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ค าน า 

 
                 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน         ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ทั้งนี้
การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 

.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

สารบัญ 
เรื่อง                                                                                                    หน้า 
 
หลักการและเหตุผล                                                                                        ๑ 
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน                                                             ๑ 
สถานที่ตั้ง                                                                                                    ๑ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                     ๑  
วัตถุประสงค์                                                                                                 ๑ 
ค าจ ากัดความ                                                                                               ๑ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                                                    ๒ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                     ๓ 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ                                                  ๓ 
การบันทึกข้อร้องเรียน                                                                                    ๔                     
การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน                         ๔ 
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน                                                                            ๔ 
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน                                                ๔ 
มาตรฐานงาน                                                                                              ๔ 
แบบฟอร์ม                                                                                                 ๕ 
ภาคผนวก                                                                                                  
- ใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์/ทางโทรศัพท์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ๑. หลักการและเหตุผล 

 

                  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

                  การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้อง
ทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถน าไปด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว  โดยทุกๆ เรื่องจะได้มีการติดตาม  มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพ่ือเป็นการป้องกัน
ปัญหา  ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี  ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
บริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จึงต้องก าหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่าง
เคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
 

      ๒. สถานที่ตั้ง 
 

              ตั้งอยู่  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 

      ๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

              เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับ 
เรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 
 

      ๔. วัตถุประสงค์ 
 

          ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนของศูนย์ฯ   มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
           ๒.เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ 
ข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 

      ๕. ค าจ ากัดความ 
             ผู้รับบริการ               = ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
             ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       = ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ 
                                            ทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชนเขต 
                                            เทศบาลต าบลวาริชภมูิ 
             การจัดการข้อร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน 
                                            ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
             ผู้ร้องเรียน                = ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรี่องราวร้องทุกข์ 
                                            ร้องเรียนเรื่องต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ 
                                            ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 



 
 

-๒- 
 

             ช่องทางการรับข้อ       = ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง 
                                             ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์ 
             เจ้าหน้าที ่                = เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
             ข้อร้องเรียน              = แบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น 
                                              - ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
                                              - การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน 
                                              - การรอ้งเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
                                              -กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
                                              -กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
                                              -ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
                                              - ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 
                                              - กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
                                              -เรื่องท่ีร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้าง 
                                               กระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน 
                                              -การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน เทศบาลต้องสามารถติดต่อกลับไปยัง 
                                               ผู้ใช้บริการได้ เพ่ือยืนยันว่า มีตัวตนจริง 
 

๖.   แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

                                                                              ๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
   

      รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                                     ๒. ร้องเรียนผ่านเวปไซต์ 
                                                                              เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
      ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ                                   www.waritcity.go.th 
      ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                                                                                                                
                                                                                           ๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
                                                                                            ๐๔๒-๗๘๑๑๓๓ ต่อ๑๐๑ 
  ยุติ                                    ไม่ยุติ                                             
                                                                                             ๔.ร้องเรียนทางFacebook 
ยุติเรื่องแจ้ง                  ไม่ยุติเรื่องแจ้ง                                           /Line กลุ่มร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ผู้ร้องเรียน                     ผูร้้องเรียน 
ผู้ร้องทุกข์ทราบ         แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ 
 
 
 
     สิ้นสุดการด าเนินงานรายงานผล 



     ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

-๓- 
 

๙ .ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
       ๙.๑ จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
       ๙.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ   
       ๙.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งเทศบาลต าบลวาริชภูมิทราบ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 
 

๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
              ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้. 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพ่ือ
ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องทุกข์ร้องเรียนด้วย 
ตนเอง ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน  ๑๕  วัน  

ร้องเรียนผ่านเวปไซด์
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

ทุกวัน ภายใน  ๑๕  วัน  

ร้องทุกข์ร้องเรียนทาง
จดหมาย 

ทุกวัน ภายใน  ๑๕  วัน  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐๔๒-๗๘๑๑๓๓ ต่อ
๑๐๑ 

ทุกวัน ภายใน  ๑๕  วัน  

 

หมายเหตุ –เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
 

               ๑.  ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  หรือไม่ระบุชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 
               ๒.  ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบัตร
สนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได้ 
               ๓.  ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นก าหนดระยะเวลา   นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ร้องเรียน 
 
 
 
 



 
 

-๔- 
 
 

๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 

        ๑๑.๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้รอ้งเรียน 
                 ที่อยู่ หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 
        ๑๑.๒  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 

 

๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
        - กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่ 
          เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
        - ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า 
          สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความ 
          เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่ 
          เกี่ยวข้อง 
        - ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบของเทศบาล ให้ด าเนินการประสาน แจ้งหน่วยงาน             
          ภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
        - ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่ 
          โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไป 
          ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 
        - ข้อร้องเรียนที่เป็นผลกระทบต่อประชาชน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม เหตุร าคาญ ฯลฯ 
 

๑๓. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
 

            ให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕  วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ 
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
 

๑๔. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

      - รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนต่อผู้บริหาร 
      - รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากมีการตรวจข้อเท็จริง  เพ่ือน ามาวิเคราะห์การบริหาร 
จัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
องค์กรต่อไป 
 

๑๕. มาตรฐานงาน 
การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

     - กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง /จดหมาย/ 
เว็บไซต์ /โทรศัพท์/ FaceBook/ Line ให้เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด าเนินการตรวจสอบและ 
พิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน  
๑๕  วันท าการ 



 
 

-๕- 
 
๑๖. แบบฟอร์ม 
 

- แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ 
 
๑๗. จัดท าโดย 
 

       -ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 

เบอร์โทรศัพท์  
• เบอร์โทรศัพท ์๐๔๒-๗๘๑๑๓๓ ต่อ ๑๐๑ 
• เบอร์โทรสาร ๐๔๒-๗๘๑๑๘๙/๐๔๒-๗๘๑๑๘๙ 
• เว็บไซต์ www.waritcity.go.th 
• FaceBook  ส านักงานเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
บันทึกค าร้องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 

                                                                   เขยีนที่....................................................................... 

                                                              วันที่................เดือน...........................พ.ศ............................ 

เรื่อง ......................................................................... 

เรียน ......................................................................... 

                   ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................... . 

อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที่.......................ต าบล.........................................อ าเภอ ................................. 

จังหวัด..........................................โทรศัพท์.................................................................... .มีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
คือ  ................................................................ ................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

................................................................................................................................ ....................................... 

........................................................................................... ........................................................................... 

มีความประสงค์จะให้........................................................................................................... ....................... 

............................................................................................................................................................ ......... 

......................................................................................................................... .......................................... 

สถานที่...................................................................................................................... ................................. 

..................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ..................................... 

ขอแสดงความนับถือ 

                 

(                                         ) 

ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 



 

 
ใบแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

บันทึกค าร้องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
                                                                   เขียนที่..................................................................... 
                                                              วันท่ี................เดือน...........................พ.ศ............................ 
เรื่อง ......................................................................... 
เรียน ......................................................................... 
                   ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที.่......................ต าบล.........................................อ าเภอ................................. 
จังหวัด..........................................โทรศัพท์.....................................................................มเีรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนคือ  
................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
มีความประสงค์จะให้.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สถานท่ี....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

ขอแสดงความนับถือ 
                 

(                                         ) 
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรยีน 

งานบริหารงานบุคคล/คู่มือร้องทุกข/์ร้องเรียน 

 


