
คู่มือการปฏิบัตงิานรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเร่ืองร้องราวทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก 

************************************ 

๑. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้
ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองอรัญญิก 

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว
ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิกจึงได้จัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการ
ร้องเรียนที่เก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 
 
๓. สถานที่ตั้ง  

ตั้งอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เลขที่ 911/9 หมู่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและรับฟัง
ข้อเสนอแนะของประชาชน 

๕. วัตถุประสงค ์ 

๑. เพ่ือให้เทศบาลเมืองอรัญญิกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน 
หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกัน  

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องร้องทุกข์-ร้องเรียน ของเทศบาลเมืองอรัญญิกมีขั้นตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๓. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  

๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลเมืองอรัญญิกทราบกระบวนการของ 
การด าเนินการร้องทุกข-์ร้องเรียน 
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๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการร้องทุกข์-ร้องเรียน 
ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 

6. ขอบเขต 

 ๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป  
๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ  
๑.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ  
๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย,ขอ

อนุมัติ/อนุญาต ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  
๑.๔ ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ

บริการ 
๑.๕ เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ  

- กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่
ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ  

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบและด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นผู้พิจารณาส่งต่อ ให้กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไปภายใน ๑-15 วัน  

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ บริการในเรื่องที่ผู้
ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และ หัวหน้าศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไปภายใน ๑-15 วัน  

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส ให้ผู้ขอรับการบริการรอการ ติดต่อกลับหรือ
สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน 
ให้ติดต่อกลับที ่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก โทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 0 

 2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ  
๒.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ  
๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ือเสนอ

เรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น พิจารณาความเห็น  

- กรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้  ข้อมูลกับผู้
ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ  

- กรณีมีขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของเทศบาล
เมืองอรัญญิก จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะ
ด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นผู้พิจารณา ส่งต่อให้กับผู้อ านวยการกองคลัง 
ด าเนินการต่อไป ภายใน ๑-15 วัน 

 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์                                                        ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก  หน้า 2 



- กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือ
สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 15 วัน 
ให้ติดต่อกลับที ่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก โทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 0 

7. ค าจ ากัดความ 

ผู้ขอรับบริการ  หมายถึงผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป  
- ผู้รับบริการประกอบด้วย  
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
**/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล  
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึง 
องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับของรัฐและหน่วยงานอ่ืน ใดใน
ลักษณะเดียวกัน  
** เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็น
กรรมการหรือฐานะอ่ืนใดรวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ  
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ  
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่นประชาชนในชุมชนเทศบาลเมือง
อรัญญิก 

การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง  มีความหมายครอบคลุมถึ งการจัดการในเรื่ องข้อร้อง เรียน 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

ผู้ร้องเรียน หมายถึงประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เทศบาลเมืองอรัญญิก ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการ
ร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค 

เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
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 ข้อร้องเรียน  แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ 
- ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ     
ค าชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ
ให้บริการของหน่วยงาน  
- การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ค าร้องเรียน หมายถึง ค าหรือข้อความ ที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือระบบการรับค าร้องเรียนเองมีแหล่งที่สามารถ
ตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญที่เชื่อถือได้ 

การด าเนินการเรื่องร้องเรียนหมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียน ต่างๆ มา
เพ่ือทราบหรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจ หน้าที่ 

การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึงกระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่อง ร้องเรียนที่ได้รับ 
ให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน  

“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์ 

8. ช่องทางการร้องเรียน 
 ๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน ส านักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ต.อรัญญิก 

อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น ซึ่งติดไว้หน้าอาคารส านักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก  
๓) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่ง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก เลขที่ 911/9 หมู่ 3 
ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
๔) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 0 หรือ โทรสาร 055-301730  
5) ร้องเรียนทาง เว็บไซต์ www.muangaranyik.go.th  
7) ร้องเรียนทาง Facebook : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอรัญญิก 

9. ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
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