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อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 
   

 



คํานํา 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕64       

และประกอบกับมาตรา ๕๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี       

พ.ศ. ๒๕๕๖  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  เทศบาลตําบล

หนองขาว   ไดมีการจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกข  และมีการแตงต้ังเจาหนาท่ีในการอํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชนผูมาติดตอหรือรองเรียน/รองทุกข   กําหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคํารองเรียนเสนอแนะ 

หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ  อุปสรรค  ความยุงยาก  หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใดโดยมี

ขอมูลและสาระตามสมควร  ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป  ซึ่งการ 

ดําเนินการแกไขปญหารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความ 

ยุงยากหรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใดนั้น  

  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนในทองท่ีเทศบาลตําบล

หนองขาว  เปนไปในแนวทางเดียวกันเกิดประโยชนตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานเทศบาลตําบลหนองขาว   จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนโดยไดรวบรวมแนวทางการ

ดําเนินงานและขอมูลตางๆ   ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยรับเรื่องราว

รองเรียน/รองทุกข  ของเทศบาลตําบลหนองขาว   บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจและเกิดประโยชนสุขตอพี่นอง

ประชาชน 
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สารบัญ 

 

เร่ือง          หนา 

บทนํา            ๑ 

ความหมาย           1 

นิยามคําศัพท           ๑ 

คําจํากัดความ           2 

วัตถุประสงค           2 

หนาท่ีของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน       2 

ขอบเขต            3 

ชองทางการติดตอแจงขอรองทุกข/รองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ    ๓ 

หลักท่ัวไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน     ๔ 

แนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน     ๔ 

แผนผังกระบวนการจัดเรื่องรองเรียน รองทุกข       10 

ภาคผนวก 

 - แบบคํารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง) 

 - แบบคํารองเรียน/รองทุกข (โทรศัพท) 

 - แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข (ตอบขอรองเรียน 1) 

 - แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข (ตอบขอรองเรียน 2) 

 - คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 - ประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน รองทุกขของเทศบาลตําบลหนองขาว ประจําป  2564 

 - แตงต้ังคณะกรรมการในการรับฟงขอรองเรียนตางๆ  ในกรณีท่ีมีผูไดรับความไมเปนธรรมดาน   

            ทรัพยากรบุคคล 

 -  ประกาศชองทางการรองเรียน รองทุกข  

 -  หนังสือประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนรองทุกข 

 -  บันทึกแจงเวียนสวนราชการ 

  

 

  

 

 

 

 



บทนํา 

๑. ความหมาย  
  การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข  รองเรียน  มีความสําคัญสําหรับสวนราชการ

หนวยงานตางๆ  มาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันเพราะในการบริหารราชการ  หรือการใหบริการของสวนราชการ

นั้นผลงานจะเปนส่ิงท่ีประชาชนพึงพอใจ   หรือไมข้ึนอยูกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของสวนราชการ

หนวยงานตางๆ  ซึ่งการแสดงออกโดยผานกระบวนการ    รองทุกข รองเรียน  ใหขอเสนอแนะสามารถเปน

เครื่องช้ีวัดการปฏิบัติงาน  หากสวนราชการหรือหนวยงานใดปฏิบัติงานเปนท่ีพึงพอใจของประชาชนมาก  ยอม

มีโอกาสถูกตําหนิติเตียนจากประชาชนนอย  และหากประชาชนไมพึงพอใจยอมมีโอกาสไดรับการตําหนิติเตียน

จากประชาชนมาก   นอกจากเรื่องรองทุกข รองเรียน  ขอเสนอแนะของประชาชนท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของ

สวนราชการและหนวยงานตางๆ  แลวยังมีเรื่องรองทุกข รองเรียนของประชาชนท่ีเกิดจากความไมเปนธรรมใน

สังคม   หรือเกิดการกรณีพิพาทระหวางประชาชนดวยกันเอง  ซึ่งเทศบาลตําบลหนองขาว   มีอํานาจหนาท่ี

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖  ในกรณีท่ีสวน

ราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ  อุปสรรค  ความยุงยาก  หรือ

ปญหาอื่นใดจากบุคคลใดโดยมีขอมูลสาระตามสมควร  ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณา

ดําเนินการใหลุลวงไป   เพื่อใหการพิจารณาความหมายของเรื่องรองทุกข รองเรียน ชัดเจนยิ่งข้ึน จึงแบงแยก

พิจารณาความหมายของคําวา “เรื่องราวรองทุกข รองเรียน” ไว  ๒ ประการ คือ  

  “เร่ืองรองทุกข รองเรียนขาราชการ” หมายถึงเรื่องราวท่ีขาราชการเปนผูถูกรองเรียน

เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติตน      

  “เร่ืองรองทุกข รองเรียนของประชาชน”หมายถึง เรื่องราวท่ีผูรองเรียนประสงคใหไดรับการ

ปลดเปล้ืองความทุกขท่ีตนไดรับ  หรือเปนเรื่องท่ีผูรองเรียนหรือผูอื่นหรือสาธารณชนไดรับความเสียหายและ 

รวมถึงความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน  

2. นิยามคําศัพท  

  “เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ/พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือบุคลากร 

อื่นซึ่งปฏิบัติงานใหกับเทศบาลตําบลหนองขาว 

  “ผูรับบริการ” หมายความวา เจาหนาท่ีในเทศบาลตําบลหนองขาว  สวนราชการหรือ

หนวยงาน อื่นของรัฐและประชาชนท่ีติดตอประสานงาน หรือผูท่ีมาใชบริการของเทศบาลตําบลหนองขาว 

  ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖: ๙๒๘) ใหความหมายของคําวา รองเรียน รองทุกขไวดังนี้

ความหมาย  

  “รองเรียน” หมายถึง เสนอเรื่องราว  

  “รองทุกข” หมายถึง บอกความทุกขเพื่อขอใหชวยเหลือ 

  คูมือการดําเนินการแกไขปญหาการรองทุกข/รองเรียน (๒๕๕๓: ๑-๒)  ไดแบงแยกพิจารณา 

ความหมายของ คําวา “เรื่องราวรองทุกขรองเรียน” ไว  ๒ ประการ คือ  

 

/(1) เรือ่งรอง... 
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  (๑) เรื่องรองทุกขรองเรียนขาราชการ หมายถึง เรื่องราวท่ีขาราชการเปนผูถูกรองเรียน 

เนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติตนไมเหมาะสม  

  (๒) เรื่องรองทุกขรองเรียนของประชาชน  หมายถึง เรื่องราวท่ีผูรองเรียนประสงคใหไดรับการ

ปลดเปล้ืองความทุกขท่ีตนไดรับ   หรือเปนเรื่องท่ีผูรองเรียนหรือผูอื่น  หรือสาธารณชนไดรับความเสียหาย 

และยังรวมถึงขอขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชนอีกดวย 

3. คําจํากัดความ  

  ผูมีสวนไดสวนเสีย = ผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ  ท้ังทางตรงและทางออม

จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตําบลหนองขาว    

  การจัดการขอรองเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/      

รองทุกข ขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็นคําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล  

  ผูรองเรียน = ประชาชนท่ัวไป / ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอยังศูนยรองเรียน/รองทุกข       

ผานชองทางตางๆ   โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/       

การชมเชย/การรองขอขอมูล 

  ชองทางการรับขอรองเรียน = ชองทางตางๆ  ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน  เชนติดตอดวย

ตนเอง   รองเรียนทางโทรศัพท/ เว็บไซต  

  เจาหนาท่ี =  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงานขอรองเรียน   แบงเปน

ประเภทตางๆ เชน  

   - ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูล  

   - การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน  

   - การรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน  

๔. วัตถุประสงค  

  4.๑.  เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานรองเรียน/รองทุกข  

  4.๒. เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกขสําหรับเจาหนาท่ีของ

เทศบาลตําบลหนองขาว  

5. หนาท่ีของ“ศูนยรับเร่ืองราวรองเรียน/รองทุกข 

   5.๑.  จัดใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขขอเสนอแนะตางๆ   ไดโดยสะดวก

และรวดเร็วโดยเปดชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขในชองทางตางๆ  

  5.๒. เปนศูนยกลางตางๆ  ในการประสานงานในการแกไขปญหาการบริหารจัดการ  และนํา

การเสนอขอเสนอแนะตางๆ  ไปยังคณะผูบริหารเพื่อดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

  5.๓. ประสานงาน  สงเรื่องท่ีรับแจงไปยังงานท่ีรับผิดชอบ และติดตามผลการดําเนินการแจง

กลับไปยังผูแจงอยางเปนระบบ  

 

5.4.รวบรวม... 
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  5.๔. รวบรวมและจัดทํารายงานผลการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขนําเสนอผูบริหาร  

  5.๕. เผยแพรการดําเนินงานของศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  

  5.๖. แผนงานบริการของศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  

  รับเร่ืองรองทุกข  

  - ดานสาธารณูปโภค ไดแก ไฟฟา ทอระบายน้ํา ถนน และประปา  

  - ดานส่ิงแวดลอม ไดแกสภาพแวดลอมเปนพิษ ขยะและส่ิงปฏิกูล ตนไมสวนสาธารณะ       

น้ําทวม คูคลอง สะพาน การจราจร อาคาร เหตุรําคาญ  เสียง 

  - ดานจัดเก็บภาษี  

  - ดานการใหบริการ  

  5.๗. รับเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

  5.๘. รับแจงเหตุไดแกอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อาชญากรรม ปญหาความรุนแรงในครอบครัว

ปญหายาเสพติด  ซึ่งเปนการรับแจงเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ัวไป  

6. ขอบเขต  

  คูมือนี้ใชในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน  ท่ีรองทุกข/ 

รองเรียน รองขอความชวยเหลือตอเทศบาลตําบลหนองขาว  และเจาหนาผูปฏิบัติงานประจําศูนยรับเรื่องราว

รองทุกข/รองเรียน ของเทศบาลตําบลหนองขาว  รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการ

เรื่องราวรองทุกข/รองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒   คําส่ังแนวทางรองทุกข/รองเรียนของกระทรวงมหาดไทยและ

หมายเลขเบอรโทรศัพทของเทศบาล  

7. ชองทางการติดตอแจงขอรองทุกข/รองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

  ๗.1. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน  เทศบาลตําบล    

หนองขาว    ไดมอบหมายตามคําส่ังเทศบาลตําบลหนองขาว  ท่ี     /2564   ลงวันท่ี      กุมภาพันธ 2564 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   โดยมีหนาท่ีรับ  

ขอรองทุกข/รองเรียน  จากชองทางตางๆ  พรอมท้ังแจงเรื่องไปยังงานท่ีรับผิดชอบและรวบรวมขอมูลเสนอตอ

ผูบริหารเพื่อพิจารณาส่ังการตอไป  

  7.2. ชองทางการติดตอแจงขอรองทุกข/รองเรียน  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะกรณี

ผูรับบริการตองการแจงขอรองทุกข/รองเรียน  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน            

หรือใหบริการของเจาหนาท่ีสามารถแจงผานชองทางตางๆ  ดังนี้  

  (1) แจงกับเจาหนาท่ีรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน  โดยตรงไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบล

หนองขาว  สํานักปลัดเทศบาล ช้ัน 1  

  (2) แจงทางโทรศัพทได ท่ีหมายเลข ๐34-  586208  ตอ ๑5  หรือหมายเลข               

๐89-2548775   นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว  หรือหมายเลข 089-2548774 ปลัดเทศบาลตําบล     

หนองขาว 

 

(3) แจงทาง... 
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   (3) แจงทางโทรสาร ไดท่ีหมายเลข 034-586208 ตอ ๑8  

  (4) แจงทางไปรษณีย  โดยจาหนาซองถึงสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว   ตําบล      

หนองขาว  อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  71110  

  (5) แจงทางตูรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน ท่ีติดอยูหนาสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว  

  (6) แจงทาง เว็ปไซด เทศบาลตําบลหนองขาว http://www.nongkhaolocal.go.th  ท่ีเมนู 

“แจงเรื่องรองเรียน”  

  (7) แจงทาง Facebook เทศบาลตําบลหนองขาว 

8. หลักท่ัวไปในการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียน  

  การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข  รองเรียน ในระดับตําบลไดนําแนวทางการ

ดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย  และตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีมาใช   ซึ่งมีสาระสําคัญคือ  

  8.๑.  ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขาราชการ  

  (๑) เปนเรื่อง ท่ีมีผู รองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน           

หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได  

  (๒) ความเดือดรอน  หรือความเสียหายท่ีวานั้นเนื่องมาจากเจาหนาท่ีเทศบาลละเลยตอ 

หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควรกระทําการนอกเหนือ 

อํานาจหนาท่ี  หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมายกระทําการไมถูกตองตามข้ันตอน  หรือวิธีการอันเปน 

สาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการนั้นกระทําการไมสุจริต หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

  8.๒. ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของประชาชน  เปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความ

เดือดรอนหรือเสียหาย  หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได   ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมี

คูกรณีก็ตาม   และไดมารองเรียนหรือรองขอเพื่อใหเทศบาลตําบลหนองขาว   แกไขปญหาความเดือดรอนหรือ

ชวยเหลือไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร   รวมถึงเรื่องรองทุกข  รองเรียน ท่ีสวนราชการอื่นขอให

เทศบาลตําบลหนองขาว  ดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ี  หรือสามารถประสานใหหนวยงานท่ีมี

อํานาจหนาท่ีโดยตรงดําเนินการตอไปได  

9. แนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการรับเร่ืองรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาลตําบลหนองขาว  

  9.๑ ข้ันตอนการดําเนินการรองทุกข/รองเรียน  

  (๑) สวนรับเรื่อง ทําหนาท่ีรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน ขอเสนอแนะ จัดทําทะเบียนรับ      

เรื่องรองทุกข/รองเรียน   เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาส่ังการ  

  (๒) สวนวิเคราะห  ติดตาม และประสานงานทําหนาท่ีในการวิเคราะหและประเมินเรื่องรอง

ทุกข   พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข/รองเรียนตอผูบริหารและจัดทํารายงานแจงผู 

รองเรียนใหทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคํารองทุกข/รองเรียน  

 

(3) สวนปฏิบัติ... 
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  (๓) สวนปฏิบัติการในพื้นท่ี  หรือหนวยปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วทําหนาท่ีใหความชวยเหลือ

เรื่องสําคัญเรงดวนท้ังเรื่องรองทุกข/รองเรียน  และขอเสนอแนะโดยการลงปฏิบัติในพื้นท่ี  และประสานกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมการปฏิบัติ  

  (๔) สวนประชาสัมพันธ   ทําหนาท่ีประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่อง

รองทุกข/รองเรียน  ของเทศบาลตําบลหนองขาวใหทุกภาคสวนไดรับทราบ  

  9.๒ การบริหารงานของศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน  ของเทศบาลตําบล    

หนองขาว   ศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาลตําบลหนองขาว  ในรูปของคณะกรรมการ 

มีนายกเทศมนตรีเปนประธาน   มีกรรมการศูนยประกอบดวยปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว   และหัวหนาสวน/

กอง/ฝายตางๆ  และมีเจาหนาท่ีประจําศูนย  

  9.๓ ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบล

หนองขาว   

  (๑) สวนรับเรื่อง  เมื่อสวนรับเรื่องไดรับเรื่องไดรับขอรองเรียนจากประชาชนทุกชองทาง 

ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง   โดยเมื่อรับเรื่องแลวจะดําเนินการ 

  (๑.๑) การรับเรื่องทางโทรศัพท หมายเลข 034-586208  ตอ ๑5  จะตอบขอซักถาม 

บริการขอมูล   ใหคําปรึกษา   โดยจะดําเนินการในทันที  หรือหากเปนเรื่องยุงยากซับซอนตองใชเวลาในการ

ตรวจสอบ   จะดําเนินการแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาแลวแต 

กรณี  

  (๑.๒) จัดทําทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน ทุกเรื่องและทุกชองทาง  รวบรวมเปนสถิติไว

ใชประโยชนในการวิเคราะหผลการปฏิบัติทุกระยะ  

  (๑.๓) รวบรวมเรือ่งรองทุกข รองเรียน สงใหสวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน  

  (๑.๔) สรางเครือขายการทํางานรวมกับสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 

ประชาชน ผูนําชุมชน องคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  

  (๑.๕) จัดทําทะเบียนอาสาสมัครผูแจงขาว  

  (๑.๖) บริหารการประชาสัมพันธ  

  (๑.๗) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป  

  (2) สวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน  

  (2.1) วิเคราะหและประเมินคาเรื่องรองทุกข รองเรียน  

  (2.2) จัดลําดับความสําคัญเรงดวน  

  (2.3) จําแนกเรื่องรองทุกข/รองเรียน  สงใหสวนปฏิบัติการในพื้นท่ีหรือแจงหนวยงานท่ี

เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทางแกไขปญหา  

  (2.4) เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและแจงผลการดําเนินงานใหผูรองทราบ  

  (3) สวนปฏิบัติการในพื้นท่ี  หรือหนวยเคล่ือนท่ีเร็ว  

 

(3.1) กรณี... 
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  (3.1) กรณีเปนเรื่องเรงดวนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน  หรือมี 

ผลกระทบตอสังคมสวนรวม  หรือพลเมืองดีท่ีไดรับผลกระทบจากการชวยเหลือสังคมสวนปฏิบัติการมีหนาท่ี 

ประสานงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และจัดเจาหนาท่ีในลักษณะเคล่ือนท่ีเร็วออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงและ 

พิจารณาหาทางแกไขโดยทันที  

  (3.2) รายงานผูบังคับบัญชา  

  (3.3) สงเรื่องประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน  

  (4) สวนประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องราวรอง

ทุกข/รองเรียน เทศบาลตําบลหนองขาว  ผานทางส่ือตางๆ ใหทุกภาคสวนรับทราบ  

  9.4 โครงสรางของศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาลตําบลหนองขาว

ประกอบดวย 2 งาน  

  (1) งานอํานวยความเปนธรรมเรื่องราวรองทุกข  กลาวโทษและแจงเบาะแสกระทําผิด

กฎหมาย  

  (2) งานอํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  

  9.5 องคประกอบของศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาลตําบล     

หนองขาว  

  (1) นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว  เปนประธาน  

  (2) รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน/กอง/ฝายตางๆ เปนกรรมการ  

  (3) เจาหนาท่ี/หัวหนาฝาย/กอง เปนเจาหนาท่ีประจําศูนย 

  9.6 ข้ันตอนการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบล

หนองขาว  

  (1) การรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  

   (1.1) กรณีรองทุกข รองเรียน ดวยวาจา  

   (1.1.1) บันทึกขอมูลตามคํารอง และใหผูรองลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานหากผูรอง

ไมยินยอมลงลายมือช่ือมิใหรับเรื่องทุกขรองเรียนนั้นไวพิจารณา  และแจงใหผูรองทราบพรอมบันทึกเหตุ

ดังกลาวไวในคํารอง   เวนแตกรณีท่ีนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว  เห็นสมควรเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนหรือประโยชนสาธารณะจะรับคํารองนั้นไวพิจารณาก็ได  

   (1.2) กรณีการรองเรียนเปนลายลักษณอักษรตองมีลักษณะดังนี้  

   (1.2.1) มีช่ือและท่ีอยูของผูรองซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได  

   (1.2.2) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกขรองเรียนพรอมขอเท็จจริง พฤติการณ

เกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร  

   (1.2.3) ใชถอยคําสุภาพ  

 

(1.2.4) มีลาย... 
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   (1.2.4) มีลายมือช่ือของผูรองถาเปนการรองทุกขรองเรียนแทนผูอื่น  ตองแนบใบ

มอบอํานาจดวย  

  (2) เมื่อศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน  ของเทศบาลตําบลหนองขาวไดรับเรื่อง 

รองทุกข/รองเรียน   ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบท่ีกําหนดโดยทันที  แลวเสนอเรื่องใหนายกเทศมนตรีตําบล

หนองขาว  พิจารณาส่ังการโดยทันที  

  (3) ใหเจาหนาท่ีผูรับเรื่องแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  ใหผูรองทราบภายใน 7 วัน ทํา

การนับแตวันไดรับเรื่องโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรอาจเชิญผูรองมาลงลายมือช่ือรับทราบ  หรือสงเปน

หนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  

  (4) นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว  วินิจฉัยวาเรื่องรองทุกข/รองเรียน  ท่ีไดรับเปนเรื่องท่ี 

อยูในอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรี  หรือเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอื่น หรือเปนเรื่องท่ีมี 

ระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดข้ันตอน  วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะ  ถาเปนเรื่อง

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีใหพิจารณามอบหมายปลัดเทศบาล  หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหรือ 

คณะกรรมการท่ีแตงต้ังข้ึน   ไปดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแกไขปญหา   หากเปน

เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอื่น  ใหจัดสงเรื่องรองทุกข/รองเรียนนั้น  ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้น  และแจงผูรองทราบดวย หรือ

หากเปนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการ

เฉพาะแลว ก็ใหแจงผูรองทราบถึงแนวทางการดําเนินการตามท่ีระเบียบกฎหมายนั้นๆ กําหนดไว  

  9.7 วิธีดําเนินการ     

   (1) การพิจารณารับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  

   (1.1) นายกเทศมนตรีอาจใชดุลยพินิจส่ังการดวยตนเอง  หรือมอบหมาย 

ปลัดเทศบาลเปน ผูพิจารณาวาเรื่ องรองทุกข/รองเรียนท่ีไดรับเปนเรื่อง ท่ีอยู ในอํานาจหนาท่ีของ 

นายกเทศมนตร ี หรืออยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอื่น  หรือเปนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดข้ันตอน 

วิธีการดําเนินการไวเปนการเฉพาะ  ซึ่งควรจะดําเนินการตอเรื่องนั้นอยางไร  

   (1.2) นายกเทศมนตรีอาจสงเรื่องรองทุกข/รองเรียนท่ีไดรับ ใหคณะกรรมการ 

กล่ันกรองเรื่องรองทุกข/รองเรียน  ท่ีนายกเทศมนตรีแตงต้ังทําหนาท่ีตาม (1.1) ก็ได ถาเห็นวาจําเปนหรือจะ 

เกิดประโยชน 

   (1.3) แนวทางท่ีนายกเทศมนตรีจะพิจารณาไมรับเรื่องรองทุกข  รองเรียน  ไดแก 

   (1.3.1) เปนเรื่องท่ีไมปรากฏตัวตนผูรอง  หรือตรวจสอบตัวตนของผูรองไมได  

   (1.3.2) เปนเรื่องท่ีแอบอางช่ือผูอื่นเปนผูรอง  โดยผูแอบอางมิไดมีสวนเกี่ยวของใน

เรื่องท่ีรองทุกข รองเรียน  

   (1.3.3) เรื่องท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห   ไมระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดลอม

ชัดแจง  

 

/(1.3.4) เรื่องท่ี... 
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   (1.3.4) เรื่องท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูท่ีศาล  หรือศาลมีคําพิพากษา หรือคําส่ัง

เด็ดขาดแลว  

   (1.3.5) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล   มีมติ

เด็ดขาดแลว  

   (1.3.6) เรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติไว

เปนการเฉพาะแลว  

   (1.3.7) เรื่องไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

  (2) การตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน   (กรณีเปนเรื่องท่ีอยูใน

อํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรี)  

  (2.1) ใหเจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายใหตรวจสอบ

ขอเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับเรื่องรองทุกข/รองเรียน นั้น  ท้ังพยานเอกสาร  พยาน

บุคคล  และพยานวัตถุ  รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีจริงถาจําเปนเพื่อใหทราบขอเท็จจริงในเรื่องรองทุกข 

รองเรียนนั้น   อยางชัดเจนเพือ่เสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยตอไป  

  (2.2) การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ  หรือคูกรณีได

รับทราบขอเท็จจริง  และพยานหลักฐานอยางเพียงพอรวมท้ังเปดโอกาสใหมีการโตแยง  แสดงพยานหลักฐาน

อยางเพียงพอกอนท่ีจะมีคําวินิจฉัยหรือส่ังการเกี่ยวกับเรื่องนั้น   โดยเฉพาะเรื่องท่ีตองใชกระบวนการพิจารณา

ทางปกครองเพื่อมีคําส่ังทางปกครอง  รวมท้ังจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใน

สวนท่ีเกี่ยวของดวย  

  (2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข/รองเรียน ใหนายกเทศมนตรี พิจารณา ขอเท็จจริงท่ี

ตรวจสอบได  ปรับเขากับขอกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของโดยใหสอดคลองและ

ครบถวนตามประเด็นขอรองทุกข/รองเรียน  

  (2.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  ของนายกเทศมนตรีควรประกอบดวย 

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญขอกฎหมายท่ีอางอิง  และขอพิจารณาพรอมขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ  

  (2.5) ใหแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน ใหผูรองทราบภายใน 5 วันทําการ 

นับแตวันท่ีไดดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ 

  9.8 ระยะเวลาดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน  

  (1) เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรี  ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและ

วินิจฉัยส่ังการเพื่อการแกไขปญหาใหเสร็จส้ิน  ภายใน 7 วัน  นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง  (หากไมสามารถ

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวอาจขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 3 วัน )  

  (2) เรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรี  ใหสงเรื่องนั้นใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน  นับแตวันไดรับเรื่อง (โดยใหหนวยงานนั้นแจงผลการดําเนินการใหเทศบาล

ตําบลหนองขาว ทราบดวยเพื่อจะไดแจงผูรองทราบตอไป)  

 

/10.การจัด... 
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  10. การจัดทําสถิติรวบรวมและเผยแพรขอมูลการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน 

เทศบาลตําบลหนองขาว  ไดกําหนดใหมีการจัดทําทะเบียนคุมและรวบรวมขอมูลการจัดการขอรองทุกข/

รองเรียน  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และคําชมเชยโดยใหรายงานผลการรองทุกข/รองเรียน  ในรอบ

ปงบประมาณเพื่อนํามาประเมินผลการดําเนินงาน  ปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการแกประชาชน  

  11. ระบบการจัดการการติดตามและประเมินผล  เมื่อศูนยรับเรื่องราว รองทุกข/รองเรียน 

ไดรับเรื่องขอรองเรียน  ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะจากการปฏิบัติงานหรือใหบริการของเจาหนาท่ี  ตามชองทาง

ตางๆ  ไดกําหนดใหศูนยรับเรื่องราวตองรีบสงเรื่องดังกลาว  หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของทันทีเพื่อดําเนินการ

แกไขปญหาตอไป   สําหรับติดตามประเมินผลรวบรวมรายงานขอรองเรียน  ท่ีไดจากการปฏิบัติงานหรือการ

ใหบริการของเจาหนาท่ีตามชองทางตางๆ  สงมายังศูนยรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน  ทราบทันทีเมื่อ

ดําเนินการแลวเสร็จ  

  12. กลไกลการแกไขปญหาท่ีประชาชนรองเรียน  ปจจุบันความเดือดรอนของประชาชนมิได

จํากัดอยูแตเฉพาะปญหาท่ีเกิดข้ึน  จากการกระทําและการละเวนการกระทําของเจาหนาท่ีหรือหนวยงาน

ภาครัฐเทานั้น  ความเสียหายจากเอกชนผูประกอบการและผูประกอบธุรกิจโฆษณาก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให

เกิดปญหาเรื่องการไมไดรับความเปนธรรมของประชาชน  ผูบริโภค  นอกจากนี้ความเดือดรอนของประชาชน

ยังมีท่ีมาจากสาเหตุดานภัยธรรมชาติดานส่ิงแวดลอมและ  ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตในบทบาทฐานะ

องคกรตัวแทนของประชาชน  จึงมีการดําเนินงานท่ีสงผลใหฝายบริหารหรือรัฐบาล  ตลอดจนผูเกี่ยวของตอง

สนองตอบตอปญหาความเดือดรอนของประชาชนในหลาย  รูปแบบท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของวิธีดําเนินการ

ของเทศบาลซึ่งไดแกการรับเรื่องรองเรียนของประชาชน  เพื่อแตละสวนดําเนินการการรับเรื่องรองทุกขของ

ประชาชนและเทศบาลตําบลหนองขาว   พิจารณาดําเนินการ   การเสนอขอหารือในเรื่องปญหาของประชาชน 

การเสนอสวนตางๆ  เพื่อมีการพิจารณาดําเนินการใหมีกฎหมายมาบังคับใชในการแกปญหา  และสรางความ

เปนธรรมใหประชาชนผูเกี่ยวของ  คาดวาจะใหปฏิบัติอยางไรในเรื่องความเดือดรอนของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผังกระบวน... 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทกุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เทศบาลตําบลหนองขาว 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

ส้ินสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

3. รองเรียนผานเว็บไซต 

http://www.nongkhaolocal.go.th 

2. รองเรียนทางโทรศัพท 

034-586208 ตอ 15 

๔. รองเรียนทาง เฟสบุค 

เทศบาลตําบลหนองขาว 

ยุติ ไมยุติ 

5. รองเรียนทางโทรสาร 

034-586208 ตอ 18 



 

จัดทําโดย 

  ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เทศบาลตําบลหนองขาว 

- หมายเลขโทรศัพท  034-586208 ตอ 15 

- หมายเลขโทรสาร   034-586208  ตอ 18 

- เว็บไซต  http://www.nongkhaolocal.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 แบบคํารองเรียน/รองทุกข 
      ดวยตนเอง 

               ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
               เทศบาลตําบลหนองขาว 
               ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง 
               จังหวัดกาญจนบุรี  71110 

    วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ....................  

เรื่อง  ....................................................................................................................................................................  

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 

ขาพเจา............................................................ อายุ...........ป อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี…..…. 
ตําบล............................ อําเภอ……....................... จังหวัด............................... โทรศัพท.....................................  
อาชีพ.......................................................................ตําแหนง................................................................................  
ถือบัตร....................................................................เลขท่ี......................................................................................  
ออกโดย..................................................................วันออกบัตร.........................บัตรหมดอายุ..............................  
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลตําบลหนองขาว  พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไข
ปญหาในเรื่อง………...............................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกข ตามขางตนเปนจริงและยินดีรับผิดชอบ                   
ท้ังทางแพงและทางอาญาหากจะพึงม ี

โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถาม)ี ไดแก 
๑) ................................................................................................................ จํานวน................ชุด/ฉบับ 
๒) ..................................................................................................................จํานวน................ชุด/ฉบับ

 ๓) ................................................................................................................ จํานวน................ชุด/ฉบับ 
๔) ................................................................................................................ จํานวน................ชุด/ฉบับ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงช่ือ) ...................................................................... 
(.................................................................)  
             ผูรองทุกข/รองเรียน 
 
 

          
 
 



แบบคํารองรองเรียน/รองทุกข 
โทรศัพท 

               ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
               เทศบาลตําบลหนองขาว 
               ตําบลหนองขาว  อําเภอทามวง 
               กาญจนบุรี  71110 

    วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ....................  

เรื่อง  ....................................................................................................................................................................  
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
 

ขาพเจา............................................................ อายุ...........ป อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี…..…. 
ตําบล............................ อําเภอ……....................... จังหวัด............................... โทรศัพท.....................................  
อาชีพ.......................................................................ตําแหนง................................................................................  
ถือบัตร....................................................................เลขท่ี......................................................................................  
ออกโดย..................................................................วันออกบัตร.........................บัตรหมดอายุ..............................  
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหเทศบาลตําบลหนองขาว  พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไข
ปญหาในเรื่อง………...............................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
โดยขออาง............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 

 

 ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกข ตามขางตนเปนจริงและเจาหนาท่ีไดแจงให
ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองท่ีไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 

 
 
ลงช่ือ……………………......................………………เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 
       (..............................................................)  
วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ...............  

           เวลา................................................................. 
 
 
 
 
 
 



แบบแจงผลการดําเนินการตอเร่ืองรองเรียน/รองทุกข       
 

ท่ี กจ 53901  (รองเรียน) /...............                       ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
   เทศบาลตําบลหนองขาว  

 ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง               
กจ  71110   

              วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. ...................  

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เรียน ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..  

ตามท่ี ทานไดรองเรียน/รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนเทศบาลตําบลหนองขาว  โดยทาง 
(   )  หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย (   )  ดวยตนเอง (   )  ทางโทรศัพท (   )  อื่นๆ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
ลงวันท่ี............................... เกี่ยวกับเรื่อง…………..................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น 

เทศบาลตําบลหนองขาว   ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของทานไวแลวตาม
ทะเบียนรับเรื่องเลขรับท่ี.......................................................ลงวันท่ี..............................................................และ
เทศบาลตําบลหนองขาว  ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

(    ) เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาว  และไดมอบหมาย
ให……………………..........................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 

(    ) เปนเรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลหนองขาว  และไดจัดสงเรื่องให
..................................................................................ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของดําเนินการ
ตอไปแลวท้ังนี้ทานสามารถติดตอประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 

(     ) เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลวตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและ
วิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 

จึงแจงมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
 

 
             (                           ) 
                 นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
 
เทศบาลตําบลหนองขาว 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
โทร. 034-586208 ตอ 15 
โทรสาร. 034-586208 ตอ 18 
 
 
 



แบบแจงผลการดําเนินการตอเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

ท่ี กจ 53901 (รองเรียน) /...............                       ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
   เทศบาลตําบลหนองขาว  

 ตําบลหนองขาว  อําเภอทามวง               
กจ  71110   

              วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. ...................  

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เรียน  ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..  
 

อางถึง  หนังสือเทศบาลตําบลหนองขาว ท่ี  กจ 53901/............. ลงวันท่ี.........................................................  
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. .............................................................................................................................................  
๒. ..............................................................................................................................................  
๓. ..............................................................................................................................................  
 

ตามท่ีเทศบาลตําบลหนองขาว  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  (ศูนยรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ของทานตามท่ีทานไดรองเรียน รองทุกข ไวความ
ละเอียดแจงแลว นั้น 

 

เทศบาลตําบลหนองขาว   ไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ตามประเด็นท่ีทานไดรองเรียน รองทุกข แลวปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา…………………………………………….…...  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาพรอมนี ้

 

ท้ังนี้หากทานไมเห็นดวยประการใดขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 
 

จึงแจงมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
      
             (                           ) 
                 นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
 
เทศบาลตําบลหนองขาว 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
โทร. 034-586208 ตอ 15 
โทรสาร. 034-586208 ตอ 18 
 



                        

คําสั่งเทศบาลตําบลหนองขาว 
ท่ี   59  / 2564 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข 
 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วนัท่ี       เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

            
           ( นายสุชาติ   บัวงาม) 
       ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว ปฏิบัติหนาท่ี 
               นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
 
 
 

    ---------------------------------------------------------- 
   ดวย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

            เพื่อใหการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข ของเทศบาลตําบลหนองขาว  เปนไป
ตามวัตถุประสงค จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําคูมือ ปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข ประกอบดวย 
             1. นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว    ประธานกรรมการ 
             2. ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว     กรรมการ 
             3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     กรรมการ 
             4. หัวหนาฝายอํานวยการ      กรรมการ 
            5. หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง    กรรมการ 
            6. เจาพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน    กรรมการและเลขานุการ 

             ใหผูไดรับการแตงต้ังมีหนาท่ี พิจารณากล่ันกรอง ศึกษาขอมูล นํามากําหนดเปนคูมือปฏิบัติงานดาน
การรองเรียน/รองทุกข ของเทศบาลตําบลหนองขาว   เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตอไป 



 

 

 

         

 

 

 

    
            

คําสั่งเทศบาลตําบลหนองขาว 
ท่ี   60  / ๒564 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

---------------------------------------------------------- 
  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนไปอยาง

รวดเร็ว ถูกตอง และสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 ในการแกไขปญหาเรื่องขอรองเรียน รองทุกขตางๆ ของประชาชน ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลหนองขาว   จึงแตงต้ังคณะกรรมการ และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยรับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข ดังนี้   

  คณะกรรมการประจําศูนยรับเร่ืองขอรองเรียนและรองทุกข 

 1. นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว                     ท่ีปรึกษา 
2. ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว                     ประธานกรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองชาง                     กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองคลัง                     กรรมการ 
5. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล           กรรมการ 
6. หัวหนาฝายอํานวยการ            กรรมการ 
7. หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง          กรรมการ 

  8. เจาพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน           กรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการมีหนาท่ี  ดังนี้   
  1. พิจาณาเรื่องขอรองเรียน รองทุกข ของเทศบาลตําบลหนองขาว  และตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตางๆ  
  2. มอบหมายเจาหนาท่ีในสวนตางๆ แกไข หรือชวยเหลือ เรื่อง ขอรองเรียน รองทุกข 

3. ใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จัดทําทะเบียนการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข 
4. ใหเลขานุการ คณะกรรมการ มีหนาท่ีเรงรัด ติดตาม เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและรายงาน  

ปญหา อุปสรรค ตางๆ ใหคณะกรรมการทราบ   

 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ตอบปญหาขอรองเรียนและรองทุกข       

1. นายคมสัน   คําบุดดี  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด และนางอารยา  ภักดีฉนวน  ตําแหนง

หัวหนาฝายอํานวยการ  รับรองเรียน รองทุกข เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

/2.นางสาวมุกดา... 

 



-2- 

  2. นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน  รับรองเรียน      

รองทุกข เกี่ยวกับการดําเนินงานธุรการตางๆ ของเทศบาลตําบลหนองขาว  และดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับงาน

เอกสารสํานักปลัดเทศบาล  และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  3. นางวารุณี  เนาทาแค  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง รับรองเรียน รองทุกข เกี่ยวกับ 

เรื่องจัดซื้อจัดจางตางๆ ของเทศบาลตําบลหนองขาว  และงานท่ีไดรับมอบหมาย       

  4. นางสาวจุฑารัตน  ทองขยัน ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ รับรองเรียน รองทุกข 

เกี่ยวกับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส งานสวัสดิการของผูสูงอายุ พิการ  ผูปวยเอดส 

ผูดอยโอกาส และผูถูกทอดท้ิง ฯลฯ และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  5. นายสิทธิพร  อ่ําพันธ  ตําแหนง ผูอํานายการกองชาง   รับรองเรียนและรองทุกข เกี่ยวกับ    

การขออนุญาตกอสราง ไฟฟาสาธารณะ งานภัยธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสิน โครงสรางพื้นฐาน            

การกอสรางงานโครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลหนองขาว   และดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับกองชาง  และงานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

  6.  นางสาวทิพธวดี  เทาเทียม  ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน              

รับรองเรียน รองทุกข  เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และการจัดเก็บ

รายไดอื่นๆ ของเทศบาลตําบลหนองขาว  และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  7. นางสาวแกวกุด่ัน  พุมพฤกษี  ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี รับรองเรียน      

รองทุกข เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจายเงิน การเงินและบัญชีอื่นๆ ของเทศบาลตําบล     

หนองขาว และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  8.  นางพธิาน  ไหลนุกูลวงค     ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน รับรองเรียน 

รองทุกข เกี่ยวกับงานสาธารณสุข และงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

ส่ัง ณ วันท่ี         กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

                                                                

         (นายสุชาติ   บัวงาม) 

    ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว  ปฏิบัติหนาท่ี 

                      นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 

 

 

 

 

 

 



        

    
              

ประกาศเทศบาลตําบลหนองขาว 
เร่ือง  ประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน รองทุกขของเทศบาลตําบลหนองขาว 

 ประจําป  2564 
    ---------------------------------------------------------- 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี     เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 
 
 
 

               (นายสุชาติ   บัวงาม) 
           ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว  ปฏิบัติหนาท่ี 
                 นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity  
Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

เทศบาลตําบลหนองขาว   ไดปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน รองทุกข ของ
เทศบาลตําบลหนองขาว   ประจําป 2564   เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการรองเรียน  รองทุกข
ใหเปนปจจุบัน จึงประกาศใชคูมือปฏิบัติงานดังกลาวรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 



 

  

       

    
              

  ประกาศเทศบาลตําบลหนองขาว 
เร่ือง  ประกาศชองทางรับเร่ืองราวรองเรียน รองทุกข 

    ---------------------------------------------------------- 
เพื่อใหการบริหารราชการ ของเทศบาลตําบลหนองขาว  ดําเนินไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ 

ยุติธรรม สามารถบําบัดทุกขบํารุงสุข ตลอดจนแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตพื้นท่ีตําบล
หนองขาว  ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็ว ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับ
หลักเกณฑและแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อีกท้ังเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการ
ทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเทศบาลตําบลหนองขาว   จึงไดจัดต้ังศูนย
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกขข้ึน ซึ่งในกรณีการรองเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปน
ความลับและปกปดช่ือผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียน ไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการ
รองเรียน 

เทศบาลตําบลหนองขาว  จึงไดประกาศจัดต้ังศูนยรับเรื่องเรียน/รองทุกข โดยมีชองทางใน
การรับเรื่องราวรองทุกข ดังตอไปนี ้

๑. รองเรียนดวยตัวเอง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๒. รองเรียนผานตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  
๓. รองเรียนทางไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  
๔. โทรศัพท/โทรสาร 034-586208 ตอ 15/034-586208 ตอ 18 
5. รองเรียนทางเว็บไซต http://www.nongkhaolocal.go.th 
6. รองเรียนทาง เฟสบุคเทศบาลตําบลหนองขาว 
7. รองเรียนทาง ไลน เทศบาลตําบลหนองขาว 

 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันท่ี     เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

                       (นายสุชาติ   บัวงาม) 
           ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว ปฏิบัติหนาท่ี 
                 นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําส่ังเทศบาลตําบลหนองขาว 

ท่ี  61  /๒๕๖4 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการในการรับฟงขอรองเรียนตางๆ ในกรณีท่ี 

มีผูไดรับความไมเปนธรรมดานทรัพยากรบุคคล 
****************************** 

 
ในการบริหารราชการตามกรอบหนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล      

พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 เพื่อใหบรรลุตามหลักธรรมาภิบาลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด   จําเปนตองใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการ
ขับเคล่ือนการบริหารโดยการสรางขวัญกําลังใจ  ตลอดจนการใหความชวยเหลือแกไขกรณีท่ีไดรับความ
เดือดรอนไมเปนธรรม อันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยสุจริตอาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๔๘ เตรส จึงแตงต้ังบุคคลตอไปนี้เปน
คณะกรรมการ กล่ันกรอง ชวยเหลือพนักงานและลูกจางของเทศบาลท่ีไดรับความเดือดรอน ไมเปนธรรม
ดังกลาว ดังตอไปนี ้

๑. นายสุชาติ   บัวงาม   ตําแหนง ปลัดเทศบาล   เปนประธานกรรมการ 
๒. นายคมสัน  คําบุดดี  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนกรรมการ 
๓. นางวารุณี  เนาทาแค ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง   เปนกรรมการ 
๔. นายสิทธิพร  อ่ําพันธุ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  เปนกรรมการ 
๕. นางอารยา  ภักดีฉนวน ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ  เปนกรรมการ 
๖. นางพัชรี  สุขศรัทธา ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เปนกรรมการ/ 

เลขานุการฯ 
มีหนาท่ีรับฟงความคิดเห็น ขอรองเรียนตางๆ ในการท่ีไมไดรับความเปนธรรมดานบุคคล   

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี     เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖4 เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี       เดือน  กมุภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
                        (นายสุชาติ   บัวงาม) 
             ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว ปฏิบัติหนาท่ี 
                  นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
 
 
 
 
 



 
 

ท่ี กจ 5๓๙๐๑/164                                                          สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว 
                                                                                   อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  
        ๗๑๑๑๐ 

                          15   กุมภาพันธ   ๒๕64 

เรื่อง  ประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องราวรองเรยีนรองทุกขเทศบาลตําบลหนองขาว 

เรียน  กํานัน/ผูใหญบาน หมูท่ี 1 – 13 /ประธานชุมชนหมูท่ี 1 - 13 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  1.  ประกาศเทศบาลตําบลหนองขาว     จํานวน  1  ชุด  
         2.  คูมือปฏิบัติงานเรื่องราวรองเรียนรองทุกข    จํานวน  1  ชุด 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลหนองขาว   ไดจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียนเทศบาลตําบล
หนองขาว  เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน   โดยยึดหลักประชาชนเปน
ศูนยกลาง   เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน  และกอใหเกิดผลกระทบในทางท่ีดีตอการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน   จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียนเทศบาล
ตําบลหนองขาว   โดยผานชองทางตางๆ ซึ่งรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีสงมาดวย  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                     (นายสุชาติ บัวงาม) 
      ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว  ปฏิบัติหนาท่ี 
                นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
 

 

 

 

 

สํานักปลัดเทศบาล 
โทร ๐-๓๔๕๘-๖๒๐๘  ตอ ๑5 
โทรสาร  ๐-๓๔๕๘-๖๒๐๘  ตอ ๑๘ 
 

“ยึดมั่นธรรมาภบิาล  บริการเพ่ือประชาชน” 

 



บันทึกขอความ 
 

 

สวนราชการ  เทศบาลตําบลหนองขาว                                      
ท่ี   กจ  53901/- วันท่ี     15      กุมภาพันธ  ๒๕64           
เร่ือง   อนุมัติคูมือการปฏิบัติงานศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขประจําป พ.ศ. 2564 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62       

และประกอบกับมาตรา ๕๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี       

พ.ศ. ๒๕๕๖  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  เทศบาลตําบล

หนองขาว   ไดมีการจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกข  และมีการแตงต้ังเจาหนาท่ีในการอํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชนผูมาติดตอหรือรองเรียน/รองทุกข   กําหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคํารองเรียนเสนอแนะ 

หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ  อุปสรรค  ความยุงยาก  หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใดโดยมี

ขอมูลและสาระตามสมควร  ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป  ซึ่งการ 

ดําเนินการแกไขปญหารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความ 

ยุงยากหรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใดนั้น  

  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนในทองท่ีเทศบาลตําบล

หนองขาว  เปนไปในแนวทางเดียวกันเกิดประโยชนตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานเทศบาลตําบลหนองขาว   สํานักปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว  จึงขออนุมัติคูมือปฏิบัติการ

รองเรียนรองทุกขเพื่อใชในการดําเนินงานเกี่ยวกับขอรองเรียนรองทุกข 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

      (ลงช่ือ) 
       (นายคมสัน   คําบุดดี) 
              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
      (ลงช่ือ) 
       (นายสุชาติ   บัวงาม)   
                                                ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว     
    
 
      (ลงช่ือ) 
       (นายสุชาติ   บัวงาม) 
                ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว  ปฏิบัติหนาท่ี 
                      นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 



บันทึกขอความ 
 

 

สวนราชการ  เทศบาลตําบลหนองขาว                                      
ท่ี   กจ  53901/- วันท่ี   15       กุมภาพันธ  ๒๕64           
เร่ือง   ใหพนักงานเทศบาลถือปฏิบัติตาม 

เรียน หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกองคลัง/ผูอํานวยการกองชาง 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62       
และประกอบกับมาตรา ๕๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี       
พ.ศ. ๒๕๕๖  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  เทศบาลตําบล
หนองขาว   ไดมีการจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกข  และมีการแตงต้ังเจาหนาท่ีในการอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนผูมาติดตอหรือรองเรียน/รองทุกข   กําหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคํารองเรียนเสนอแนะ 
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ  อุปสรรค  ความยุงยาก  หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใดโดยมี
ขอมูลและสาระตามสมควร  ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป  ซึ่งการ 
ดําเนินการแกไขปญหารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความ 
ยุงยากหรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใดนั้น  

  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนในทองท่ีเทศบาลตําบล
หนองขาว  เปนไปในแนวทางเดียวกันเกิดประโยชนตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานเทศบาลตําบลหนองขาว   จึงแจงมายังทานแจงเวียนพนักงานเทศบาลในสังกัดดําเนินการและถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบถือปฏิบัติ 

       

 
 
       (ลงช่ือ) 
        (นายสุชาติ   บัวงาม) 
                        ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว  ปฏิบัติหนาท่ี 
                      นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
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