คูมือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข
ศูนยรวมรับเรื่องรองเรียน – รองทุกข
เทศบาลตําบลภูผามาน ตําบลภูผามาน จังหวัดขอนแกน
๑.หลักการและเหตุผล
ศูนยรวมรับเรื่องรองเรียน – รองทุกข ของเทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน
จังหวัดขอนแกน เปนศูนยที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัดของเทศบาลตําบลภูผามาน
ดําเนินการรวม กัน เกี่ยวกับการรองเรียน -รองทุกข ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
ทั่วไป อุทธรณคัดคานคําสั่งทางปกครอง การกลาวโทษ กลาวหาพนักงานเทศบาล เสนอความคิดเห็น
คําติชม ขอแนะนําของประชาชนที่มีมาถึงนายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน และขาราชการ พนักงาน
ของเทศบาล ซึ่งศูนยรวมรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข มุงเนนวิธีการทํางาน โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาชวยในการปฏิบัติงาน ผานกระบวนการบริหารจัดการที่
วางเปนระบบ ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหภารกิจการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ระหวางสวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของมีความถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด และเพื่อใหการดําเนินการเรื่อง
รองทุกข เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ และเพื่อประสานความ
รวมมือกับศูนยดํารงธรรมจังหวัดขอนแกนและศูนยดํารงธรรมอําเภอภูผามาน ใหการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ในการรับเรื่องรองเรียน – รองทุกข เปนไป
อยางรวดเร็วและถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๒.วัตถุประสงค
คูมือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน-รองทุกขนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใชเปนแนวทางในการจัดการขอรองเรียนของเทศบาลตําบลภูผามาน ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวดเร็วและทันตอเหตุการณโดยประชาชนไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด บนพื้นฐานของความเปนธรรมกับทุกฝาย
๓. หนาที่ของเทศบาลตําบลภูผามาน ในการจัดบริการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน ใน

การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
กําหนดหนาที่ใหเทศบาลตําบล ภูผามาน ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องรองทุกข รองเรียนขอความเปนธรรม และการให
ความชวยเหลือ ที่มีผูมายื่นคํารอง
(๒) ประสานงานเพื่อแกไขปญหาและอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอน
(๓) สนับสนุน สงเสริม และประสานการปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองคกรตาง ๆ ใน
ชุมชน เพื่อรวมกันแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น
(๔) ติดตามและประเมินผลการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น
(๕) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนด
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับคํารองทุกขหรือรองเรียนขอความเปนธรรม
หรือขอความชวยเหลือจากประชาชนผูไดรับความเดือดรอน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับคํา
รองนั้น พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหพิจารณาวาคํารองทุกขนั้นอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือไม หากพิจารณาแลวเห็นวาไมอยูในอํานาจหนาที่ ใหสงคํารองทุกขนั้นไปยังศูนยดํารง
ธรรมอําเภอ ศูนยดํารงธรรมจังหวัด หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตอไป โดยใหองคกร
ปกครอง สวนทองถิ่นอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตามสมควรและ
ติดตามผล การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตอไปจนกวาจะไดขอยุติ
(๒) กรณีพิจารณาเห็นวา คํารองทุกขนั้นอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่รับเรื่องรองทุกข ใหดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนโดยเร็ว ดังนี้
(ก) ในกรณีที่ปรากฏวา การจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครอง สวนทองถิ่นใด ไมสามารถจัดทําบริการสาธารณะในเรื่องใดใหแกประชาชนไดหรือทํา
ใหประชาชน ไดรับความเดือดรอน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับคํารองทุกขเรงดําเนินการ
แกไขปญหา ความเดือดรอนใหกับประชาชน กรณีที่การแกไขปญหาดังกลาวเกินศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่รับเรื่องรองทุกข ใหประสานไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่เห็นวามี
ศักยภาพ หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อหามาตรการและแนวทางการดําเนินการแกไขปญหา
รวมกัน
(ข) กรณีความเดือดรอนของประชาชนเกี่ยวของกับเทศบาลหรือองคการ
บริหารสวนตําบล หลายแหงในเขตจังหวัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับคํารองทุกขประสาน
องคกรปกครอง สวนทองถิ่นอื่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอนมาประชุมรวมกัน เพื่อหาแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหานั้น

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่ตามประกาศนี้ หากมีคาใชจาย
อันจําเปนใหเบิกคาใชจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
๔.หนาที่ความรับผิดชอบ
๔.๑. คณะกรรมการอํานวยการศูนยรับเรื่องรองเรียน – รองทุกข ประกอบดวย
๑. ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาล
๓. หัวหนาสํานักปลัด
๔. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ
๕. ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ
๖. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
๗. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน กรรมการ และเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑
. ปรับปรุงระบบการทํางานในหนวยงาน ใหมีระบบการบริการที่เชื่อมระหวางศูนย
รวมรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ และหนวยงาน
เจาของเรื่องบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ทั้งในดานเอกสา รการสงตองาน ตามกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จของกระบวนงาน ที่ไดกําหนดไว จัดทําคูมือประชาชน
และ ให
ประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข ใหแกประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน
๒. ใหจัดการอบรมเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ณ ศูนยรวมรับเรื่องรองเรียน - รองทุกข
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในระบบงานและรายละเอียดตางๆ และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแต
ละกระบวนงาน ที่มีการใหบริการในศูนยรวม โดยมีการประสานงานกับหนวยงานที่ใหบริการในศูนย
รวม
๔.๒. เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนยรวมรับรับเรื่องรองเรียน - รองทุกข
มีหนาที่รับเรื่องรองเรียน-รองทุกข บรรเทาความเดือดรอน ที่เกี่ยวกับหนวยงาน
เจาของเรื่อง
๑. สํานักปลัด เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หัวหนาสํานักปลัด หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน
๒. กองคลัง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการกองคลัง หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน
๓.

กองชาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการกองชาง หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน

๕. กรณีเรื่องรองเรียนที่มีหลายประเภท เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน
โดยใหหนวยงานเจาของเรื่องรับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
๑. รับเรื่องรองเรียน
-รองทุกข แลวแยกเรื่อง และลงทะเบียนเรื่องรองเรียนรองทุกข
ที่เปนหนังสือหรือดวยวาจา ที่มาถึงเทศบาลตําบลภูผามาน เปน ๔ ประเภท คือ
๑.๑ เรื่องที่มีลักษณะเปนการรองทุกข หรือกลาวโทษ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รองทุกขกลาวโทษวามีการกระทําผิดอาญา
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางหรือเรื่องทั่วไป (ผูรองทุกขคือผูเสียหาย ผูกลาวโทษคือผูพบวามีการกระทําผิด โดยตนเองไมใช
ผูเสียหาย )
๑.๒
เรื่องที่มีลักษณะเปนการรองเรียน หรือเปนการกลาวหา ขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐ วากระทําผิดวินัย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง หรือเรื่องทั่วไป
๑.๓ เรื่องที่มีลักษณะเปนการอุทธรณคัดคานคําสั่งทางปกครอง
๑.๔ เรื่องรองเรียนอยางอื่นนอกเหนือจาก ขอ ๑.๑ ถึงขอ ๑.๓
๒. ดําเนินการตอเรื่องรองเรียน-รองทุกข ที่แยกเรื่องและลงทะเบียนแบบควบคุม
การรองเรียน/รองทุกข แลว โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ และอํานาจหนาที่ของเทศบาลโดยเครงครัด
๓. ติดตามและเรงรัดผลการปฏิบัติ จากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบรรเทาความ
เดือดรอนในหนวยงาน
๔. ทําหนังสือแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบเมื่อดําเนินการบรรเทาความ
เดือดรอนภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเรื่องรองเรียนรองทุกข และแจงความคืบหนา
ในการดําเนินการทุก ๕ วันทําการ กรณีที่เรื่องยังไมยุติ เมื่อเรื่องยุติลงประการใดใหแจงผูรองทราบ
ทันที
๕. รายงานผลการปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน – รองทุกข ใหผูบริหารทราบ หรือ
ตามที่สั่งการเฉพาะเรื่อง เพื่อพิจารณารายงานผูกํากับดูแล หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตอไป
๕. ผังกระบวนการทํางาน
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
( การรับแจงเรื่องราวรองทุกข )
ประชาชนแจงเหตุ / รองทุกขพรอมเอกสารประกอบ

ที่ศูนยรวมรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข
ตอเจาหนาที่หนวยงานเจาของเรื่องที่รับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดรอน

หัวหนาหนวยงานรับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดรอน

แจงผลการดําเนินการ
แกประชาชน

กระบวนงานบริการ 3 ขั้นตอน
รวมระยะเวลาดําเนินการทั้งหมด 5 วัน
แผนผังกําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ศูนยรวมรับเรื่องรองเรียน – รองทุกข

หนวยงานเจาของเรื่อง

สํานักปลัด

กองคลัง

กองชาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ผูพิจารณาสั่งการ อนุญาต
อนุมัติ /
รายงานผลการปฏิบัติงาน

- นายอาวิรุธ ฤาชาบุตร
หัวหนาสํานักปลัด
- หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน
- นางสาวรัตนกมล จําปามูล
นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองคลัง
- หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน
- นายศิริวัฒน จตุรพิธพรไชย
ผูอํานวยการกองชาง
- หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน
- นางสาวพัฐธญพร ดวงปญญา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน

- นายแสนลาภ เลอยุกต
ปลัดเทศบาลตําบลภูผามาน

เรื่องที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน / - นางสาวอาพร ชัยงาม
เจาหนาที่ประจําศูนยรวม
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
รับเรื่องรองเรียน-รองทุกข
- หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน
๖. ชองทางการรองเรียน-รองทุกข
๑. รองเรียน-รองทุกขดวยตนเอง ที่ศูนยบริการรวม เทศบาลตําบลภูผามาน
๒. รองเรียน-รองทุกขทางจดหมาย ที่สํานักงานเทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน
จังหวัดขอนแกน ๔๐๓๕๐
๓. รองเรียน-รองทุกขในเบื้องตนทางหมายเลขโทรศัพท ๐๔๓-๓๙๖๐๒๒ ตอ ๑๗
www.phuphapaman.go.th
๔. รองเรียน-รองทุกขผานเว็บไซด
๕. รองเรียน-รองทุกขผานอีเมล www.phuphapaman@hotmail.com
๖. รองเรียน-รองทุกขผานตูรับฟงความคิดเห็นของเทศบาลตําบลภูผามาน ที่เปดทุกวันเวลา
๑๖.๐๐ น.

แบบควบคุมการรองเรียน / รองทุกข
เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน
ลําดับที่

เรื่องรองเรียน / รองทุกข

ลงชื่อ .............................................................. ผูรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข
(
)
ตําแหนง ......................................................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ...............

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
(หนวยปฏิบัติ)

ระยะเวลาที่คาดวา
จะแลวเสร็จ
(คํามั่นสัญญา)

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
(หนวยปฏิบัติ)

ชื่อ/ที่อยูของผูรอง

คําสั่ง ..........................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................................
(
)
ตําแหนง ....................................................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ...............

