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คูมือการปฏิบัตงิ านรับเรื่องราวรองทุกข/ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการตลาด
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนให เกิดความผาสุกและความเปนอยู ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ตองานบริการที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให
ทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการตลาด
เพื่อให การบริ หารระบบขององค กรเปน ไปดว ยความถูกต อง บริ สุทธิ์ ยุ ติธ รรม ควบคูกับ การ
พัฒนาบําบัดทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็วและประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม องคการตลาดจึงไดมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขึ้น ซึ่งในกรณีการ
รองเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียน
ไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง : สํานักงานใหญตั้งอยู ณ องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย 51/47 ถนนสวนผัก
ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170โทรศัพท0-20249270-4 โทรสาร0-20249278
สถานที่ตั้ง : ตลาดสาขาตลิ่งชันตั้งอยู ณ ตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 51/47
ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท/โทรสาร 0-24353112
สถานที่ตั้ง : ตลาดสาขาหนองมวงตั้งอยู ณ ตลาดกลางเกษตรกรหนองมวง 516/9 ตําบลหนอง
มวง อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 15170 โทรศัพท/โทรสาร 036-431991
สถานที่ตั้ง : ตลาดสาขาลําพูนตั้งอยู ณ ตลาดกลางเกษตรกรลําพูน 345 หมู 7 ถนนเชียงใหมลําพูน ตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51150 โทรศัพท 053-982473 โทรสาร 053-982472
สถานที่ตั้ง : ตลาดสาขาบางคลาตั้งอยู ณ ตลาดกลางเกษตรกรบางคลา 1/25-26 ถนน 304
ฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี หมู 3 ตําบลเสม็ดเหนือ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท 038088386-7 โทรสาร 038-541955

- 2สถานที่ตั้ง : ตลาดสาขาปากคลองตลาดตั้งอยู ณ ตลาดผักและผลไมปากคลองตลาด26-28
ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท 0-22214865 โทรสาร
0-22216468
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่อง
ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมาติดตอ
๕. วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานจั ด การข อ ร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ของศู น ย รั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข
องคการตลาดฯ มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่ อ ให มั่น ใจว าได มี การปฏิ บั ติต ามข อกํ าหนด ระเบี ย บ หลัก เกณฑ เกี่ย วกั บ การจัด การ
ขอรองเรียน/รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๖. คําจํากัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม
จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนทั่วไป
“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผานชองทาง
ตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/
การรองขอขอมูล
“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข เชน ติดตอทางโทรศัพท/ไปรษณีย/จดหมาย/ตูปณ/ตูแสดงความคิดเห็น/จม.อิเล็คทริค(เว็ป)
๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น (ในเวลาราชการ)
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข
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-7๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรองเรียนของพนักงานองคการตลาดควรประกอบดวย
1. ชื่อ ที่อยู e-mail และ/หรือเบอรโทรศัพท
2. สรุปสาระการรองเรียน อะไร ใครที่เกี่ยวของ เหตุการณเกิดเมื่อไร ที่ใด และทําไมสถานการณนั้นๆ จึงไม
ยุติธรรมหรือผิด
3. สิ่งที่ทานไดพยายามทําเพื่อแกไขเหตุการณ ขอรองเรียน และ ผลที่เกิดขึ้น
4. ถายเอกสาร จดหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีรองเรียน
5. หลักฐาน ขอเท็จจริง และพยานตางๆ
6. ผลที่ทานคาดหวังตอการรองเรียน
- กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน
1. รวบรวมขอเท็จจริง
ผูรับขอรองเรียนจะดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวของกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาดนั้นดวยตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลที่มีความเหมาะสมดําเนินการ
2. ประมวลผลและกลั่นกรองขอมูล
ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูประมวลผลและกลั่นกรองขอมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่
เหมาะสมในแตละเรื่อง โดยอาจ
2.1 ดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทนตน หากเห็นวาเปนเรื่องที่ตนมีอํานาจ
ที่จะกระทําได หรือ
2.2 รายงานตอบุคคลที่มีอํานาจดําเนินการและเกี่ยวของในเรื่องนั้น ๆ เปนผูดําเนินการประมวลผลและ
กลั่นกรองขอมูล
3. กําหนดมาตรการดําเนินการ
ผูที่ดําเนินการตามขอ 2. กําหนดมาตรการการดําเนินการระงับการฝาฝนหรือ ไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาดและบรรเทาความเสี ยหายใหกับ ผูที่ได รับผลกระทบโดยคํ านึงถึงความ
เดือดรอนเสียหายรวมทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่เปน เรื่องสําคัญผูรับขอรองเรียนจะเปนผูรายงานผลตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการองคการตลาดเชน เปนเรื่องที่กระทบตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือสถานะ
การเงินขององคการตลาด หรือขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินงานขององคการตลาดหรือเกี่ยวของกับผูบริหาร
ระดับสูง เปนตน
4. รายงานผล
ใหผูรับขอรองเรียนมีหนาที่รายงานผลตามขอ 3 ใหผูรองเรียนทราบหากผูรองเรียนเปดเผยตนเอง ทั้งนี้
กระบวนการดํ าเนิน การเกี่ ย วกั บการร องเรีย นไดยึดตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรีย น
กลาวโทษราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย

-8- มาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือ
ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะไดรับความคุมครองตามหลักเกณฑ
เรื่อง “การคุมครองและใหความเปนธรรมแกผูแจงขอมูลหรือใหเบาะแสที่เปนประโยชนสําหรับองคการตลาด
เกี่ยวกับการทุจริต การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานของรัฐรวมถึงการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือจริยธรรมการดําเนินงานขององคกร” ที่องคการตลาดไดกําหนดไวดังนี้
1. ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการ
เปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะทําใหองคการ
ตลาด สามารถรายงานความคืบหนา ชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
2. หากองคการตลาดถือวาขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับและเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงาน แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
3. กรณีที่ผูรองเรียนเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหายผูรองเรียน
สามารถรองขอใหองคการตลาดกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมก็ได หรือองคการตลาดอาจกําหนดมาตรการ
คุมครองโดยผูรองเรียนไมตองรองขอก็ได หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือ
ความไมปลอดภัย
4. ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเปนธรรม
5. กรณีการรองเรียนเปนเท็จหรือเพื่อการกลั่นแกลงใสราย จะมีความผิดทางวินัย
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน/รองทุกขของหนวยงาน
๑ จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย
๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการตลาด เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกข จากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกขที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ
โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้

-9ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ชองทาง

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน/รองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไข
ปญหา

ทุกวัน

ภายใน 3 วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน 3 วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน 3 วันทําการ

รองเรียนทางตู ปณ.

ทุกวัน

ภายใน 3 วันทําการ

รองเรียนผานตูแสดงความคิดเห็น

ทุกวัน

ภายใน 3 วันทําการ

รองเรียนทางโทรศัพท
02-0249270-4 ตอ 43
และตลาดสาขาทั้ง 5 แหง
- สาขาตลิ่งชัน 02-4353112
- สาขาบางคลา 038088386
- สาขาลําพูน 053-982473
- สาขาปากคลองตลาด
02-2214865
- สาขาหนองมวง 036-431991
รองเรียนผานเว็บไซต
http:/market-complain.mo.or.th
รองเรียนผานไปรษณีย
-สํานักงานใหญ และสาขาตลิ่งชัน
51/47 สวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10700
-สาขาบางคลา 1/25-26 ถนน 304
ฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี หมู 3 ตําบล
เสม็ดเหนือ อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24110
-สาขาลําพูน 354 ถนนเชียงใหม-ลําพูน
ตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน 51150
-สาขาปากคลองตลาด 26 - 28 ถนน
จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขต
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
-สาขาหนองมวง 516/9 ตําบลหนองมวง
อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 1517

หมายเหตุ

-10๑๑. การบันทึกขอรองเรียน
๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน/รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท
ติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน/รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน /
รองทุกข
๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน/รองทุกข และการแจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ
๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูรับผิดชอบเอกสาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อให
ขอมูลแกผูรองขอไดทันที
๒ ขอรองเรียน/รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ไฟฟา
สาธารณะดั บ การจั ดการขยะมู ล ฝอย ตั ดตน ไม กลิ่น เหม็น รบกวน เปน ตน จั ดทําบัน ทึกขอความเสนอไปยัง
ผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓ ขอรองเรียน/รองทุกข ที่ไมอยูในความรับผิดชอบขององคการตลาด ใหดําเนินการประสานหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองในการแกไขปญหาตอไป
๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน ความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึก
ขอความเพื่อเสนอผู บริ ห ารพิ จ ารณาสั่ งการไปยังหนว ยงานที่รับ ผิดชอบ เพื่อดําเนิน การตรวจสอบและแจ งผู
รองเรียนทราบตอไป
๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่จะ
ไดแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป
๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน
๒ ใหรวบรวมและรายงานสรุปขอรองเรียนเปนรายไตรมาส เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียน/
รองทุกข ใหผูบริหารทราบ
๒ ใหรวบรวมและรายงานสรุปขอรองเรียนทุก 6 เดือน เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียน / รอง
ทุกข ใหผูบริหารทราบ

-114 ให รวบรวมรายงานสรุป ข อร องเรีย นหลังจากสิ้น ปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอ
รองเรียน/รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงานเพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกร ตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียน/รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหผูรับเรื่องราวรองทุกขดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสง
เรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน/รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทําการ
๑6. จัดทําโดย
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
- หมายเลขโทรศัพท 0 20249270-74
- หมายเลขโทรสาร 0 20249278
- เว็บไซต http://market-complain.mo.or.th

