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คํานํา
เทศบาลนครลําปาง ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขึ้น เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน และ
ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง จึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขึ้น
เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองทุกขและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยนําระบบสารสนเทศ
มาประยุกตใชในการรับเรื่องราวรองทุกข จํานวน ๑๕ ประเภทงาน และกําหนดตัวชี้วัดระยะเวลาดําเนินการ
แกไขปญหาภายใน 7 วัน สามารถติดตามเรงรัดการดําเนินการแกไขปญหาไดอยางเปนระบบเปนไป อยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน และทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ สอดคลองตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งคูมือเลมนี้มีเนื้อหา หนาที่
ชองศู น ย รั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบ ประจํ า ศู น ย รั บ ข อ ร อ งเรี ย น ซ อ ง ทางการ ติ ด ต อ
แบบฟอรมแจงขอรองเรียน ขั้นตอนการดําเนินการ ระบบการจัดการ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
และการรายงานผลการดําเนินการทางสถิติ รวบรวมและเผยแพรขอมูลการจัดการขอรองเรียน ของเทศบาล
นครลําปาง ทั้งนี้ เพื่อใชเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข
เทศบาลนครลําปาง
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๑. บทนํา
การบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นปจจุบัน รัฐบาลกลางไดกําหนดหลักเกณฑการ
บริหารองคกร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ใหมีระบบและกระบวนการบริหารที่คํานึงถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี อันไดแก หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
บัญญัติวาในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ งให คํานึ งถึงความรับ ผิ ดชอบของผูป ฏิบัติงาน การมีสว นรว มของประชาชน การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภารกิจหลักหนึ่งที่เทศบาลตองรับผิดชอบดําเนินงานไดแกการบริการประชาชน ซึ่งเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของประชาชนในทองถิ่นจนนับไดวาตั้งแตแรกเกิดจนถึงวันสุดทายของ
ชีวิตที่จะตองติดตอประสานงานกับหนวยงานตางของเทศบาล เชน งานไฟฟาและสาธารณูปโภค
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง งานสาธารณสุข
มูลฐาน งานสวัสดิการสังคม งานโรงเรียน งานรักษาความสะอาด ฯลฯ เปนตน
เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนรองทุกขเกี่ยวกับปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนภายในเขตเทศบาลนครลําปาง แจงใหแกเทศบาลรับทราบปญหา เพื่อให
เทศบาลสามารถนําคํารองตางๆ ไปดําเนินการไดอยางรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะไดมีการติดตามมิให
เกิดความลาชาในการแกไขปญหา ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวเทศบาลนครลําปางไดจัดทําระบบ
สารสนเทศศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขึ้น เพื่อเพิ่มชองทางในการยื่นคํารองผานอินเตอรเน็ต และเปน
เครื่องมือในการจัดการ และติดตามคํารองทุกข รวมถึงการประเมินผลความพึงพอใจตองานบริการ
ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ดวย

๒. นิยามคําศัพท
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ/พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจางประจํา พนักงานจาง
บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรอื่นซึ่งปฏิบัติงานใหกับเทศบาลนครลําปาง
“ผูรับบริการ” หมายความวา เจาหนาที่ในเทศบาลนครลําปาง สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
และประชาชนที่ติดตอประสานงาน หรือใชบริการของเทศบาลนครลําปาง
“ขอรองเรียน” หมายถึง คํารองทุกข คํารองเรียน ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาลนคร
ลําปาง ที่ผานชองทางการรองเรียนอยางถูกตอง
“ขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข” หมายถึง ขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขจนเสร็จ ตามมาตรฐานของ
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การปฏิบัติ ทั้งนี้ รวมถึง ขอรองเรียนที่ไมสามารถแกไขไดจนเสร็จสมบูรณ แตนําไปบรรจุเปนงบประมาณ
หรือกําหนดแผนงานไวในแผนพัฒนาสามป เทศบาลนครลําปาง ก็จะถือไดวาไดรับการแกไขแลวเชนกัน
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด :
๑. เป น เรื่ อ งที่ เ ทศบาลนครลํ า ปางดํ า เนิ น การตรวจสอบและแก ไ ขป ญ หาจนเป น ที่ ยุ ติ
(นายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบ) ในอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครลําปาง โดยเสนอใหนายกเทศมนตรี
นครลํ า ปางทราบ ทั้ ง นี้ ร วมถึ ง ข อ ร อ งเรี ย นที่ ไม ส ามารถแก ไ ขได จ นเสร็ จ สมบูร ณ แตนํ า ไปบรรจุเ ป น
งบประมาณหรือกําหนด แผนงานไวในแผนพัฒนาสามป เทศบาลนครลําปาง ก็จะถือวาไดรับการแกไข
แลวเชนกัน
๒. เปนเรื่องที่เทศบาลนครลําปางไมสามารถดําเนินการได โดยพิจารณาแลวเห็นวาอยูใน
อํานาจหนาที่ของสวนราชการอื่นที่มิใชของเทศบาลนครลําปาง ซึ่งไดมีการประสานแจงใหสวนราชการอื่น
ทราบและดําเนินการตอไป รวมทั้งแจงใหผูรองทราบแลว
๓. เปนเรื่องที่เทศบาลนครลําปางเห็นควรยกเลิก โดยพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องรองเรียน
ที่มิไดระบุขอมูลรายละเอียด ชื่อ ที่อยู สถานที่ ตําแหนง ความตองการที่ชัดเจน ขอมูลไมครบถวนทํา
ใหไมสามารถดําเนินการได ตลอดจนคํารองที่ใชคําที่สื่อไปในทางที่ไมเหมาะสม
๓. หนาที่ของ “ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข”
3.๑ จัดใหมีซองทางในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะตางๆ ไดโดยสะดวกและ รวดเร็ว
โดยไดเปดซองทางในการรับเรื่องราวดังนี้
- ทางโทรศัพท 0-5423-7200 หรือ สายดวน ๑๑๓๒
- เว็บไซต www.lampangcity.go.th
- ยื่นคํารองดวยตนเองที่ศูนยรับเรื่องรองทุกขฯ
- ทางไปรษณี ย จ า หน า ชองถึ ง นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง โดยลงซื่ อ ผู ร อ ง ที่ อ ยู เ บอร
โทรศัพทที่สามารถติดตอได
- ผานทาง Facebook เทศบาลนครลําปาง
- ตูรับฟงความคิดเห็นตามจุดติดตั้งที่เทศบาลกําหนด
๓.๒ ประสานงานรับเรื่อง-สงตอ เรื่องราวรองทุกขไปยังหนวยงานงานที่รับผิดขอบ และติดตามผลการ
ดําเนินการแจง กลับไปยังผูแจงอยางเปนระบบ
๓.๔ รวบรวมและจัดทําสถิติรายงานเรื่องราวรองทุกขนําเสนอตอคณะผูบริหาร
๓.๕ แนะนําเผยแพรการดําเนินงานของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
๓.๖ ประเภทการใหบริการของศูนยรับเรื่องราวทุกข เทศบาลนครลําปาง ไดแก
๑. ขอถังขยะ /เก็บขยะ, กิ่งไม
๒. ลางถนน / ตลาด
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๓. ตัดหญา
๔. เหตุเดือดรอนรําคาญ
๕. พนสารเคมีกําจัดสัตว
๖. ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะ
๗. ซอมแชมบอพัก,ฝาทอระบายน้ําหาย
๘. การจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
๙. ราดยางถนน / หินคลุก / ซอมผิวถนน
๑๐. ดูด / ลางทอระบายน้ํา
๑๑. ตรวจสอบเกี่ยวกับอาคาร
๑๒. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๑๓. ตัดตนไม
๑๔. ไฟฟา
๑๕. อื่นๆ
๓.๗ ใหบริการขอมูลขาวสาร ตอบคําถาม ขอสงสัย ใหขอมูลและใหคําแนะนํา แกประชาชน ในกรณี
ที่ตอบไมไดจะบันทึกเรื่องไวและหาคําตอบสงกลับไปยังผูแจงในภายหลัง
๔. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจํา “ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข”
เทศบาลนครลําปาง ไดมอบหมายให หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนผูอํานวยการศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข “สายดวนรองทุกข ๑๑๓๒” รับผิดชอบกํากับดูแลศูนยฯ และเจาหนาที่ของงานศูนยบริการรวมและ
รับเรื่องราวรองทุกข ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล เปนเจาหนาที่ประจําศูนยฯ โดยมีหนาที่รับ
ขอรองเรียน รองทุกขจากชองทางตาง ๆ รวบรวมขอมูลสงตอผานระบบสาสนเทศ นําเสนอตอหัวหนา
สํานัก/ผูอํานวยการกอง เพื่ออนุมัติงานผานระบบเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
บุคลากรประจํางานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขมีดังนี้.๑. นางสาววรลักษณ เมธาจารย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ หัวหนา
งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข
* กรณี นางสาววรลักษณ เมธาจารย พนักงานเทศบาล ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหพนักงานเทศบาลดังตอไปนี้รักษาการในตําแหนง ตามลําดับ คือ
1. นางสาวพัชมณฑ ฉันทะ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
2. นางสาววรรณเสด็จ รัตนมงคล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๒. นายบุญทัน ชัยเนตร ตําแหนง
* กรณี นายบุญทัน ชัยเนตร ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหพนักงานเทศบาล
นางสาววรลักษณ เมธาจารย ปฏิบัติหนาที่แทน
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๓. นางสาวเนตรชนก แยมวจี พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ
*
กรณี นางสาวเนตรชนก แย ม วจี ไม อ ยู ห รื อ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหนางสาวเบญจมาศ แกวมูลคํา ปฏิบัติหนาที่แทน
๔. นางสาวเบญจมาศ แกวมูลคํา พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานสารบรรณ
*
กรณี นางสาวเบญจมาศ แก ว มู ล คํ า ไม อ ยู ห รื อ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหนางสาวเนตรชนก แยมวจี ปฏิบัติหนาที่แทน
แผนพัฒนาบุคลากรของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เจาหนาที่ของศูนยบริการรวม ตองไดรับการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ประชุม อยางนอย ๑
ครั้ง/ป
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
1. ประชาชนรองทุกขผาน 3 ชองทาง คือ โทรศัพทสายดวน 1132 และโทรศัพทเลขหมายตรง
ของศูนย รับเรื่องราวรองทุกข 054-237200, 054-237237 เว็บไซต www.lampangcity.go.th
และติดตอดวยตนเองที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
2. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข รับคํารอง คัดกรองเรื่อง สงเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบโดยปรับปรุง
ขั้นตอนดําเนินการ โดยไมตองเสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 5 นาทีตอคํา
รอง นับจากการรับคํารองถึงการมอบหมายงานหนวยงานผูรับผิดชอบ
3. ผูดูแลระบบสารสนเทศของแตละหนวยงานตรวจสอบเรื่อง สงเรื่องใหผูบังคับบัญชามอบหมายงาน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องไปปฏิบัติ โดยปรับปรุงขั้นตอนระยะเวลาการทํางานใหแลวเสร็จภายใน 5
นาที นับจากการรับคํารองจากศูนยรับเรื่องราวรองทุกขถึงการมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบไปปฏิบัติ
4. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการแกไขภายใน 1 วัน ภายใน 2 วัน ภายใน 3 วัน และภายใน 7
วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองทุกข รวมถึงผูรับจางแกไขไฟฟาสาธารณะสามารถเปดระบบสารสนเทศทาง
เว็บไซต และนําเรื่องรองทุกขไปแกไข รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชา และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานทางระบบสารสนเทศ ระบบจะทําการประมวลผล รายงานผลการดําเนินงานไดทันที
5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และบันทึกผลในระบบติดตามประเมินผลความพึงพอใจระบบ
จะทําการประมวลผลและรายงานผลไดทันที
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๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องราวรองทุกขผานระบบสารสนเทศ
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๗. ระบบสารสนเทศศูนยรับเรื่องราวรองทุกข เทศบาลนครลําปาง
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการใชงาน ระบบสารสนเทศศูนยรับเรื่องราวรองทุกข เทศบาลนคร
ลําปาง ในการจัดการ ขอรองเรียน รองทุกข ผานเว็บไซต www.lampangcity.go.th มีวธิ ีการเขาใช
งานดังนี้
การใชงานระบบศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
๑. เขาสูเว็บไซตเทศบาลนครลําปาง www.lampangcity.go.th เขาสูแถบเมนูดานบน “บริการ
ประชาชน/รองทุกข” เพื่อเขาสู ระบบสารสนเทศศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

คลิกแจงเรื่องรองทุกข เพื่อกรอกคํารอง
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๘. การติดตามความคืบหนาของเรื่องราวรองทุกข (สําหรับผูรองเรียน)
ภายหลังจากที่ผูรองทุกขไดบันทึกสงเรื่องรองทุกขเรียบรอยแลว ผูรองทุกขสามารถติดตามความคืบหนา
ของเรื่องราวรองทุกข จากเมนู คนหาเรื่องรองทุกข โดยจะปกปดขอมูลผูรองทุกขไว ดังรูป
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๙. การติดตามความคืบหนาของเรื่องราวรองทุกข (สําหรับเจาหนาที่)
ภายหลังที่เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง และสงคํารองเขาระบบสารสนเทศศูนยรับเรื่องราวรองทุกขแลว
เจาหนาที่สามารถติดตามผลการดําเนินงานผานระบบติดตามแกไขเรื่องรองทุกขได ดังรูป
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๑๐. ระบบการประเมินความพึงพอใจ หรือการรายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองทุกขใหผูรองทุกขทราบ
เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนิน การประเมิน ความพึงพอใจหลังรับบริการ เพื่อติดตามผลการแกไข
ปญหา และทราบถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการ
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตอไป
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๑๑. การรายงานผลสถิติการจัดการเรื่องราวรองทุกขนําเสนอตอคณะผูบริหาร
ผูบริหารสามารถดูรายงานผลการดําเนินงานผานระบบสารสนเทศเพื่อใชติดตาม นําขอมูลไปวิเคราะห
ประกอบการตัดสินในการ บริหารงานเทศบาลนครลําปาง ไดทันที ดังรูป
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๑๒. คําถามที่พบบอย (FAQ)
ลําดับ
คําถาม
1 กรณีเปลี่ยนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถขอ
User และ Password ไดอยางไร
2

3

4

5

6

คําตอบ
สามารถขอ User และ Password ไดที่งานจัดการ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ กองวิชาการและ
แผนงาน หมายเลขโทรศัพท 0 5423 7237 ตอ
7417 , 7418
กรณีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับคํารองเพื่อไป
สามารถแจงเจาหนาที่ศูนยรับเรื่องรางรองทุกข ทาง
ดําเนินการ แตตรวจสอบแลวพบวาไมอยูใน
หายเลข 0 5423 7200 เพื่อดําเนินการดึงเรื่อง
อํานาจหนาที่ของหนวยงานตนเอง จะตอง
กลับผานระบบสารสนเทศศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
ดําเนินการอยางไร
เพื่อสงตอใหแกหนวยงานผูรับผิดชอบที่ถูกตองตอไป
ขออนุญาตปดประกาศที่ดินตองติดตอที่ไหน
ติดตองานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข
ชั้น 1 อาคาร 7 สํานักการชาง-กองคลัง จะมีบริการ
เบ็ดเสร็จ (one stop service) 5 กระบวนงาน
ดังนี้.๑. ขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียงเพื่อการ
โฆษณา
๒. ขออนุญาตติดตั้งปายโฆษณา
๓. ขออนุญาตใชฌาปนสถาน
๔. ขอเชารถบรรทุกศพ
๕. ขออนุญาตปดประกาศที่ดิน
ประชาชนที่ตองการแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกข 1. ติดตอดวยตัวเองไดที่ศูนยบริการรวมและรับ
จะติดตอชองทางไหนไดบาง
เรื่องราวรองทุกข
2. ยื่นคํารองผานเว็บไซตของเทศบาลนครลําปาง โดย
คลิกเขาไปที่หัวขอ “บริการประชาชน/รองทุกข” และ
สามารถกรอกคํารองผานระบบไดที่หัวขอ “แจงเรื่อง
รองทุกข” ไดทันที
3. โทรศัพทหมายเลข 0 5423 7237 หรือ
0 54237200 หรือสายดวนรองทุกข 1132
4. สามารถติดตอผาน Facebook ของเทศบาลนคร
ลําปางได
กรณียื่นคํารองทุกขตองระบุตัวตนผูยื่นคํารอง ขอความกรุณากรอกขอมูลใหครบถวนเพื่อประโยชน
ดวยหรือไม
ในการดําเนินการและการประสานงานเพิ่มเติม ทาง
เทศบาลนครลําปางจะปกปดขอมูลสวนตัวของทานไว
ใหเฉพาะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเทานั้น
กรณีนอกเวลาราชการสามารถติดตอไดที่ใดบาง 1. กรณีแจงเรื่องรองทุกขสามารถติดตอประสานงาน
และมีงานอะไรบาง
ไดที่ 199 จะมีเจาหนาที่ศูนยวิทยุรับเรื่องเพื่อ
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ประสานงานตอไป
2. กรณีศูนยรับเรื่องราวรองทุกข มีบริการชวงเวลา
พักเที่ยง และ ส. – อา. มีบริการแบบเบ็ดเสร็จขอ
อนุญาตใชฌาปนสถาน และขอเชารถบรรทุกศพ
สามารถติดตอไดที่ ศูนยบริการรวม (นอกเวลา
ราชการ) ตึกดับเพลิง
3. กรณีติดตองานทะเบียนราชและบัตรประชาชน
สามารถติดตอรับบริการนอกเวลาไดในวันเสาร ตั้งแต
เวลา9.00 – 16.00 น.
4. งานชําระภาษี ในเดือน มกราคม – เมษายน ของ
ทุกป จะเพิ่มชวงเวลาการใหบริการในชวงพักเที่ยง
และนอกเวลาราชการ จ.- ศ. เพิ่มเวลา 12.00 13.00 น. และ 16.30 - 18.30 น. และ ส.-อา.
เพิ่มเวลา 09.00 - 12.00 น.
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