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หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหเม่ือสวนราชการไดรับคํา
รองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใด
จากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควรใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการ
ใหลุลวงไป ซ่ึงการดําเนินการแกไขปญหารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติราชการ 
อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใดนั้น องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงไดจัดตั้ง
ศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

     ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนในทองท่ีตําบลสันกลาง
เปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน โดยไดรวบรวมแนวทางการ
ดําเนินงานและขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยรับเรื่องรองเรียน 
ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และเกิดประโยชนสุขตอพ่ีนองประชาชน 

คําจํากัดความ 

ผูรับบริการ = ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 
 ผูมีสวนไดสวนเสีย = ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ 

ทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการ เชน  ประชาชนใน  ชุมชน
เขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

การจัดการขอรองเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

ผูรองเรียน   = ประชาชนท่ัวไป/ ผูมีสวนไดเสียท่ี มาติดตอยัง องคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง ผานชองทางตางๆ  โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการ
รองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอ
ขอมูล 

ชองทางการรับขอ = ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง 
รองเรียน  ทางโทรศัพท/ เว็บไซต 

เจาหนาท่ี  = เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
ขอรองเรียน = แบงเปนประเภทตางๆ  เชน 

- ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูล 
- การรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน 
- การรองเรียนเก่ียวความไมโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 
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หลักทั่วไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองราวรองทุกขรองเรียน 

 การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข รองเรียน ในระดับตําบลไดนําแนวทางการดําเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มา
ใช ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ  

1. ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนขาราชการ

  (1) เปนเรื่องท่ีมีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
  (2) ความเดือดรอน หรือความเสียหายท่ีวานั้น เนื่องมาจากเจาหนาท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลละเลยตอหนาท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร
กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทําการไมถูกตองตามข้ันตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการนั้น กระทําการไมสุจริต หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

2. ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของประชาชน

  เปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และไดมารองเรียนหรือรองขอเพ่ือใหองคการ
บริหารสวนตําบลสันกลางแกไขปญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณ
อักษร รวมถึงเรื่องรองทุกข รองเรียน ท่ีสวนราชการอ่ืนขอใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลางดําเนินการ
แกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ี หรือสามารถประสานใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง ดําเนินการตอไปได 

แนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

  (1) สวนรับเรื่อง  ทําหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ จัดทําทะเบียนรับ
เรื่องรองทุกข เพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
  (2) สวนวิเคราะห ติดตาม และประสานงาน ทําหนาท่ีในการวิเคราะหและประเมินเรื่อง
รองทุกข พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน รองทุกขตอผูบริหารและจัดทํารายงานแจงผู
รองเรียนใหทราบเก่ียวกับผลการปฏิบัติตามคํารองเรียน รองทุกข 
  (3) สวนปฏิบัติการในพ้ืนท่ี หรือหนวยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็ว ทําหนาท่ีใหความ
ชวยเหลือเรื่องสําคัญเรงดวนท้ังเรื่องรองเรียน รองทุกขและขอเสนอแนะ โดยการลงปฏิบัติในพ้ืนท่ี และ
ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมการปฏิบัติ  
  (4) สวนประชาสัมพันธ ทําหนาท่ีประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรับ
เรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ใหทุกภาคสวนไดรับทราบ 
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1. การบริหารงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

  ศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางในรูปของ
คณะกรรมการ มีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธาน หัวหนาสํานักปลัดเปนคณะทํางานและ
เลขานุการ และมีคณะทํางานฯประกอบดวยปลัด รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนตางๆ 

2.ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
สันกลาง 
  (1) สวนรับเรื่อง เม่ือสวนรับเรื่องไดรับเรื่อง ไดรับขอรองเรียนจากประชาชนทุกชองทาง 
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเม่ือรับเรื่องแลวจะดําเนินการ 
   (1.1) การรับเรื่องทางโทรศัพท หมายเลข 053-770013 จะตอบขอซักถาม 
บริการขอมูล ใหคําปรึกษา โดยจะดําเนินการในทันที หรือหากเปนเรื่องยุงยาก ซับซอน ตองใชเวลาในการ
ตรวจสอบ จะดําเนินการแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาแลวแตกรณี 
   (1.2) จัดทําทะเบียนรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ทุกเรื่องและทุกชองทาง รวบรวม
เปนสถิติไวใชประโยชนในการวิเคราะหผลการปฏิบัติทุกระยะ 
   (1.3) รวบรวมเรื่องรองทุกข รองเรียน สงให สวนวิเคราะหติดตามและ
ประสานงาน 
   (1.4) สรางเครือขายการทํางานรวมกับสวนราชการ องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน ประชาชน ผูนําชุมชน องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
   (1.5) บริหารการประชาสัมพันธ
   (1.6) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป
  (2) สวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน
   (2.1) วิเคราะหและประเมินคาเรื่องรองทุกข รองเรียน
   (2.2) จัดลําดับความสําคัญเรงดวน
   (2.3) จําแนกเรื่องรองทุกข รองเรียน สงใหสวนปฏิบัติการในพ้ืนท่ีหรือแจง
หนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทางแกไขปญหา 
   (2.4) เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและแจงผลการดําเนินงานใหผูรองทราบ
  (3) สวนปฏิบัติการในพ้ืนท่ี หรือหนวยเคลื่อนท่ีเร็ว
   (3.1) กรณีเปนเรื่องเรงดวนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนหรือมี
ผลกระทบตอสังคมสวนรวมหรือพลเมืองดีท่ีไดรับผลกระทบจากการชวยเหลือสังคมสวนปฏิบัติการมีหนาท่ี
ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของและจัดเจาหนาท่ีในลักษณะเคลื่อนท่ีเร็วออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงและ
พิจารณาหาทางแกไขโดยทันที 
   (3.2) รายงานผูบังคับบัญชา
   (3.3) สงเรื่องประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
  (4) สวนประชาสัมพันธ
   ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลางผานทางสื่อตางๆ ใหทุกภาคสวนรับทราบ  
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 3. โครงสรางของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
ประกอบดวย 2 งาน  
   (1) งานอํานวยความเปนธรรมเรื่องราวรองทุกข กลาวโทษและแจงเบาะแสกระทํา
ผิดกฎหมาย 
   (2) งานอํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  

 4. องคประกอบของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
   (1) นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนประธาน  
   (2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนตางๆ เปนกรรมการ  
   (3) หัวหนาสํานักปลัดเปนเลขานุการ  
   (4) นักพัฒนาชุมชนและเจาพนักงานธุรการสํานักปลัด เปนเจาหนาท่ีประจําศูนย
รับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน 

 5. ข้ันตอนการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล            
สันกลาง 
  (1)จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 
  (2)จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  
  (3)แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสันกลางทราบ เพ่ือความสะดวก
ในการประสานงาน 
  (1) การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน  
   (1.1) กรณีรองทุกข รองเรียน ดวยวาจา  
    (1.1.1) บันทึกขอมูลตามคํารอง และใหผูรองลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน หากผูรองไมยินยอมลงลายมือชื่อ มิใหรับเรื่องทุกข รองเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบ
พรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในคํารอง เวนแตกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางเห็นสมควรเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ จะรับคํารองนั้นไวพิจารณาก็ได  
   (1.2) กรณีการรองเรียนเปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังนี้  
    (1.2.1) มีชื่อและท่ีอยูของผูรอง ซ่ึงสามารถตรวจสอบตัวตนได  
    (1.2.2) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข รองเรียน พรอมขอเท็จจริง
พฤติการณเก่ียวกับเรื่องนั้นตามสมควร 
    (1.2.3) ใชถอยคําสุภาพ  
    (1.2.4) มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนการรองทุกขรองเรียนแทนผูอ่ืน
ตองแนบใบมอบอํานาจดวย 
  (2) เม่ือศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดรับเรื่อง
รองทุกข รองเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบท่ีกําหนดโดยทันทีแลวเสนอเรื่องใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาสั่งการโดยทันที 
  (3) ใหเจาหนาท่ีผูรับเรื่องแจงการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบภายใน 7 
วัน ทําการ นับแตวันไดรับเรื่อง โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร อาจเชิญผูรองมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือ
สงเปนหนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
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  (4) นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางวินิจฉัยวาเรื่องรองทุกข รองเรียน ท่ีไดรับ 
เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานอ่ืน หรือเปนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการ
ไวเปนการเฉพาะ ถาเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหพิจารณามอบหมาย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึน ไปดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแกไขปญหาหากเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน ให
จัดสงเรื่องรองทุกข รองเรียนนั้น ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องนั้นดําเนินการตอไปตามอํานาจ
หนาท่ีของหนวยงานนั้น และแจงผูรองทราบดวย หรือหากเปนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียด 
ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะแลว ก็ใหแจงผูรองทราบถึงแนวทางการดําเนินการ
ตามท่ีระเบียบกฎหมายนั้นๆ กําหนดไว  

วิธีดําเนินการ 

 (1) การพิจารณารับเรื่องรองทุกข รองเรียน 
  (1.1) นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจใชดุลยพินิจสั่งการดวยตนเอง หรือมอบหมาย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูพิจารณาวา เรื่องรองทุกข รองเรียนท่ีไดรับ เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล หรืออยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน หรือเปนเรื่องท่ีมีระเบียบ
กฎหมายกําหนดข้ันตอนวิธีการดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ซ่ึงควรจะดําเนินการตอเรื่องนั้นอยางไร 
  (1.2) นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางอาจสงเรื่องรองทุกข รองเรียนท่ีไดรับ ให
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองทุกข รองเรียน ท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง ทําหนาท่ีตาม (1.1) 
ก็ได ถาเห็นวาจําเปนหรือจะเกิดประโยชน 
  (1.3) แนวทางท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาไมรับเรื่องรองทุกข 
รองเรียน ไดแก  
    (1.3.1) เปนเรื่องท่ีไมปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผูรองไมได  
    (1.3.2) เปนเรื่องท่ีแอบอางชื่อผูอ่ืนเปนผูรอง โดยผูแอบอางมิไดมีสวน
เก่ียวของในเรื่องท่ีรองทุกข รองเรียน 
    (1.3.3) เรื่องท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห ไมระบุพยานหลักฐานหรือกรณี
แวดลอมชัดแจง 
    (1.3.4) เรื่องท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูท่ีศาล หรือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เด็ดขาดแลว 
    (1.3.5) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีมติ
เด็ดขาดแลว 
    (1.3.6) เรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ
ไวเปนการเฉพาะแลว 
    (1.3.7) เรื่องไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
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 (2) การตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน (กรณีเปนเรื่องท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล) 

  (2.1) ใหเจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองทุกข รองเรียน นั้น 
ท้ังพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีจริงถาจําเปนเพ่ือใหทราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องรองทุกข รองเรียน นั้น อยางชัดเจน เพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
วินิจฉัยตอไป 
  (2.2) การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปดโอกาสใหผูเก่ียวของหรือคูกรณี ไดรับ
ทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอยางเพียงพอ รวมท้ังเปดโอกาสใหมีการโตแยงแสดงพยานหลักฐานอยาง
เพียงพอ กอนท่ีจะมีคําวินิจฉัยหรือสั่งการเก่ียวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องท่ีตองใชกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองเพ่ือมีคําสั่งทางปกครอง รวมท้ังจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในสวนท่ี
เก่ียวของดวย 
  (2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาขอเท็จจริงท่ีตรวจสอบได ปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
โดยใหสอดคลองและครบถวนตามประเด็นขอรองทุกข รองเรียน 
  (2.4) คําวินิจฉัยเก่ียวกับเรื่องรองทุกข รองเรียน ของนายกองคการบริหารสวนตําบล
ควรประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิง และขอพิจารณาพรอมขอสนับสนุนใน
การใชดุลยพินิจ 
  (2.5) ใหแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบ ภายใน 5 วัน
ทําการ นับแตวันท่ีไดดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ 

 ระยะเวลาดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน 

  (1) เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพ่ือการแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง 
(หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว อาจขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละ
ไมเกิน 3 วัน ) 
  (2) เรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหสงเรื่องนั้นให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแตวันไดรับเรื่อง (โดยใหหนวยงานนั้นแจงผล
การดําเนินการใหองคการบริหารสวนตําบลทราบดวย เพ่ือจะไดแจงผูรองทราบตอไป) 
 

การบันทึกขอรองเรียน 

 (1)  กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ –  สกุล ผูรองเรียน 
ท่ีอยู  หมายเลขติดตอกลับ  เรื่องรองเรียน และสถานท่ี เกิดเหตุ 
 (2) ทุกชองทางท่ี มีการรองเรียน เจาหนาท่ี  ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอ 
รองเรียน 
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การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน 

 -  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผู ครอบครองเอกสารเจาหนาท่ี ท่ี 
เก่ียวของ เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 
  - ขอรองเรียน ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน  ไฟฟา 
สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน  จัดทําบันทึกขอความ 
เสนอไปยังผู บริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ี เก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ี 
เก่ียวของ 
 
 - ขอรองเรียน ท่ีไมอยู ในอํานาจความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ให
ดําเนินการประสาน แจงหนวยงานภายนอกท่ี เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชัดเจนในการแกไข 
ปญหาตอไป 
 - ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไม 
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไป 
ยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป  

 
ติดตามการแกไขขอรองเรียน 

 ใหหนวยงานท่ี เก่ียวของ รายงานผลใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพ่ือเจาหนาท่ีศูนยฯ จะได 
แจงผูรองเรียนทราบตอไป 
 

 
การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

 รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นป งบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะหการ 
จัดการขอรองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง  พัฒนา 
องคกรตอไป  
 

จัดทําโดย 
  

 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

 เบอรโทร  053-770013-4 ตอ 11 

 โทรสาร   053-770015 

 เว็บไซต www.sunklangphan.go.th 
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แผนผังข้ันตอนดําเนินการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

 

 

 

 

 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

เรื่องรองเรียน 

คํารองท่ัวไป 

จดหมายรองเรียน 

หนังสือจังหวัด/อําเภอ 

เรื่องรองเรียน 

จากเว็บไซตอบต. 

ทะเบียนหนังสือรับหนังสือ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียน

ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

แจกจายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไปดําเนินการ 

คํารองท่ัวไปสงหนวยงานโดยตรง    คํารอง/หนังสือที่ตองพิจารณา/ขอความ

เห็นชอบใหสงผานระบบธุรการปกติ 

   คํารองท่ัวไป 

-ดําเนินการแกไขปญหารายงาน

ผูบังคับบัญชาทราบ และแจงผลใหผู

รองทราบตามวิธีท่ีเหมาะสม 

 คํารองท่ีตองพิจารณาวินิจฉัยและ

ขอความเห็นชอบ 

-เสนอตามลําดับข้ัน 

-ดําเนินการแกไข 

-รายงานผลผูบังคับบัญชาทราบ 

-แจงผูรองเปนหนังสือเพ่ือทราบ 
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ภาคผนวก 




