
 
 
 
 

 

 กระบวนการในการดาํเนินงาน 
ศูนยรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

................................................. 
 

1. ความหมายของเรื่องรองทุกข/รองเรียน   
เรื่องรองทุกข/รองเรียน หมายถึง  เรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะ

เดือดรอน หรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณี หรือไมมีคูกรณีก็ตาม และ  
1.1 เรื่องรองทุกข/รองเรียน ท่ีผูรองขอใหศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกของคการบริหารสวน

ตําบลแคนเหนือ แกไขปญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจา โทรศัพท 
หรอืลายลกัษณอักษร(หนังสือ) หรืออ่ืนใด 

1.2 เรื่องรองทุกข/รองเรียน ท่ีองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดรับจากหนวยงานหรือ
สวนกลาง โดยเปนเรื่องท่ีอยูในวิสัยท่ีองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือสามารถดําเนินการ
แกไขปญหา หรือชวยเหลือได หรือสามารถประสานใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงใน
พ้ืนท่ี ดําเนินการตอไปได 
 

2. ข้ันตอนการดําเนินการ 
    2.1 การรับเรื่องรองทุกข/รองเรยีน 
 2.1.1 กรณีการรองทุกข/รองเรียน (ดวยวาจา หรือ โทรศัพท)  
  - ใหกรอกขอมูลลงในแบบคํารอง รองเรียน/รองทุกข  
   - กรณีดวยวาจา (มาดวยตนเอง ถาเปนเรื่องของผูอ่ืนตองแนบใบมอบ

อํานาจดวย) ใหผูรองกรอกขอมูลลงในแบบฯ และลงชื่อไวเปนหลักฐาน (เพ่ือ
คุมครองสิทธิบุคคล/นิติบุคคลผูเก่ียวของ) หากผูรองไมยินยอมลงชื่อ มิใหรับเรื่องรอง
ทุกข/รองเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบพรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวใน
แบบคํารอง 

   - กรณีโทรศัพท ใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลลงในแบบคํารอง หากผูรองไม
ยินยอมใหขอมูล มิใหรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนนั้นไวพิจารณา (เพ่ือคุมครองสิทธิ
บคุคล/นิติบุคคลผูเก่ียวของ) และแจงใหผูรองทราบพรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวใน
แบบคํารอง ใหดําเนินการตามขอ 2.2 

 2.1.2 กรณีการรองทุกข/รองเรียนเปนหนังสือ (ลายลกัษณอักษร) หนังสือดังกลาวไมกําหนด/
บังคับรูปแบบ แตตองมีลักษณะดังนี้ 

  - มีชื่อ และท่ีอยูของผูรอง ซ่ึงสามารถตรวจสอบตัวตนได  
- ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข/รองเรียน พรอมขอเท็จจริงหรือพฤติการณ
เก่ียวกับเรื่องนั้นตามสมควร 

  - ใชถอยคําสุภาพ  
- มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนการรองทุกข/รองเรียน แทนผูอ่ืนตองแนบใบมอบ
อํานาจดวย 
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 2.1.3 กรณีเรื่องท่ีสวนราชการสวนกลาง/หนวยงาน/องคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน
ตามกฎหมายสงเรื่องมาให ตรวจสอบ/ดําเนินการ (หนังสือ หรือสื่ออีเล็คทรอนิคส หรืออ่ืนๆ) ให
ดําเนินการตามขอ 2.2 

    2.2 การลงทะเบียนเรื่องรองทุกข/รองเรยีน 
 เม่ือไดดําเนินการตามขอ 2.1 แลว ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

พิจารณาในเบื้องตนวาเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีควรรับหรือไมรับดําเนินการ แลวดําเนินการตอไป ดังนี้ 
 2.2.1 เรื่องท่ีรับดําเนินการ 
 ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบท่ี

กําหนดโดยทันที แลวเสนอเรื่องขอความเห็นจากผูไดรับมอบหมาย หรือ เพ่ือพิจารณาในเบื้องตน (กอนเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ) วาเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ/หนวยงาน/
องคกรใด ภายในเวลาไมเกิน 3 วัน หากเปนเรื่องสําคัญเรงดวนใหเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลแคน
เหนือพิจารณาสั่งการโดยทันที 

 2.2.2 เรื่องท่ีไดรับดําเนินการ (นายกองคการบริหารสวนตําบล อาจใหรับพิจารณาได) 
   1) เรื่องท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห ท่ีไมระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดลอมชัด

แจงใหตรวจสอบได 
   2) เรื่องท่ีมาปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผูรองไมได (อาจรับก็ไดถา

ระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดลอมชัดแจงสามารถตรวจสอบได และเปนประโยชนตอ
สาธารณะ ถารับใหดําเนินการลงทะเบียนรับเรื่องตอไป) 

  3) เรื่องท่ีแอบอางชื่อผูอ่ืนเปนผูรอง โดยผูถูกแอบอางมิไดมีสวนเก่ียวของในเรื่องท่ีรองทุกข/
รองเรียน 

4) เรื่องท่ีเปนการฟองรองเปนคดีอยูท่ีศาล หรือศาลมีคําสั่งพิพากษา หรือคําสั่ง
เด็ดขาดแลว ตลอดถึงไดมีการบังคับคดีแลว 

5) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีมติเด็ดขาดแลว 
6) เรื่องท่ีองคกรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญไดตรวจสอบและวินิจฉัยแลว 
7) เรื่องไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 61/2 และ 61/3 ท่ีมี
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติไวเปนการเฉพาะ หรือเรื่องท่ีไดผาน
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการแลว 

ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน นําเรื่องพรอมความเห็น/
เหตุผลเสนอผูรับมอบหมาย หรือท่ีรับมอบหมายตามขอ 2.2.1 พิจารณากอนดําเนินการนําเสนอเรื่องตาม
ข้ันตอนเพ่ือให นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาสั่งการตอไป 

 2.3 การพิจารณาเรื่องและมอบหมายหนวยงาน/คณะบุคคลแกไขปญหา 
      เม่ือไดดําเนินการตามขอ 2.2 แลวใหจัดทําบันทึกเสนอเรื่องใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
หรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับมอบหมาย หรือคณะกรรมการ/คณะทํางานท่ีไดรับแตงตั้ง 
พิจารณาวินิจฉัยโดยบันทึกดังกลาวใหแสดงเหตุผลหรือขอกฎหมายประกอบความเห็นดวยวาเรื่องรองทุกข/
รองเรียนท่ีไดรับ เปนเรื่องท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ หนวยงาน องคกรใด และเปนเรื่องท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล หรือหนวยงานอ่ืน หรือมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเพ่ือเปน
แนวทางพิจารณามอบหมาย โดยมีหลักเกณฑ แนวทางมอบหมาย ดังนี้ 
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  2.3.1 เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  
   ใหพิจารณามอบหมายหนวยงานระดับท่ีรับผิดชอบโดยตรง หรืออาจแตงตั้งคณะกรรมการ 
คณะทํางาน ไปดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแกไขปญหาก็ได 
  2.3.2 เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน  (สวนกลาง / สวนทองถ่ิน) 
  ใหจัดสงเรื่องรองทุกข/รองเรียน นั้น ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องนั้น
โดยตรงพิจารณาดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้น 
  2.3.3 เรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลา
ดําเนินการไวเปนการเฉพาะใหกับผูรองทราบเพ่ือดําเนินการตามท่ีระเบียบกฎหมายนั้นกําหนดตอไป 
 2.4 การแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนใหผูรอง 
  ใหองคการบริหารสวนตําบลแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน พรอมผลการพิจารณาของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีมอบหมายหนวยงาน หรือคณะกรรมการ คณะทํางานตรวจสอบแกไขปญหา 
ใหผูรองทราบภายในไมเกิน 3 วันทําการนับแตไดมีการดําเนินการตามขอ 2.3 แลว โดยใหแจงเปนลายลักษณ
อักษร หรือหากเปนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไว
เปนการเฉพาะแลว ก็ใหแจงผูรองทราบถึงแนวทางการดําเนินการตามท่ีระเบียบกฎหมายนั้นๆ กําหนดไว 
เชนเดียวกัน (อาจเชิญผูรองมาลงลายมือชื่อรับทราบ หรือสงเปนหนังสือแจงทางไปรษณียก็ได) 

3. วิธีการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข/รองเรียน 
3.1 กรณีเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.1.1 ใหหนวยงานท่ีมีอํานาจ/หนาท่ีโดยตรง หรือคณะกรรมการ คณะทํางานท่ีนายก

องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง แกไขปญหารวบรวมพยานหลักฐานทุกประเภท 
(พยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ) ท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองทุกข/รองเรียน นั้น รวมถึงการตรวจสอบ
สถานท่ีจริง (ถาจําเปน) เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงในเรื่องรองทุกข/รองเรียนนั้นอยางชัดเจน แลวเสนอหัวหนา
หนวยงานนั้นๆ (กรณีหนวยงาน) หรือนําเขาประชุมพิจารณา/ลงมต ิ(กรณีคณะกรรมการ/คณะทํางาน) เพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัย สั่งการ พรอมดําเนินการแกไขปญหาและเม่ือดําเนินการแลวเสร็จใหรายงานนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทราบเพ่ือพิจารณาตอไป (กรณีการดําเนินการไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ใหขอ
ขยายเวลามาพรอมเหตุผล และขยายเวลาไดไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน เวนแตมีเหตุจําเปนโดยตอง
ไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนรายกรณี) 

 3.1.2 การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ควรเปดโอกาสใหผูเก่ียวของหรือคูกรณี ไดรับ
ทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอยางเพียงพอ รวมท้ังเปดโอกาสใหมีการโตแยงหรือแสดงพยานหลักฐาน
อยางเพียงพอ กอนท่ีจะมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งท่ีเก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะในเรื่องท่ีตองใชกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองเพ่ือมีคําสั่งทางปกครอง รวมท้ังจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองในสวนเก่ียวของดวย 

 3.1.3 การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข/รองเรียน ใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง 
หรือคณะกรรมการ คณะทํางาน ท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง แกไข
ปญหา พิจารณาขอเท็จจริงท่ีตรวจสอบไดปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ โดยใหสอดคลองและครบถวนตามประเด็นขอรองทุกข/รองเรียน 

 3.1.4 คําวินิจฉัยเก่ียวกับเรื่องรองทุกข/รองเรียน ของหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง 
หรือคณะกรรมการ คณะทํางาน ท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง แกไข
ปญหา ควรประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิง และขอพิจารณาพรอม
ขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
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 3.1.5 ใหหนวยงานระดับท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง หรือคณะกรรมการ คณะทํางาน ท่ีนายก

องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง แกไขปญหา ซ่ึงไดดําเนินการตามขอ 3.1.1 – 
3.1.4 รายงานผลการดําเนินการใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบและพิจารณา ตามกําหนดระยะเวลา
ในขอ 4 

 3.1.6 การตรวจสอบกลั่นกรองการดําเนินงานตรวจสอบขอเท็จจริง/แกไขปญหา (ดําเนินการ
ควบคูเฉพาะกรณีเรื่องสําคัญ/เรื่องสาธารณชนติดตาม) นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบหมายใหมีการ
ตรวจสอบในทางลับ (ดําเนินการควบคูกับการดําเนินงานของหนวยงานตรง เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม ถูกตอง 
ชัดเจน สามารถตอบโจทยสาธารณะ) โดยอาจมอบหมายหนวยงาน คณะทํางานเฉพาะกิจ หรืออําเภอทองท่ี 
หรืออ่ืนใด หรืออาจโดยการขอความรวมมือจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือหนวยงาน องคกรอิสระ
อ่ืนใดท่ีเก่ียวของ ชวยตรวจสอบอีกทางหนึ่ง 

 3.1.7 ใหแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน (ท่ีไดดําเนินงาน ไดรับรายงานผล
การดําเนินงานตาม ขอ 3.1.1 3.1.4 และ 3.1.5 (ถามี) ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับทราบและ
พิจารณาแลว) ใหผูรองทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีไดดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ หรือไดรับแจง
ผลดําเนินการ 

3.2 กรณีเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน 
     ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับหนวยงานนั้นๆ โดยใหแจงหนวยงานแจงผลการ

ดําเนินการใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบดวย (เพ่ือจะไดแจงผูรองทราบตอไป) 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการตอเร่ืองรองทุกข/รองเรียน 
4.1 เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  
ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพ่ือแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม

เกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง หรือตามหวงระยะเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดวินิจฉัยสั่งการ (หากไม
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว อาจขยายเวลาไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละ ไมเกิน 15 
วัน) 

กรณีการดําเนินงานตามขอ 3.1.5 ใหถือกําหนดระยะเวลาตามขางตนดวย เวนแตเปนกรณีการขอ
ความรวมมือใหพิจารณาประสานติดตามเรื่องตอเนื่องใกลชิด หากเห็นวาจะเปนการลาชา หรือการดําเนินงาน
ของหนวยงานมีความชัดเจนเพียงพอ ใหดําเนินการตอไปตามขอ 3.1.4 และ 3.1.6 ตอไป 

4.2 เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน 
ใหสงเรื่องนั้นไปใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน 15 วัน 

นับแตวันไดรับเรื่อง โดยแจงหนวยงานพรอมขอใหหนวยงานนั้นแจงผลการดําเนินงานหรือผลความคืบหนาใน
การดําเนินการ (หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระวะเวลาดังกลาว อาจขยายเวลาไดอีกตาม
กฎหมายเก่ียวของ) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบดวย เพ่ือจะไดแจงผูรองทราบตอไป 

 
5. การรายงานผลการดาํเนนิการ 

 5.1 จัดทําสรุปผลดําเนินงานตามแบบรายงาน หรือแบบสรุปการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองทุกข/
รองเรียน เพ่ือรายงานใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ กอนวันประชุมประจําเดือนหัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอทราบไมนอยกวา 3 วัน 

 5.2 องคการบริหารสวนตําบลจัดทําแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม ขอ 4 เพ่ือสงรายงานให
นายอําเภอ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบตอไป (ถามี) 

****************************************  


