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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล               
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คู่มือการปฏิบัตงิานการจัดการเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าแงะ 

๑. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  

๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลต าบลป่าแงะ  

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลป่าแงะจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์                
ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน 
เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรยีนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

๓. สถานที่ตั้ง  

ตั้งอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลป่าแงะ ต าบลป่าแงะ  อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งในกรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ดังนี้  

4.1 กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป  

4.1.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับการบริการถึงความประสงค์ของการขอรับ บริการ 
4.1.2 ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับการ

บริการ  
4.1.3 แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับการบริการ เช่น ปรึกษา 

กฎหมาย ขออนุมัติ/อนุญาต ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง  
4.1.4 ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของ 

ผู้รับการบริการ  
 4.5 เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้รับการบริการ  
-กรณีร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับการ

บริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 
/-กรณีอนุมัติ... 
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- กรณีขออนุมัติ/ขออนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ 

บริการต้องการทราบ และด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าส านักปลัดหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้ 
พิจารณาส่งตอ่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน 

 - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลป่าแงะ จะให้ข้อมูล
กับผู้ขอรับการบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับการบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการรับ
เรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ภายใน 
1-2 วัน  

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต,ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/ แจ้งเบาะแสให้ผู้รับการบริการรอการติดต่อ 
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลต าบลป่าแงะ โทรศัพท์ 053 160 
784 ต่อ 111   

 4.2 กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

4.2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับการบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ  
4.2.2 ด าเนินการบันทึกข้อมูลผู้ขอรับการบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับการ 

บริการจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

 4.2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อ านวยการกองคลังเพ่ือ
เสนอ ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นพิจารณาความเห็น  

- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้  
ข้อมูลกับผู้ขอรับการบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับการบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่
ขอรับ บริการถือว่ายุติ  

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลป่าแงะ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับการบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับการบริการต้องการทราบและ
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการต่อไปภายใน 1-2 วัน  

  - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการรอการ
ติดต่อ กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลต าบลป่าแงะ 

5. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบล          
ป่าแงะ มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2. เพ่ือปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่ก าหนด ไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

/6.ขั้นตอน... 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

การแตง่ตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
6.1 จัดตั้งศูนย์จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
6.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
6.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งเทศบาลต าบลกุป่าแงะ เพ่ือความสะดวกในการ ประสานงาน 

7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน              
ที่เขา้มายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดย มีขอ้ปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง 
ความถี่ในการตรวจสอบ

ช่องทาง 
ระยะเวลาด าเนินการรับ                 

ข้อร้องเรียน เพ่ือประสานทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการรับ           
ข้อร้องเรียนถึง

แจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 

ร้องเรียนด้วยตนเองที่
ส านักงานเทศบาลต าบล          
ป่าแงะ 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ 15 วัน 

รอ้งเรียนทางไปรษณีย์/ทาง
โทรศพัท์/เครือข่ายออนไลน์ 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 15 วัน 

3. ตู้ /กล่องรับความ
ความคิดเห็น 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 15 วัน 

 

8. รายการเอกสารประกอบ  
เอกสารค าร้องเรียน กรณีกรอกแบบฟอร์มร้องเรียน (แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน)  
กรณี ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ (ไม่มีเอกสาร)  

9. ค่าธรรมเนียม   
–ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

/10.แผนผัง... 
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10. แผนผันและขั้นตอนการให้บริการ 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

รับร้องทุกข์ /รับเรื่องร้องเรียน 

 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2. ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์/เครือข่าย
ออนไลน์ 

3. ตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น  

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

ด าเนินการ 

แจ้งผลให้ ผู้ร้องเรียน
ทราบ ภายใน ๑๕ วัน 

 

แต่งตั้ง คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงฯ 

แจ้งผลการด าเนินงาน               
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน 

สิ้นสุดการด าเนินงาน
รายงานผลกาด าเนินงาน 

ให้ผู้บริหารทราบ 

ยุติ ไม่ยุต ิ
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๑1. การบันทึกข้อร้องเรียน  

กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลย
ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ ขอให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่อง เอกสารประกอบการ
ร้องเรียน เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 

๑๒.๑ รับเรื่องราวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหา
อ่ืนใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วท าการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

๑๒.๒ ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่
ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน 

๑๒.๓ ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลป่าแงะด าเนินการตามภารกิจที่
เกี่ยวข้อง และสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยค าหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ                  
เพ่ือประโยชน์ส าหรับการนั้นได้ 

๑๒.๔ กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ ส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามค าร้อง
บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูล รายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็น
รายกรณ ี

๑๒.๕ กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
เหนือกว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
สืบสวนเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 

๑๒.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

๑๒.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๓. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 

-ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจะได้แจ้ง                  
ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
๑4. แบบฟอร์ม 

-แบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

15. ระยะเวลาเปิดให้บริการส าหรับการติดต่อโดยตรง 

-วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30  

 
 
 

/16. สถานที่... 
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16. สถานที่/ช่องทางการร้องเรียน สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้หลายช่องทาง  

๑. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานเทศบาลต าบลป่าแงะ  
๒. โทรศัพท ์หรือเครือข่ายออนไลน์  

- โทรศัพท์ : 053 160 784 ต่อ 111  โทรสาร : 053 160 784 
- เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลป่าแงะ https://www.pangae.go.th/home/ 
- เฟสบุ๊ค www.facebook.com/เทศบาลต าบลป่าแงะ 

3.  ตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pangae.go.th/home/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

เขียนที่เทศบาลต าบลป่าแงะ 

วัน…..……….เดือน………………………………พ.ศ……..…..….. 

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลป่าแงะ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………… ………………………..…….อายุ…..…..………ปี                              
อยู่บ้านเลขท่ี…….……….หมู่ที่………..….บ้าน……….….…………………..ต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………. 

 ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน…….…..…………..ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน…….……..………..ฉบับ 
3. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน จ านวน…….………..……..ฉบับ  
 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
              (...........................................................) 

 
  
 
 
 
 


