@bangsaothong.go.th

