
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค ูมือการปฏบิตังานเร่ืองรองเรียน 

เทศบาลตําบลหนองสอ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

จัดทำโดย  
งานนิติการ 

เทศบาลตําบลหนองสอ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 
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คํานํา 
 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม อีกท้ังเปนการปองกันปญหาการทุจริตในหนวยงานหรือ ปฏิบัติไมชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ในเร่ือง
เก่ียวกับการรองเรียนท่ัวไปและเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในเร่ืองการใหความสะดวกกับประชาชนผู
รองเรียน/รองทุกข ท้ังหมดท้ังมวลท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลของเทศบาล เชน การใหบริการดานงานสาธารณสุข การใหบริการ ดานการกอสรางโครงการพ้ืนฐาน 
ควบคุมอาคาร การใหบริการการประปา - ไฟฟาสาธารณะ และการใหบริการ งานจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียน เปนตน โดยในการดําเนินการน้ีใหเปนไปตามพระราช
กฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑ และว ิธ กีารบริการกจิการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการจัดการเร่ืองราวรอง ทุกข พ.ศ.๒๕๒๒ 

เทศบาลตําบลหนองสอ จึงไดจัดทาคูมือการปฏิบัติงานในเรื่องรองเรียน/รองทุกข เพ่ือใชสาหรับ ประชาชนและเจาหนาท่ีของเทศบาลเปน
ใชเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานในแตละภารกิจ ปองกันปญหาการไมได รับความเปนธรรมหรือการเลือกปฏิบัติและรวมถึงการปองการการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 
ซ่ึงเทศบาลไดกําหนด กระบวนการดําเนินงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และกำหนดช องทางการรองเรียน/รองทุกข รวมถ ึงกำหนดหนวยงาน หรือผูท่ีรับผิดชอบไวแลว 
หวังเปนอยางย่ิงวา คูมือการปฏิบัติงานท่ีไดจัดทําข้ึนน้ี จะเกิดประโยชนสูงสุดแกเจาหนาท่ี ของเทศบาลที สามารถนำมาเป ็นเครื องม ือในการดําเน ินการและให บร ิการกับ
ประชาชนผู ร องเร ียน/ร องทุกข รวมถ ึง ประเทศชาติ 

 
 

 
เทศบาตําบลหนองสอ 
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สารบัญ 
 

 

หนา 
 

คํานํา 

1.  วัตถุประสงค ๔ 

2.  ขอบเขต ๔ 

3.   คําจํากัดความ ๔ 

4.  หนาท่ีความรับผิดชอบ ๔ 

5.  ข้ันตอนว ิธ ีการปฏิบ ัติเรื องรองเรียน/รองท ุกข  

5.1 การรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 5 
 

 ๕.๒ ชองทางการเขาถึงบริการ 5 

 
๖. 

5.3  การรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ข้ันตอนการ
จัดการเร่ืองรองเรียนรองทุกข 

6 

 ๖.๑ การจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 7 

 6.1.1 แผนผังปฏิบัติงานเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 8 

          6.1.2 ข้ันตอนการใหบริการขอรองเรียน/รองทุกข 9 

 ๖.๑.3 การสงตอเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 10 

       6.1.4  การตรวจตอบข อเท็จจริงเร ื่องรองเรียน/รองทุกข 10 

 6.1.5 การตอบเร่ืองรองเรียน/รองท ุกข  10 

 6.1.6 การติดตามผลเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 10 

 6.1.7 การรวบรวมขอมูล 10 

 6.2 ผูรับรับชอบการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 11 

 6.3  แบบฟอรมทีใ่ช ในการร บัเร่ืองรองเร ียน/รองทุกข 11 

๗. มาตรฐานงานการรับและตอบขอรองเรียน/รองทุกข 12 
๘. ระบบติดตามและประเมินผล 12 

9. ประโยชนท่ีไดรับ 12 
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน  
ของเทศบาลตำ     บ       ล         หนองสอ 

 
๑. วัตถุประสงค 

ค ูม อืปฏ ิบ ัต ิงานฉบ ับนี จ ัดทําขึ  เพ ื อให เจ าหน าที ผู ปฏ ิบ ัต ิงานร องเร ียน/ร องท ุกข ของเทศบาลสามารถ ดําเนินการจัดการเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข เปนระบบมีมาตรฐานในการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข เร่ิมต้ังแต ข้ันตอนการรับขอรองเรียน/รองทุกขจากผูรับบริการหรือ
หนวยงานท่ีสงเร่ือง การวิเคราะหเร่ืองรองเรียน/รองทุกข เพ ื อเสนอผู บร ิหารพ ิจารณาให ความเห ็นชอบ การส ง เรื องร องเร ียน/ร องท ุกข ให 
หน วยงานที เก ียวข องตรวจสอบ ขอเท็จจริง การต ิดตามประเมินผล การรายงานผลการตรวจสอบขอเท ็จจร ิง และการย ุติเร่ืองรองเรียน/รองท กุข  
โดย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวดเร็วและทันตอสถานการณ โดยประชาชนไดรับความพึงพอใจ สูงส ุด บนพ้ืนฐานความเปน
ธรรมกับคูกรณีทุกฝาย 

 

 

๒. ขอบเขต 

เพ่ือดําเนินตรวจสอบขอเท็จจริงเร่ืองราว รวบรวมหลักฐาน การวิเคราะหขอรองเรียน/รองทุกข และ 
รายงานผลการดําเนินการติดตามประเมินผล และรวบรวมเสนอนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ เพ่ือพิจารณาใหความ เห็นชอบ ส่ังการตอไป 

 
๓. คําจํากัดความ 

“ เร่ืองรองเรียน/รองทุกข ” หมายถึง ประเด็นปญหาตางๆ ท่ีผูรองเรียนแจงผานชองทางตางๆ เชน สานักงานเทศบาลตําบลหนองสอ 
เบอรโทร ๐ 4388 4058 ไปรษณีย/หนังสือ เว็บไซตของเทศบาลตําบลหนองสอ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ติดตอดวยตนเอง และหนวยงานอ่ืน เน่ืองจากไมไดรับบริการ
ตามสิทธิท่ีกําหนดผูรับบริการไมได รับความสะดวกตามสมควรและไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐทําใหไดรับความเด ือดร อน
อ ันเนื องมาจากการดําเน ินนโยบายของเทศบาลหร ือกฎหมายที เก ียวข อง ซึ งอยู ในอำนาจที เทศบาลจะ ดําเนินการตอไปได 

“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูรองเรียน/รองทุกขหรือผูท่ีมาปรึกษา/ผูมีสวนไดเสีย รวมถึงสวนราชการ หรือองคกรเอกชนท่ีสงขอ

รองเรียน 

๔. หนาที่ความรับผิดชอบ 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ    มีหนาท่ี อนุมัติ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานและติดตามผลการ ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 

ปล ัดเทศบาล                มีหนาที ดําเนินการควบคุม ด แูล ต ิดตามการปฏ ิบัต ิและสร ุปการดําเนินงาน เก่ียวกับเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข 

หัวหนาสำนักเทศบาล          มีหนาที รับผ ิดชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเก ี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล  
ผูอํานวยการกองคลัง           มีหนาท่ีรับผ ิดชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเก ี่ยวกบัการบริหารงานคลังการ การรับเงิน เบิก

จายเงิน งานพัสดุ 
ผูอํานวยการกองชาง               มีหนาท่ีรับผ ิดชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเก ี่ยวกบัการงานก อสร าง ควบคุมอาคาร งานไฟฟา 
ผูอํานวยการกองการศึกษา  มีหนาท่ีรับผ ิดชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเก ี่ยวกบัการงานการศึกษา 

                                   ผูอํานวยการกองสว ัสดิการสังคม มีหนาท่ีรับผ ิดชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเก ี่ยวกับดานงานสว ัสดิการ 
                               ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ    มีหนาท่ีรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับดานการสาธารณสุข 

    ผูอํานวยการกองประปา        มีหนาท่ีรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับดานงานประปา 
นิติกร                            มีหนาท่ีจัดทําแผน รวมรวม สรุปเร่ืองรองทุกข/รองเรียน 
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๕. ขั้นตอนว ิธีการปฏิบัตเิร ื่องรองเรียน/รองทุกข 

๕.๑ การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๑. เร่ืองรองเรียนท่ีเปนอักษรผานทางชองทางตาง  ๆเชน โทรศัพท ไปรษณีย หนังสือ เว ็บไซตเทศบาลตําบล

หนองสอ หรือส่ืออ ิเล็คทรอนิคส ติดตอดวยตนเอง และจากหนวยงานอ ื่นๆ ดําเนินการรับเร่ือง ตามระบบสารบรรณ 
๒. เร่ืองรองเรียนท่ีไมเปนลายลักษณอักษร กรณีท่ีประชาชนรองเรียนทางโทรศัพท หรือมาติดตอดวย

ตนเองโดยไมมีหนังสือรองเรียน เจาหนาท่ีจะตองสอบถามและกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมรับเร่ือง รองเรียน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
- รายละเอียดของผูรองเรียน ไดแก ช่ือ ท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดท้ังน้ี ผูรองเรียนบางรายไม

ประสงคแสดงตน โดยไมแจงขอมูลเก่ียวกับตนเอง จะตองตรวจสอบขอเท็จจริงวามีขอมูล นาเช่ือถือเพียงใด 
- รายละเอียดของเร่ืองท่ีตองการรองเรียน โดยสอบถามใหไดประเด็นท่ีชัดเจนวาตองการ รองเรียนเรื่องอะไร 

เกี่ยวของกับบุคคลหรือองคกรใด รายละเอียดของปญหาท่ีสงผลกระทบตอผูรองเรียน ท้ังน้ี เจาหนาท่ีของทุกหนวยงานจะตองสามารถรับเร่ืองได
ทันที แมจะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับหนวยงานอ่ืน เพ่ืออํานวยความ สะดวกและไมทําใหผูรองเรียนเกิดความไมพอใจ จากน้ันแจงใหผูรองเรียนทราบ
ข้ันตอนและระยะเวลาในการ ดeเนินการ หากไมไดรับการตอบกลับภายใน  ๑๕  วันทำการสามารถสอบถามไดท่ีหมายเลขโทรศัพท  ๐ 4388 
4058 

 
5.2 ชองทางการเขาถึงบริการ 

(๑) โทรศัพทสายดวน โดยตรงของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก และปลัดเทศบาลตลอด ๒๔ ช.ม. 
(๒) โทรศัพทส านักงานเทศบาลตําบลหนองสอ เบอร ๐ 4388 4058  มาแจง
ดวยตัวเอง  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองสอ 
(๔) เว็บไซตเทศบาลตำบลหนองสอ www.nomgsor.go.th  
(๕) สงจดหมายมาท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงคุก เลขท่ี 133 ตําบลลําปาว อําเภอเมืองกาฬสินธุ 

จังหวัดกาฬสินธุ ๔6๐๐๐ 
(๖) สงเร่ืองรองเรียนผานตูรับรองเรียนรองทุกข ตูรับความเห็นคิด ณ หนาสํานักงานเทศบาล ตําบลหนองสอ (ไม

ตองติดแสตมป) 
 
 

5.3 การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

- กรณีรองเรียนทางไปรษณีย/ระบบจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข ใหเจาหนาท่ีดําเนินการดังน้ี 

(๑) อานเร่ือง ตรวจสอบขอมูลเอกสารประกอบการรองเรียน/รองทุกขโดยละเอียด  

(๒) สรุปประเด็นการรองเรียน/รองทุกขโดยยอ แลวจัดทําบันทึกขอความแจงผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาตามลําดับ 

(๓) ส งหน ังส ือประท ับตราแทนการลงช ื อให หน วยงานที เก ียวข องดำเน ินการพร อมท้ังกําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผล 

การดําเนินงานใหทราบภายใน ๗ วันทําการ 

(๔) สงเร ื่องรองเรียนร องทุกขตามดังกลาวผานระบบส่ืออ ิเล็กทรอนิกส ไปยังหัวหนาส วนราชการ/ นายอําเภอ หรือสง 

Fax ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการทันที 



๖ 
 

- กรณีผูรองเรียนรองทุกขมาดวยตนเอง ใหเจาหนาท่ีดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) สอบถามขอมูลจากผูรองแลวกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม ใหมีสาระสําคัญพอสมควรประกอบ ไปดวย ช่ือและท่ี

อยูของผูรองซ่ึงสามารถตรวจสอบตัวตนได 
(๒) ระบุเร่ืองอันเปนเหตุใหรองเรียนรองทุกข พรอมขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควร หรือ ความเห็น ความ

ตองการ ขอเสนอแนะ ตาง  ๆและใหลงลายมือช่ือของผูรอง 
(๓) ถาเปนการรองเรียนรองทุกข แทนผูอ ื่นตองแนบใบมอบอำนาจดวย/หากผูร องไมยินยอมลงช ื่อมิ ใหรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขน้ัน 

ไวพิจารณาและแจงใหผูรองทราบพรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในแบบคํารอง 
                            (๔) สรุปประเด็นการรองเรียนรอง/รองทุกข โดยยอแลวจัดทําบันทึกขอความเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 

 (๕) สงหน ังสือการลงช ื่อใหหนวยงานท่ีเก ี่ยวของดําเน ินการพรอมท้ังกำหนดใหหนวยงานท่ีเก ี่ยวของ 
รายงานผลการดําเนินงานใหทราบภายใน ๗ วันทําการ 

(๖) สงเร่ืองรองเรียนรองทุกขดังกลาวผานระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ไปยังหัวหนาสวนราชการ/ นายอําเภอ หรือสง 
Fax ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการทันที 

 
-  กรณีรับเร่ืองร องเรียนร องท ุกข ทางโทรศัพท/และร องผานส่ืออ ิเล็กทรอน ิกส ใหเจาหน าท่ี ดำเนินการดังน้ี 

(๑) สอบถามช ื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท ท่ีติดตอได  
(๒) สอบถามเร่ืองรองเรียนร องทุกขและปญหาท่ีเกิดข ึ้น 
(๓) ถาเปนเร่ืองรองเรียนท่ีกลาวหาผ ูอ ื่นจะตองสอบถามผูร องใหไดรายละเอ ียดท่ีชัดเจน หากผูรองม ีขอมูลเปนเอกสารขอใหสง

เอกสารมาเพ ิ่มเต มิทางไปรษณียก ็ได 
(๔) พิจารณาเร่ืองรองเรียนรองทุกขวาสามารถดําเนินการตอไดหรือไม ถาดําเนินการไดจะประสาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทางโทรศัพททันที และหากไดรับคำตอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของก็ใหแจงใหผูรองทราบตอไป 
(๕) บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมท่ีศูนยดำรงธรรมกำหนดไว หากผูรองไมยินยอมใหขอมูลมิใหรับ เร่ืองรองเรียนรองทุกข

น้ันไวพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือคุมครองสิทธิของบุคคล/นิติบุคคลหรือผูเก่ียวของมิใหเกิดปญหาการ กล่ันแกลง และแจงใหผูรองทราบ 
(๖) สรุปประเด็นการรองเรียนรอง/รองทุกข โดยยอเพ่ือจัดทําบันทึกขอความและหนังสือบันทึก ขอความแทนการลงช่ือ

เสนอผูบังคับบัญชาเพ ื่อพ ิจารณา 
(๗) ส งหน ังส ือแทนการลงช ื อให หน วยงานที เก ียวข องดำเน ินการพร อมท้ังกําหนดให หน วยงานท่ี 

เก่ียวของรายงานผลการดําเนินงานใหทราบภายใน ๗ วันทําการ 
(๘) สงเร่ืองรองเรียนรองทุกขดังกลาวผานระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ไปยังหัวหนาสวนราชการ/ นายอําเภอ หรือสง 

Fax ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการทันที 



๗ 
 

 
๖. ขั้นตอนการจดัการเร ื่องรองเร ียน/รองทกุข 

๖.๑ การจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีกระบวนข้ันตอนการปฏิบัติ จํานวน ๙ ข้ันตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ ๑ รับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะหเรื่อง แยกเปน ๒ กรณี 
(๑) กรณีลักษณะเร่ืองรองเรียนรองทุกขเปนบัตรสนเทห (ไมมีช่ือ-สกุลผูรองไมมีท่ี อยูผูรอง หรือขอมูลอ่ืนๆท่ีสามารถ

ติดตอได ไมมีพยานหลักฐานหรือแวดลอมท่ีปรากฏชัดเจน ตลอดจนไมสามารถช้ี พยานบุคคลไดแนนอน) ใหเสนอผูบังคับบัญชาไมใหรับเร่ืองไวพิจารณาและ
จําหนายออกจากสารระบบ 

(๒) กรณีไมใชบัตรสนเทห ใหดําเนินการตามวิธีการรับเร่ืองขางตน 

ขั้นตอนที่ ๓ การสงหนังสือประทับตราแจงเร่ืองเร่ืองรองเรียนรองทุกข 
(๑) สงผ านระบบส่ืออ ิเล ็กทรอน ิกส ใหหัวหนาส วนราชการ/นายอําเภอ โดยตรง (๒) สง FAX ไปท่ีสวนราชการ/
อำ  เภอ พรอมท้ังจดรายช่ือผูรับเรื่องไว 
(๓) สงเปนหนังสือตามระบบปกติงานสารบรรณ 

ขั้นตอนที่ ๔ หนวยงานท่ีเก่ียวของแจงผลการดําเนินการโดยใหมีสาระสําคัญดังน้ี (๑) มูลเหตุของปญหา 
(๒) การแกไขปญหาเบ้ืองตน 
(๓) แนวทางและวิธีการแกไขปญหา 
(๔) ผลการช้ีแจงใหผ ูรองทราบ 
(๕) ขอเสนอแนะ/ความเห็นของหนวยงาน 

ขั้นตอนที่ ๕ ครบกําหนดรายงานแลว หนวยงานไมรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหแจง เตือนคร้ังท่ี ๑ ผานทางระบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ถึงหัวหนาสวนราชการ/และสงหนังสือแจงเตือนตามระบบปกติ ให รายงานภายใน ๕ วันทําการ 

ขั้นตอนที่ ๖ ครบกําหนดแจงเตือนครั้งท่ี ๑ แลว ยังไมไดรับรายงานใหแจงเตือนครั้งท่ี ๒ ผาน 
ทางระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ถึงหัวหนาสวนราชการ/และสงหนังสือแจงเตือนตามระบบปกติ ใหรายงานภายใน ๓ วัน ทําการ 

ขั้นตอนที่ ๗ ครบกําหนดแจงเตือนคร้ังที่ ๒ แลวยังไมไดรับรายงานใหรายงานนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอเพ ื่อพ ิจารณาส ั่งการตอไป 

ขั้นตอนที่ ๘ การสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเม่ือไดรับแจงผลการตรวจสอบตามข้ันตอนท่ี ๔ ใหดําเนินการจัดทําบันทึกข อความสรุปผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

- ยุติเรื่อง จัดเก็บในแฟ มพรอมท้ังบันทึก 
- ไมยุติ เสนอใหตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 9 ดําเนินการแจงผลดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงใหกับผูรองเรียน/รองทุกข ทราบ 



๘ 
 

6.1.1 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน (ระยะไมเกิน 15 วันทําการ) 
 
 

ลําดับ รายละเอียด ระยะเวลา        
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

ข้ันตอนท่ี ๑ รับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ๑ วันทําการ กองวิชาการ 
   แผนงาน 

ข้ันตอนท่ี ๒ วิเคราะห เร ื่อง  -นิติกร 

ข้ันตอนท่ี ๓ การส งหนังส ือหรือบันท ึกข อความแจงเร ื่องรองเร ียน/รองทุกข   

ข้ันตอนท่ี ๔ หนวยงานท ี่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหาเร ื่องรองเร ียน/รองทุกข แลวรายงานให 
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงคุก กรณ ีเปนเร ่ืองรายแรง  3 วัน 
กรณ ีเปนเร ื่องซับซอน  5 ว ัน 

7 วันทําการ หนวยงานที่ 
เก่ียวของ 

ข้ันตอนท่ี ๕ แจงเตือนคร้ังท่ี ๑ ใหรายงานภายใน ๕ วันทําการ ๕ วันทําการ หนวยงานท่ี 
   เก่ียวของ 

ข้ันตอนท่ี ๖ แจงเตือนคร้ังท่ี ๒ ใหรายงานภายใน ๓ วันทําการ ๓ วันทําการ  

ข้ันตอนท่ี ๗ หากหนวยงานท่ีเกี่ยวข องไมรายงานผลการดําเนินการ ใหรายงานนายกเทศมนตรีตําบลหนองสอ 
เพ่ือพิจารณาส่ังการตอไป 

๑ วันทําการ กองวิชาการ 
แผนงาน 

ข้ันตอนท่ี ๘ สรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง เม่ือไดรับแจงผลการดาเนินการ จากหนวยงานท่ีเกี่ยวข อง  
พรอมท ั้งระบุปญหา อ ุปสรรและแนว ทางแกไข 

๗ วันทําการ กองวิชาการ 
แผนงาน 
-นิติกร 

ข้ันตอนที่ 9 แจงใหผูร องเร ียน/รองทุกขทราบ 15 วันทําการ กองวิชาการ 
แผนงาน 
-นิติกร 
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รองเรียนผานชองทาง 
วาจา  หนังสือ/จดหมาย  โทรศพัท /โทรสาร  อ ีเมล  ว ิทยุ/โทรท ัศน  

ลงทะเบียนร ับเร ื่อง 
และพิจารณาประเด็นเรื่องรองเรียน 

รายงานผลไมเกิน 15 วันทําการ 

ตอบผ ูร องเร ียน 
(ผ ูร องท ี่ใหท ี่อยูชัดเจนต ิดต อกล ับได ) 

งานร ับเร ื่องรองเร ียน/ร องท ุกข 
รวบรวมข อม ูลสร ุปรายงานเสนอผ ูบร ิหาร 

6.1.2 ขั้นตอนการใหบริการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

กรณ รี ายแรง/ซ ับซ อน 

ตรวจสอบ    
ข อเท็จจร ิง 

 

 
 

กรณ ีทั่วไป 
 

๑ วันทําการ 
แจงหน วยงานท ีเกี่ยวข องตรวจสอบขอเท ็จจร ิง 

หน วยงานทีเ่กี่ยวของตรวจข อเท็จจร ิง 
และหาสาเหต ุที่เกิดเร ื่องรองเร ียน 

 
รายงานผลภายใน 3/5 วันทําการ หากไมแลวเสร ็จให

รายงานทุก 7 วัน 

 
ไมสามารถรายงานผลได ภายใน 15 วันท า การให แจงผ ูรองเร ียนทราบ และ

รายงานเปน ็ ระยะๆ (ผ ูรองแจงเบอร โทรศพท ทต ี่ติ ด ตอ  ได ) 



๑๐ 
 

๖.๑.3 การสงตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เจาหนาท่ีงานรับเร่ืองราวรองเรียนจะลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขและ พ ิจารณาความนาเช ื่อถือของประเด็นท่ี
รองเรียน ตองไมขัดแยงก ับกฎหมาย กฎระเบียบ และอยูในอำนาจหนาท่ีของ เทศบาลท่ีสามารถดําเนินการได หากเร่ืองรองเรียนน้ันเก่ียวของกับหนวยงานใดจะทํา
หนังสือแจงหนวยงานท่ี เก่ียวของภายใน ๑ ว ันทําการ หล ังจากไดรับแจงเพ ื่อใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง จากน้ันจะทําบันทึกเร่ืองไว  ในฐานขอมูลและ
สําเนาเร่ืองรองเรียนเสนอผูบริหารเพ่ือทราบ 

 
๖.๑.4 การตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

หนวยงานท่ีไดรับแจงเร่ืองรองเรียนจะตองใหความสําคัญตอเร่ืองรองเรียนเปนลําดับแรกโดยเรงตรวจสอบขอเท็จจริง 
ปญหาสาเหตุ และแนวทางการแกไข รวมท้ังการปองกันมิใหเกิดปญหาไดอีก และ แจงผลการดําเนินการแกไขปญหาใหผูรองเรียนทราบทันทีท่ีไดขอสรุป หรือภายใน 
๑๕ วันทาการ ยกเวนเร่ือง รองเรียน ๒ กรณี ไดแก 

- กรณีรายแรง ประเด็นท่ีรองเรียนอาจสรางความเสียหายตอประชาชนและสงผลกระทบใน วงกวางหรือสงผลตอภาพลักษณของ
เทศบาลตองดาเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานผลภายใน ๓ วัน ทําการ กรณีม ีการแก ไขปญหาแลวแตยังไมไดขอยุติใหรายงานทุกๆ ๕ ว ัน 

- กรณีซับซอน เปนกรณีท่ีตองใชระยะเวลาในการวิเคราะหและตรวจสอบขอเท็จจริง หรือ เก่ียวของกบัขอกฎหมายซ่ึงอาจใชเวลา
ในการดําเนินการเกินกวา 5 วันทําการ ตองแจงความคืบหนาในการ ดําเนินการใหผ ูรองเรียนทราบเปนระยะๆ 

 
๖.๑.5 การตอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับเร่ืองรองเรียนจะตองแจงผลใหผูรองเรียนทราบ และรายงาน ผลการดำเน ินการให งานร ับ
เรื องราวร องเร ียน/ร องท ุกข เทศบาลทราบตามเวลาที กำหนด เพ ื องานร ับเรื องราว ร องเร ียน/ร องท ุกข เก ็บรวบรวมสร ุปผลการดำเน ินการ ซึ งบางเรื องงาน
ร ับเรื องราวร องเร ียนร องท ุกข เทศบาลจะ พิจารณาทําหนังสือตอบผูรองเรียนเองแลวแตกรณี ซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของตองแจงใหงานรับเร่ืองราวรองเรียน/รอง 
ทุกขทราบลวงหนากอนครบระยะเวลาท่ีกำหนด อยางนอย ๑ วันทำการ (กรณีหนวยงานท่ีเกี่ยวของแจงตอบ ผูรองเรียนแลว หรือผูรองเรียนไมแจงท่ีหอยู
หรือไมสามารถติดตอไดจะทําการเก็บรวบรวมเรื่อง) และบันทึกลงใน ฐานขอมูล พรอมท้ังสำเนาผลการดำเนินการเสนอผูบริหารเพ่ือทราบ 

 
๖.๑.6 การติดตามผลเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

หากหนวยงานท่ีไดรับแจงเร่ืองรองเรียน/รองทุกขไมช ี้แจงผลการดําเนินงานภายใน ระยะเวลาท่ีกําหนด งานรับเร่ืองราว
รองเรียน/รองทุกขจะติดตามเร่ืองทางโทรศัพท หรือตามดวยตนเอง และหาก ไมไดรับการตอบสนองจะรายงานปลัดเทศบาลเพ่ือส่ังการตอไป 

 
๖.๑.7 การรวบรวมขอม ูล 

งานรับเร่ืองราวรองเรียนรองทุกขเทศบาลจะรวบรวมขอมูลเร่ืองรองเรียน/รองทุกข    คําช้ีแจงของหนวยงาน จัดทํา
สรุปผลการดําเนินการขอรองเรียน/รองทุกข พรอมท้ังขอเสนอแนะ เสนอผูบริหารและ ทุกหนวยงานเพ่ือทราบเปนประจำทุกเดือน 

 

๖.2 ผูรับผิดชอบการร ับเร ื่องรองเร ียน/รองทุกข  

๑. นิติกร โทร ๐ 4388 4058 



๑๑ 
 

 
๖.3 แบบฟอรมที่ใชในการรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข 

                                                แบบฟอรม การรับเร่ืองรองเรียน รองทุกข 
เทศบาลตําบลหนองสอ 

 
วันที่....................เวลา ................................................... น. 
ผูรับเร่ือง.......................................... 
หนวยงาน.......................................... 

 
ขอม ูลผูรองเรียน (เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน ี้ โปรดให ความคุมครองผูให ขอมูลและผู ท ี่เก ี่ยวข อง อย าให ตองร ับภัยหร ือความไม ชอบธรรมอน ั  
เนอ ื่ งมาจาก การร องเร ียนน) ี้ 
ช่ือ-นามสกุล......................................................................................................................................................................................................................................... ............................ 
ท่ีอยู   บานเลขท่ี.............................................หมูท่ี......................................ซอย..................................................ถนน..................................................................................................... 
ตําบล/แขวง.............................................................................................................................อำเภอ/เขต...................................................................................................................................... 
จังหว ัด............................................................................................................................................รหัสไปรษณ ีย ........................................................................................................................ 
โทรศัพท.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ขอมูลสถานที่ถูกรองเรียน 
ตองการรองเรียน (ช่ือ-นามสกุล/องคกร/โรงงาน)........................................................................................................................................................................................... 
ประกอบกจิการ..................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... 
ท่ีอยู   บานเลขท่ี.............................................................หมูท่ี......................................ซอย........................................................ถนน.................................................................................. 
ตําบล/แขวง...........................................................................................................................อำเภอ/เขต.................................................................................................................................. 
จังหว ัด......................................................................................................................................รหัสไปรษณ ีย .............................................................................................................................. 
รายละเอ ียดการรองเรียน................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
คําตอบเบื้องตน 

รองเรียนเร่ืองท่ัวไป แจงหมายเลขโทรศัพท 0 4388 4058 
รองเรียนงาน................................................................................ แจงกอง...............................................หมายเลขโทรศัพท ๐ 4388 4058 
อ ื่นๆ..................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... 

เจาหนาท่ีจะดําเนินการแจงหนวยงานท่ีเกีย่วของโดยทันที หลังจากไดรับเร่ืองเรียบรอยแลว หาก ไมไดรับการตอบรับ
ภายใน ๑๕ ว นัทาการ ติดตอสอบถามไดท่ี สานักงานเทศบาลตําบลหนองสอ งานรับเร่ืองราว รองเรียน รองทุกข โทรศัพท 0 4388 
4058 



๑๒ 
 

๗. มาตรฐานงานการรับและตอบขอรองเรียน 

เจาหนาท่ีของทุกหนวยงานจะตองสามารถรับเร่ืองไดทันที แมจะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืน เพ่ืออํานวยความสะดวกและไมทําใหผู
รองเรียนเกิดความไมพอใจ จากน้ันแจงใหผูรองเรียนทราบข้ันตอนและ ระยะเวลาในการดําเนินการ หากไมไดรับการตอบกลับภายใน ๑๕ ว ันทําการสามารถสอบถาม
ไดท่ีหมายเลข โทรศัพท ท้ังน้ี หนวยงานท่ีไดรับแจงเร่ืองรองเรียนจะตองใหความสําคัญตอเร่ืองรองเรียนเปนอันดับแรกโดยเรง ตรวจสอบขอเท็จจริง ปญหา
สาเหตุและแนวทางการแกไข รวมท้ังการปองกันมิใหเกิดปญหาไดอีก 

 
๘. ระบบติดตามและประเมินผล 

งานรับเร่ืองราวรองเรียน รองทุกข  เทศบาลจะติดตามผลการนําขอรองเรียน รองทุกข น้ัน ไปปรับปรุง คุณภาพการใหบริการหรือการปฏิบัติงาน
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนระยะ  ๆหากเกี่ยวของกับหลายหนวยงานจะ ประชุมหารือรวมกันหรือนาเรียนผูบังคับบัญชาพิจารณาในการประชุมตอไป 

 
9. ประโยชนที่ไดรับ 

เพ่ือประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและเปนปจจุบันและตอบสนองตอสิทธิรับรูขอมูล เร่ือง รองเรียนของประชาชนอยามีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของเทศบาล รวมท้ัง สงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางประชาชนในพ้ืนท่ีและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนได อยางแทจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


