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๑.หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได

กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน

ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี

ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับ

การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ

สม่ําเสมอ 

๒. การจัดตั้งศูนยด ารงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้งศูนยดํารงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกองคกร จัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถิ่น โดยใหศูนยดํารงธรรมเทศบาล

เมืองนราธิวาส อยูภายใตกํากับดูแลของศูนยดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งเพื่อเปนศูนยในการ

รับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน และใหบริการเรื่องมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความ

ตองการ และเรื่องเสนอแนะของประชาชน 

๓. สถานที่ตั้ง 

 ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ถนนพิชิตบํารุง ตําบลบางนาค อําเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส 

๔. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข / รองเรียน      และใหบริการเรื่องมูลขาวสาร 

ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการ และเรื่องเสนอแนะของประชาชน 

๕. วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการเรื่องรองทุกข /รองเรียนของศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมือง

นราธิวาส มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามเรื่องกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ

เรื่องรองทุกข /รองเรียนท่ีกําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
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๖. ค าจ ากัดความ 

 ผูรับบริการ  = ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

 ผูมีส่วนไดส่วนเสีย = ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรง 

           และทางออมจากดําเนินการของสวนราชการ เชน   

                ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 การจัดการเร่ืองรองเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องรองเรียน 

        เรื่องเสนอแนะ/เรื่องคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือ 

        การรองขอขอมูล 

 ผูรองเรียน  = ประชาชนท่ัวไป/ ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอยังศูนยดํารงธรรม 

        เทศบาลเมืองนราธิวาสผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค

        ครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การให

        ขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 

 ช่องทางการรับ  = ชองทางตางๆ  ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  เชน 

      เรือ่งรองเรียน/รองทุกข     ติดตอดวยตนเองทางโทรศัพท  เว็บไซต(www.naracity.go.th)  

        Facebook  Fanpage   Line (ศูนยรับฟงปญหา)   ระบบ  

                                        Digital  Community 

 เจาหนาที่   = เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ 

                                     หนวยงาน 

 เร่ืองรองเรียน/รองทุกข = แบงเปนประเภทตางๆ เชน เรื่องคิดเห็น เรื่องเสนอแนะ 

        คําชมเชย  เรื่องปญหาความเดือดรอน  สอบถามหรือรองขอ 

                                     ขอมูล   

                                        - การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน 

               - การรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง 
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๗. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

 

    กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียนรอง/รองทุกข 

ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

๑.รองเรียนดวยตนเอง 

๒.รองเรยีนผานเว็บไซตเทศบาล 
www.naracity.go.th 

๓.รองเรยีนทางโทรศัพท    

๐๗๓ ๕๑๑-048 ,516-175 แจงผลใหศูนยดํารงธรรม

เทศบาลเมืองนราธิวาสทราบ 

(๑๕ วัน) 
๔.รองเรยีนทาง Page เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๕. รองเรียนทาง Line 

 (ศูนยรับฟงปญหา) 

๖. รองเรียนผานระบบ 
 Digital Community  

ไมยุต ิยุต ิ

ยุติเรื่อง                              

แจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 

ไมยุติ                                 

แจงเร่ืองผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดาํเนินการ รายงานผลให

ผูบริหารเทศบาล / จังหวัดทราบ 
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๘. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแต่งตั้งผูรับผิดชอบจดัการเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของหน่วยงาน 

 ๘.๑ จัดตั้งศูนย/จุดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของหนวยงาน 

 ๘.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

 ๘.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําส่ังเทศบาลเมืองนราธิวาสทราบ เพื่อความสะดวกในการ

 ประสานงาน 

๙. การรับและตรวจสอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกขจากช่องทางต่างๆ 

 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบเรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีเขามายังหนวยงานจาก

ชองทางตางๆ  โดยมีเรื่องปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
เรื่องรองเรียน  เพื่อ
ประสานหาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยดํารง
ธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ - 

รองเรียนผานเว็บไซตเทศบาลเมือง
นราธิวาส www.naracity.go.th 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ - 

รองเรียนทางโทรศัพท (๐๗๓) ๕๑๑- 
๐๔๘, ๕๑๖-๑๗๕ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ - 

รองเรียนทาง Facebook Fanpage 
 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ - 

รองเรียนทาง Line (ศูนยรับฟงปญหา) ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ - 

รองเรียนทาง ระบบ  
Digital Community  

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ - 
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๑๐. การบันทึกเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

 ๑๐.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกเรื่องรองเรียน / รองทุกข  โดยมีรายละเอียด  คือ  ชื่อ- สกุล 

ผูรองเรียนท่ีอยู  หมายเลขติดตอกลับ  เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานท่ีเกิดเหตุ  

 ๑๐.๒ ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ี  ตองบันทึกเรื่องรองเรียนลงบนสมุดบันทึก

เรื่องรองเรียน 

๑๑. การประสานหน่วยงานเพื่อแกไขเร่ืองรองเรียน/รองทุกขและการแจงกลับผูรองเรียน 

 -  กรณีเปนการขอเรื่องมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาท่ีท่ี

เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองไดทันที 

 -  เรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีเปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน  

เชน ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึก

เรื่องความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานท่ีเกี่ยวเรื่อง โดยเบ้ืองตนโทรศัพทแจงไปยัง

หนวยงานท่ีเกี่ยวเรื่อง 

 -  เรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีไมอยูในอํานาจความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองนราธิวาส  

ใหดําเนินการประสาน แจงหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวเรื่อง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง

ชัดเจนในการแกไขปญหาตอไป 

 -  เรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือ

รองเรียนความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกเรื่องความเพื่อเสนอผูบริหาร

พิจารณา     สั่งการตอไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียน

ตอไป 

12. ติดตามการแกไขเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

 -  ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวเรื่อง รายงานผลใหทราบภายใน  5 วันทําการ เพื่อเจาหนาท่ีศูนย ฯ 

จะไดแจงผูรองเรียนทราบตอไป 

13. การรายงานผลการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของหน่วยงานใหศูนยด ารงธรรมจังหวัด

นราธิวาสทราบ 
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 - รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขประจําสัปดาห รายงานให

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาส ทราบทุกสัปดาห 

 - รวบรวมรายงานสรุปเรื่องรองเรียน/รองทุกข หลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามา

วิเคราะห      การจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางใน

การแกไข  ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป 

14. มาตรฐานงาน 

 การด าเนินการแกไขเร่ืองรองเรียน/รองทุกขใหแลวเสร็จ  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 -  กรณีไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  จากชองทางการรองเรียน  เชน  รองเรียนดวย
ตนเอง  จดหมาย เว็ปไซต  (www.naracity.go.th)  โทรศัพท  Facebook Fanpage  Line 
(ศูนยรับฟงปญหา)  และระบบ Digital Community ใหศูนย ฯ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา
สงเรื่องตอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวเรื่องดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน     
ทําการ 

15. แบบฟอรม 

 - แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

16. จัดท าโดย 

 ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส  สํานักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  อําเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส 

x เบอรโทรศัพท 0 7351 1048 , 0 7351 6175 

x เบอรโทรสาร 0 7351 4517 

x เว็บไซต (www.naracity.go.th) 

x Facebook Fanpage   

x Line ศูนยรับฟงปญหา 

x ระบบ Digital Community 
  

 

 

http://www.naracity.go.th/
http://www.naracity.go.th/
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ภาคผนวก 
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                   เว็บไซต www.naracity.go.th 
 

 

 

http://www.naracity.go.th/
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Facebook  Fanpage 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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Line (ศูนยรับฟงปญหา) 
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                          ระบบ Digital Community 
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                 โทรศัพท 
            0 7351 1048 , 0 7351 6175 

 

 


