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องคการบริหารสวนจังหวัดลําปางไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน เพ่ือใหการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปางในดานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
และทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ สอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงคูมือเลมนี้มีเนื้อหาหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับขอรองเรียน      
ชองทางการติดตอแจงขอรองเรียน/รองทุกข แบบแบบฟอรมแจงขอรองเรียน การติดตาม การรวบรวมและ
เผยแพรขอมูลการจัดการขอรองเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ท้ังนี้ เพ่ือเปนแนวทางใหเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือ
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนเลมนี้ จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหรือผูเก่ียวของ 
และผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๓๗ ไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอ
ประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน โดยใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและ
ประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการท่ัวไป โดยใหเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองตรวจสอบ
ใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังกลาว และมาตรา ๓๘ ไดกําหนดใหสวนราชการใด      
ท่ีไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือจากสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบ
ภายในสิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว และมาตรา ๓๙ ไดกําหนดใหสวนราชการจัดใหมีระบบ
เครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพ่ืออานวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีจะสามารถติดตอสอบถามหรือ
ขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยระบบเครือขายสารสนเทศ
ดังกลาว จะตองจัดทาในระบบเดียวกับท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีข้ึน และมาตรา 
๔๑ ไดกําหนดใหสวนราชการท่ีไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ 
อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาท่ีของสวน
ราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปและในกรณีท่ีมีท่ีอยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบุคคลนั้นทราบ
ผลการดําเนินการดวย ท้ังนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได      
ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือท่ีอยูของผูรองเรียน เสนอแนะหรือ
แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ มาตรา ๔๒ ไดกําหนดใหสวนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศ เพ่ือใชบังคับกับสวนราชการอ่ืน มีหนาท่ีตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น       
เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซํ้าซอน หรือความลาชาตอการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการอ่ืนหรือไม 
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป และในกรณีท่ีไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจาก
ขาราชการหรือสวนราชการอ่ืนในเรื่องใด ใหสวนราชการท่ีออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น
พิจารณาโดยทันที และในกรณีท่ีเห็นวาการรองเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเขาใจผิดหรือความไมเขาใจ
ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ใหชี้แจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบหาวัน 

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๘ ได
กําหนดใหผูท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
หรือสวนราชการ หรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข มีสิทธิเสนอคํารองทุกข
ตอสวนราชการท่ีเก่ียวของได โดยขอ ๒๓ ไดกําหนดใหการจัดการเรื่องราวรองทุกขท่ีเก่ียวกับหนวยงานของรัฐ
ท่ีเปนราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ ใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานของรัฐนั้น และขอ ๒๔ 
กําหนดใหเจาหนาท่ีสวนราชการผูรับคํารองทุกขออกใบรับคํารองทุกขใหแกผูรองทุกขไวเปนหลักฐาน 

๑. บทนํา 
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นอกจากนี้ ขอ ๒๕ ไดกําหนดใหสวนราชการไดรับคํารองทุกขตองตอบแจงการรับคํารองทุกข
ไปยังผูรองทุกขโดยทางไปรษณีย ตามสถานท่ีอยูท่ีปรากฏในคํารองทุกขหรือกระทาในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบอ่ืนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนดภายในสิบหาวันทําการนับต้ังแตวันท่ีไดรับคํารองทุกข องคการบริหารสวนจังหวัดลําปางไดจัดใหมี
ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข รองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะข้ึน ซ่ึงไดมีการกําหนดชองทาง     
การติดตอแจงขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ กําหนดประเภทและกระบวนการจัดการขอรองเรียน 
กระบวนการจัดการขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และกระบวนการจัดการคําชมเชย ระบบการจัดการ         
การติดตามและประเมินผล การจัดทําสถิติ รวบรวมและเผยแพรขอมูลการจัดการขอรองเรียน ตลอดจน      
การจัดทําระบบอิเล็กทรอนิกสในการขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ สาหรับรายละเอียดกระบวนการ
จัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

๑. จัดใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะตางๆ ไดโดยสะดวกและรวดเร็ว   
๒. เปนศูนยกลางในการประสานงานในการแกไขปญหา การบริหารจัดการ และนําขอเสนอแนะตางๆ 

เสนอไปยังคณะผูบริหารเพ่ือพิจารณาดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  
๓. ประสานงาน สงเรื่องราวท่ีรับแจงไปยังสวนราชการภายในท่ีรับผิดชอบ กรณีขอรองเรียนอยูใน

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  หรือสงเรื่องราวท่ีรับแจงไปยังสวนราชการภายนอกท่ี
รับผิดชอบ กรณีขอรองเรียนไมอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง และติดตามผลการ
ดําเนินการแจงกลับไปยังผูแจงอยางเปนระบบ  

๔. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ัวไปและการจัดซ้ือจัดจางพรอมท้ังระบุปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไขตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  

๕. เผยแพรผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน (เรื่องท่ัวไป/การจัดซ้ือจัดจาง) ทางเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง www.lp-pao.go.th 

 
 
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปางไดมอบหมายใหผูดํารงตําแหนง “นิติกร” ในสังกัดสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูมีหนาท่ีรับขอรองเรียน รองทุกขจากชองทางตาง ๆ รวบรวมขอมูลเสนอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

 
 

 

ประเภทของขอรองเรียน แบงออกเปน ๒ ประเภท กลาวคือ 

๒.หนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับเร่ืองเรียน/รองทุกข 

3. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับเร่ืองเรียน/รองทุกข  

๔. ประเภทของขอรองเรียน/รองทุกข 
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(๑) กระบวนการจัดการขอรองเรียนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง 

(๒) กระบวนการจัดการขอรองเรียนท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง 

 
 
 

กรณีผูรับบริการตองการแจงขอรองเรียน/รองทุกข ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับ         
การปฏิบัติงานหรือใหบริการของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง สามารถแจงผานชองทางตาง ๆ 
ดังนี้ 

(1) โทรศัพท 0 5423 7600 หรือโทรสาร 0 5423 7628  
(2) ตูรับฟงความคิดเห็นขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง (ตูแดง) ท่ีติดต้ังภายในอาคาร

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
(3) ไปรษณีย จาหนาซองถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ถนนพหลโยธิน ตําบล

ศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 52130 โดยลงชื่อผูรอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได  
(4) เว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง www.lp-pao.go.th โดยบันทึกขอมูล    

ลงในระบบจัดการเรื่องราวรองทุกขท่ีเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปางท่ี www.lp-pao.go.th 
(หมายเหตุ : อยูระหวางการดําเนินการ) 
   (๕) ติดตอดวยตนเอง โดยผูรับบริการสามารถขอรับแบบฟอรมแจงขอรองเรียน ขอคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ ไดท่ีฝายนิติการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  

 (๖) อ่ืน ๆ เชน ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท หมายเลข ๑๑๑๑ เปนตน 

 

 

๖.๑ กระบวนการจัดการขอรองเรียนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

(๑) เม่ือองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางไดรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนจากประชาชนจาก
ชองทางตาง ๆ ใหสงเรื่องใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไปดําเนินการบันทึกการรับเรื่องในสารบบ และใหถือวา     เปน
เรื่องเรงดวนทุกเรื่อง 

 (๒) ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีเปน
เรื่องท่ีไมยุงยากใหพิจารณาแนวดําเนินการแกไขปญหาในเบ้ืองตน แลวเสนอคณะผูบริหารทราบโดยทันทีตอไป 
กรณีเปนเรื่องท่ีมีขอยุงยากใหเสนอแนวทางท่ีจะแกไขปญหานั้นตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการกอนการ
ดําเนินการทุกครั้ง  

(๓) กรณีตามขอ (๒) หากเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับสวนราชการ(สํานัก/กอง)ใด ใหบันทึกเสนอ
เสนอใหผูบริหารทราบไปพรอมกัน เพ่ือแจงเรื่องใหสวนราชการ(สํานัก/กอง)ไปดําเนินการตอไป 

๕. ชองทางการติดตอแจงขอรองเรียน/รองทุกข  

๖. กระบวนการจัดการขอรองเรียน  
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(๔) เม่ือสวนราชการ (สํานัก/กอง) ท่ีเก่ียวของไดรับหนังสือเรื่องรองเรียน/รองทุกขแลว ใหเรง
ดําเนินการแกไขปญหาใหลุลวงโดยเร็ว โดยเสนอใหผูบริหารพิจารณากอนการดําเนินการทุกครั้ง หากการ
ดําเนินการใดท่ีคาดวาจะไมแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางไดรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ใหสวนราชการ(สํานัก/กอง)นั้นรายงานใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดทราบเปน
ระยะทุก 10 วัน ท้ังนี้ จนกวาการแกไขปญหาจะแลวเสร็จ  

(๕) เม่ือสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับการายงานตามขอ (๔) ใหสงเรื่องให
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการดําเนินการเพ่ือแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบทุกสิบหาวัน ตามนัยมาตรา 
๓๘ ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเม่ือเรื่อง
แลวเสร็จใหบันทึกยุติเรื่องลงในสารบบ 

๖.๑ กระบวนการจัดการขอรองเรียนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

(๑) เม่ือองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชน         
จากชองทางตาง ๆ ใหสงเรื่องใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไปดําเนินการบันทึกการรับเรื่องในสารบบ และใหถือวา         
เปนเรื่องเรงดวนทุกเรื่อง 

(๒) ใหเจาหนาท่ีผูรับเรื่องราวรองทุกขตรวจสอบขอเท็จจริง หากขอรองเรียนไมอยูในอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ใหสงเรื่องราวท่ีรับแจงไปยังสวนราชการภายนอกท่ีรับผิดชอบ 
และมีหนังสือแจงใหผูรองเรียนทราบ เพ่ือติดตามผลการดําเนินการกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบนั้นโดยตรง 
  
 

 
เม่ือผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขไดรับขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตาม

ชองทางตางๆ เม่ือจะตองสงเรื่องใหสวนราชการ(สํานัก/กอง)ท่ีเก่ียวของไปดําเนินการ ก็ใหกําหนดไวในหนังสือ
นําสงทุกครั้งวา สวนราชการ (สํานัก/กอง)จะตองรายงานผลการดําเนินการใหสํานักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดทราบทุก ๑๐ วัน ท้ังนี้ จนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จ    

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปางไดกําหนดใหมีการรวบรวมและเผยแพรขอมูลการจัดการ
เรื่องราวรองทุกขทางเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง www.lp-pao.go.th ทุก ๓ เดือน   

 

  

------------ อยูระหวางการดําเนินการ ---------- 
 

๗. การติดตามและประเมินผล 

๘. รวบรวมและเผยแพรขอมูลการจัดการเร่ืองราวรองทุกข  

๗. ระบบอิเล็กทรอนิกสในการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข  


