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คํานํา 
 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ประกอบพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา  38  ไดกําหนดใหสวนราชการใดท่ีไดรับการติดตอ
สอบถามเปนหนังสือจากประชาชน  หรือจากสวนราชการดวยกัน เก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ
นั้น  ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้น ท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวัน หรือ
ภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว  และมาตรา  41  ไดกําหนดใหสวนราชการท่ีไดรับคํารองเรียน  เสนอแนะ  หรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ  อุปสรรค  ความยุงยากหรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด  โดยมีขอมูลและสาระ
ตามสมควรใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป และในกรณีท่ีมีท่ีอยูของบุคคล
นั้นใหแจงใหบุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการดวย  ท้ังนี้อาจแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ
ดวยก็ได  ในกรณีแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ  มิใหเปดชื่อหรือท่ีอยูของผูรองเรียน  
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนเปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิด
ประโยชนตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี จึงไดจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน โดยไดรวบรวมแนวทางการดําเนินงานและขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจ และเกิดประโยชนสุขตอพ่ีนองประชาชน 
 
 
          งานนิติการ 
         เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี  
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1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  ไดกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยู ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให
ทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการสมํ่าเสมอ 

 

2.สถานท่ีตั้ง 
 ตั้งอยู ณ เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี  อําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร 
 

3. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความ
ตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน 
 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี มีข้ันตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 2. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนท่ี
กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 

5. คําจํากัดความ 
 ผูรับบริการ  = ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 
 ผูมีสวนไดสวนเสีย = ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออม 
     จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
     ขาณุวรลักษบุรี 
 การจัดการขอรองเรียน = มีความครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ 
     /ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

ผูรองเรียน  = ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอยังศูนยขอมูลขาวสาร 
    เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรีผานชองทางตางๆ โดยมี 

วัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การให
ขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 

 ชองทางการรับขอรองเรียน= ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง  
      ทางโทรศัพท/สายตรงบริหาร/เว็บไซต/กลองแสดงความคิดเห็น/ 
     Facebook /line 
 เจาหนาท่ี  = เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
 ขอรองเรียน   แบงเปนประเภทตาง ๆ เชน 

      - ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถาม หรือรองขอขอมูล 
      - การรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพและการใหบริหารของหนวยงาน 
      - การรองเรียนเก่ียวกับความไมโปรงใสในการปฏิบัติงานเชน การ 
         ประพฤติตนของขาราชการ พนักงาน การจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 
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กระบวนการจัดการขอรองเรียน 

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
กองกลางรับข้อร้องเรียน 

บันทกึข้อร้องเรียน 

ภายใน1วนัทาํการ                             

นับตัง้แต่ได้รับเร่ือง 

ช่องทาง 
รับข้อร้องเรียน 

 
 
ติดต่อด้วยตนเอง 
จดหมาย 
เว็บไซด ์
โทรศัพท ์
ตู้รับฟังความคิดเหน็ 
ช่องทางอืน่ๆ เช่น E-mail 
face book หรือ  line  
ประชาสัมพันธเ์ทศบาลตาํบล

ขาณุวรลกัษบุรี 

สรุปข้อเท็จจริงเสนอไปยงั หัวหน้าฝ่าย/ 

 ผอ.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ 
ภายใน1วนัทาํการ                             

นับตัง้แต่ได้รับเร่ือง 

ภายใน2วนัทาํการ                             

นับตัง้แต่ได้รับเร่ือง 

ภายใน1วนัทาํการนับ

แต่วันที่มีคาํสั่งหรือ

ภายในเวลาที่คาํสั่ง

หรือกฎหมายกาํหนด

แล้วแต่กรณี 

มอบหมายเจ้าหน้าที่/ตั้ง

คณะทาํงาน หรือ

คณะกรรมการเพื่อ

จัดการขอ้ร้องเรียน 

รวมถงึการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบถงึ

การดาํเนินการเบือ้งตน้

และระยะเวลา

ดาํเนินการแล้วเสร็จ 

ผอ. หรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายพิจารณาสั่งการ 

 

ภายใน1วนัทาํการ                             

นับตัง้แต่วนัที ่

ได้รับมอบหมาย 

แจ้งผลการดาํเนินการแก่ผู้ร้องเรียนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายใน1วนัทาํการ                             

นับตัง้แต่ดาํเนินการแล้วเสร็จ 
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  เพ่ือใหการบริหารจดัการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลขาณุวรลักษุรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงไดกําหนดมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้   

 1.ขอบเขตการใหบริการ 
  (๑) งานรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและขอเสนอแนะของประชาชน 
  (๒) งานบริการใหขอมูลขาวสาร 
  (๓) งานบริการใหคําปรึกษา 
  (4) งานอ่ืนๆตามนโยบายของรัฐบาล และหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
 2.ชองทางการรองเรียน 

  1)  ยื่นเรื่องดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือวาจา 

  2)  ยื่นหนังสือรองเรียน จดหมาย  ตู ปณ 1  กลองรับฟงความคิดเห็น 

  3)  ผานระบบ  Internet  ทางเว็บไซต, E-mail , Face book  หรือ line ของเทศบาลตําบล

ขาณุวรลักษบุรี   

 3. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน 

  1)  ใชถอยคําหรือขอความท่ีสุภาพ  และตองมี 

  -  วัน  เดือน  ป 

  -  ชื่อ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท  หรืออีเมลลท่ีสามารถติดตอถึงผูรองเรียนได 

  -  ขอเท็จจริง  หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียนไดอยางชัดเจนวาไดรับความเดือดรอนหรือ

เสียหายอยางไร  ตองการใหแกไขหรือดําเนินการอยางไร  หรือชี้ชองทางเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/

หนวยงานไดชัดเจนเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการ  สืบสวน  สอบสวนได 

  -  ระบุ  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล (ถามี)      

  2)  ขอรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ  มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ีเสียหายตอบุคคล

อ่ืนหรือหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

  3)  เปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ  ของ

เจาหนาท่ีหรือหนวยงานภายในสังกัดของเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

  4)  ขอรองเรียนท่ีมีขอมูลไมครบถวน  ไมเพียงพอ  หรือไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดในการ

ดําเนินการตรวจสอบ  สืบสวน  สอบสวน  ขอเท็จจริงตามรายละเอียดท่ีกลาวมาในขอท่ี 1)  นั้นใหยุติเรื่องและเก็บ

เปนฐานขอมูล 

 4.ข้ันตอนการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข 
  ข้ันตอนท่ี ๑ รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  ข้ันตอนท่ี ๒  วิเคราะหเรื่อง แยกเปน ๒ กรณี  
   (๑) กรณีลักษณะเรื่องรองเรียนรองทุกขเปนบัตรสนเทห (ไมมีชื่อ-สกุล  ไมมีท่ีอยูหรือ
ขอมูลอ่ืนๆท่ีสามารถติดตอได ไมมีพยานหลักฐานหรือแวดลอมท่ีปรากฏชัดเจน ตลอดจน ไมสามารถชี้พยานบุคคล
ไดแนนอน) ใหเสนอผูบังคับบัญชา ไมใหรับเรื่องไวพิจารณาและจําหนายเรื่องออก 
                       (๒) กรณีไมใชบัตรสนเทห  ใหดําเนินการตามวิธีการรับเรื่องขางตน 
โดยแจงผลการดําเนินการใหมีสาระสําคัญดังนี้ 
          (๑) มูลเหตุของปญหา  
          (๒) การแกไขปญหาเบื้องตน  
          (๓) แนวทางและวิธีการแกไขปญหา  
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           (๔) ผลการชี้แจงใหผูรองทราบ  
                (๕) ขอเสนอแนะ/ความเห็นของหนวยงาน 
  ข้ันตอนท่ี 3 ทําการตรวจสอบขอเท็จจริงเม่ือไดรับแจงเรื่องใหทําการตรวจสอบแกไขปญหา 
  ข้ันตอนท่ี ๔ ใหดําเนินการจัดทําบันทึกขอความสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
          - ยุติเรื่อง  จัดเก็บในแฟม 
          - ไมยุติ  เสนอใหตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ตามข้ันตอน 
  5.วิธีปฏิบัติในการรับเรื่องฯ ใหเจาหนาท่ีดําเนินการดังนี้ 
    (๑) อานเรื่อง ตรวจสอบขอมูลเอกสารประกอบการรองเรยีน/รองทุกขโดยละเอียด 
    (๒) สรุปประเด็นการรองเรียน/รองทุกขโดยยอ แลวจัดทําบันทึกขอความและหนังสือ
ประทับตราแทนการลงชื่อเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาตามลําดับ 
    (๓) สงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการพรอมท้ังกําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงาน
ผลการดําเนินงานใหทราบภายใน ๗ วันทําการ 
 

   5.1 กรณีผูรองเรียนรองทุกขมาดวยตนเอง ใหเจาหนาท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
       (๑) สอบถามขอมูลจากผูรองแลวกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม ใหมีสาระสําคัญพอสมควร
ประกอบไปดวย ชื่อและท่ีอยูของผูรองซ่ึงสามารถตรวจสอบตัวตนได 
       (๒) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองเรียนรองทุกข พรอมขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาม
สมควร หรือความเห็น ความตองการ ขอเสนอแนะ ตางๆ และใหลงลายมือชื่อของผูรอง   
    (๓) ถาเปนการรองเรียนรองทุกขแทนผูอ่ืนตองแนบใบมอบอํานาจดวย/หากผูรองไม
ยินยอมลงชื่อ  มิใหรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขนั้นไวพิจารณา  และแจงใหผูรองทราบพรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวใน
แบบคํารอง  

  (๔) สรุปประเด็นการรองเรียน/รองทุกข โดยยอแลวจัดทําบันทึกขอความเสนอ 
ผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 
    (๕) สงเรื่องฯใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการพรอมท้ังกําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รายงานผลการดําเนินงานใหทราบภายใน ๗ วันทําการ 
 

   5.2 กรณีรับเรื่องรองเรียนรองทุกขทางโทรศัพท/หรือผาน LINE/Facebook ใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการดังนี้ 
              (๑) สอบถามชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได 
                  (๒) สอบถามเรื่องรองเรียนรองทุกขและปญหาท่ีเกิดข้ึน 
                    (๓) ถาเปนเรื่องรองเรียนท่ีกลาวหาผูอ่ืนจะตองสอบถามผูรองใหไดรายละเอียดท่ีชัดเจน  
หากผูรองมีขอมูลเปนเอกสารขอใหสงเอกสารมาเพ่ิมเติมทางไปรษณียก็ได 
   (๔) พิจารณาเรื่องรองเรียนรองทุกขวาสามารถดําเนินการตอไดหรือไม ถาดําเนินการได         
จะประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของทางโทรศัพททันที และหากไดรับคําตอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของก็ใหแจง ใหผูรอง
ทราบตอไป 
     (๕) บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม หากผูรองไมยินยอมใหขอมูล    มิใหรับเรื่องรองเรียน
รองทุกขนั้นไวพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือคุมครองสิทธิของบุคคล/นิติบุคคลหรือผูเก่ียวของ  มิใหเกิดปญหาการกลั่นแกลง 
และแจงใหผูรองทราบ 
    (๖) สรุปประเด็นการรองเรียน/รองทุกข โดยยอเพ่ือจัดทําบันทึกขอความเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 
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   5.3 การใหบริการขอมูลขาวสาร/การใหคําปรึกษาแกประชาชน ดําเนินการดังนี้ 
    (๑) สอบถามขอมูลจากผูรับบริการ 
    (2) หากสามารถใหขอมูล/คําปรึกษาได ใหชี้แจง ทําความเขาใจกับผูรับบริการ 
    (3) หากไมสามารถใหขอมูล/คําปรึกษาได ใหโทรศัพทประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของมารับ
เรื่องและใหบริการขอมูลขาวสาร/คําปรึกษาทันที ท้ังนี้ การใหขอมูลขาสารนั้นตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ  
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหรับเรื่องและแจงข้ันตอน วิธีการใหผูรับบริการทราบ 
    (4) ใหเจาหนาท่ีประจําศูนย บันทึกการใหบริการขอมูลขาวสาร/ใหคําปรึกษา 
ในทะเบียนเพ่ือเก็บไวเปนขอมูลตอไป 
 

 6.การตอบขอรองเรียน 

   1)  ตอบขอรองเรียนใหผูรองเรียนไดรับทราบผลการดําเนินการในเบื้องตน  (ภายใน  15  

วัน)  ภายหลังจากไดรับเรื่องรองเรียนมา 

   2)  ตอบขอรองเรียนเม่ือทราบผลการดําเนินการพิจารณาหรือทราบผลความคืบหนาการ

ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแตละเรื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


