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คํานํา
คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน จัดทําขึ้น เพื่อเปนกรอบ
หรื อแนวทางในการปฏิ บั ติงานดา นรั บเรื่ องร องเรีย นรองทุกข ผานศูน ยดํารงธรรม(ศูนยรับ เรื่องรองเรียน/รองทุกข )
ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึด
ประชาชนเป น ศู น ย กลาง เพื่อ ตอบสนองความต อ งการของประชาชน ให เ กิ ด ความผาสุ กและความเป น อยู ที่ดี ข อง
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ สม่ําเสมอ ทั้งนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการจําเปนตองมีขั้นตอน/กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน

ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน

สารบัญ
เรื่อง

หนา

บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
สถานที่ตั้ง
หนาที่ความรับผิดชอบ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ภาคผนวก
แบบคํารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง) (แบบคํารองเรียน ๑)
แบบคํารองเรียน/รองทุกข (โทรศัพท/LINE) (แบบคํารองเรียน ๒)
แบบแจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข (ตอบขอรองเรียน 1)
แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข (ตอบขอรองเรียน 2)
แบบบันทึกขอความรายงานผลการดําเนินการ
การกรอกขอมูลรองเรียนผานเว็บไซตของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
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๔
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๗
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๑
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการมุ ง ให เ กิ ด ประโยชน สุ ข แก ป ระชาชน โดยยึ ด ประชาชนเป น ศู น ย ก ลาง
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปนมีการ
ปรับปรุงภารกิจ ใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรั บการอํานวยความสะดวกและไดรั บการตอบสนองความ
ตองการและมีการประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ
จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานของศูนยดํารงธรรม(ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข) ของเทศบาลตําบล
เวียงเชียงแสนเพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
1. เพื่อใหเจาหนาที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราว
รองเรียน รองทุกข หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของ เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน มีขั้นตอน/กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่ อ เผยแพร ใ ห กั บ ผู รั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ของเทศบาลตํ า บลเวี ย งเชี ย งแสน ทราบ
กระบวนการ
๕. เพื่อใหมั่น ใจว าไดมีการปฏิบั ติตามขอกํ าหนด ระเบี ยบหลักเกณฑเ กี่ยวกับการจัดการ ขอรองเรีย น
ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 888 หมูที่ 3 ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราว/รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความ
ตองการ และขอเสนอแนะของประชาชนและประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข

๑. รองเรียนดวยตนเอง
๒. รองเรียนผานเว็บไซต ทต.เวียงเชียงแสน
ศูนยดํารงธรรม ทต.ชส.
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ประสานหนวยงาน/กอง ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง/แกไข

๓. รองเรียนทางโทรศัพท
๔. รองเรียนผานจดหมาย
๕. รองเรียนผานแอฟพลิเคชั่น Line

แจงผลใหศูนยดํารงธรรม ทต.ชส.
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ทต.เวียงเชียงแสน ทราบ (๓ วัน )

ยุติ

ยุติเรื่องแจงผูร องเรียน/
รองทุกขทราบ (๑๕ วัน )

ไมยุติ

ไมยุตแิ จงเรื่องผูร องเรียน/
รองทุกขทราบ (๑๕ วัน )

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผลให
ผูบริหารทองถิ่น ทราบ

ภาคผนวก

๓
(แบบคํารองเรียน ๑)
(ดวยตนเอง)

แบบคํารองเรียน/รองทุกข

ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
วันที่.............เดือน............................. พ.ศ. ............
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน
ขาพเจา...................................................... อายุ..............ป อยูบานเลขที่............... หมูท.ี่ .............
ตําบล.................................... อําเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท......................................
ถือบัตร........................................................................เลขที่...............................................................................................
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ...............................................
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไข
ปญหาในเรื่อง………............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกข ตามขางตนเปนจริง และยินดีรับผิดชอบทั้งทาง
แพงและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก
๑) .................................................................................................. จํานวน............ชุด
๒) .................................................................................................. จํานวน............ชุด
๓) ................................................................................................... จํานวน............ชุด
๔) ................................................................................................... จํานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ................................................
(............................................)
ผูร องเรียน/รองทุกข

๔
แบบคํารองเรียน/รองทุกข

(แบบคํารองเรียน ๒)
(โทรศัพท/LINE)

ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
วันที่...............เดือน.......................... พ.ศ. ................
เรื่อง ..............................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

ขาพเจา............................................... อายุ.........ป อยูบานเลขที่...................... หมูที่………………
ถนน............................ตําบล...................... อําเภอ......................... จังหวัด........................โทรศัพท........................
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไข
ปญหาในเรื่อง……….........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
โดยขออาง.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกข ตามขางตนเปนจริง และ เจาหนาที่ไดแจงให
ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผูรับเรื่อง
(...........................................)
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ...............
เวลา...............................

๕
(ตอบขอรองเรียน 1)

แบบแจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ที่ ชร ๕๒๔๐๑/

เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
๘๘๘ หมู ๓ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐
วันที่ .......เดือน...................... พ.ศ. .........

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เรียน ………………………………………………………………..
ตามที่ ท า นได ร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ผ า นศู น ย ศู น ย ดํ า รงธรรม(ศู น ย รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข )
โดยทาง ( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท ( ) ทางแอฟพลิเคชั่น LINE
( ) อืน่ ๆ ....................................... ......................................................ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง
……………………………………………………………………………………………นั้น
เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของทานไวแลวตามทะเบียนรับ
เรื่องเลขรับที่.....................ลงวันที่..........................และเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา
( ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนและไดมอบหมาย
ให……………………................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ
( ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนและไดจัดสงเรื่อง
ให........................................................................................ซึงเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
แลวทั้งนี้ทานสามารถติดตอประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง
( ) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตามกฎหมาย
........................................ จึงขอใหทานดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักปลัดเทศบาล
งานนิติการ
โทร.๐-๕๓๗๗-๗๐๘๑
โทรสาร.๐-๕๓๗๗-๗๐๐๒

๖
(ตอบขอรองเรียน 2)

แบบแจงผลการดําเนินการตอเรือ่ งรองเรียน/รองทุกข
ที่ ชร ๕๒๔๐๑/

เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
๘๘๘ หมู ๓ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

วันที่ .......เดือน...................... พ.ศ. .........
เรื่อง แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เรียน ………………………………………………………………..
สิ่งที่สงมาดวย ๑. .............................................................................................................................................................................
๒. .......................................................................................................................................................................
๓. ........................................................................................................................................................................

ตามที่ ศูนยดํารงธรรม(ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข) ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ไดตอบรับการรับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกขของทานตามที่ทานไดรองเรียน/รองทุกขไว ความละเอียดแจงแลว นั้น
เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่
เกีย่ วของตามประเด็นที่ทานไดรองเรียน/รองทุกขแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา…………………………………………
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงแจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักปลัดเทศบาล
งานนิติการ

โทร.๐-๕๓๗๗-๗๐๘๑
โทรสาร.๐-๕๓๗๗-๗๐๐๒

๗

บันทึกขอความ
สวนราชการ เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข กรณี..............................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน
ตามที่ สํานักปลัดเทศบาล/กอง/โรงเรียน ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ
นาย/นาง/นางสาว...............................................ซึ่งมีความประสงคขอใหเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนพิจารณา
ดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง……….....................................................................................นั้น
บัด นี้ สํ า นั กปลั ดเทศบาล/กอง/โรงเรีย น ได ดํ าเนิ น การตรวจสอบข อเท็ จจริ ง/แก ไขเป นที่ เรีย บร อยแลว
รายละเอียดตามเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้............................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) ……………………………............
(.........................................................)

๘
การกรอกขอมูลรองเรียนผานเว็บไซตของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน

