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งานนติิการและศนูยด์ำรงธรรม 
เทศบาลตำบลสารภี 

 

 
 

 
งานนติิการ สำนกัปลัด 
เทศบาลตำบลสารภ ี 

อำเภอสารภ ีจังหวัดเชยีงใหม่ 



คำนำ 

  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของงานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบล
สารภีฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนของงานนิติการและ       
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสารภี ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนจนได้ข้ อยุติ ให้มีความรวดเร็ว      
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจำเป็นต้องมีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเขนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
งานนิติการเทศบาลตำบลสารภี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สารบญั 

เรือ่ง            หนา้ 
หลักการและเหตุผล          1 
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสารภี       1 
สถานที่ตั้ง           1 
หน้าที่ความรับผิดชอบ          1 
วัตถุประสงค์           1 
คำจำกัดความ           1 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน       3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          4 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ       4 
การบันทึกข้อร้องเรียน          4 
การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน    4 
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน         5 
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน       5 
มาตรฐานงาน           5 
แบบฟอร์ม           5 
จัดทำโดย           6 
ภาคผนวก 
 -ใบรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 -ใบรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 -ใบรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนกรณีร้องเรียนทางเว็บไซต์ ฯลฯ 
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1. หลกัการและเหตผุล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง       
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  ให้ เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ ดีของประชาชน              
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน      
เกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและ   
ได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ 

2. การจดัตั้งศนูย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสารภี 

  ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสารภี อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสารภี จัดตั้งเพ่ือเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

3. สถานทีต่ั้ง 
  ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี เลขที่ 156 หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ 

4. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

5. วตัถปุระสงค ์
  1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของงานนิติการและศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบล
สารภี มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  2. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการ   
ข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 

7. คำจำกัดความ 
  ผู้รับบริการ = ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
  ผู้มีส่วนได้เสีย = ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
       จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาล 

   ตำบลสารภี 
  การจัดการข้อร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องทุกข์/ 
         ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือ 
         ร้องขอข้อมูล 
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ผู้ร้องเรียน = ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสารภี  
   ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/ 
   การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

ช่องการการรับข้อร้องเรียน = ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง 
            ทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/FaceBook 
เจ้าหน้าที่ = เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ข้อร้องเรียน = แบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น 
   -ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
   -การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน 
   -การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
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8. แผนผงักระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์ 

กระบวนการจดัการเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                
 
 
                ยุติ                                 ไม่ยุต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี 

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์  
0-5310-3454 , 0-5332-5789 ต่อ 19 

4. ร้องเรียนทาง Face book เทศบาลตำบลสารภี  

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ยุติเรื่องแจ้งผูร้้องเรียน/ 
     ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุตแิจ้งเรื่องผูร้้องเรียน/ 
       ร้องทุกข์ทราบ 

       สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีตำบลสารภ/ีจังหวัดเชียงใหม ่
                       ทราบ 

      แจ้งผลให้นายกเทศมนตร/ี   
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสารภี 
          ทราบ (15 วัน) 
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9. ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
  9.1 จัดตั้งศูนย์/จัดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
  9.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
  9.3 แจ้งผู้ รับผิดชอบตามคำสั่ งเทศบาลตำบลสารภีทราบ เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงาน 

10. การรบัและตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนจากชอ่งทางตา่งๆ 

  ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ   
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

 

ชอ่งทาง ความถีใ่นการตรวจสอบ
ชอ่งทาง 

ระยะเวลาดำเนนิการ         
รบัขอ้รอ้งเรยีนเพือ่ประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ 
สำนักงาน/ศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาลตำบลสารภี 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1 วันทำการ - 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์     
เทศบาลตำบลสารภี  

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ - 

ร้องเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ - 

 
11. การบนัทึกขอ้รอ้งเรยีน 
  11.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ -สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ 
หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 
  11.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึก      
ข้อร้องเรียน 

12. การประสานหนว่ยงานเพือ่แก้ไขขอ้รอ้งเรียนและการแจ้งกลับผูร้อ้งเรยีน 

  - กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
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  - ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า
สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทำบันทึกข้อความเสนอไปยัง
ผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  - ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสารภี ให้ดำเนินการ
ประสาน แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  - ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความ    
ไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 

13. ตดิตามการแก้ไขขอ้รอ้งเรยีน 

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 5 วันทำการ เพ่ืองานนิติการ/เจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

14. การรายงานผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของหนว่ยงาน 

  -กรณีเป็นการร้องเรียนทั่วไป งานนิติการรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนให้
นายกเทศมนตรีตำบลสารภีทราบ 
  - กรณีเป็นการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสารภี เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯรวบรวมและ
รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจำสัปดาห์ รายงานให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ทราบทุกสัปดาห์ 
  - รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือนำมาวิเคราะห์การจัดการ
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 

15. มาตรฐานงาน 

  การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  - กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/
เว็บไซต์/โทรศัพท์/Face Book ให้ศูนย์ฯ ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ 

16. แบบฟอรม์ 

  - แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ 
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17. จดัทำโดย 

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5310-3454 , 0-5332-5789 ตอ่ 19 
  โทรสาร    0-5310-3454 , 0-5332-5789 ต่อ 16 
  เว็บไซต์    www.saraphi.go.th 
  Face Book   เทศบาลตำบลสารภี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 



แบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ เทศบาลตำบลสารภ ี
กรณรีอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสารภ ี
วันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................... 

เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน กรณี ……………………………………………………………………………………………………………  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสารภี  
  ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อายุ.................ป ี
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที.่.............หมู่ที.่............ตำบล............................อำเภอ............................จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย.์.............................หมายเลขโทรศัพท์......................................  

ขอร้องทุกข์ร้องเรียนต่อเทศบาลตำบลสารภี มีรายละเอียด ดังนี้............................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................                                                                                                                                                      
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
 

ลงชื่อ.................................................ผู้ยื่นคำร้อง 
       (................................................) 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้รับคำร้อง 
      (....................................................) 

     รบัเรือ่งเมือ่วนัที.่...............เดอืน....................................พ.ศ........................เวลา............. .................น. 

ความเหน็ของเจ้าหนา้ทีผู่ร้บัเรือ่ง     ความเหน็หวัหนา้สำนักปลดั 
..................................................................... ........   ………………………………………………….. 
.............................................................. ...............   ......................................................... 
                                                                                                                                                        
 ลงชื่อ...........................................................                             ลงชื่อ ................................................. 
       (..........................................................)   (..........................................................) 
 
ความเหน็/ขอ้สัง่การ ปลดัเทศบาลตำบลสารภี 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..                        
        
ลงชื่อ.........................................................          
       (......................................................) 
วันที่............................................................ 
 

ขอ้สั่งการ นายกเทศมนตรตีำบลสารภี 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

ลงชื่อ........................................................ 
      (.......................................................) 
วันที่............................................................ 



แบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ เทศบาลตำบลสารภ ี
กรณีการรอ้งเรยีนทางโทรศพัท ์ 

 
๑. วันที่ได้รับแจ้ง วันที่....................เดือน......................................พ.ศ...........................เวลา........................น. 
๒. ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว)......................................................โทรศัพท์............................................... 
    ทีอ่ยู่ เลขท่ี..............หมู่ที่.............ตำบล............................อำเภอ............................จังหวัด........... ...................                                                                                                                                                
๓. เรื่องทีข่อร้องเรียนร้องทุกข์ คือ 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    .................................................................................................................................. ....................................... 
    ....................................................................................... ..................................................................................     
4. รายละเอียดเพิ่มเติม 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    ........................................................................................................................................................................                                                                                                                              

 
     ลงชื่อ..................................................ผู้รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์      

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

     รบัเรือ่งเมือ่วนัที.่...............เดอืน....................................พ.ศ........................เวลา................. .............น. 

ความเหน็เจา้หนา้ทีผู่ร้บัเรือ่ง 
..................................................................... ........ 
.............................................................. ............... 
                                                                                                                                                        
 ลงชื่อ...........................................................                               
       (..........................................................) 

ความเหน็/ขอ้สัง่การ ปลดัเทศบาลตำบลสารภี 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..                        
        
ลงชื่อ.........................................................          
       (......................................................) 
วันที่............................................................ 
 

 
 
 
 
 

ขอ้สั่งการ นายกเทศมนตรตีำบลสารภี 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

ลงชื่อ........................................................ 
      (.......................................................) 
วันที่............................................................ 

       ความเหน็หวัหนา้สำนกัปลดั 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

ลงชื่อ........................................................ 
      (.......................................................) 
 



แบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทกุข์ เทศบาลตำบลสารภ ี
กรณีการรอ้งเรยีนทางเว็บไซต ์ตูร้บัฟังความคดิเหน็ และชอ่งทางอืน่ๆ 

๑. วิธีการร้องเรียน     เว็บไซต์     ตู้รับฟังความคิดเห็น    อ่ืนๆ.............................................................                                     
๒. วันที่ได้รับแจ้ง/รับทราบ วันที่.................เดือน..................................พ.ศ.....................เวลา.........................น. 
3. ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว)......................................................โทรศัพท์............................................... 
    ที่อยู่ เลขที่..............หมู่ที่.............ตำบล............................อำเภอ............................จังหวัด............. .................                                                                                                                                               
4. เรื่องที่ขอร้องเรียนร้องทุกข์ คือ 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    ......................................................................................................................................... ................................ 
    .............................................................................................. ...........................................................................    
4. รายละเอียดเพิ่มเติม 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    ........................................................... .............................................................................................................     
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับเรื่องร้องเรียน  
                (....................................................) 

     รบัเรือ่งเมือ่วนัที.่...............เดอืน....................................พ.ศ..................... ...เวลา..............................น. 

ความเหน็เจา้หนา้ทีผู่ร้บัเรือ่ง 
..................................................................... ........ 
.............................................................. ............... 
                                                                                                                                                        
 ลงชื่อ...........................................................                               
       (..........................................................) 
 
 
ความเหน็/ขอ้สัง่การ ปลดัเทศบาลตำบลสารภี 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..                        
        
ลงชื่อ.........................................................          
       (......................................................) 
วันที่....................................................... ..... 
 
 

ขอ้สั่งการ นายกเทศมนตรตีำบลสารภี 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

ลงชื่อ........................................................ 
      (.......................................................) 
วันที่............................................................ 

       ความเหน็หวัหนา้สำนกัปลดั 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

ลงชื่อ........................................................ 
      (.......................................................) 
 



แผนที ่: แผนผงับรเิวณทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ.................. ..ป ี
ที่อยู่/บริเวณท่ีได้รับความเดือดร้อน ตั้งอยู่เลขที่.........................หมู่ที่....................ตำบล..................................... 
อำเภอ........................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศเหนอื 

 

 


