




 
หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ต่อการบริการ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อเหตุการณ์ ท าให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายที่ให้ส่วนราชการ
บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ตลอดจนประสานงาน ติดตามเร่งรัด  
การด าเนินงานเก่ียวกับการบริการประชาชน  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ตลอดจนเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจในแนวทางการด าเนินการจัดการ  
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ แก่ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก กองประเมินราคาทรัพย์สินจึงได้จัดท าแนวทางขั้นตอนการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ของกองประเมินราคาทรัพย์สินขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุก ข์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยา

ข้าราชการของกองประเมินราคาทรัพย์สิน มีข้ันตอนและแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 
 2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในวิธีการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
 3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเรื่องเรียน ร้องทุกข์ ของกองประเมินราคาทรัพย์สิน 

สามารถปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. กองประเมินราคาทรัพย์สินมีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/

ข้อคิดเห็น และก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพ่ือวิเคราะห์ ก าหนดวิธีการและปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการเพ่ือสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ
จัดท าขั้นตอนการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 

 2. กองประเมินราคาทรัพย์สินท าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาข้าราชการกองประเมินราคาทรัพย์สิน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
 3. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
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อ านาจหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 1. ผู้อ านวยการกองประเมินราคาทรัพย์สินมีอ านาจในการแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียน สั่งการและพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่ก าหนดแนวทางและวิธีการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน กลั่นกรองเรื่องร้องเรียน ประสานงานส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบ จัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมสรุปรายงานผล
การตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขปัญหา 

 3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 
พร้อมทั้งสรุปเรื่องร้องเรียน แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานผลการ
ด าเนินการมายังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน เพ่ือรายงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

ช่องทางการร้องเรียน  
กองประเมินราคาทรัพย์สินมีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยา

ข้าราชการ จ านวน 5 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ติดต่อด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

- กองประเมินราคาทรัพย์สิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 6 
อาคารบี เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  

2. ทางโทรศัพท์ และโทรสาร 
 
 
 
 
 

- ส่วนอ านวยการ 
โทร.0 2142 2412 โทรสาร 0 2143 8752 
- ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1 
โทร.0 2142 2426 โทรสาร 0 2143 8757 
- ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2 
โทร. 0 2142 2431 โทรสาร 0 2143 8759 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqg-3G1bnRAhUDtBQKHbpoAxYQjRwIBw&url=https://pixabay.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99-158190/&bvm=bv.143423383,d.d24&psig=AFQjCNFG-4FptticcAi_Walm4DZbfrlMsQ&ust=1484209530596624
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- ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1 
โทร.0 2142 2512 โทรสาร 0 2143 8755 
- ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2 
โทร.0 2142 2446 โทรสาร 0 2143 8755 
- ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง 
โทร.0 2142 2435 โทรสาร 0 2143 8757 

3. ทางจดหมาย 

 

 

 

 

 

- จ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 6 อาคารบี  
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

4. Webmail และ Webboard Internet กรมธนารักษ์ 

 

 

 
 
 
 

- Email :pvd@treasury.go.th 

- www.treasury.go.th ไปที่ Webboard กรมธนารักษ์ 
- ศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์ กรมธนารักษ์ 

5. ตู้รับฟังความคิดเห็น 

 

 

 

 

 
- กองประเมินราคาทรัพย์สิน 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 6 อาคารบี  

เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
 
 

http://www.treasury.go.th/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSooKe0LnRAhXDsxQKHcV8BxwQjRwIBw&url=http://www.xn--22ca3e6ac9g.com/content.php?arti_id=18&psig=AFQjCNGE-dEqLTKSmnOmcaFYM1nsjGNhGQ&ust=1484207938236596
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4-7O60rnRAhXEOxQKHTr_ABcQjRwIBw&url=http://pixr8.com/now-get-email-address-hindi/&bvm=bv.143423383,d.d24&psig=AFQjCNFp1rzEbgDWkJGM-zw3_OeJraXxFw&ust=1484208371993841
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 กองประเมินราคาทรัพย์สินได้ก าหนดแนวทางขั้นตอนการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  
 1.1 ผู้รับเรื่องของกองประเมินราคาทรัพย์สินรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากช่องทางการร้องเรียน 
 1.2 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  
 1.3 น าเสนอผู้อ านวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน พิจารณาสั่งการเพ่ือให้เจ้าของเรื่องด าเนินการ
จัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้ันตอนการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการของกองประเมินราคาทรัพย์สิน 
 1.4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 2 
 2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องไปด าเนินการ และน าเสนอคณะท างานจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ เพ่ือวิเคราะห์สรุปปัญหา สาเหตุ และพิจารณาจัดการข้อ
ร้องเรียน โดยยึดมั่น ยืนหยัดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 
 2.2 ท ารายงานสรุปเรื่องร้องเรียนเสนอผู้อ านวยการกองประเมินราคาทรัพย์สินทราบ และพิจารณา
ความเหมาะสมในการจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3  
 3.1 แจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน และรายงานผลการด าเนินการให้
คณะท างานจัดการข้อร้องเรียนฯ ของกรมธนารักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






