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ศนูยรับเร่ืองราวรองเรียนรองทกุข 
องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

 

 

 

 

 

 



 

 

คํานํา 

 

  คูมือประชาชนการปฏิบัติงานดานการรองเรียน  รับเรื่องราวรองทุกขของศูนยรับเรื่องราวรอง

ทุกของคการบริหารสวนตําบลกาลอฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางการในการปฏิบัติงานดานรับ

เรื่องราวรองเรียน รองทุกข  ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ  ท้ังในเรื่องรองเรียน

ท่ัวไปและรองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจาง  ตอบสนองนโยบายของรัฐ  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546  ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุงใหเกิดประโยชนสุข

แกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  ใหเกิดความผาสุกและ

ความเปนอยูท่ีดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  

ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวย

ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  และมีการประเมินผลการใหบริการสมํ่าเสมอ  ท้ังนี้การ

จัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ  ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองความตองการและความ

คาดหวังของผูรับบริการ  จําเปนจะตองมีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

 

    ศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เรื่อง        หนา 
   บทท่ี  1  บทนํา 
   -  หลักการและเหตุผล        ๑ 
   -  วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ         ๑ 
   -  การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลกาลอ   2 
   -  ขอบเขต           2 
   -  สถานท่ีตั้ง         3 
   -  หนาท่ีความรับผิดชอบ        3 
   บทท่ี  2  ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการรองเรียน 
   -  คําจํากัดความ         4  -  5 
   -  ชองทางการรองเรียน        5 
   บทท่ี  3  แผนผังกระบวนการ/ชองทางการจัดการเรื่องรองเรียนฯ   6 
   บทท่ี  4  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน        
   -  การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ   7 
   -  การบันทึกขอรองเรียน        7 
   -  การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข  และการแจงผู 
        รองเรียน / รองทุกขทราบ       8 
   -  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน      8 
   -  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ     8 
   -  มาตรฐานงาน         8 
   ภาคผนวก 
   -  แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่  1 

บทนํา 

คูมือการปฏิบัตงิานรับเร่ืองราวรองทุกข 

ศูนยรับเร่ืองราวรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖   

ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง                       

เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์

ตองานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน                 

มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ  และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 

   ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0817/ว 1320 ลงวันท่ี 27  
มีนาคม 2562  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับแจงจาก สํานักงาน ป.ป.ช. วา ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  ไดกําหนดเปาหมายท่ี  1  ประชาชนมี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต  ประเด็นตัวชี้วัดรอยละของหนวยงานท่ีผานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)      
  ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกของคการบริหารสวนตําบลกาลอ  จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ดานการรองเรียน / รองทุกข (เรื่องรองเรียนท่ัวไปและเรื่องรองเรียนการจัดซ้ือจัดจาง)  ขององคการบริหารสวน
ตําบลกาลอ 

2.  วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 

 2.1  เพ่ือใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการรับเรื่องราว
รองเรียน  รองทุกข  หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือใหการดําเนินงาจัดการขอรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ  มีข้ันตอนกระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 2.3  เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.4  เพ่ือเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการบริหารสวนตําบลกาลอทราบ
กระบวนการ 
 2.5  เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด  ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการ  ขอรองเรียน
ท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ  และมีประสิทธิภาพ 

/  3.  การจัดตั้งศูนย... 
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3.  การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

  ตามประกาศ  คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี  96/2557  เม่ือวันท่ี  17  กรกฎาคม  

2557  เรื่อง  การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด  และใหองคกรปกครอง

ทองถ่ินทุกองคกร  จัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถ่ิน  โดยใหศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลกาลอ                        

อยูภายใตกํากับดูแลของศูนยดํารงธรรมอําเภอเชียรใหญ  และศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช   

เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคูกับการพัฒนา 
บําบัดทุกข บํารุงสุข  ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ     

ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต  หรือไมไดรับ

ความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนตําบลกาลอจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง

ทุกขข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อ                     

ผูรองเรียน  เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียนจัดตั้งใหบริการขอมูล

ขาวสาร  ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการ  และขอเสนอแนะของประชาชน 

4.  ขอบเขต 

 4.1  กรณีรองเรียนท่ัวไป 
  4.1.1  สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
  4.1.2  ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ  เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการ
จากศูนยบริการ 
  4.1.3  แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ  เชน  ปรึกษากฎหมาย,    
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส  หรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง 
  4.1.4  ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับ
บริการ 
  4.1.5  เจาหนาท่ีดําเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ 

  กรณีรองเรียนท่ัวไป  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการ   
ในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบเม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ 
  -  กรณีขออนุมัติ/อนุญาต  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับ
บริการตองการทราบ  และดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว  นิติกรหรือหนวยงานผูรับผิดชอบ  เปนผูพิจารณาสงตอ
ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป  ภายใน  1  -  2  วัน 
  -  กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส  นิติกรจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับ
บริการตองการทราบ และรายงานใหกับหัวหนาสํานักงานปลัด  อบต.  เพ่ือเสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น  พิจารณาความเห็นเพ่ือสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไปภายใน 1  -  2  วัน 
 

/  กรณีขออนุมัติ... 
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  -  กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส  ใหผูขอรับบริการรอการติดตอ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน  
15  วัน  ใหติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน  องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  โทรศัพท  07-580-9247 

 4.2  กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
  4.2.1  สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
  4.2.2  ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ  เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการ
จากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
  4.2.3  แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลัง                        
เพ่ือเสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  พิจารณาความเห็น 
  -  กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับจัดซ้ือจัดจาง  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/นิติกรจะใหขอมูลกับผูขอรับ
บริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบเม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ 
  -  กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส  เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/
นิติกรจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบ  และจะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว  
เพ่ือเสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  พิจารณาความเห็นเพ่ือสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไปภายใน 1  -  2  วัน 
  -  กรณีกรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเรื่องจัดซ้ือจัดจาง  ใหผูขอรับ
บริการ  รอการติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหากไมไดรับการติดตอกลับจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน  15  วัน  ใหติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน  -  รองทุกขขององคการบริหารสวน
ตําบลกาลอ  โทรศัพท  07-580-9247 

5.  สถานท่ีตั้ง 
  ตั้งอยู  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศร ี                
ธรรมราช 

6.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียน  -  รองทุกข  และใหบริการขอมูลขาวสาร                         
ใหคําปรึกษา  รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

 

 

 

 

 

/  บทท่ี 2... 

 



 

บทท่ี  2 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการรองเรียน 

คําจํากัดความ 

“ผูรับบริการ”    หมายถึง  ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

- ผูรับบริการ  ประกอบดวย  หนวยงานของรัฐ/เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ/

เอกชน/หรือบคุคล/นติิบุคคล 

หนวยงานของรัฐ  ไดแก  กระทรวง ทบวง  กรม  หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยาง

อ่ืน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  และใหหมายความรวมถึงองคกร

อิสระ  องคการมหาชน  หนวยงานในกํากับของรัฐและหนวยงานอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน 

เจาหนาท่ีของรัฐ  ไดแก  ขาราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงาน

จางตามภารกิจและผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน  ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปน

กรรมการหรือฐานะอ่ืนใด  รวมท้ังผู ซ่ึงไดแตงตั้งและถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแก

หนวยงานของรัฐ 

- บุคล/หนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ 

- ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส 

- ผูมีสวนไดสวนเสีย  ประกอบดวย 

- ผูคากับหนวยงานของรัฐ 

- ผูมีสิทธิรับเงินจากทางราชการท่ีไมใชเจาหนาท่ีของรัฐ 

“ผูมีสวนไดเสีย”  หมายถึง  ผูท่ีไดรับผลกระทบ  ท้ังทางบวกและทางลบ  ท้ังทางตรงและทางออม  จาก 
การดําเนินการของสวนราชการ  เชน  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

“การจัดการขอรองเรียน”  หมายถึง  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/ 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผานชองทางตาง ๆ  โดยมี 
วัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/ 
การชมเชย/การรองขอขอมูล 

“ชองทางการรับขอรองเรียน”  หมายถึง  ชองทางตาง ๆ  ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  เชน   
ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book 

“เจาหนาท่ี”  หมายถึง  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
“ขอรองเรียน”  หมายถึง  แบงเปนประเภท  2  ประเภท  คือ  เชน 
   -  ขอรองเรียนท่ัวไป  เชน  เรื่องราวรองทุกขท่ัวไปขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  คําชมเชย   

สอบถามหรือรองขอขอมูล  การรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพและการใหบริการของ 
หนวยงาน 

/  การรองเรียน... 
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   -  การรองเรียนเก่ียวกับความโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจาง  เปนตน 
“คํารองเรียน”  หมายถึง  คําหรือขอความท่ีผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/ 

รองทุกข  หรือระบบการรับคํารองเรียนเอง  มีแหลงท่ีสามารถตอบสนอง  หรือมี 
รายละเอียดอยางชัดเจนหรือมีนัยสําคัญท่ีเชื่อถือได 

“การดําเนินการเรื่องรองเรียน”  หมายถึง  เรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีไดรับ  ผานชองทางการรองเรียนตางๆ   
มาเพ่ือทราบ  หรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ี 

“การจัดการเรื่องรองเรียน”  กระบวนการท่ีดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนท่ีไดรับใหไดรับการ 
แกไข  หรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน 

ชองทางการรองเรียน 

 -  ผานเว็ปไซดของหนวยงาน  WWW.KALOR.GO.TH 
 -  ทางอีเมลของหนวยงาน  office@kalor.go.th 
 -  ทางหมายเลขโทรศัพท  073-729792 
 - ทางไปรษณีย  องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  หมูท่ี  2  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  95140 
 - ทางกลองรับฟงความคิดเห็น ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 
 - ดวยตนเอง  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/  บทท่ี  3… 
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บทท่ี  3 
แผนผังกระบวนการ/ชองทางการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/  บทท่ี  4...  

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 
รองทุกขทราบ 

(15 วัน) 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 
รองทุกขทราบ 

(15 วัน) 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง ณ ท่ีทําการองคการ

บริหารสวนตําบลกาลอ 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 
องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

WWW.KALOR.GO.TH 
 

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 07-372-9792 
*นายก อบต.กาลอ 0-807129225 
*ปลัด  อบต.กาลอ 0-950127943 
*ผอ.กองชาง อบต.กาลอ 0-895997460 
*หัวหนาสํานักปลัด อบต.กาลอ  
  0-808364129 
 

๔. รองเรียนทางอีเมล 

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

office@kalor.go.th ยุติ ไมยุติ 

mailto:office@kalor.go.th


 
บทท่ี  4 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ของหนวยงาน 

  1.  จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข  ของประชาชน 

  ๒.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนย 

  ๓.  แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงาน 

7.  การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ 
  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทาง
ตาง ๆ  โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด  ดังนี้ 
 

ชองทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับขอรองเรียน / รองทุกข 
เพ่ือประสานหาทางแกไข

ปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ณ  ศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวน
ตําบลกาลอ 

ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 
องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

       http://www.kalor.go.th 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 
07-3729-792 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทางอีเมล ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

 

8.  การบันทึกขอรองเรียน 
 8.๑  กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ท่ีอยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอ  เรื่องรองเรียน/รองทุกข  และสถานท่ีเกิดเหตุ 
 8.๒  ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน  นิติกรตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  ลงสมุดบันทึกขอรองเรยีน / 
รองทุกข 
 
 
 
 

/  9.  การประสาน...  

http://www.kalor.go.th/
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9.  การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข  และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ 
  9.๑  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร  ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร  เจาหนาท่ี                      
ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 
  9.๒  ขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน  เชน ไฟฟา
สาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดตนไม  กลิ่นเหม็นรบกวน  เปนตน  จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยัง
นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  9.๓  ขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง  ในการแกไขปญหา
ตอไป 
  9.๔  ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน  เชน  กรณี  ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความ
ไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง  ใหนิติกรจัดทําหนังสือบันทึกขอความเพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล               
กาลอพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป 

๑0.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 
  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน  7  วันทําการ  จะไดแจงใหผู
รองเรียนทราบตอไป 

๑1.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 
  ๑1.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข  ใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลกาลอทราบทุกเดือน 
  ๑1.๒  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ  เพ่ือนํามาวิเคราะหการ
จัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ในภาพรวมของหนวยงาน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  พัฒนา  
องคกรตอไป 

๑2.  มาตรฐานงาน 
  การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข  ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบล                
กาลอ  ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / 
รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ทําการ 

๑3.  แบบฟอรม 
  แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 
๑4.  จัดทําโดย 

  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

-  หมายเลขโทรศัพท  07-3729792 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


