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คํานํา 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.

2546 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อมุงใหเกิดประโยชนสุข ความเปนอยูที่ดีและ

ตอบสนอง ความตองการของประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการบริหารจนบังเกิด

ผลสัมฤทธิ์ของงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการรวมถึงลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน อีกทั้งมีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ เพื่อให

ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วและไดรับการตอบสนองตามความตองการตลอดถึงมีการ

ประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 
 

 คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองราวรองทุกข/รองเรียนของประชาชนในการใหบริการ

สาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหมฉบับนี้ จัดทําเพื่อเปนแนวทางการจัดการขอรองทุกข/

รองเรียนของศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม ทั้งนี้เพื่อใหการแกไขปญหารองทุกข/

รองเรียนไดขอยุติอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของผูรับบริการหรือ      

ผูเดือดรอน คูมือนี้มีขั้นตอนการดําเนินงานกระบวนการแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเปน

มาตรฐานเดียวกัน 
 

ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชยีงใหม 
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สารบัญ 
 

- การตั้งศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม      3 

- สถานที่ตั้ง          3 

- ขอบเขตและหนาที่รับผดิชอบ        3 

- วัตถุประสงค          4 

- คํานิยามศัพท          4 

- ชองทางการรองทุกข/รองเรียน       5 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         6 

- ขั้นตอนกระบวนงาน         8 

- แผนผังกระบวนงาน         10 

- การติดตาม/แจงผลและการรายงานผลเรื่องรองเรียน     11 

- มาตรฐานงาน          11 

 

ภาคผนวก 
 

1 แบบฟอรมรองเรียน/รองทุกข        ก 

2 คํารอง          ข 

3 แบบรายงานผลการดําเนินการเบือ้งตนผานระบบเว็บไซด    ค 

4 แบบฟอรมหนังสอืแจงผูรองเรียน       ง 
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คูมือการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข 

การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม 

  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 17 

กรกฎาคม 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระดับ

จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกองคกรจัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถิ่น โดยศูนยดํารง

ธรรมเทศบาลนครเชียงใหมอยูภายใตกํากับดูแล ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม จัดตั้ง

เปนศูนยในการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสารใหคําปรึกษาปญหา

ตามความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

 

สถานที่ต้ัง 
  ณ สํานักงานเทศบาลนครเชยีงใหม เลขที่ 1 ถนนวังสิงหคํา ตําบลชางมอย 

อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม 50300 

 

ขอบเขตและหนาที่ความรับผฐดชอบ 
  การจัดทําคูมือจัดการขอรองเรียน/รองทุกขของประชาชน การติดตาม        

การแกไขปญหาและแจงผลการรองเรียน หรือรองทุกขใหประชาชนทราบโดยมีหนาที่        

ความรับผดิชอบดังนี ้

    1. ดําเนินการเกี่ยวกับการรองเรียน/รองทุกข หรือขอความเปนธรรม        

ขอความอนุเคราะหและการใหความชวยเหลอืผูมายื่นคํารอง 

    2. ประสานงานเพื่อแกไขปญหา และอํานวยความสะดวกแกประชาชน       

ที่ไดรับความเดอืดรอน 

    3. สนับสนุนสงเสริมและประสานการปฏิบัติงานกับชุมชน หรือองคการตางๆ 

ในชุมชน เพื่อรวมกันแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น 

    4. ติดตามและประเมินผลการแกไขปญหาขอรองเรียน/รองทุกข 

    5. ดําเนินการอื่นใดตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลนครเชยีงใหม 
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วัตถุประสงค 
 

    1. เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขใชเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงาน 

    2. เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีคุณภาพและ

มาตรฐานทั้งดานความเปนธรรมและระยะเวลา 

    3. เพื่อใหผูรองและหนวยงานที่รับผิดชอบ มีความสะดวก รวดเร็ว ในการ

รองเรียนและแกไขปญหา 

 

 

คํานฐยามศัพท 
  ผูรอง  หมายถึง ผูที่รองเรียน ขอรองเรียนรองทุกข ขอความอนุเคราะห       

   ขอความชวยเหลือ ขอความเปนธรรม และใหหมายความตามรวมถึง

   หนั งสือรอง เรียนจากศูนยดํ ารงธรรม อํ า เภอเมือง เชียงใหม           

   ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชยีงใหมดวย 
 

  คํารอง หมายถึง คํารองเรียน รองทุกข หรือคํารองอื่นใดที่ผูรองไดทําขึ้นและ

   เกี่ยวเนื่องกับการรองเรียน รองทุกข ขอความอนุ เคราะห  ขอ           

   ความชวยเหลือ ขอความเปนธรรม และใหหมายความตามรวมถึง    

   ศูนยดํารงธรรม อําเภอเมืองเชียงใหม ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม

   ดวย 
 

  ชองทางการรองเรียน  หมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน 

   เชนการติดตอดวยตนเองที่ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม ทาง

   โทรศัพท ทางเว็บไซต หรอืชองทางอื่นใดที่ทําใหเทศบาลรับทราบ 

   ปญหาขอรองเรียนนั้นได 
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  เทศบาล หมายถึง เทศบาลนครเชยีงใหม 
 

  แขวง หมายถึง แขวงนครพิงค แขวงเม็งราย แขวงกาวลิะ แขวงนครพิงค 
   

  เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผดิชอบในกระบวนการเกี่ยวกับการ 

         รองเรียน/รองทุกข 

  ขอรองเรียน  หมายถึง   – ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอสอบถามหรือการรอง

                  ขอขอมูลตาม พรบ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  

      - การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริการ

         ของหนวยงาน 

      - และหมายถึงคํารองดวย 
 

  ผู ใหบรฐการ  หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการของเทศบาล          

       นครเชียงใหมและประชาชนทั่วไปและหมายความ

       รวมถึงผูรองเรียนดวย 
 

  ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง ผูที่ ไดรับผลกระทบ  ทั้งทางตรงและทางออม         

         ทั้งทางบวกและทางลบจากการดําเนินการของ

         เทศบาลนครเชยีงใหม 
 

 

ชองทางการรองเรียน/รองทุกข 
 

 1. สงเรื่องรองเรียนทางบริษัทไปรษณียไทยจํากัด โดยจาหนาซองถึงศูนยดํารงธรรม

     เทศบาลนครเชียงใหม เลขที่ 1ถนนวังสิงหคํา ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัด

     เชียงใหม 50300 

 2. รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข 053-259000,053-259068 

 3. เว็บไซตของเทศบาลนครเชยีงใหม www.cmcity.go.th 
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 4. รองเรียนทางโทรสาร 053259071,053-259041 

 5.  ยื่ น เ รื่ อ ง ร อง เรี ยนด วยตั ว เองที่ ศู นย ดํ า รงธรรมเทศบาลนครเชีย ง ใหม                 

      เลขที่ 1 ถนนวังสิงหคํา ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 

      (อาคาร 5 ชัน้ 1) และแขวง 4 แขวง ดังนี ้

  - แขวงนครพิงค เลขที่ 1133 ถนนวังสิงหคํา ตําบลชางมอย อําเภอเมือง 

     จังหวัดเชียงใหม 50300 โทร 053-235846 

  - แขวงกาวลิะ เลขที่ 515 ถนนลําพูน ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมือง            

     จังหวัดเชียงใหม 50300 โทร 053-141421 

  - แขวงเม็งราย เลขที่ 64 ถนนประชาสัมพันธ ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง 

     จังหวัดเชียงใหม 50300 โทร 053-273708 

  - แขวงศรีวิชัย เลขที่ 71 ซอย 4 ถนนชางเผือก ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง 

     จังหวัดเชยีงใหม 50300 โทร 053-259189 

 

ขั้นตอนการปฏฐบัตฐงาน 
 

 ขั้นตอนท่ี 1 

   เทศบาลนครเชยีงใหมรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากผูรองเรียนหรอืจาก 

   หนวยงานตางๆ เจาหนาที่ผูรับเรื่อง ลงทะเบียน 

 ขั้นตอนท่ี 2  

  เจาหนาที่ผูรับผดิชอบพิจารณาคํารองและบันทึกเรือ่ง เพื่อมอบหมาย 

  หนวยงานที่เกี่ยวของแกไขปญหาตอไป 

 ขั้นตอนท่ี 3 

   บันทึกเสนอฝายบริหารงานทั่วไปเพื่อรับทราบ แลวแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ

   พิจารณาตรวจสอบขอเท็จจรงิ 
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 ขั้นตอนท่ี 4  

  หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับเรื่องรองเรียนตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนิน    

  การแกไขปญหาขอรองเรียน/รองทุกข ตามอํานาจหนาที ่

 ขั้นตอนท่ี 5  

  หนวยงานที่เกี่ยวของแจงผลการดําเนินการเบื้องตนภายใน 15 วัน ทําการ 

  ตอศูนยดํ ารงธรรมจั งหวั ด เชี ยง ใหมและภายใน 7 วั น  ทํ าการ  ตอ              

  ศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม กรณีเรื่องรองเรียนผานหนวยงาน

  ทั้งสองและสําเนาแจง กลับฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 

  1 ชุด  เพื่อรวมเรื่องตอไป 

 ขั้นตอนท่ี 6 

   – ยุติเรื่องแจงผลแกผูรองเรียนและหนวยงานที่สงเรื่องรองเรียน 

   - ไมยุติเรื่อง แจงผลแกผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน เพื่อดําเนินการตอไป 
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ขั้นตอนกระบวนการปฏฐบัตฐงาน 
 

ลําดับ 
ผังกระบวนการ/

ระยะเวลา 
รายละเอียด มาตรฐาน/คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. รับเร่ืองรองเรยีนจาก

ชองทางตางๆ  (1 ชม.) 

หนาหนาที่รับเร่ือง

รองเรยีนจากผูรองเรียน

หรอืหนวยงานตาง เพื่อ

ตรวจสอบและ

ลงทะเบียน 

การปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว

เต็ใจใหบริการและเปน

ธรรม 

งานธุรการสํานัก

ปลัดเทศบาล 

หนังสอืรองเรียน/

หนังสอืจากหนวยงาน

ที่แจงเรื่องรองเรยีนมา

ที่เทศบาลนคร

เชียงใหม 

2. เจาหนาที่วิเคราะหเรื่อง

และขอมูลที่ไดรับการ

รองเรยีน 

หนาท่ีผูรับผิดชอบ

พิจารณาพรอมทัง้

วิเคราะหขอมูลและ

บันทกึมอบหมาย

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การวิเคราะหขอเท็จจริงสง

ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ตรวจสอบโดยรวดเร็วเปน

ธรรม 

งานธุรการสํานัก

ปลัดเทศบาล 

หนังสอืรองเรียน/

หนังสอืจากหนวยงาน

ที่แจงเรื่องมาท่ี

เทศบาลนครเชียงใหม 

3. เสนอฝายบรหิารงานท่ัวไป 

พิจารณารับทราบ 

ทําบันทึกเสนอฝาย

บริหารพรอมทัง้หนังสอื

แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

พิจารณาตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิ 

พิจารณาเรื่องดวยความ

เปนกลาง โปรงใสเปน

ธรรม 

งานธุรการสํานัก

ปลัดเทศบาลและฝาย

บริหารงานทั่วไป 

บันทกึ,หนังสือ

รองเรยีน 

4. สงหนวยงานที่เกี่ของ

ตรวจสอบและดําเนินการ

ตามร่ืองรองเรยีน 

หนวยงานท่ีเกี่วของไดรับ

เร่ืองรองเรียนตรวจสอบ

ขอเท็จจรงิและ

ดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ี 

ตรวจสอบขอเท็จจรงิดวย

ความเปนธรรม 

ดําเนินการภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด

ติดตามเรื่องรองเรียน

อยางตอเนื่อง 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

กับเรื่องรองเรยีน 

หนังสอืท่ีแจงให

หนวยงานน้ันๆ 

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

5. รอผลการพิจารณาจาก

หนวยงานท่ีตรวจสอบแลว

บันทกึเปนสถิติ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของแจง

ผลดําเนินการ สรุปเร่ือง

และบันทกึเก็บไวเปน

สถิต ิ

ผลการดําเนินการจาก

หนวยงานมขีอเท็จจรงิที่

ถูกตองเปนธรรม 

ตรวจสอบได 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

สํานักปลัดเทศบาล 

เอกสารตางๆที่หนวยงานที่

รับผิดชอบสงมาใหฝาย

บริหารงานทั่วไปเทศบาล

นครเชียงใหมทราบผลการ

ดําเนินการ 
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ลําดับ 
ผังกระบวนการ/

ระยะเวลา 
รายละเอียด มาตรฐาน/คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

6.  ไมยุต ิ                 ยุต ิ

แจงผลการพจิารณา 

ยุตเิร่ืองแจงผลการ

พิจารณาแกผูรองเรียน / 

หนวยงานท่ีสงเร่ือง

รองเรยีนแตหากไมยุติ 

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ

เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ

ตอไป 

แจงเรื่องรองเรียนภายใน

ระยะเวลาท่ีรวดเร็ว เปน

ธรรม ตรวจสอบได 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

สํานักปลัดเทศบาล 

หนังสอืแจงผลการ

พิจารณา 
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การตฐดตาม/การแจงผลและการรายงานผลเรื่องรองเรยีน 
 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลใหทราบภายใน 15 วัน ทําการ เพื่อฝายบริหารงาน

ทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล จะไดแจงผูรองเรียนทราบตอไป และรายงานผลการดําเนินการแกไข

ปญหา เบือ้งตนตอศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ภายใน 15 วัน ทําการ และรายงานตอศูนย

ดํารงธรรมอําเภอเมอืงเชยีงใหม ภายใน 7 วัน ทําการ 
 

มาตรฐ านงาน  
 การดําเนนิการแกไขปญหาขอรองเรียนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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ยุตฐ 
แจงผลแกผูรองและทกุ

หนวยงานที่สงเรื่องรองเรยีน

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ไมยุตฐเรื่อง 
แจงผลแกผูรองเรียนและผู

ถูกรองเรยีน เพื่อดําเนินการ

ตอไป 

 

ผังกระบวนการ/ระยะเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียนจาก

ชองทางตางๆ  (1 ชม.) 

1 ชม. 

เจาหนาที่วิเคราะหเรื่องและ

ขอมูลที่ไดรับการรองเรยีน 

1 ชม. 

เสนอฝายบริหารงานทั่วไป 

พิจารณารับทราบ 3 ชม. 

สงหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ

และดําเนนิการตามเรื่องรองเรียน 
15 วัน 

รอผลการพิจารณาจากหนวยงานที่

ตรวจสอบแลวบันทึกเปนสถิต ิ 3 วัน 
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ภาคผนวก 
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คํารอง 
เขียนที่.............................................. 

วันที่............เดือน.........................พ.ศ................ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห 

เรียน นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 
 

  ขาพเจา.....................................................................................อายุ............... 

อาชีพ...................................................อยูบานเลขที่...........................ถนน............................. 

ซอย...................ตําบล...................................................อําเภอเมืองเชยีงใหม จังหวัดเชียงใหม 

โทรศัพทหมายเลข.............................................มีความประสงคใครขอความอนุเคราะหใหทาน 

ชวยเหลือ และแกไขปญหาความเดือดรอนใหขาพเจา ดังนี้ 

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

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

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

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

หากผลเปนประการใด โปรดแจงใหขาพเจาทราบดวยจักขอบคุณยิ่ง 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

 

 

 

 

 
 

ติดตอดวยตนเองหรอืยื่นคํารองไดที่ งานประชาสัมพันธ เทศบาลนครเชียงใหม 

แผนที่ต้ังจุดเปาหมาย 
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แบบฟอรมรองเรียน/รองทุกข 
 

เขียนที่................................................................. 

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

  วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ.................... 
 

เรื่อง 

เรียน นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 
 

  ขาพเจา..................................นามสกุล......................อายุ..................ป......... 

อยูบานเลขที่...................แขวง........................ตําบล........................อําเภอ............................. 

จังหวัด................................เบอรโทรศัพท.............................................................. 

  มีความประสงครองเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

   ลงช่ือ.....................................................ผูรองเรียน/รองทุกข 

          (....................................................) 
หมายเหต:ุ สามารถใชเปนเอกสารในการรองเรยีนท่ัวไป เชน รองเรียนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายใน

หนวยงานเทศบาลนครเชยีงใหม หรอืใชเปนเอกสารรองเรยีนการจัดซื้อจัดจางในเร่ืองการจัดซื้อจัดจางของ

เทศบาลนครเชียงใหม 
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คูมือการปฏฐบัตฐงาน 

การบรฐการรับเร่ืองรองเรียน / รองทุกข 

ในการใหบรฐการสาธารณะ 

ของ 

ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม 


