
 
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

ศูนย์ด ารงธรรม 
 
 

ของ 
 
 

 
เทศบาลต าบลธาตุนาเวง 

อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
  
 



 ค ำน ำ  
 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  ของศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบล      
ธาตุนาเวงฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม
เทศบาลต าบลธาตุนาเวง ท้ังนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
 
 
 

ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลธาตุนาเวง 
 
 
 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

                      
หน้า 

 

หลักการและเหตุผล                   ๑         
การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลธาตุนาเวง                                               ๑ 
สถานท่ีตั้ง                                                                                                   ๑ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ                                                                                     ๑   
วัตถุประสงค์                                                                                                ๑                      
ค าจ ากัดความ                             ๒ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์        ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน            ๔ 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ        ๔ 
การบันทึกข้อร้องเรียน            ๔ 
การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน     ๕ 
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน           ๕ 
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน        ๕ 
มาตรฐานงาน             ๕ 
แบบฟอร์ม              ๖ 
จัดท าโดย              ๖ 

ภาคผนวก  

- หนังสือรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 
 

 
 
 

 
 



๑. หลักกำรและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 

๒๕๔๖ ได้ ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดี
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่
มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอ  

 
๒. กำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมเทศบำลต ำบลธำตุนำเวง 

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับ
จังหวัดและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ด ารง
ธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด เพื่อ
เป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับเร่ืองปัญหาความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

 
๓. สถำนที่ตั้ง  

ตั้งอยู ่ณ ส านักงานเทศบาลต าบลธาตุนาเวง ถนน นาเวง – นาค า  
ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 
๔. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

เป็นศูนย์กลางในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา
รับเร่ืองปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  
 
๕. วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบล -
ธาตุนาเวง  มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียนท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
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๖. ค ำจ ำกัดควำม  
ผู้รับบริการ = ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ 

ทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลธาตุนาเวง 
การจัดการข้อร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเร่ือง ข้อ 

ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล  
ผู้ร้องเรียน = ประชาชนท่ัวไป / ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อยังศูนย์ด ารงธรรม 

เทศบาลต าบลธาตุนาเวงผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้
ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การร้องขอข้อมูล  

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน = ช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการรับเร่ืองร้องเรียน เช่น ติดต่อ 
ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ (ศูนย์รับฟังปัญหา)  

เจ้าหน้าท่ี = เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
ข้อร้องเรียน = แบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น 

- ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สอบถามหรือร้องขอข้อมูล  
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน  
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
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๗. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ เทศบาลต าบลธาตุนาเวง 
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลธาตุนาเวง www.thatnaweng.co.th 
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๗๔-๓๗๕๑ 

   ๔. สายด่วนนายกเทศมนตรี ๐๘๕-๖๐๙๑๕๘๔ 
 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

 
รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 
แจ้งให้ศูนย์ค ารงธรรมเทศบาลต าบลธาตุนาเวงทราบ (ภายใน ๑๕ วัน) 

 
 
 
                                   
                                ยุติ                                               ไม่ยุติ 
 
 
ยุติเร่ืองแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ              ยุติเร่ืองแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 
 
                                                             ประสานขอความร่วมมือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
                                                                              เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
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๘. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
    กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน  

๘.๑ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน)   
๘.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
๘.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าส่ังเทศบาลต าบลธาตุนาเวงทราบเพ่ือความ สะดวกใน 

การประสานงาน  
 

๙. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำงๆ  

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

 

ช่องทำง  ควำมถี่ในกำร 
ตรวจสอบช่องทำง  

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
รับข้อร้องเรียน เพื่อ 
ประสำนหำทำงแก้ไข  

หมำยเหตุ  

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ด ารง
ธรรมเทศบาลต าบลธาตุนาเวง 

ทุกครั้งท่ีมีผู้
ร้องเรียน  

ภายใน ๑ วันท าการ  -  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ เทศบาล 
www.thatnaweng.co.th  

ทุกวัน  ภายใน ๑ วันท าการ  -  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร 
๐-๔๒๗๔-๓๗๕๑ 

ทุกวัน  ภายใน ๑ วันท าการ  -  

สายด่วนนายกเทศมนตรี 
๐๘๕-๖๐๙๑๕๘๔ 
 

ทุกวัน  ภายใน ๑ วันท าการ   
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๑๐. กำรบันทึกข้อร้องเรียน  
๑๑.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล  

ผู้ร้องเรียน ท่ีอยู ่หมายเลขติดต่อกลับ เร่ืองร้องเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ  
๑๑.๒ ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ี ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุด 

บันทึกข้อร้องเรียน 

๑๑. กำรประสำนหน่วยงำนเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและกำรแจ้งกลับผู้ร้องเรียน  
- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าท่ี 

ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
- ข้อร้องเรียน ท่ีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น 

ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดท าบันทึก
ข้อความ เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลธาตุนาเวงให้
ด าเนินการประสานแจ้งหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

- ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียน 
ความไม่ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
สั่งการไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 
 
๑๒. ติดตำมกำรแก้ไขข้อร้องเรียน  

ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป  
๑๓. กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำนให้ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดทรำบ  

- รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าเดือน รายงานให้ศูนย์ 
ด ารงธรรมจังหวัดสกลทราบ (กรณีร้องเรียนผ่านทางศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัด) 

- รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากส้ินปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
องค์กรต่อไป  
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๑๔. มำตรฐำนงำน  
      กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

- กรณีได้รับเร่ืองร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง / 
จดหมาย/ เว็บไซต์ /โทรศัพท์/สายด่วนผู้บริหาร ให้ศูนย์ฯ ด าเนินการตรวจสอบและ พิจารณาส่ง
เร่ืองต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ  
๑๕. แบบฟอร์ม  

- แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเร่ืองราวร้องทุกข์  

๑๖. จัดท ำโดย  
ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลธาตุนาเวง ส านักงานเทศบาลต าบลธาตุนาเวง  

อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๔-๓๗๕๑ เว็ปไซต์ www.thatnaweng.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตัวอย่ำงหนังสือรับแจ้งเรื่อง ร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

                                                                        วันที่..........เดือน ...............................พ.ศ. 25……. 
เรื่อง ..................................................................................  

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลธาตุนาเวง 

         ด้วยข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล) .................................................................... .................อายุ.............ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่...........ต าบล.........................อ าเภอ.........................จังหวัด...................................... 
 

ต้องการ ร้องเรียน / ร้องทุกข์/ ต้องการให้แก้ไขและด าเนินการ ดังนี้  
.............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................ .. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................ .. 
............................................................................................................................. .................................................. 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย  คือ 
 1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน..................ฉบับ 
 2.  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ านวน.................ฉบับ 
 3.  บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน จ านวน.................ราย 

4.  เอกสารอ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

             (ลงชื่อ).....................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
                                                        (……................................................) 
            โทรศัพท์................................................... 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ 

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

................................................................................ ................................................................... ............................ 
      ลงชื่อ       

                 (                                     )  
                   เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

  วันที่…………….เดอืน ...........................พ.ศ. 25………… 
 


