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คู่มือการปฏบิัติงาน 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์

เทศบาลต าบลบ้านแป้น 
อ าเภอเมือง   จังหวัดล าพูน 
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ค ำน ำ 

 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบลบ้านแป้น ต าบลหนองหนาม  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน           
ร้องทุกข์  ท้ังนี้การจัดการเรื่องร้องเรียน/เรื่องร้องทุกข์ จ าเป็นต้องมีขั้นตอน กระบวนการและ
แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การบริหารระบบราชการ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์ ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนา  บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจน
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยความรวดเร็ว 
ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 

             ศูนย์รับเร่ืองรำวร้องทุกข์  เทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น 
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หลักกำรและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ .ศ.
2546  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดี
ของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

  ในการนี้  ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ เมื่อได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดนอกจากบุคคลใด  
โดยมีข้อมูลและสาระตามความสมควร ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องพิจารณา
ด าเนินการให้ลุล่วงไป  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว ประสบผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านแป้นจึงได้จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น  ซึ่งในกรณีการร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคลจะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็น
ความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน
จากการร้องเรียน 

สถำนที่ตั้ง 

 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านแป้น  ต าบลหนองหนาม อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา             
รับปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
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วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน  ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบล
บ้านแป้น มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อเรียนท่ี
ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียน 
(1) ส่วนรับเรื่อง เมื่อส่วนรับเรื่องได้รับเรื่อง ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนทุกช่องทาง ตลอด 24 
ชั่วโมง โดยเมื่อรับเรื่องแล้วจะด าเนินการ 
 (1.1) การรับเรื่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-573641 จะตอบข้อซักถาม บริการ
ข้อมูล ให้ค าปรึกษา โดยจะด าเนินการในทันที หรือหากเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้เวลาใน
การตรวจสอบ จะด าเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาแล้วแต่กรณ ี
 (1.2) จัดท าทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ทุกเรื่องและทุกช่องทาง รวบรวมเป็น
สถิติไว้ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติทุกระยะ 
 (1.3) รวบรวมเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อ ด าเนินงาน
ติดตามและประสานงาน 
  
(2) ส่วนติดตามและประสานงาน 
 (2.1) วิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 (2.2) จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
 (2.3) จ าแนกเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งให้ส่วนปฏิบัติการในพื้นท่ีหรือแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา 
 (2.4) เร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานและแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องทราบภายใน 
15 วัน 
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แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

กระบวนกำรจัดกำรเร่ืองรำวร้องทุกข์ 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

1.ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง 

2.ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทำงโทรศัพท์ 

หมำยเลข 0 53573 641 ต่อ 22 

3.ร้องทุกข์ทำงไปรษณีย์ 

ส่งเรื่องมำที่ ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลบ้ำนแป้น 123 ม.2                  

ต.หนองหนำม อ.เมือง จ.ล ำพูน  
รหัสไปรษณีย์ 51000 

 

4.ร้องเรียนทำงเวบไซต์ 

www.banphan.go.th 

 

5.ร้องเรียนทำงเฟสบุค 

www.facebook.com/เทศบำล
ต ำบลบ้ำนแป้น 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำสั่งกำร 

ด ำเนินกำร 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำร

แก้ไขได้หรืออยู่
นอกเหนือจำก
อ ำนำจหน้ำที่ 

สำมำรถ
ด ำเนินกำรไข

ได้ 

แจ้งผลให้              
ผู้ร้องเรียน/              

ร้องทุกข์ทรำบ
ภำยใน              
15 วัน 

แจ้งผลให้                   
ผู้ร้องเรียน/               

ร้องทุกข์ทรำบ
ภำยใน              
15 วัน 
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กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จำกช่องทำงต่ำงๆ 

 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีเข้ามายังหน่วยงาน
จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด  ดังนี้ 

ช่องทำง 
ควำมถี่ในกำร

ตรวจสอบช่องทำง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร
รับข้อร้องเรียน เพ่ือ
ประสำนหำทำงแก้ไข 

หมำยเหต ุ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง  
ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลต าบลบ้านแป้น 

ทุกครั้งท่ีมีผู้ร้องทุกข์ ภายใน 1 วันท าการ - 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ 
หมายเลข 0 53573 641 ต่อ 22 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ - 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ - 

ร้องเรียนทางเวบไซต์ 
www.banphan.go.th 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ - 

ร้องเรียนทางเฟสบุค 
www.facebook.com/เทศบาล
ต าบลบ้านแป้น 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ - 

 

 

 

 

 

 

http://www.banphan.go.th/
http://www.facebook.com/เทศบาลตำบลบ้านแป้น
http://www.facebook.com/เทศบาลตำบลบ้านแป้น
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กำรบันทึกข้อร้องเรียน 

            1.กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล  ท่ีอยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  และสถานท่ีเกิดเหตุ 

            2.ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ต้อง
บันทึกค าร้องลงแบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์ลงบนทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

กำรประสำนหน่วยงำนเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และกำรแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 

- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าท่ี             
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก้ผู้ร้องขอ 

- ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้กลิ่นเหม็น
รบกวน เป็นต้น  บันทึกค าร้องลงแบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งไปยัง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อเสนอผู้บริหารสั่งการ  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อร้องเรียน ท่ีไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแป้น ให้
ด าเนินการประสาน แจ้งหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ
ถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

- ข้อร้องเรียนท่ีส่งกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความ
ไม่โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้
ร้องเรียนต่อไป 

ติดตำมกำรแก้ไขเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า ให้เจ้าหน้าท่ีของ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 7 วัน และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภายใน 15 วัน 
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กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน 

- รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อเรียน/ร้องทุกข์ เป็นประจ าทุกเดือน 
- รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อน ามาวิเคราะห์การ

จัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข 
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป 

มำตรฐำนงำน 

            กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากช่องทางการร้องทุกข์ เช่น ร้องทุกข์ด้วยตนเอง/
จดหมาย/โทรศัพท์/เฟสบุค/เวบไซต์  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้ว เสร็จภายใน             
15 วัน 

จัดท ำโดย 

            ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลบ้านแป้น  ต าบลหนองหนาม  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน  

            เบอร์โทรศัพท์  0 53573 641 ต่อ 22 

            เบอร์โทรสาร   0 53573 162 

            เวบไซต์   www.banphan.go.th 

            เฟสบุค   www.facebook.com/เทศบาลต าบลบ้านแป้น 

 

 

 

 

 

 

http://www.banphan.go.th/
http://www.facebook.com/เทศบาลตำบลบ้านแป้น
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