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คำนำ 
 

เทศบาลตำบลบาลอ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ .ศ . ๒496  แก้ ไข เพ่ิม เติมถึ ง  (ฉบับที่  14) พ .ศ . ๒๕62   มาตรา  50 ภายใต้บั งคับแห่ งกฎหมาย  
ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   
โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนด ประกอบกับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  เทศบาลตำบลบาลอมีหน้าที่ในการ
ให้บริการประชาชนในด้านของการอำนวยความสะดวก และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ
เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบาลอ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ เสนอแนะ 
การดำเนินงาน รวมไปถึงอำนาจหน้าที่ในการจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบาลอ  
ในการนี้ งานนิติการจึงได้รวบรวมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ข้อยุติ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางการในการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบาลอต่อไป 
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บทท่ี ๑ 

บทนำ 
 

การร้องเรียนของประชาชน เป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานของรัฐทราบว่าการบริหารราชการ 
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด เทศบาลตำบลบาลอได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่อง
ดังกล่าวมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการทำงาน
ของหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองความต้องของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดในสังคม โดยเฉพาะสังคม
ปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และการเมืองมากขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ การแสวงหาผลประโยชน์ มากยิ่งขึ้น มีการละเลยกฎ 
ระเบียบ โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม เกิดปัญหาความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม 
จึงมกีารร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 

เทศบาลตำบลบาลอ ในฐานะที ่เป ็น ราชการส่วนท้องถิ ่นที ่ม ีความใกล้ช ิดประชาชน  
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  มีเป้าหมาย
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำ เกี่ยวกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ โครงการ
ต่าง ๆ การให้บริการข้อมูล การค้นคว้า รวมไปถงึการรับเรื่องร้องเรียนร้องทกุข์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
บาลอ เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  

เพ่ือให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม งานนิติการ เทศบาลตำบลบาลอ จึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการในการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบาลอต่อไป 

 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้รับบริการ ได้ทราบถึงกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการร้องเรียนเรื่องการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานต่อไป  

๓. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

๑.๒ ขอบเขต 

  ๑.๒.๑ วิธีการและช่องทางการร้องเรียน 
๑.๒.๒ ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลบาลอ 
1.2.3 ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
1.2.4 ระยะเวลาการดำเนินการ 

๑.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 

๑. ประชาชนได้รับความสะดวก และการตอบสนองต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อเป็นคูม่ือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 



- 2 - 
 
๑.๔ คำจำกัดความ 
 

            ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่มาปรึกษา/ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่วนราชการหรือ
องค์กรเอกชนที่ส่งข้อร้องเรียน 
 

           ข้อร้องเรียน หมายความว่า เรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่  ที่ผู้บังคับบัญชา 
ได้มอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินการจัดการและประสานงานเกีย่วกับการร้องเรียนของเทศบาลตำบลบาลอ  

 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตำบลบาลอ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายถึง ส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่และ    
ความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกบั ข้อร้องเรียน 

การตอบสนอง หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืน  ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการเบื้องต้น ภายใน 15 วัน  ทั้งนี้ กรณีที่ข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อได้ ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง
ตักเตือน ดำเนินคดี  การนำไปแก้ไขปัญหาการดำเนินงานหรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมายภายในเวลา ๑๕ วัน 
และนำลงเว็บไซต ์

 

  การดำเนินการ หมายความว่า การติดตามเรื่องร้องเรียนแต่ละข้ันตอน 
 

การติดตามประเมินผล หมายความว่า   
๑. การติดตามเรื่องร้องเรียน  
๒. การให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ และการแจ้งเตือน  
๓. การประเมินผลจัดการข้อร้องเรียน 

๑.๕ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  

ขั้นตอน 

๑. รับเรื่องร้องเรียน ทุกช่องทาง  

๒. วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน  

๓. เสนอข้อร้องเรียนแก่นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ/คณะกรรมการจดัการเรื่องร้องเรียนฯ 

๔. รายงานข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อนายกเทศมนตรีตำบลบาลอ 

๕. ติดตามทุกระยะ เพ่ือหาข้อยุติและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๖. รายงานสถิติข้อร้องเรียนแก่ผู้บริหารทราบทุกไตรมาสและสิ้นปีงบประมาณ 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ  

หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ขั้นตอน 

เจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ฯ 

๑. ให้คำปรึกษา/แนะนำ แก่ผู้รับบริการ 

๒. การติดตามเรื่องร้องเรียน 

๓. แจ้งผู้ร้องเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

๔. รายงานข้อเท็จจริง พร้อมข้อ เสนอแนะ/ความเห็นที่ ได้จากการตรวจสอบ 
    ข้อเท็จจริง 

๕. รวบรวมสถิติ ข้อมูล รายงานทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

 
๑.๖ การประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการข้อร้องเรียน ดำเนินการดังนี้ 
 

๑. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ในอาคารเทศบาลตำบลบาลอ 
๒. จัดทำแผ่นพบัประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน 
๓. ใช้สื่อ/เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร http://www.balor.go.th/index.php 

แผนการประชาสัมพันธ์ 
ลำดับ กิจกรรม เนื้อหา สถานที ่

๑ จัดทำบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

๑. แผนภูมิ ขั้นตอน/กระบวน การจัดการข้อ
ร้องเรียน 
๒. ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

- เทศบาลตำบลบาลอ 
 

๒ จัดพิมพ์แผ่นผับ ๑. ช่องทางการรับข้อร้องเรียน  
๒. ประโยชน์ที่ได้รับ 
๓. แผนภูมิ ขั้นตอน/กระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 ทุ กหมู่บ้าน 
 

3 สื่อ/เว็บไซต์ -ช่องทางการรบัข้อรอ้งเรียน - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
  และเว็บไซต์หลักของ  
  เทศบาลตำบลบาลอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.balor.go.th/index.php


บทที่ ๒  

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เทศบาลตำบลบาลอ มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังต่อไปนี้ 

  ๑. วิธีการและช่องทางการร้องเรียน 

  1.  ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา   

2. ร้องเรียนเป็นหนังสือหรือทางจดหมาย โดยส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่ 1 
ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  95140         

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์มายังศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลบาลอ หมายเลข
โทรศัพท ์073 – 299523 ติดต่องานนิติการ 
           4. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาล www.balor.go.th 
           5. ร้องเรียนผ่านอีเมล์ tesbalbalor@hotmail.com 
  6. ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ก เพจ “เทศบาลตำบลบาลอ”www.facebook.com/BaloSubdistrictMinicipality 
 
 2. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลบาลอ 

2.1  การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
1)  กำหนดสถานทีจ่ัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
2)  กำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
3)  พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพ่ือกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 จัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
4)  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน พร้อม  

 ทั้งแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของ 
 หน่วยงาน 

5)  แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ให้ศูนย์ข้อมูล  
 ข่าวสารฯ เพ่ือประสานงาน 

2.2  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  
 เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รับข้อร้องเรียน เพื่อประสาน

หาทางแก้ไข 

ระยะเวลาในการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน 

ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ฯ  
ณ ศูนย์ / จุดรับข้อ
ร้องเรียนของหน่วยงาน 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๕ วันทำการ 

หนังสือ / จดหมาย/ Fax ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน ๗ วัน (นับจากวันที่งานสาร
บรรณของหน่วยงานลงเลขรับหนังสือ / 
จดหมาย) 

ภายใน ๑๕ วันทำการ 
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ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รับข้อร้องเรียน เพื่อประสาน

หาทางแก้ไข 

ระยะเวลาในการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน 

โทรศัพท์/ Call Center ทุกครั้งทีเ่สียงโทรศัพท์ดัง ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๕ วันทำการ 
เว็บไซต/์E-MAIL ของ
หน่วยงาน/ เฟซบุ๊ก เพจ 
“เทศบาลตำบลบาลอ” 

ทุกวันทำการ (เช้า – บ่าย) ภายใน ๗ วัน ภายใน ๑๕ วันทำการ 

อ่ืนๆ เช่น กล่องรับข้อ
ร้องเรียน / กล่องแสดง
ความคิดเห็น 

ทุกวันทำการ (เช้า – บ่าย) ภายใน ๗ วัน ภายใน ๑๕ วันทำการ 

หมายเหตุ ใหด้ำเนินการตอบข้อร้องเรียนเป็นระยะ จนกว่าจะยุติเรื่อง/เป็นที่พอใจ และกรณีไม่ทราบชื่อที่อยู ่   
ผู้ร้องเรียน ให้นำผลการดำเนินการตอบผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ โดยพิจารณาคัดกรองถึงความเหมาะสมในการ
เผยแพร่ข้อมูลตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 

2.3  การบันทึกข้อร้องเรียน  
1) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์ม

ช่องทางต่าง ๆ ตามข้อร้องเรียน   
2) การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนของเทศบาลตำบลบาลอ (โทรศัพท์/ Call 

Center)   ควรถามชื่อ-สกุล หมายเลขติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพ่ือเป็นหลักฐาน
ยืนยัน และป้องกันการกลั่นแกล้ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการ
ดำเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงกลับแก่ผู้ร้องเรียน 

2.4  การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน พิจารณาจำแนกระดับข้อร้องเรียน ดังนี้ 
1) ข้อร้องเรียนระดับข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ/ ให้
ข้อคิดเห็น/ ชมเชย/ สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของเทศบาลตำบลบาลอ เจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อคิดเห็น หรือตอบ
คำถามได้เลย 

2) ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับที่กระทบต่อสังคมและประเทศชาติ 
กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ต้องเสนอผู้บริหารทราบโดยด่วน และ
ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาแนว
ทางแก้ไข/ยุติเรื่อง 

3) ข้อร้องเรียนระดับนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบาลอ กล่าวคือ  
ผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
บาลอ ต้องเสนอผู้บริหารทราบ และพิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
แนะนำผู้ร้องเรียนดำเนินการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.5  การแจ้งผลการดำเนินการแก่ผู้ร้องเรียน  
1) กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่ ต้องดำเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วันทำการ 
2) กรณีไม่ทราบชื่อ/ที่อยู่ ต้องดำเนินการ(บันทึก,ตรวจสอบข้อเท็จจริง) ภายใน ๑๕ 

วันทำการ และลงเว็บไซต์ 
3) กรณียังไม่ยุติ เรื่อง ต้องมีการติดตามผลการดำเนินการเป็นระยะ และแจ้งผู้

ร้องเรียนเป็นระยะ จนได้ข้อยุติเรื่อง/แนวทางการแก้ไข 

2.6  การติดตามประเมินผลและการรายงาน 
- หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามความคืบหน้าและ 
  รายงานผลการดำเนินการเป็นระยะ จนกว่าจะยุติเรื่องหรือหาแนวทางการแก้ไข 
  เรียบร้อยแล้ว 

2.7  การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
- ส่ วน งาน /ศู น ย์ ข้ อมู ล ข่ าวส ารฯ  เทศบ าลตำบลบาลอ  จั ดท ำรายงานผล 
  การดำเนิ น งาน เสนอผู้ อ ำนวยการ เทศบาลตำบลบาลอ  ทุ ก ไตรมาสและ 
  สิ้นปีงบประมาณ  
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แผนผังการปฏิบัติงาน  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

        
 
 

-๑๔- 
 

 
 

 
***หมายเหตุ ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
 

๑. ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะจากผู้ร้อง และวิเคราะห์

เรื่องเพื่อแยกประเภท 

๒. บันทึกรายงานเสนอ นายกเทศมนตรี 
 ทราบและพจิารณา มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/คณะทำงาน 
รับเรื่องร้องเรียน และแจ้งผู้ร้อง 

๕. บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน
เสนอผู้บริหารทราบและศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารฯ ทราบ 

๖. กรณียุติเรื่อง แจ้งผลให้ผู้ร้อง
ทราบ กรณีที่ทราบชื่อ/ที่อยู่ 

 

๔. ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ประสานและดำเนินการ/ 
หาแนวทางแก้ไข และแจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีทราบชื่อ และท่ีอยู่/มีข้อมูล

การติดต่อ) หรือเผยแพร่ลงเว็บไซต์ (กรณีไม่ทราบชื่อ และท่ีอยู่/ข้อมูลการ
ติดต่อ) ทั้งนี้ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

(ภายใน ๑๕ วันทำการ) 

กรณียังไม่ยุติเรื่อง ใหต้ิดตาม
ผลการดำเนินงานเป็นระยะ

และแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบเป็น
ระยะ กรณีที่ทราบชื่อ/ที่อยู่ 
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คำอธิบายประกอบแผนผังการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ ๑  

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกช่องทาง โดยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง/รับผิดชอบ 
ลงทะเบียนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ทะเบียนรับ-ส่ง และวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนที่รับ 

ขั้นตอนที่ ๒  

เจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหารทราบและพิจารณา มอบหมายแก่หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ ๓  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/รับเรื่องร้องเรียน แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีทราบชื่อ และที่อยู่/มีข้อมูลการติดต่อ) 
หรือเผยแพร่ลงเว็บไซต์ (กรณีไม่ทราบชื่อ และที่อยู่/ข้อมูลการติดต่อ) ทั้งนี้ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540  (ภายใน ๑๕ วันทำการ) 

ขั้นตอนที่ ๔  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรฐานการ
ดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๕  

หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินการสรุปเรื่องและทำบันทึกเสนอผู้บริหารทราบและศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทราบ เพ่ือรวบรวมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ ๖  

• ยุติเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน  
• ไม่ยุต ิ  ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่) 

 
 3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
  งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โดย นิติกร ผู้รักษาการในตำแหน่งนิติกร หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 

 มอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลบาลอ 

 4. ระยะเวลาการดำเนินการ 
4.1 มาตรฐานด้านระยะเวลา (การดำเนินงาน) 

-    แล้วแต่ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย (โดยมีการติดตามเป็นระยะ จนหาทางแก้ไข/ยุติเรื่อง) 
-    จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนทุกไตรมาส 

4.2 มาตรฐานด้านคุณภาพ 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน และกำหนดการที่วางไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลา 
- สามารถตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนภายในระยะเวลา และความจำเป็นสำคัญเร่งด่วน มี

ความรวดเร็ว เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
 

 



บทที่ 3 
แบบรายงาน 

 
การรายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน  โดยผ่านระบบฯ สามารถรายงานผลได้ตามหัวข้อ 
ดังตอ่ไปนี้  
 ๑. รายงานสรุปจำนวนข้อร้องเรียนในแต่ละปีงบประมาณ  
 2. รายงานสรุปจำนวนข้อร้องเรียน จำแนกตามไตรมาส 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ลำดับที่ เดือน จำนวนเรื่อง อยู่ระหว่างการ
ดำเนินงาน 

ยุติเรื่อง หมายเหตุ 

๑ มกราคม ๕ ๓ ๒  
๒ กุมภาพันธ์ ๓ ๑ ๒  
๓ มีนาคม ๖ ๖ ๐  
๔ เมษายน ๒ ๑ ๑  
๕ พฤษภาคม ๘ ๔ ๒  
๖ มิถุนายน ๙ ๓ ๖  
... ..........     

รวม  .......... .......... .......... .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง)รายงานผลการดำเนินงาน 
ทุก ๓ , ๖ , ๙ , ๑๒ เดอืน 



บทที่  4 
แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มกรณีผู้ร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองโดยมหีนังสือ  
แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลการรับข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกวัน  

 
 
 
 

แบบฟอร์มหนังสือรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป 
 

       เขียนที่............................................................................ 

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

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

เรียน นายกเทศบาลตำบลบาลอ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................ ..................................................................................อายุ..................ปี   
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่................บ้าน............................................... .......ตำบล...........................................อำเภอ
.............................................................จังหวัด................................................ ..................ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 ดังนั้น  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................จึงใคร่ขอ
ร้องเรียน มายังเทศบาลตำบลบาลอ  เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา  ดังนี้
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วย  คือ 
 1.  สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน  จำนวน..................ฉบับ 
 2.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบา้น  จำนวน.................ฉบับ 
 3.  บัญชีรายชื่อผูไ้ดร้ับความเดือดร้อน  จำนวน.................ราย 
 4.  เอกสารอื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................................... 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
 

    (ลงช่ือ)...................................................................................ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 
     (..............................................................................)  
    ตำแหน่ง...........................................................................................(ถ้ามี) 
    หมายเลขโทรศัพท์................................................................ 

 
 
 

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์ม กรณีผู้ร้องเรียน 
ติดต่อด้วยตนเอง 

โดยมีหนงัสือ  
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แบบฟอร์มกรณีผู้ร้อง ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /ติดต่อด้วยตนเองมไิด้มหีนังสอื 
แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลการรับข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกวัน  
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-๒๒- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วันที ่สำนัก/กอง รับเรื่อง  ............/........................../............... 

หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
❑ สำนักปลัดเทศบาล 
❑ กองคลัง 
❑ กองช่าง 
❑ กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
❑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
❑ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................. 

รายละเอียดข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................  
........................................................................................................ ....................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
ชื่อ – ที่อยู่ (ผู้ร้องเรียน) เทศบาลตำบลบาลอจะปิดเป็นความลับส่วนบุคคล 
......................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................   

 
 

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

   ............/........................../............... 

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์ม กรณีผู้ร้องเรียนทางโทรศัพท์  
หรือ  

ติดต่อด้วยตนเองมิไดม้ีหนังสือ 
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แบบฟอร์มกรณีผู้ร้อง ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ของเทศบาล  
แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลการรับข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกวัน  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลบาลอ 
เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 
โทรศัพท/์โทรสาร : ๐ 7329 9523 
เว็บไซต์ : www.balor.go.th

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์ม กรณีผู้ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์  
ของเทศบาล 

http://www.balor.go.th/


 

 
 

 
 
 

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลบาลอ 

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
0 7329 9523 

www.balor.go.th 


