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คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน�
เทศบาลตําบลจุน 



 
คํานํา 

 
 

เทศบาลตําบลจุนในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีอํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  และ มาตรา 50 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบล และอาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  เพื่อ
ให้บริการประชาชนในด้านของการอํานวยความสะดวก  และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อปท. ให้ประชาชน
รับทราบ เกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของเทศบาลตําบลจุนเพื่อที่ปวงชนชาวไทยสามารถตรวจสอบ เสนอแนะ 
การดําเนินงาน รวมถึงการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวกับข้อร้องเรียน ขั้นตอนการดําเนินงานข้อร้องเรียน 
ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตําบลจุนได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์การทํางาน
จริง ต้ังแต่เริ่มต้นจนได้ข้อยุตินําแนวคิด/ขั้นตอน สําคัญในการปฏิบัติงานข้อร้องเรียน เพื่อให้การบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทําคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อกําหนด
ทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินงานและจัดระบบในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคต่อไป 

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ได้รวบรวมขั้นตอน/แนวทาง/ตัวอย่างการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน 
รวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลจุนและคําสั่งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาล
ตําบลจุน 
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บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

การร้องเรียนของประชาชน เป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบว่าการบริหาร
ราชการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด เทศบาลตําบลจุนได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับ
เรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการ
ทํางานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองความต้องของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดในสังคมและ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และการเมือง
มากข้ึน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นําไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ การแสวงหา
ผลประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น การละเลยกฎ ระเบียบ มติของคณะสงฆ์ โดยไม่คํานึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เกิดปัญหาความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีการ
ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น 

เทศบาลตําบลจุนในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพัฒนาตําบลจุน เพื่อบําบัดทุกข์
บํารุงสุข ให้แก่ประชาชนภายในตําบล  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในการรับทราบความคิดเห็น
คําแนะนํา ภารกิจ บทบาทหน้าที่ โครงการต่างๆ ให้บริการข้อมูล การค้นคว้า และการบริการ รวมถึงการรับข้อ
ร้องเรียน เกี่ยวกับงานของเทศบาลตําบลจุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของ
ประชาชน  

การจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตําบลจุนดําเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและ
การร้องเรียน (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ , มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๙) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

๑.๑ วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้รับบริการ ได้ทราบถึงกระบวนการจัดการ

ข้อร้องเรียน หลักเกณฑ์ต่างๆในการร้องเรียน  
๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นหรือ

เสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขการ
ดําเนินงานต่อไป  

๓. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 

๑.๒ ขอบเขต 

  ๑.๒.๑ ช่องทางการร้องเรียน  
   เทศบาลตําบลจุนได้กําหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

๑.๒.๑ การจัดการข้อร้องเรียน  
เทศบาลตําบลจุนได้กําหนดขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน และการจัดทํามาตรฐาน

การจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 
- ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือหน่วยงานที่ส่งข้อร้องเรียนมาเทศบาล 

ตําบลจุน 
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบวิเคราะห์ข้อร้องเรียน  
- เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
- ส่งข้อร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง  
- ติดตามประเมินผล และการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- หาแนวทางแก้ไข ยุติข้อร้องเรียน 

 
๑.๓ ประโยชนท์ี่ได้รบั 
 

๑. เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลข้อ
ร้องเรียนของประชาชนอย่ามีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 
 

 

 

 
 
 

 



-๓- 
 

๑.๔ คาํจํากดัความ 
 

            ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่มาปรึกษา/ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่วนราชการหรือ
องค์กรเอกชนที่ส่งข้อร้องเรียน 
 

           ข้อร้องเรียน หมายความว่า เรื่องที่มีผู้เสนอร้องเรียนมา แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
๑. การปฏิบัติหน้าที่/ละเว้น/ละเลย ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลจุน 
๒. การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ ที่ผู้บังคับบัญชาได้
มอบหมายให้รับผิดชอบการดําเนินการจัดการและประสานงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ทุกหน่วยงานของเทศบาล
ตําบลจุน 

 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตําบลจุน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายถึง หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบในการดําเนินการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน 

การตอบสนอง หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนําเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการระยะแรก ภายในเวลา ๑๕ วันทําการ 
ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือ ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อได้ ของผู้ร้องเรียน จะ
พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การสอบสวน
ข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี  การนําไปแก้ไขปัญหาการดําเนินงานหรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
ภายในเวลา ๑๕ วัน และนําลงเว็บไซต์ chun.go.th 

 

  การดําเนินการ หมายความว่า การติดตามเรื่องร้องเรียนแต่ละขั้นตอน 
 

การตดิตามประเมินผล หมายความว่า   
๑. การติดตามเรื่องร้องเรียน  
๒. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการแจ้งเตือน  
๓. การประเมินผลจัดการข้อร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
๑.๕ บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงาน  

ขั้นตอน 

๑. รับเรื่องร้องเรียน ทุกช่องทาง  

๒. วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน  

๓. เสนอข้อร้องเรียนแก่นายกเทศมนตรี / คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ 

๔. รายงานข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อนายกเทศมนตรี 

๕. ติดตามทุกระยะ เพื่อหาข้อยุติและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๖. รายงานสถิติข้อร้องเรียนแก่ผู้บริหารทราบทุกไตรมาสและสิ้นปีงบประมาณ 

 
บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของเจา้หนา้ที่และเจ้าหนา้ทีป่ระจําศูนยฯ์  
หน่วยงาน/เจา้หนา้ที ่ ขั้นตอน 
เจ้าหน้าทีป่ระจํา
ศูนย์ฯ 

๑. ให้คําปรึกษา แนะนําข้อร้องเรียนให้แก่ผู้รับบริการ 

๒. การติดตามเรื่องร้องเรียนการแจ้งเตือน 

๓. แจ้งผู้ร้องเรียน ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

๔. รายงานข้อเท็จจริง พร้อมข้อเสนอแนะ/ความเห็นที่ได้จากการตรวจสอบ  

    ข้อเท็จจริง ทุกช่องทางทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง 

๕. รวบรวมสถิติ ข้อมูล รายงานทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

 
๑.๖ การประชาสัมพนัธ์เรื่องการจดัการขอ้ร้องเรียน ดําเนินการดังนี้ 
 

๑. จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ในอาคารเทศบาลตําบลจุน 
๒. จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน 
๓. ใช้สื่อ/เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (chun.go.th)  

 
แผนการประชาสัมพนัธ ์
ลําดบั กิจกรรม เนื้อหา สถานที ่

๑ จัดทําบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

๑. แผนภูม ิขัน้ตอน/กระบวน การจัดการข้อ
ร้องเรียน 
๒. ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

-เทศบาลตําบลจุน 
 

๒ จัดพิมพ์แผ่นผบั ๑. ช่องทางการรับข้อร้องเรียน  
๒. ประโยชน์ที่ได้รับ 
๓. แผนภูม ิขัน้ตอน/กระบวน การจัดการข้อ
ร้องเรียน 

-กํ า นั น / ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น ทุ ก
หมู่บ้าน 
 

3 สื่อ/เว็บไซต์ -ช่องทางการรับข้อร้องเรียน -เ ว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารฯ
และเทศบาลตําบลจุน 

 



บทที่ ๒  
กระบวนการจดัการข้อร้องเรียน 

 

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดําเนินการจัดการข้อร้องเรียน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
จัดการข้อร้องเรียน เทศบาลตําบลจุนโดยผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. เทศบาลตําบลจุนดงันี ้

  1.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ  ที่สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลจุน เทศบาลตําบลจุน เลขที่ ๒๗๐
หมู่ที่ 1 ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

2. ร้องเรียนทางจดหมาย  ที่ทําการเทศบาลตําบลจุน เลขที่ ๒๗๐หมู่ที่ 1 ตําบลจุน อําเภอจุน 
จังหวัดพะเยา 56150  
        3. ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท ์ ๐ ๕๔๔๒ ๑๔๑๐ 
  4. ร้องเรียนทางสายด่วน  สายตรง ผ่านหมายเลขโทรศพัท์  

* นายสุภชัย ศนูย์กลาง (นายกเทศมนตรี) สายตรง ๐๘ ๙๗๐๐ ๘๑๙๖ 
* นายสมพร ถาวรวงศ์  (ปลัดเทศบาล) สายตรง ๐๖ ๓๑๙๒ ๙๔๖๕ 
* นายศิลป์ สรอ้ยสังวาลย์ (นิติกร) สายตรง ๐๖ ๑๗๙๘ ๐๘๖๑ 

           6. ร้องเรียน ผา่น  chun.go.th 
           7. ร้องเรียนผ่าน  e-mail address : tambonjun@gmail.com 
 
รายละเอียดของขั้นตอนการปฏบิตังิาน 
  ๑. การแตง่ตั้งผู้รบัผดิชอบจดัการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
    ๑.๑ กําหนดสถานที่จัดต้ังศูนย์ / จุดรับข้อรอ้งเรียนของหน่วยงาน  
  ๑.๒ กําหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
  ๑.๓ พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อ
ร้องเรียนของหน่วยงาน 
  ๑.๔ จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งให้
บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
  ๑.๕ ใหแ้จ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ฯ เพื่อประสานงาน 
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๒. การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางตา่ง ๆ 

     เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รบัข้อร้องเรียน เพื่อประสาน

หาทางแก้ไข 

ระยะเวลาในการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน 

โทรศัพท์/ Call Center ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ดัง ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๕ วันทําการ 
ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ฯ  
ณ ศูนย์ / จุดรบัข้อ
ร้องเรียนของหน่วยงาน 

ทุกครั้งที่มีผูร้้องเรียน ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๕ วันทําการ 

หนังสือ / จดหมาย/ Fax ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน ๗ วัน (นับจากวันที่งานสาร
บรรณของหน่วยงานลงเลขรับหนังสือ / 
จดหมาย) 

ภายใน ๑๕ วันทําการ 

เว็บบอร์ด/E-MAIL ของ
หน่วยงาน 

ทุกวันทําการ (เช้า – บ่าย) ภายใน ๗ วัน ภายใน ๑๕ วันทําการ 

อื่นๆ เช่น กล่องรับข้อ
ร้องเรียน / กล่องแสดงความ
คิดเห็น 

ทุกวัน (ช่วงเวลา แล้วแต่
ความเหมาะสม) 

ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๕ วันทําการ 

หมายเหตุ ได้ดําเนินการตอบข้อร้องเรียนเป็นระยะ จนกว่าจะยุติเรื่อง/เป็นที่พอใจ และกรณีไม่ทราบชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน ให้นํา
ผลการดําเนินการตอบผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ  

 

๓. การบนัทกึข้อร้องเรียน 
๓.๑ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าทีฯ่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มช่องทางต่างๆ

ตามข้อร้องเรียน   
๓.๒ การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนของเทศบาลตําบลจุน(โทรศัพท์/ Call Center) ควร

ถามช่ือ-สกุล หมายเลขติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน และป้องกันการกลั่นแกลง้ รวมทั้งเป็น
ประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการดําเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงกลับแก่ผู้ร้องเรียน 

๔. การวิเคราะห์ระดบัข้อร้องเรียน 
  พิจารณาจําแนกระดับข้อร้องเรียน ดังนี้ 

• ข้อร้องเรียนระดับข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คําชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล กล่าวคือ      
ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้อง
ขอข้อมูลของเทศบาลตําบลจุนเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อคิดเห็น 
หรือตอบคําถามได้เลย 

• ข้อร้องเรียนระดับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กระทบต่อสังคมและประเทศชาติ กล่าวคือ ผู้ 
ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ต้องเสนอผู้บริหารทราบโดยด่วน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาแนวทางแก้ไข/ยุติเรื่อง 

• ข้อร้องเรียนระดับนอกเหนืออํานาจเทศบาลตําบลจุนกล่าวคือ ผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่อยู่ 
นอกเหนือบทบาทอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลจุนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/แนะนําผู้ร้องเรียนดําเนินการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๕. การแจง้กลบัผู้ร้องเรียน  
  ๕.๑ กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่ ต้องดําเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วันทําการ 

  ๕.๒ กรณีไมท่ราบชื่อ/ที่อยู่ ต้องดําเนินการ(บันทึก,ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ) ภายใน ๑๕ วันทําการ 
และลงเว็บไซต์ 
  ๕.๓ กรณียังไม่ยุติเรื่อง ต้องมีการติดตามผลการดําเนินการเป็นระยะ และแจ้งผู้ร้องเรียนเป็น
ระยะ จนได้ข้อยุติเรื่อง/แนวทางการแก้ไข 

 

6. ตดิตามประเมินผลและรายงาน 

  - หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบเอง ต้องรายงาน/ความคืบหน้า เป็นระยะ จนยุติ
เรื่องหรือหาแนวทางการแก้ไขเรียบร้อยแลว้ 

7.  การรายงานผลการจดัการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

- หน่วยงาน/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เทศบาลตําบลจุน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอ
ผู้บริหารทุกไตรมาสและสิ้นปีงบประมาณ  

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ ๑  

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกช่องทาง  เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/รับผิดชอบ 
ลงทะเบียนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ทะเบียนรับ-ส่ง และวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนที่รับ 

ขั้นตอนที่ ๒  

เจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหารทราบและพิจารณา มอบหมายแก่หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ ๓  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/รับเรื่องร้องเรียน แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วันทําการ (ได้รับเรื่องร้องเรียนและ
ได้ประสานหน่วยงาน/และตรวจสอบข้อเท็จจริง) กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่ชัดเจน หากไม่ทราบชื่อ/ที่อยู่ชัดเจน ให้
ดําเนินการ ภายใน ๑๕ วัน 

ขั้นตอนที่ ๔  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๕  

หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งผลการดําเนินการสรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผู้บริหารทราบและศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารทราบ เพื่อรวบรวมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ ๖  

• ยุตเิรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน  
• ไม่ยุติ   ติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ (กรณทีราบชื่อ/ที่อยู่) 
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มาตรฐานงาน 
มาตรฐานด้านระยะเวลา (การดําเนินงาน) 

 แล้วแต่ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย (โดยมีการติดตามเป็นระยะ จนหาทางแก้ไข/ยุติเรื่อง) 
มาตรฐานด้านคุณภาพ 
• ดําเนินกิจกรรมตามแผน และกําหนดการที่วางไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลา 
• สามารถตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนภายในระยะเวลา และความจําเป็นสําคัญเร่งด่วน มีความรวดเร็ว 

เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

การตดิตามและประเมินผล 
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนทุกไตรมาส 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผงัการปฏิบัติงาน 
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-๑๔- 
 

 
 

๑. ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรยีน/
ข้อเสนอแนะจากผู้ร้อง และวิเคราะหเ์รื่อง

เพื่อแยกประเภท 

๒. บันทึกรายงานเสนอ นายกเทศมนตร ี
ทราบและพิจารณา มอบหมายแก่

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบรบัเรื่องร้องเรียน/คณะทาํงานรับ
เรื่องร้องเรียน และแจ้งผู้ร้อง 

๕. บันทึกรายงานผลการดําเนนิงาน 
เสนอผูบ้ริหารทราบและศนูย์ข้อมูล

ข่าวสารฯ ทราบ 

๖. กรณียุติเรือ่ง แจ้งผลใหผู้้ร้อง
ทราบ กรณทีีท่ราบชื่อ/ที่อยู่ 

 

๔. ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ/ประสานและดําเนนิการ/หา
แนวทางแก้ไขและแจ้งผู้ร้อง 

ภายใน ๑๕ วันทําการ กรณทีราบชื่อ/ที่อยู่ชัดเจน  
ถ้าหากไม่ทราบชื่อ/ที่อยู่ ใหดํ้าเนนิการ ภายใน ๑๕ วัน 

 

กรณียังไม่ยุติเรื่อง ให้ติดตามผล
การดําเนินงานเปน็ระยะและแจ้ง
ผลให้ผูร้้องทราบเป็นระยะ กรณีที่

ทราบชื่อ/ที่อยู่ 
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บทที่ 3 
แบบรายงาน 

 
การรายงานผลการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียน โดยผ่านระบบฯ สามารถรายงานผลได้ตามหัวข้อ 
ดังต่อไปนี้  
 ๑. รายงานสรุปจํานวนข้อร้องเรียนในแต่ละปีงบประมาณ  
 2. รายงานสรุปจํานวนข้อร้องเรียน จําแนกตามไตรมาส 
  

แบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียนขึ้นอยู่กับหน่วยงาน   รายงานแก่ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 

ลําดบัที ่ เดือน จํานวนเรื่อง อยู่ระหว่างการ
ดําเนนิงาน 

ยุตเิรื่อง หมายเหต ุ

๑ มกราคม 1 0 1  
๒ กุมภาพนัธ ์ ๓ 0 3  
๓ มีนาคม 2 0 2  
๔ เมษายน ๒ 0 2  
๕ พฤษภาคม 3 1 ๒  
๖ มิถุนายน 3 ๓ 0  
... ..........     

รวม  14 4 10 .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง)รายงานผลการดําเนินงาน 
ทุก ๓ , ๖ , ๙ , ๑๒ เดือน 
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บทที่  4 

แบบฟอร์ม 
แบบฟอร์มกรณีผู้ร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองโดยมหีนังสือ  

แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน สําหรับเจ้าหน้าที่ฯ บันทึกขอ้มูลการรับข้อร้องเรียนเป็นประจําทุกวัน  
 

 
 
 
 

แบบคําร้องทั่วไป 
                                                     สํานักงานเทศบาลตําบลจุน 

           อําเภอจุน    จังหวัดพะเยา  ๕๖๑๕๐ 
 

              วันที่.............เดือน..........................พ.ศ............... 
เรื่อง ............................................................... 
เรียน      นายกเทศมนตรีตําบลจุน 
      ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................อายุ.....................ปี 
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่.....................ตําบล.............................อําเภอ........................จังหวัด......................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้........................................................ขอยื่นคําร้องต่อนายกเทศมนตรีตําบลจุน 
ดังต่อไปนี้ 
      ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 

 
           ( .................................................) 

              ผู้ย่ืนคําร้อง 
 
 
 
 
 

 
 

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์ม กรณีผู้ร้องเรียน 
ติดต่อด้วยตนเอง 
โดยมหีนังสอื  
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แบบฟอร์มกรณีผู้ร้อง ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์/ 

แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน สําหรับเจ้าหน้าที่ฯ บันทึกขอ้มูลการรับข้อร้องเรียนเป็นประจําทุกวัน  
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์ม กรณีผู้ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  
 



-๑๓- 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เทศบาลตําบลจุน 

ช่องทางการร้องเรียน 
 

 ณ  ที่ทําการเทศบาลตําบลจุน เลขที่ ๒๗๐ หมูท่ี่ 1 ตําบลจุน อําเภอจุน 
จังหวัดพะเยา 56150   ๕๖๑๕๐ 
 chun.go.th 
 ผ่านทางโทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๒ ๑๔๑๐ 

       
        
 
 
 

] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


