
      

 

ประกาศส านักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต 
เรื่อง  ข้ันตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

----------------------------------------  
  ตามข้อบังคับของกรมธนารักษ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมธนารักษ์ พ .ศ. 2558  
ก าหนดให้ข้าราชการในสังกัดจะต้องมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม  โดยพึงให้บริการประชาชนอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ  ซึ่งในการด าเนินงานของส านักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตมีความเกี่ยวข้องกับประชาชน
หลายระดับที่เป็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อาจมีความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการหรือ ความประพฤติ
ของเจ้าหน้าที่และมีผลกระทบที่ท าให้เกิดข้อร้องเรียนต่อความไม่เป็นธรรมหรือความประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ 
  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดการข้อร้องเรียนเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้  จึงก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต เรื่อง ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ระยะเวลาการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามรายละเอียดดังที่แนบท้ายประกาศนี ้
 
          ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

 
 
(นายเกษมภูมิ  วีรสมัย) 
   ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์
 
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
  1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไปตรวจสอบจากระบบสารบรรณ  เสนอเรื่องให้ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต  
พิจารณาสั่งการและส่งเรื่องให้ส่วนงานเจ้าของเรื่อง  ไม่เกิน 1 วันท าการ นับแต่วันที่ส านักงานธนารักษ์พื้นที่
ภูเก็ตได้รับเรื่องร้องทุกข์ 
  1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และผลกระทบที่เกิดจาก         
การปฏิบัติราชการจากระบบ Intranet ของกรมธนารักษ์ เว็บไซต์ของ  ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต        
กล่องแสดงความคิดเห็น และท างโทรสาร  เสนอเรื่องให้ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตพิจารณาสั่งการและส่งเรื่องให้    
ส่วนงานเจ้าของเรื่อง ไม่เกิน 1 วันท าการ นับแต่วันที่ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตได้รับเรื่องร้องเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการของเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง 
  เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องที่ได้รับข้อร้องเรียนจะปฏิบัติดังนี้ 
พิจารณาจ าแนกระดับข้อร้องเรียน แบ่งตามความง่าย – ยาก ดังนี้ 
  2.1 ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ , ค าชมเชย , การสอบถามหรือร้อง
ขอข้อมูล กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน  แต่ ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ /ให้ข้อคิดเห็น /
ชมเชย/สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของส านักงานฯ 
  2.2 ข้อร้องเรียนระดับ 2 เป็นข้อร้องเรียนเล็ก กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน 
แต่สามารถด าเนินการแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว 
  2.3 ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อน 
ไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพังต้องอาศัยอ านาจของอธิบดี/รองอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
  2.4 ข้อร้องเรียนระดับ 4 เป็นข้อร้องเรียนที่อยู่นอกเหนืออ านาจของส านักงานธนารักษ์
พื้นที่/กรมธนารักษ์ กล่าวคือ เป็นเรื่องร้องเรีย นที่ต้องอาศัยการประสานงานหรือการท าความตกลงกับ
หน่วยงานภายนอกก่อนจึงจะสามารถจัดการกับข้อร้องเรียนได้  หรือเป็นเรื่องที่ต้องให้หน่วยงานอื่น
ด าเนินการแก้ไข  แต่ทั้งนี้ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ต้องเข้าไปร่วมด าเนินการกับหน่วยงานดังกล่าว เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
  3.1 ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น , ข้อเสนอแนะ , ค าชมเชย , สอบถามหรือร้องขอ
ข้อมูลสามารถรับเรื่องและช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบได้ทันที โดยก าหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียน
ภายใน 1 วันท าการ  
  3.2 ข้อร้องเรียนระดับ 2 เป็นข้อร้องเรียนเล็ก ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องที่ถูกร้องเรียนเป็นผู้ท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา พร้อมกับ
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 
  3.3 ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ อยู่นอกเหนืออ านาจการตัดสินในของ
กรมธนารักษ์ต้องประสานกับกรมอื่นหรือจังหวัดเพื่อพิจารณาร่วมกับแก้ไขข้อร้องเรียน ให้จัดเรื่องส่งไปยัง
กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หรือแล้วแต่ความ
เหมาะสม 
 

3.4 ข้อร้องเรียน... 
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3.4 ข้อร้องเรียนระดับ 4 เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออ านาจส านักงานธนารักษ์พื้นที่ฯ /
กรมธนารักษ์ได้พิจารณาความเหมาะสมของข้อร้องเรียน โดยเบื้องต้นให้ช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่การท างานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานฯ ก่อน เพราะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่
สามารถร่วมตัดสินใจได้ ระยะเวลาในการด าเนินงานจึงข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาพปัญหาอีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการด าเนินการ 
  รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการข้อ
ร้องเรียน ต่อผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 
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                เว็บไซต์ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดภูเก็ต 
                 www.phuket.go.th 

                หัวข้อ ร้องเรียน ร้องทุกข์ 0 7621 3203 
        หรือ E-mail dumrougtum_phukrt@hotmail.com  
 

ยื่นด้วยตนเอง /กล่องแสดงความคิดเห็น 
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต 

23  ถนนนริศร  ต าบลตลาดใหญ ่
อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 8300 

ส่งทางไปรษณีย์ 
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต 

23  ถนนนริศร  ต าบลตลาดใหญ ่
อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 8300 

 

www.treasury.go.th 

 

 

โทรศัพท์ – โทรสาร 
Tel : 0 7621 2111 
Fax : 0 7622 3792 

ระบบศูนย์ร้องทุกข์กรมธนารักษ์ 
www.treasury.go.th 

 

ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข/์ 
ข้อเสนอแนะ 

 

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต 
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