
 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการเร่ืองรองเรียน
การติดตัง้ปายโฆษณาบนทาง

สาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการติดตั้งปายโฆษณา 

หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ําทางสาธารณะ  
หรือไมชอบดวยกฎหมาย 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา  
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 



คํานํา 
 

  คูมือแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนการติดตั้งปายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดรุกล้ําทางสาธารณะ 
หรือไมชอบดวยกฎหมายฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนกรณีไดรับแจง
เบาะแสการติดตั้งปายโฆษณาบนทางสาธารณะท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกา ท้ังนี้ การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จําเปนจะตองมีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
 

     ศูนยรับเรื่องรองเรียนการติดตั้งปายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดรุกล้ําทาง
สาธารณะ หรือไมชอบดวยกฎหมาย 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง           หนา 
 
หลักการและเหตุผล           ๑ 
การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการติดตั้งปายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดรุกล้ําทางสาธารณะ 
หรือไมชอบดวยกฎหมาย         ๑ 
สถานท่ีตั้ง            ๑ 
หนาท่ีความรับผิดชอบ           ๑ 
วัตถุประสงค            2 
คําจํากัดความ            2 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / เบาะแส      ๓ 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน           ๔ 
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ      ๔ 
การบันทึกขอรองเรียน           5 
การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน     5 
การติดตามการแกไขขอรองเรียน        ๕ 
การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน      ๕ 
มาตรฐานงาน            ๕ 
แบบฟอรม            6 
จัดทําโดย            6 
ภาคผนวก 
 แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนการติดตั้งปายโฆษณาหรือส่ิงอ่ืนใดรุกลํ้าทางสาธารณะ  
หรือไมชอบดวยกฎหมาย 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวาสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดแจงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562 เรื่อง  มาตรการปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับปายโฆษณาบนทางสาธารณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และ
มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับมาตรการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับ
โฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดําเนินการ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินพิจารณาดําเนินการและแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 
                  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตําบลเมือง

เกา จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนกรณีไดรับแจงเบาะแสปายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดรุกล้ํา

ทางสาธารณะ หรือไมชอบดวยกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองาน

บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการ

ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 

๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการติดตั้งปายโฆษณาหรือส่ิงอ่ืนใดรุกลํ้าทางสาธารณะ หรือไมชอบดวย
กฎหมาย 
  เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา
บําบัดทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวย
ความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความ
เปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน
การติดตั้งปายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดรุกล้ําทางสาธารณะ หรือไมชอบดวยกฎหมายข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ี
เก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับ
ผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

๓. สถานท่ีตั้ง 
  ตั้งอยู ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา เลขท่ี 265 หมูท่ี 5 ตําบลเมืองเกา อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

๔. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียนการติดตั้งปายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดรุกล้ําทางสาธารณะ 
หรือไมชอบดวยกฎหมาย และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะ
ของประชาชน 
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๕. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ของศูนยรับเรื่องรองเรียนการติดตั้งปาย
โฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดรุกล้ําทางสาธารณะ หรือไมชอบดวยกฎหมายมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอ
รองเรียน/เบาะแส ท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖. คําจํากัดความ 
  “ผูรับบริการ” หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 
  “ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออม 
จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา   
  “การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 
  “ผูรองเรียน/แจงเบาะแส” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผาน
ชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ
ชมเชย/การรองขอขอมูล 
  “ชองทางการรับขอรองเรียน/เบาะแส” หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book 

๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ 
  เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องรองเรียน / เบาะแส 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียนการติดตั้ง
ปายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดรุกล้ําทาง
สาธารณะ หรือไมชอบดวยกฎหมาย 

ภายใน 7 วัน 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

แจงเบาะแสทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 

แจงเบาะแสทราบทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 

www.muangkao.go.th   
 

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 

๐ ๓๗ ๕๗ ๕๒๖๐  

๔. รองเรียนทาง/แจงเบาะแส 
https://www.facebook.com/muangk

 

ยุติ ไมยุติ 

https://www.facebook.com/muangkao
https://www.facebook.com/muangkao
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๙. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน/เบาะแส ของหนวยงาน 
  9.๑  จัดตั้งศูนย/ จุดรับขอรองเรียน/เบาะแส ของประชาชน 
  9.๒  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนย 
  9.๓  แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงาน 

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/เบาะแส จากชองทางตางๆ 
  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/เบาะแส ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ 
โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด  ดังนี้ 

 
 

ชองทาง 

 
 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับขอรองเรียน/

เบาะแส 
เพ่ือประสานหาทาง

แกไขปญหา 

 
 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ณ 
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวน

ตําบลเมืองเกา  

ทุกครั้งท่ีมีการ
รองเรียน 

ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 

www.muangkao.go.th    

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 
๐ ๓๗ ๕๗ ๕๒๖๐  

 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทาง 
https://www.facebook.com/muangkao 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/muangkao
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๑๑. การบันทึกขอรองเรียน 
 ๑1.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน/เบาะแส โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท
ติดตอ เรื่องรองเรียน/เบาะแส และสถานท่ีเกิดเหตุ 
 ๑1.๒ ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน/ เบาะแส ลงสมุดบันทึกขอ
รองเรียน/ เบาะแส 

๑๒. การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน/ เบาะแสและการแจงผูรองเรียน/ เบาะแสทราบ 
  ๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 
  ๑๒.๒ ขอรองเรียน/ เบาะแส ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน 
เชน ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไป
ยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๑๒.๓ ขอรองเรียน/ เบาะแส ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป 
  ๑๒.๔ ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี  ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความ
ไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป 

๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 
  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ  เพ่ือเจาหนาท่ี
ศูนยฯ จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 

๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 
  ๑4.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรยีน/เบาะแส ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 
  ๑4.๒  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะหการ
จัดการขอรองเรียน/ เบาะแส ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร 
ตอไป 

๑๕. มาตรฐานงาน 
  การดําเนินการแกไขขอรองเรียน/ เบาะแส ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  กรณีไดรับเรื่องรองเรียน/ เบาะแส ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน/ เบาะแส 
ใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน ทําการ 

๑๖. แบบฟอรม 
  แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน/ รองทุกข 
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๑๗. จัดทําโดย 
  ศูนยรับเรื่องรองเรียนการติดตั้งปายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดรุกล้ําทางสาธารณะ หรือไมชอบดวย
กฎหมาย 
   - หมายเลขโทรศัพท  ๐ ๓๗ ๕๗ ๕๒๖๐  

- หมายเลขโทรสาร  ๐ ๓๗ ๕๗ ๕๒๗๐  
   - เว็บไซต  www.muangkao.go.th   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


