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1. ความหมาย 

 การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข/รองขอความเปนธรรม มีความสําคัญสําหรับสวนราชการ 
หนวยงานตาง ๆ เพราะในการบริหารราชการหรือการใหบริการของสวนราชการนั้น ผลงานจะเปนท่ีพึงพอใจของ
ประชาชนหรือไมข้ึนอยูกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของสวนราชการ หนวยงานตางๆ ซ่ึงการแสดงออกโดยผาน
กระบวนการรองเรียน/รองทุกข/ใหขอเสนอแนะ สามารถเปนเครื่องชี้วัดการปฏิบัติงาน และหนวยงานก็จะไดมีการ
พัฒนาการใหบริการสาธารณะใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนไดมากข้ึนตรงตามความตองการของ
ประชาชน ซ่ึงจะสงผลดีตอการปฏิบัติราชการของหนวยงานใหเปนท่ีพึงพอใจของประชาชนมากยิ่งข้ึน เปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับเรื่อง
รองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด 
โดยมีขอมูลสาระตามสมควรใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป เพ่ือใหการ
พิจารณาความหมายของเรื่องรองเรียน/รองทุกขชัดเจนยิ่งข้ึน จึงแบงแยกพิจารณาความหมายของคําวา “เรื่อง
รองเรียน/รองทุกข2/รองขอความเปนธรรม” ไว ดังนี้ 

 “เรื่องรองเรียน/รองทุกข” ใหหมายความรวมถึง รองขอความเปนธรรม  การขอความชวยเหลือ การขอความ
เปนธรรม หรือหนังสือกลาวโทษ หรือขอความชวยเหลือจากประชาชนผูท่ีไดรับความเดือดรอนถึง เรื่องราวท่ีผูรอง
ประสงคใหไดรับการปลดเปลื้องความทุกขท่ีตนไดรับหรือเปนเรื่องท่ีผูรองทุกขหรือผูอ่ืน หรือสาธารณชนไดรับความ
เสียหาย 

 “ศูนยรับเรื่องรองเรียน” หมายถึง ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข/รองขอความเปนธรรมเทศบาลตําบล     
นาจะหลวย  
 “เจาหนาท่ีประจําศูนย” หมายถึง เจาหนาท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข/รองขอความเปนธรรม เทศบาล
ตําบลนาจะหลวย ท่ีไดรับคําสั่งใหรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลนาจะหลวย  

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอสํานักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวยใหสามารถ
ติดตอสอบถาม ขอทราบขอมูลรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ขอความเปนธรรม ขอความชวยเหลือ แจงเบาะแสท่ี
เก่ียวของกับงานของสวนราชการ และประสานงานสงตอเรื่องใหสวนราชการเจาของเรื่องไปดําเนินการแกไขปญหา
ตามอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการตอไป เปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลนาจะหลวย และปฏิบัติงาน  
อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. ขอบเขต 

 คูมือการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข/รองขอความเปนธรรม ไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานรองเรียน/รองทุกข  ประกอบดวยความหมายเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข ข้ันตอนการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข แนวทางการปฏิบตัิงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข และความรูท่ัวไป
สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข รวมถึงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข และหมายเลขเบอรโทรศัพทสายตรงของเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

4. หลักท่ัวไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

 การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข/รองขอความเปนธรรม ในระดับตําบลไดนําแนวทางการ
ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง แนวทางในการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
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4.1 ลักษณะของเรื่องราวรองเรียน 

 4.1.1 เปนเรื่องท่ีมีผูรองไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน หรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได 
 4.1.2  ความเดือดรอนหรือเสียหาย เกิดจากหนาท่ีของเทศบาลตําบลนาจะหลวยละเลยตอหนาท่ี ตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัด
หรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทําไมถูกตองตามข้ันตอน  หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการนั้น 
กระทําการไมสุจริต หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

 4.2 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข 
 เปนเรื่องผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ไม
วาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และไดมารองขอเพ่ือใหเทศบาลตําบลนาจะหลวยแกไขปญหาความเดือดรอนหรือ
ชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร รวมถึงเรื่องท่ีสวนราชการอ่ืนขอใหเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
ดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ี หรือสามารถประสานใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงดําเนินการตอไป
ได 

5. ข้ันตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 5.1 การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.1.1 กรณีรองเรียน/รองทุกขดวยวาจา 
 1) บันทึกขอมูลตามคํารอง และใหผูรองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  หากผูรองไมยินยอมลงลายมือชื่อ มิให
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกขนั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบพรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในคํารอง เวนแตกรณีท่ี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาจะหลวย เห็นสมควรเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ จะ
รับคํารองนั้นไวพิจารณาก็ได 
 5.1.2 กรณีรองเรียน/รองทุกขเปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังนี้ 
 1) มีชื่อและท่ีอยูของผูรอง ซ่ึงสามารถตรวจสอบตัวตนได เพ่ือปองกันการกลั่นแกลง 
 2) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองเรียน/รองทุกข พรอมขอเท็จจริง  พฤติการณอันเก่ียวกับเรื่องนั้นตามสมควร 
 3) ใชถอยคําสุภาพ 
 4) มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนการรองเรียน/รองทุกขแทนผูอ่ืนตองแนบใบมอบอํานาจดวย 
 5.2 เม่ือเทศบาลตําบลนาจะหลวย ไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จะดําเนินการลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบท่ี
กําหนดแลว เสนอเรื่องใหนายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวยพิจารณา 
 5.3 เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง แจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหผูรองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับเรื่อง 
โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร อาจสงหนังสือใหผูรับรองลงชื่อรับทราบโดยตรงหรือสงทางไปรษณียตอบรับ
ลงทะเบียน 
        5.4 นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาจะหลวย วินิจฉัยวาเรื่องรองเรียน/รองทุกข/รองขอความเปนธรรม ท่ี
ไดรับเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลนาจะหลวย หรือเปนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนด
รายละเอียด ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ถาเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาล
ตําบลนาจะหลวย ใหพิจารณามอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการท่ี
แตงตั้งข้ึนไปดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาแนวทางแกไขปญหา หากเปนเรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี
ใหสงเรื่องนั้นไปศูนยดํารงธรรมอําเภอ  ศูนยดํารงธรรมจังหวัด หรือสวนราชการเก่ียวของกับเรื่องนั้นดําเนินการตอไป 
และแจงผูรองทราบดวย  โดยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานติดตามผลการแกไขปญหา หรือหากเปนเรื่องท่ีเกินศักยภาพ
ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ใหประสานไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีเห็นวามีศักยภาพ หรือสวนราชการท่ี
เก่ียวของเพ่ือหามาตรการและแนวทางการดําเนินการแกไขปญหารวมกันหรือหากเปนเรื่องท่ีมีระเบียบ 
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กฎหมายกําหนดรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะแลว ก็ใหแจงผูรองทราบถึง
แนวทางการดําเนินการตามท่ีระเบียบกฎหมายนั้น ๆ กําหนดไว 

6. วิธีดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข/รองขอความเปนธรรม 

 6.1 การพิจารณารับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/รองขอความเปนธรรม 
 6.1.1 นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาจะหลวยอาจใชดุลยพินิจสั่งการดวยตนเอง หรือมอบหมาย
ปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย เปนผูพิจารณาวา เรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีไดรับเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรี หรืออยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการอ่ืน หรือเปนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดข้ันตอนวิธีการ
ดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ซ่ึงควรจะดําเนินการเรื่องนั้นอยางไร 
 6.1.2 แนวทางท่ีนายกเทศมนตรีจะพิจารณาไมรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ไดแก 
 1) เปนเรื่องท่ีไมปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผูรองไมได 
 2) เปนเรื่องท่ีแอบอางชื่อผูอ่ืนเปนผูรอง โดยผูแอบอางมิไดมีสวนเก่ียวของในเรื่องท่ีรองเรียนรองทุกข 
 3) เปนเรื่องท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห ไมระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดลอมชัดแจง 
 4) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีมติเด็ดขาดแลว 
 6) เรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว 
 6.2 การตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องรองเรียน/รองทุกข (กรณีเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลตําบลนาจะหลวย) 
      6.2.1 ใหเจาหนาท่ีประจําศูนย หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึนตรวจสอบ
ขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขนั้น ท้ังพยานเอกสาร พยานบุคคล 
และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีจริง  ถาจําเปนเพ่ือใหทราบขอเท็จจริงในเรื่องรองเรียน/รองทุกขนั้นอยาง
ชัดเจน เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาจะหลวย พิจารณาวินิจฉัยตอไป 
 6.2.2 การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของหรือคูกรณีไดรับทราบขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานอยางเพียงพอ รวมท้ังเปดโอกาสใหมีการโตแยงแสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอกอนท่ีจะมีคํา
วินิจฉัยหรือสั่งการเก่ียวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องท่ีตองใชกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพ่ือมีคําสั่งทางปกครอง 
รวมท้ังจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในสวนท่ีเก่ียวของดวย 
 6.2.3 การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาจะหลวยพิจารณา
ขอเท็จจริงท่ีตรวจสอบได ปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ โดยใหสอดคลอง
และครบถวนตามประเด็นขอรองเรียน/รองทุกข 
 6.2.4 คําวินิจฉัยเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาจะหลวยควร
ประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิง และขอพิจารณาพรอมขอสนับสนุนในการใชดุลย
พินิจ 
 6.2.5 ใหแจงผลเก่ียวกับการพิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหผูรองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับ
เรื่อง 
7. ระยะเวลาดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 7.1 เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัย
สั่งการเพ่ือการแกไขปญหาและแจงใหผูรองทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันไดรับเรื่อง 
 7.2 เรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลนาจะหลวย ใหสงเรื่องนั้นไปศูนยดํารงธรรมอําเภอ หรือ
ศูนยดํารงธรรมจังหวัด หรือสวนราชการเก่ียวของกับเรื่องนั้นดําเนินการตอไป และแจงผูรองทราบภายใน ๑๕ วัน นับ
แตวันไดรับเรื่อง หรือหากเปนเรื่องท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลนาจะหลวยใหประสานไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนท่ีเห็นวามีศักยภาพหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือหามาตรการและแนวทางการดําเนินการแกไขปญหา 
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รวมกัน ท้ังนี้ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง แนวทางในการจัดบริการสาธารณะขององคการบรหิารสวนจังหวัด เทศบาล  และองคการ
บริหารสวนตําบล 
8. ชองทางการรองเรียน/รองทุกข/รองขอความเปนธรรม  
 1) รองเรียนดวยตนเอง ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/รองขอความเปนธรรม เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 ๒) QR Code  
 ๓) รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข 045-953-309 
 4) Facebook : ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 ๕) สายตรงเจาหนาท่ีประจําศูนย โทรศัพท หมายเลข ๐๘๖ – ๓๗๗ ๖๗๙๔   

๖) สายตรงนายกเทศมนตรี โทร ๐๘๑ – ๐๗๐ ๒๘๙๔ 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

ศูนยรับเรื่องรองเรยีน /รองทุกข 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนผาน QR Code 

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 
045-953-309 

 

๖. รองเรียนทาง Facebook 
: ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข  

เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

ยุติ ไมยุติ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

หนวยงาน 
 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กองสาธารณสุข 
กองการศึกษา 

 

ผูรองเรียน 
/รองทุกข 
(ระยะเวลา 

  
 

 4. สายตรงประธานศูนย 
๐๘๖–๓๗๗-๖๗๙๔ 

 

5. สายตรงนายกเทศมนตรี 
๐๘๑ – ๐๗๐ ๒๘๙๔ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรมคํารองเรียน/รองทุกข/รองขอความเปนธรรม 

เทศบาลตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

เขียนท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
วันท่ี...........เดือน..................................พ.ศ. ๒๕....... 

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย 

สิ่งท่ีสงมาดวย   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/รัฐวิสาหกิจ            สําเนาทะเบียนบาน 
                       อ่ืน ๆ ระบุ...................................................................... 

 ขาพเจา....................................................................อายุ............ป อาชีพ.............................. 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................................ท่ีอยู เลขท่ี.......................หมู.................. 
ตําบล.........................................อําเภอ....................................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท........................................         ขอรองเรียน          รองทุกข          รองขอความเปนธรรม  
และมีความประสงคใหทางเทศบาลตําบลนาจะหลวย ดําเนินการดังนี้ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ...........................................................ผูยื่นคํารอง 
                                                                     (.......................................................) 
 
งานรบัผิดชอบศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ฯ
.................................................................................. 
.................................................................................. 
................................................................................ 
 

ลงชื่อ......................................................... เจาหนาท่ี 
           (..................................................) 
   ตําแหนง             นิติกร  

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย     
ความเห็น.................................................................                  
.................................................................................. 
................................................................................ 
 

ลงชื่อ......................................................... 
   (...............................................) 

    ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
เรียน  ปลัดเทศบาล     
ความเห็น.................................................................                  
.................................................................................. 
................................................................................ 
 

ลงชื่อ......................................................... 
    (.................................................) 

ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบล 
นาจะหลวย 

ความเห็น/คําสั่ง
.................................................................                  
.................................................................................. 
................................................................................ 
 

ลงชื่อ......................................................... 
   (...............................................) 

  ตําแหนง   นายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย 



 


