
กระบวนการในการดําเนินงานตอเรือ่งรองทกุข/รองเรียน 
องคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง 

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

๑. ความหมายของเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
 เรื่องรองทุกข/รองเรียน  หมายถึง เร่ืองท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม  

๑.๑ เร่ืองรองทุกข/รองเรียน ท่ีผูรองขอใหองคการบริหารสวนตําบลเสริมกลางแกไขปญหา
ความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจา/ โทรศัพท หรือลายลักษณอักษร(หนังสือ) 
หรืออื่นใด 

๑.๒ เร่ืองรองทุกข/รองเรียน ท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง ไดรับจากหนวยงาน
หรือสวนกลาง โดยเปนเร่ืองท่ีอยูในวิสัยท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสริมกลางสามารถดําเนินการ
แกไขปญหาหรือชวยเหลือได หรือสามารถประสานใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในพื้นท่ี 
ดําเนินการตอไปได 
หมายเหตุ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒   

รองทุกข หมายถึง ก. บอกความทุกขเพื่อขอใหชวยเหลือ 
รองเรียน หมายถึง ก. เสนอเร่ืองราว 

๒. ข้ันตอนการดําเนินการ 
 ๒.๑ การรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
  ๒.๑.๑ กรณีการรองทุกข/รองเรียน ดวยวาจา/ โทรศัพท 
  - ใหกรอกขอมูลลงในแบบคํารองเรียน/รองทุกข (ท่ี องคการบริหารสวนตําบล
เสริมกลางกําหนด)  
  - กรณีดวยวาจา (มาดวยตนเอง ถาเปนเร่ืองของผูอื่นตองแนบใบมอบอํานาจดวย) 
ใหผูรองกรอกขอมูลลงในแบบ ฯ (อบต.๑) และลงช่ือไวเปนหลักฐาน (เพื่อคุมครองสิทธิบุคคล/นิติ
บุคคลผูเกี่ยวของ) หากผูรองไมยินยอมลงช่ือ มิใหรับเร่ืองรองทุกข/รองเรียนน้ันไวพิจารณา     
และแจงใหผูรองทราบพรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในแบบคํารอง  
  - กรณีโทรศัพท ให จนท.บันทึกขอมูลลงในแบบ ฯ  (อบต.๒) หากผูรองไมยินยอม
ใหขอมูล  มิใหรับเร่ืองรองทุกข/รองเรียนน้ันไวพิจารณา  (เพื่อคุมครองสิทธิบุคคล/นิติบุคคล
ผูเกี่ยวของ) และแจงใหผูรองทราบพรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในแบบคํารอง 
หมายเหตุ ผวจ.อาจพิจารณาใหรับไดในภายหลัง ซึ่งจะแจงผูรองทราบตอไป (ถาสามารถแจง
ได) 
  - ดําเนินการตามขอ ๒.๒ ตอไป 
 
 



  ๒.๑.๒ กรณีการรองทุกข/รองเรียนเปนหนังสือ (ลายลักษณอักษร) หนังสือ
ดังกลาวไมกําหนด/บังคับรูปแบบ  แตตองมีลักษณะดังน้ี 
  - มีช่ือและท่ีอยูของผูรอง  ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได 
  - ระบุเร่ืองอันเปนเหตุใหรองทุกข/รองเรียน  พรอมขอเท็จจริงหรือพฤติการณ 
เกี่ยวกับเร่ืองน้ันตามสมควร 
  - ใชถอยคําสุภาพ 
  - มีลายมือช่ือของผูรอง  ถาเปนการรองทุกข/รองเรียนแทนผูอื่นตองแนบใบมอบ 
อํานาจดวย 
หมายเหตุ   ๑. อางอิงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ วาดวยเร่ืองสิทธิ
รองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  มาตรา ๒๑  
  ๒. กรณีขาดสาระสําคัญไมครบถวน นายอําเภออาจพิจารณาใหรับไดในภายหลัง 
ซึ่งจะแจงผูรองทราบตอไป (ถาสามารถแจงได) 

- ดําเนินการตามขอ ๒.๒ ตอไป 
  ๒.๑.๓ กรณีเรื่องที่สวนราชการสวนกลาง/หนวยงาน/องคกรที่มีอํานาจหนาที่
รับเรื่องรองเรียนตามกฎหมายสงเรื่องมาให จว./ศดธ.ลป. ตรวจสอบ/ดําเนินการ (หนังสือ หรือ
สื่ออิเลคทรอนิกส หรืออื่น ๆ) ใหดําเนินการตามขอ ๒.๒ ตอไป 
 ๒.๒ การลงทะเบียนเรื่องรองทุกข/รองเรียน  

เมื่อ องคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง ไดดําเนินการตามขอ ๒.๑ แลวให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการรับเรื่อง ฯ พิจารณาในเบ้ืองตนวาเปนเร่ืองท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีควรรับ
หรือไมรับดําเนินการ แลวดําเนินการตอไป ดังน้ี 

๒.๒.๑ เรื่องที่รับดําเนินการ 
ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับเร่ือง ฯ  ลงทะเบียนรับเรื่อง ตามแบบท่ีกําหนด 

โดยทันที  แลวเสนอเร่ือง/ขอความเห็นจากผูไดรับมอบหมาย หรือ เจาหนาที่ศูนยยุติธรรม        
ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อพิจารณาในเบ้ืองตน(กอนนําเสนอ นายอําเภอ วินิจฉัย/สั่งการ) วาเปนเร่ือง
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ/หนวยงาน/องคกรใด ภายในเวลาไมเกิน ๓ วัน หากเปน
เร่ืองสําคัญ/เรงดวนใหเสนอนายอําเภอ พิจารณาสั่งการโดยทันที 
หมายเหตุ ผูไดรับมอบหมาย   เจาพนักงานธุรการ ภายใตการกํากับดูแลของ ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเสริมกลาง ตามประเด็น/เร่ืองของการรองทุกข/รองเรียน  ดังน้ี 

- เร่ืองท่ัวไป   เจาพนักงานธุรการ 
- เร่ืองหนวยงานของรัฐ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง  

- เร่ือง จนท.ของรัฐ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง  
- เร่ืองโครงการของรัฐ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง  
- เร่ืองหลายประเด็น  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง 



                  ทั้งนี้ หากผูไดรับมอบหมายตามขางตนไมอาจปฏิบัติหนาที่ให เจาหนาที่ศูนย
ยุติธรรมที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่แทนไปพลางกอน  

๒.๒.๒ เรื่องที่ไมรับดําเนินการ ( นายอําเภออาจพิจารณาใหรับดําเนินการแลวแต
กรณี) 

(๑) เร่ืองท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห  ท่ีไมระบุพยานหลักฐาน หรือกรณ ี
แวดลอมชัดแจงใหตรวจสอบได  
หมายเหตุ “บัตรสนเทห” 

- ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  “ น. จดหมายฟอง
หรือกลาวโทษผูอื่นโดยมิไดลงช่ือหรือไมลงช่ือจริงของผูเขียน” 

- ตามมติคณะรัฐมนตรี เปนกรณีการรองเรียนกลาวโทษท่ีขาดขอมูลหลักฐาน 
(ซึ่งศูนยยุติธรรมจะระงับเร่ืองท้ังหมด   แตถาเปนการรองเรียนในประเด็น
เกี่ยวของกับสวนรวม  จะสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบไวเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตอไป ซึ่งกรณีน้ีสามารถยุติเร่ืองไดทันที) 

- บัตรสนเทหท่ีอาจจะถือเปนหนังสือรองทุกข/รองเรียนตามขอ ๒.๑.๒  ได โดย
ตองครบองคประกอบขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 

๑) จะตองระบุพยานหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง โดยจะตองช้ีเบาะแส/
ระบุใหเห็นถึงพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีรอง ฯ ใหชัดเจน (มี
พยานหลักฐานใดบาง อาจเปนพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ก็ได  
ท้ังน้ีเพื่อท่ี นายอําเภอหรือผูไดรับมอบหมายจะไดใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาวาเร่ืองท่ีรอง ฯ มีเหตุผลหรือพฤติการณเช่ือมโยงพอท่ีจะเช่ือใน
เบ้ืองตนไดวาเปนคํารองโดยสุจริต) 

๒) จะตองช้ีพยานบุคคลแนนอน โดยจะตองระบุใหเห็นถึงช่ือพยานบุคคลท่ีเปน
ประจักษพยานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีรอง ฯ  และมีท่ีอยูเปนหลักแหลง (สามารถ
ติดตามตรวจสอบไดจริง)  

(๒) เร่ืองท่ีไมปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผูรองไมได (อาจรับก ็
ไดถาระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดลอมชัดแจงสามารถตรวจสอบได  และเปนประโยชนตอ
สาธารณะ ถารับใหดําเนินการลงทะเบียนรับเร่ืองตอไป) 
  (๓) เร่ืองท่ีแอบอางช่ือผูอื่นเปนผูรอง โดยผูถูกแอบอางมิไดมีสวนเกี่ยวของในเร่ืองท่ี
รองทุกข/รองเรียน 
  (๔) เร่ืองท่ีมีการฟองรองเปนคดีเปนคดีอยูท่ีศาล หรือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เด็ดขาดแลว ตลอดถึงไดมีการบังคับคดีแลว 
  (๕) เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีมติเด็ดขาด
แลว 



  (๖) เร่ืองท่ีองคกรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญไดตรวจสอบและวินิจฉัยแลว 
(๗) เร่ืองไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๑/๒ และ   ๖๑/๓ ท่ีมี
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติไวเปนการเฉพาะ  หรือเร่ืองท่ีไดผานกระบวนการ  
ทางอนุญาโตตุลาการแลว 

ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการรับเรื่อง ฯ นําเรื่องพรอมความเห็น/เหตุผลเสนอ  
ผูไดรับมอบหมายหรือ เจาหนาที่ศูนยยุติธรรมที่รับมอบหมาย ตามขอ ๒.๒.๑ พิจารณา กอน
ดําเนินการนําเสนอเรื่องตามข้ันตอนเพื่อให ผวจ.พิจารณาสั่งการตอไป   
 ๒.๓ การพิจารณาเรื่องและมอบหมายหนวยงาน/คณะบุคคลแกไขปญหา 
  เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๒.๒ แลว   ให เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับเร่ือง ฯ 
จัดทําบันทึกเสนอเร่ืองให นายอําเภอ หรือ ปลัดอําเภอ ท่ีไดรับมอบหมาย หรือ คณะกรรมการ/
คณะทํางานท่ีไดรับแตงต้ัง พิจารณาวินิจฉัยโดยบันทึกดังกลาวใหแสดงเหตุผลหรือขอกฎหมาย
ประกอบความเห็นดวยวาเร่ืองรองทุกข/รองเรียนท่ีไดรับ เปนเร่ืองท่ีอยูในความรับผิดชอบ       
ของ สวนราชการ/หนวยงาน/องคกรใด และเปนเร่ืองท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ อําเภอ          
หรือหนวยงานอื่น หรือมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว เพื่อเปนแนวทางพิจารณามอบหมาย          
โดยมีหลักเกณฑ/แนวทางพิจารณามอบหมาย ดังน้ี 

๒.๓.๑ เรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของอําเภอ ใหพิจารณามอบหมายหนวยงาน
ระดับอําเภอ ท่ีรับผิดชอบโดยตรง   หรืออาจแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน  ไปดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแกไขปญหาก็ได   

๒.๓.๒ เรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น (สวนกลาง / สวนทองถ่ิน) 
ใหจัดสงเร่ืองรองทุกข/รองเรียนน้ันใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองน้ันโดยตรง
พิจารณาดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานน้ัน  
หมายเหตุ กรณีสวนทองถ่ิน ให ศูนยยุติธรรมตําบลจัดทําเปนหนังสือเพื่อมอบหมายผานศูนย
ยุติธรรมอําเภอและศูนยยุติธรรมจังหวัด เพื่อใหดําเนินการตอไป 
  ๒.๓.๓ เรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดข้ันตอน วิธีการ และ
ระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะ  ใหแจงผูรองทราบเพื่อดําเนินการตามท่ีระเบียบกฎหมาย
น้ันกําหนดตอไป 
 ๒.๔ การแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน ใหผูรอง  

ให ศูนยยุติธรรมแจงการรับเร่ืองรองทุกข/รองเรียน พรอมผลการพิจารณาของ 
อําเภอท่ีมอบหมายหนวยงานหรือคณะกรรมการ/คณะทํางานตรวจสอบ/แกไขปญหาใหผูรอง
ทราบภายในไมเกิน ๓ วันทําการนับแตไดมีการดําเนินการตามขอ ๒.๓ แลว โดยใหแจงเปน     
ลายลักษณอักษร (ศดธ.ลป.๓)  หรือหากเปนเร่ืองท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดข้ันตอน 
วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะแลว   ก็ใหแจงผูรองทราบถึงแนวทางการ



ดําเนินการตามท่ีระเบียบกฎหมายน้ันๆ กําหนดไว เชนเดียวกัน (อาจโดยเชิญผูรองมาลงลายมือช่ือ
รับทราบ หรือสงเปนหนังสือแจงทางไปรษณียก็ได) 

๓. วิธีการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
 ๓.๑ กรณีเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ จว. 

๓.๑.๑ ใหหนวยงานระดับจังหวัด(สวนภูมิภาค)ท่ีมีอํานาจ/หนาท่ีโดยตรง        
หรือคณะกรรมการ/คณะทํางาน ท่ี ผวจ. มอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง/แกไขปญหา  
รวบรวมพยานหลักฐานทุกประเภท(พยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ) ท่ีเกี่ยวของกับ
เร่ืองรองทุกข/รองเรียนน้ัน รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีจริง (ถาจําเปน)เพื่อใหทราบขอเท็จจริง 
ในเร่ืองรองทุกข/รองเรียนน้ันอยางชัดเจน แลวเสนอ หน.หนวยงานน้ัน ๆ (กรณีหนวยงาน)      
หรือนําเขาประชุมพิจารณา/ลงมติ (กรณีคณะกรรมการ/คณะทํางาน) เพื่อพิจารณาวินิจฉัย/สั่งการ
พรอมดําเนินการแกไขปญหา และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหรายงาน ผวจ. (ผาน ศดธ.) ทราบ/
พิจารณาตอไป  (กรณีการดําเนินงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ใหขอขยายเวลา        
มาพรอมเหตุผล และขยายเวลาไดไมเกิน ๒ คร้ัง ๆ ละไมเกิน ๑๕ วัน  เวนแตมีเหตุจําเปนโดยตอง
ไดรับอนุญาตจาก ผวจ.เปนรายกรณ)ี 
หมายเหตุ หนวยงานระดับจังหวัด(สวนภูมิภาค)ท่ีรับผิดชอบโดยตรง   อาจมอบหมาย
เจาหนาท่ีรัฐหรือหนวยงานรัฐในสังกัดดําเนินการแทนไดตามระเบียบกฎหมาย  ท้ังน้ี ใหถือกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการ/รายงาน ตามท่ี ผวจ.กําหนดดังกลาว 
  ๓.๑.๒ การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ควรเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของหรือ
คูกรณี ไดรับทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอยางเพียงพอ  รวมท้ังเปดโอกาสใหมีการโตแยง
หรือแสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอ กอนท่ีจะมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน 
โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีตองใชกระบวนพิจารณาทางปกครองเพื่อมีคําสั่งทางปกครอง    รวมท้ังจะตอง
ถือปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในสวนท่ีเกี่ยวของดวย 

๓.๑.๓ การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข/รองเรียน ใหหนวยงานระดับจังหวัด 
(สวนภูมิภาค)ท่ีมีอํานาจ/หนาท่ีโดยตรง   หรือคณะกรรมการ/คณะทํางาน ท่ี ผวจ. มอบหมายให
ตรวจสอบขอเท็จจริง/แกไขปญหา  พิจารณาขอเท็จจริงท่ีตรวจสอบไดปรับเขากับขอกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ  โดยใหสอดคลองและครบถวน ตามประเด็นขอ
รองทุกข/รองเรียน 

๓.๑.๔ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับเร่ืองรองทุกข/รองเรียนของ หนวยงานระดับจังหวัด 
(สวนภูมิภาค)ท่ีมีอํานาจ/หนาท่ีโดยตรง  หรือคณะกรรมการ/คณะทํางาน ท่ี ผวจ. มอบหมายให
ตรวจสอบขอเท็จจริง/แกไขปญหา  ควรประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ี
อางอิง  และขอพิจารณาพรอมขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
 
 



 
๓.๑.๕ ใหหนวยงานระดับจังหวัด(สวนภูมิภาค)ท่ีมีอํานาจ/หนาท่ีโดยตรง   หรือ 

คณะกรรมการ/คณะทํางาน ท่ี ผวจ. มอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง/แกไขปญหา ซึ่งได
ดําเนินการตามขอ ๓.๑.๑ –  ๓.๑.๔  รายงานผลการดําเนินการให ผวจ.ทราบ/พิจารณา (ผาน 
ศดธ.) ตามกําหนดระยะเวลาในขอ ๔. 
  ๓.๑.๕ การตรวจสอบกลั่นกรองการดําเนินงานตรวจสอบขอเท็จจริง/แกไขปญหา 
(ดําเนินการควบคูเฉพาะกรณีเรื่องสําคัญ/เรื่องสาธารณชนติดตาม) ผวจ.อาจมอบหมายใหมี
การตรวจสอบในทางลับ (ดําเนินการควบคูกับการดําเนินงานของหนวยงานตรง  เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรม/ถูกตอง/ชัดเจน/สามารถตอบโจทยสาธารณะ) โดยอาจมอบหมายหนวยงาน/
คณะทํางานเฉพาะกิจ หรืออําเภอทองท่ี หรืออื่นใด     หรืออาจโดยการขอความรวมมือจาก
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําปาง หรือหนวยงาน/องคกรอิสระอื่นใดท่ีเกี่ยวของ ชวย
ตรวจสอบอีกทางหน่ึง 
  ๓.๑.๖ ให ศดธ. แจงผลการดําเนินการตอเร่ืองรองทุกข/รองเรียน(ท่ีไดดําเนินงาน/
ไดรับรายงานผลการดําเนินงานตามขอ๓.๑.๑ –  ๓.๑.๔  และ ๓.๑.๕ (ถามี) ซึ่ง ผวจ.ไดรับทราบ/
พิจารณาแลว) ใหผูรองทราบภายใน ๗ วันทําการนับแตวันท่ีไดดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ
หรือไดรับแจงผลดําเนินการ (ศดธ.ลป.๔) 
 ๓.๒ กรณีเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น 
  ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานน้ัน ๆ โดยใหแจง
หนวยงานแจงผลการดําเนินการให ผจว.ทราบดวย (เพื่อ จว.จะไดแจงผูรองทราบตอไป) 

๔. ระยะเวลาดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
 ๔.๑ เรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ จว. ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยสั่ง
การเพื่อแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกนิ ๓๐ วัน นับแตวันไดรับเร่ือง หรือตามหวง
ระยะเวลาท่ี ผวจ.ไดวินิจฉัยสั่งการ (หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกลาว อาจขยายเวลาไดอีกไมเกิน ๒ คร้ัง ๆ ละไมเกิน ๑๕ วัน) 
 กรณีการดําเนินงานตามขอ ๓.๑.๕ ใหถือกําหนดระยะเวลาตามขางตนดวย เวนแตเปน
กรณีการขอความรวมมือให ศดธ.พิจารณาประสานติดตามเร่ืองตอเน่ืองใกลชิด หากเห็นวาจะเปน
การลาชา หรือการดําเนินงานของหนวยงานมีความชัดเจนเพียงพอ ให ศดธ.ดําเนินการตอไปตาม
ขอ ๓.๑.๔ และ ๓.๑.๖ ตอไป 
 
 
 
 



หมายเหตุ   - กรณีผูไดรับมอบหมายใหตรวจสอบ/ดําเนินการยังไมไดรายงานผลการพิจารณา
ใหทราบหรือไมไดขอขยายเวลามาในกําหนด  ให ศดธ.ดําเนินการติดตามเร่ืองรองเรียน/รองทุกข
โดยทําเปนหนังสือประทับตรา และกําหนดการติดตามเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ออกเปนเปน
ระยะๆ ดังน้ี 

(๑)  เตือนคร้ังท่ี ๑  เมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน 
(๒) เตือนคร้ังท่ี ๒  เมื่อครบกําหนด ๑๕ วัน นับต้ังแตไดรับการเตือนคร้ังท่ี ๑ 
(๓) เตือนคร้ังท่ี ๓  เมื่อครบกําหนด   ๗ วัน นับต้ังแตไดรับการเตือนคร้ังท่ี ๒ 

         - หากผูไดรับมอบหมายใหตรวจสอบ/ดําเนินการยังไมรายงานผล  ให ศดธ. 
รวบรวมขอมูล/ขอเท็จจริงท่ีมเีสนอ ผวจ.พิจารณาเปนลายลักษณอักษรตอไป 
 ๔.๒ เรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น ใหสงเร่ืองน้ันไปใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรงดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับเร่ือง โดยแจง
หนวยงาน   พรอมขอใหหนวยงานน้ันแจงผลการดําเนินงานหรือผลความคืบหนาในการดําเนินงาน 
(หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว อาจขยายเวลาไดอีกตาม
กฎหมายเกี่ยวของ) ให ผจว.ทราบดวย  เพื่อ จว.จะไดแจงผูรองทราบตอไป 
หมายเหตุ  อางอิง พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี่ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
           มาตรา ๓๘ เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน 
หรือจากสวนราชการดวยกัน เกี่ยวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการน้ัน ใหเปนหนาท่ี
ของสวนราชการน้ัน ท่ีจะตองตอบคําถาม หรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวัน หรือ
ภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว 

๕. การรายงานผลการดําเนินการ 
 ๕.๑ องคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง จัดทําสรุปผลดําเนินงานตามแบบรายงานหรือ
แบบสรุปการดําเนินงานเกี่ยวกับเร่ืองรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง 
เพื่อรายงานให นายอําเภอทราบ กอนวันประชุมประจําเดือนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดไม
นอยกวา ๓ วัน 
 ๕.๒ จังหวัด (ศดธ.) จัดทําแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามขอ ๔ เพื่อสงรายงานให
กระทรวงมหาดไทย หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบตอไป (ถาม)ี 

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

 

 

 

 

 



แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง)            (อบต.๑) 

ที่องคการบริหารสวนตําบลเสรมิกลาง 

วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

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

เรียน นายอําเภอเสริมงาม 

  ขาพเจา............................................... อายุ.........ป อยูบานเลขที.่............ หมูที.่..... 
ตําบล........................... อําเภอ........................... จังหวัด......................... โทรศัพท....................... 
อาชีพ.................................................................ตําแหนง............................................................... 
ถือบัตร.............................................................เลขที่...................................................................... 
ออกโดย............................................วันออกบัตร................................บัตรหมดอายุ..................... 
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเสรมิกลาง พิจารณาดําเนินการ
ชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรือ่ง………........................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
  ทั้งน้ี ขาพเจาขอรบัรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจรงิ และยินดีรบัผิดชอบ
ทั้งทางแพงและทางอาญาหากจะพงึม ี

โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถาม)ี ไดแก 
 ๑) ................................................................................................... จํานวน............ชุด 
 ๒) .................................................................................................. จํานวน............ชุด 
 ๓) ................................................................................................... จํานวน............ชุด 
 ๔) ................................................................................................... จํานวน............ชุด 
 ๕) ................................................................................................... จํานวน............ชุด 
 ๖) .................................................................................................... จํานวน............ชุด 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการตอไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

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



แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท)                       (อบต.๒) 

ที่องคการบริหารสวนตําบลเสรมิกลาง 

วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

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

เรียน นายอําเภอเสริมงาม 

  ขาพเจา............................................... อายุ.........ป อยูบานเลขที.่............ หมูที.่..... 
ถนน................................ตําบล........................... อําเภอ........................... จังหวัด......................... โทรศัพท
..................................อาชีพ............................................ตําแหนง................................... 
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพื่อใหอําเภอเสริมงาม พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาใน
เรื่อง………............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
โดยขออาง........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 
  ทั้งน้ี ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริง และ จนท.ไดแจงให
ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 
 
 

ลงช่ือ…………………………………… จนท.ผูรับเรื่อง 
วันที่...........................................เวลา............................... 

 
 
 
 
 



 
      แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน          (อบต.๓) 
 

ที่ ลป ๗๘๘๐๑/ ...............             องคการริหารสวนตําบลเสริมกลาง 
        ๓๖๙ หมู ๕ ตําบลเสริมกลาง 
        อําเภอเสริมงาม จงัหวัดลําปาง 
        ๕๒๒๑๐ 

                                                วันที่........เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง ตอบรบัการรบัเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

  ตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียน ผานองคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง โดยทาง 
          หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย  ดวยตนเอง   ทางโทรศัพท       อื่น ๆ............................ 
ลงวันที.่...................................... เกี่ยวกับเรื่อง............................................................................... 
……………………………………………………………………………………………น้ัน 

  องค ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทกุข/รองเรียนของทานไวแลว ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่
..........................................ลงวันที.่.....................................................และจังหวัดไดพิจารณาเรื่องของทานแลว
เห็นวา 
  เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของจงัหวัด  และจังหวัดไดมอบหมายให…………………… 
............................................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 
  เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ขอุงจงัหวัด และจังหวัดไดจดัสงเรื่องให........................ 
................................................................ซึง่เปนหนวยงานทีม่ีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปแลวทั้งน้ี 
ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกบัหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหน่ึง 

เปนเรื่องที่มกีฎหมายบญัญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตามกฎหมาย  
.......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการที่
กฎหมายน้ันบญัญัติไวตอไป 

  จึงแจงมาเพื่อทราบ 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 

 
สํานักปลัดฯ 
โทร. ๐ ๕๔๘๓ ๕๑๐๑ ตอ ๑๑ 
 
 



แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน           (อบต.๔) 
 

ที่ ลป ๗๘๘๐๑/...............                   องคการบริหารสวนตําบลเสรมิกลาง 
๓๖๙ หมู ๕ ตําบลเสริมกลาง      
อําเภอเสริมงาม จงัหวัดลําปาง 
๕๒๒๑๐ 

                                                วันที่........เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทกุข/รองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง หนังสือองคการบรหิารสวนตําบลเสริมกลางที่ ลป ๗๘๘๐๑/................ ลงวันที.่..................................... 

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. ........................................................................................................................................... 
  ๒. ..........................................................................................................................................  
  ๓. .......................................................................................................................................... 

  ตามที ่องคการบรหิารสวนตําบลเสรมิกลาง ไดแจงตอบรับการรับเรือ่งรองทุกข/รองเรียนของ
ทานตามที่ทานไดรองทกุข/รองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว น้ัน  

         องคการบริหารสวนตําบลเสรมิกลางไดรบัแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่
เกี่ยวของตามประเด็นที่ทานไดรองทกุข/รองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจรงิโดยสรปุวา………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................ดังมรีายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สงมาพรอมน้ี 
ทั้งน้ี หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

  จึงแจงมาเพื่อทราบ  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

 
สํานักปลัดฯ 
โทร. ๐ ๕๔๘๓ ๕๑๐๑ ตอ ๑๑ 
 
 


