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ค าน า 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖     
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาขนเกิดผลสัมฤทธ์ิ   ต่อ
งานบริการ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ       ด้าน
การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน   เป็น
มาตรฐานเดียวกัน สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับจากช่องทางการ ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ และวิธีการด าเนินงานจนได้ข้อยุติ มีความรวดเร็ว และประสิ ทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 

 

งานกฎหมายและคด ี
องค์การบรหิารส่วนต าบลทับสวาย 
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คู่มือการปฏิบตัิงานการจัดการขอ้ร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ ต่องานบริการ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก ได้รับการตอบสนอง  ความต้องการและมีการ
ประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานทราบว่า การบริหาร
ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนัก  และให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็นเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการท างานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากข้ึน  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการ
พัฒนาทางต้านเศรษฐกิจ ต้านสังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น าไปสู่
การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหา หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม จึงมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา 
การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ มีความ
รวดเร็ว และประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลทับสวาย ในฐานะที่ หน่วยงาน
ในการให้บริการแก่ประชาชน ได้เปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง บริการให้ข้อมูล และ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง       หรือได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการท างานของหน่วยงาน จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการ
จัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายข้ึน เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลจะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับ  และปกปิดช่ือผู้
ร้องเรียน เพื่อมีให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 

๒.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ
เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือ ให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 

    คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์   1 



๒.๒ เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล ทับสวาย มี ข้ันตอน
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๒.๓ เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.4 เพื่อเผยแพรให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญทราบ 

กระบวนการ 
๒.๕ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่

ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 

๓. ขอบเขต 
คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ครอบคลุมข้ันตอนการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทับสวาย ตั้งแต่ข้ันตอนการรับและรวบรวมข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้ร้องเรียน ผู้ร้องทุกข์ ข้ันตอนการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อร้องเรียน/ข้อร้องทุกข์ การด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แก้ไข ข้ันตอนข้ีแจง/ตอบกลับผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้ันตอนรวบรวมบันทึกสรุปข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้ันตอน
จัดท าสรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
 
๔. ค าจ ากัดความ 
"ผู้รับบริการ"   หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
"ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

จากการด าเนินการของส่วนราชการ 
"การจัดการข้อร้องเรียน"  หมายถึง การวินิจฉัย สั่งการ การเจรจา การไกล่เกลี่ย การด าเนินงาน 

การประสานงาน การควบคุม ก ากับติดตาม และการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

"ผู้ร้องเรียน"                           หมายถึง ผู้ยื่นข้อร้องเรียน กล่าวโทษ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือ                  
หน่วยงานของรัฐซึ่งส่งต่อข้อร้องเรียน กล่าวโทษ ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะให้องค์กรพิจารณาและด าเนินการ 

"ช่องทางการรับข้อร้องเรียน" หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง 
 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ อีเมล์ เว็บไซต์ Facebook 

"ข้อร้องเรียน"   หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ 
เดือดร้อน หรือเสี่ยหายโดยมิอาจหลีกเสี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่   

มีคู่กรณีก็ตาม และการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น รวมทั้งเรื่องที่ได้รับ
การร้องขอจากศูนย์ด ารงธรรมหรือหน่วยงานของรัฐ 
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๕. ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๕ ๑ การรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทกุข์ 

๕.๑.๑ เรื่องรอ้งเรียนทีเ่ป็นอกัษรผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หนงัสือเว็บไซต ์
องค์การบรหิารส่วนต าบลทับสวาย หรือสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเอง และจากหน่วยงานอื่น ๆ ด าเนินการ
รับเรื่อง ตามระบบสารบรรณ 

๕.๑.๒ เรื่องรอ้งเรียนที่ไมเ่ป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ประชาชนร้องเรียนทางโทรศัพท์ หรือมา 
ติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มหีนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าทีจ่ะต้องสอบถามและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม รบัเรื่อง
ร้องเรียน โดยมรีายละเอียดดังนี ้

(๑) รายละเอียดของผูร้้องเรียน ได้แก่ ช่ือ ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ 
ทั้งนี้ ผู้รอ้งเรียนบางรายไมป่ระสงค์แสดงตน โดยไม่แจง้ข้อมลูเกี่ยวกบัตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเทจ็จริงว่า 
มีข้อมูลน่าเช่ือถือเพียงใด  

(๒) รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการรอ้งเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่า 
ต้องการร้องเรียนเรือ่งอะไร เกี่ยวข้องกบับุคคลหรือองค์กรใด รายละเอียดของปญัหาที่สง่ผลกระทบต่อผูร้้องเรียน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะตอ้งสามารถรับเรื่องได้ทนัที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น 
เพื่ออ านวยความสะดวกและไม่ท าให้ผูร้้องเรียนเกิดความไมพ่อใจ จากนั้นแจ้งใหผู้ร้้องเรียนทราบขั้นตอนและ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันท าการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 
โทรศัพท์ 044-391374 
 
๖. การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๖.๑ กรณีร้องเรียนทางไปรษณีย์/ระบบ จัดการเรื่องรอ้งเรียนร้องทกุข์ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการดงันี้ 
(๑) อ่านเรื่อง ตรวจสอบข้อมลูเอกสารประกอบการร้องเรียน/ร้องทกุข์โดยละเอียด 
(๒) สรปุประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยย่อ แล้วจัดท าบนัทึกข้อความแจ้งผู้บงัคับบญัชาเพื่อ 

พิจารณาตามล าดับ 
(๓) ส่งเรือ่งร้องเรียนร้องทุกข์ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดให้หน่วยงานที ่

เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันท าการ 
๖.๒ กรณีผูร้้องเรียนร้องทุกข์มาด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) สอบถามข้อมลูจากผูร้้องแล้วกรอกข้อมลูลงในแบบฟอรม์ ให้มีสาระส าคัญพอสมควร
ประกอบไปด้วย ช่ือและทีอ่ยู่ของผู้ร้องซึง่สามารถตรวจสอบตัวตนได้ 

(๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียนรอ้งทกุข์ พร้อมข้อเทจ็จริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร หรือ 
ความเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และใหล้งลายมือช่ือของผูร้้อง 

(๓) ถ้าเป็นการรอ้งเรียนรอ้งทกุข์แทนผูอ้ื่นต้องแนบใบมอบอ านาจด้วย/หากผูร้้องไม่ยินยอม 
ลงช่ือมิให้รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาและแจง้ให้ผูร้้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบค าร้อง 

(๔) สรปุประเด็นการร้องเรียนร้อง/ ร้องทุกข์ โดยย่อแล้วจัดท าบันทึกข้อความเสนอ
ผู้บังคับบญัชาเพื่อพจิารณา 

 
 
 

            คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการข้อรอ้งเรียน/ ร้องทุกข์ 
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(๕) ส่งเรือ่งร้องเรียนร้องทุกข์ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดใหห้น่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันท าการ 

๖.๓ กรณีรบัเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์/และร้องผา่นสื่ออิเล็กทรอนกิส์ ใหเ้จ้าหน้าที่ ด าเนินการ 
ดังนี ้

(๑) สอบถามช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได ้
(๒) สอบถามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปญัหาทีเ่กิดข้ึน 
(๓) ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่กล่าวหาผู้อื่นจะต้องสอบถามผูร้อ้งให้ได้รายละเอียดที่ขัดเจน หากผู้

ร้องมีข้อมูลเป็นเอกสารขอให้สง่เอกสารมาเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ก็ได้ 
(๔) พิจารณาเรือ่งรอ้งเรียนร้องทุกข์ว่าสามารถด าเนินการต่อได้หรือไม่ ถ้าด าเนินการได้จะ 

ประสาน หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทางโทรศัพท์ทันที และหากได้รับค าตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้แจ้ง ใหผู้้รอ้ง
ทราบต่อไป 

(๕) บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ศูนย์ด ารงธรรมก าหนดไว้ หากผู้รอ้งไม่ยินยอมให้ข้อมลูมีให้รบั 
เรื่องร้องเรียนรอ้งทกุข์น้ันไว้พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล/นิติบุคคลหรอืผูเ้กี่ยวข้องมิให้เกิดปัญหา
การกลั่นแกลง้ และแจง้ใหผู้้รอ้งทราบ 

(6) สรุปประเด็นการร้องเรียนรอ้ง/ร้องทกุข์ โดยย่อเพื่อจัดท าบันทึกข้อความและหนังสือข้อความ
แทนการลงช่ือเสนอผู้บงัคับบญัชาเพื่อพจิารณา 

 (๗) ส่งเรือ่งร้องเรียนร้องทุกข์ใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนนิการ พร้อมทั้งก าหนดใหห้น่วยงานที่
เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันท าการ 

 
7. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๗.๑ การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกระบวนช้ันตอนการปฏิบัติ จ านวน ๙ ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนที่ ๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ข้ันตอนที่ ๒ วิเคราะห์เรื่อง แยกเป็น 2 กรณี 

(๑) กรณีลักษณะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นบัตรสนเทห่์ (ไมม่ีช่ือ-สกุลผู้รอ้งไม่มทีี ่
อยู่ผู้รอ้ง หรือข้อมลูอื่น ทีส่ามารถติดต่อได้ ไม่มีพยานหลักฐานหรือแวดลอ้มที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนไม่สามารถ 
ช้ี พยานบุคคลได้แน่นอน) ให้เสนอผูบ้ังคับบัญชาไม่ใหร้ับเรือ่งไว้พิจารณาและยุติเรื่อง 

(๒) กรณีไมใช่บัตรสนเท่ห์ ให้ด าเนินการตามวิธีการรบัเรื่องข้างต้น 
ข้ันตอนที่ ๓ ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดให้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันท าการ 
ข้ันตอนที่ ๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการด าเนินการโดยให้มีสาระส าคัญดังนี้ 

(๑) มูลเหตุของปญัหา 
(๒) การแก้ไขปญัหาเบื้องต้น 
(๓) แนวทางและวิธีการแก้ไขปญัหา 
(๔) ผลการช้ีแจงใหผู้้รอ้งทราบ 
(๕) ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  
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ข้ันตอนที่ ๕ ครบก าหนดรายงานแล้ว หน่วยงานไม่รายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้แจ้ง
เตือนครั้งที่ ๑ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ ให้รายงานภายใน ๕ วันท าการ 

ข้ันตอนที่ ๖ ครบก าหนดแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว ยังไม่ได้รับรายงาน ให้แจ้งเตือนครั้งที่ ๒ 
ถึงหัวหน้าส่วนราชการ ให้รายงานภายใน ๓ วันท าการ 

ข้ันตอนที่ ๗ ครบก าหนดแจ้งเตือนครั้งที่ ๒ แล้วยังไม่ได้รับรายงานให้รายงานนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลทับสวายเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้ันตอนที่ 8 การสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบตามขั้นตอน 
ที่ ๔ ให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับบัญชาตามล าตับ 

- ยุติเรื่อง จัดเก็บในแฟ้มพร้อมทั้งบันทึก 
- ไม่ยุต ิ เสนอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  
ข้ันตานที่ 9 ด าเนินการแจ้งผลด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบ 

๗ ๒ การส่งต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องเรียนจะลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และพิจารณาความ 

น่าเช่ือถือของประเด็นที่ร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบ และอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดจะท าหนังสือแจ้ง  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ วันท าการ หลังจากได้รับเจ้งเพื่อให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้นจะท า
บันทึกเรื่องไว้ในฐานข้อมูลและส าเนาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 

๗ ๓ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นล าดับแรก 

โดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก และแจ้ง
ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุปหรือภายใน ๑๕ วันท าการ ยกเว้นเรื่อง ร้องเรียน 
๒ กรณี ได้แก่ 

-กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบในวง
กว้างหรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผล 
ภายใน ๓ วันท าการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้รายงานทุก ๆ ๕ วัน 

 - กรณีซับข้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ 
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาในการด าเนินการเกินกว่า ๕ วันท าการ ต้องแจ้งความคืบหน้าในการ 
ด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ ๆ 

๗ 5 การตอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานผลการ

ด าเนินการให้งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดทราบตามเวลาที่ก าหนด เพื่อให้งานกฎหมายและคดีเก็บรวบรวม
สรุปผลการด าเนินการ ซึ่งบางเรื่องงานกฎหมายเละคดี จะพิจารณาท าหนังสือตอบผู้ร้องเรียนเองแล้วแต่กรณี ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งให้งานกฎหมายและคดี ทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนดอย่างน้อย ๑ วัน
ท าการ (กรณีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแจ้งตอบผู้ร้องเรียนแล้ว หรือผู้ร้องเรียนไม่แจ้งที่อยู่หรือไม่สามารถติดต่อได้จะ
ท าการเก็บรวบรวมเรื่อง) และบันทึกลงในฐานข้อมูล พร้อมทั้งส าเนาผลการด าเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 
 

         
                  คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทกุข ์
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๓.๖ การติดตามผลเรื่องร้องเรียน/รอ้งทกุข์  
หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทกุข์ไม่ช้ีแจงผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

งานกฎหมายและคดีจะติดตามเรือ่งทางโทรศัพทห์รือตามด้วยตนเอง และหากไม่ได้รบัการตอบสนองจะรายงาน 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเพือ่สัง่การต่อไป  
๗.๗ การรวบรวมข้อมลู  

งานกฎหมายและคดี จะรวบรวมข้อมลูเรื่องร้องเรียน/รอ้งทกุข์ ค าข้ีแจงของหน่วยงาน จัดท าสรุปผลการ 
ด าเนินการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารและทุกหน่วยงานเพือ่ทราบเป็นประจ าทุก
เดือน  

 
๘. ช่องทางการร้องเรียน  

กรณีผูร้ับบรกิารต้องการแจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัตงิาน  
หรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  

๘.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 150 หมู่ที่ ๑ ต าบลทับสวาย         
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสมีา (จดหมาย/บัตรสนเทห่์/เอกสาร)  

๘.๒ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 150 หมู่ที่ ๑ ต าบลทับสวาย              
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสมีา 30240 (จดหมาย/บัตรสนเทห่์/ เอกสาร)  

๘.๓ ทางโทรศัพท์ เบอรโ์ทร 044-391374  
๘.๔ ทางเว็บไซตอ์งค์การบรหิารส่วนต าบลส่วนต าบลทบัสวาย: htp://tapsawai.go.th 
๘.๕ ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 
๘.๖ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : tapsawai-150@hotmail.com 
๘.๗ ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรบัความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห่์/เอกสาร) 
 
๙. สถานท่ีตั้ง 

ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 150 หมูท่ี่ ๑ ต าบลทบัสวาย  อ าเภอห้วยแถลง      
จังหวัดนครราชสมีา  30240 

 
๑๐. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                คู่มือการปฏิบัตงิาน การจัดการข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
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๑๑. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ช่องทางรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 

ลงทะเบียนรบัเรื่อง 
และพิจารณาประเด็นเรื่องรอ้งเรียน 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิเบื้องต้น  

และหาลาเหตุที่เกิดเรื่อง 
(๑ วัน) 

 

มีมูล ขาดสาระส าคัญ 
/ไม่มีมูลความจรงิ 

ส่งเรื่องใหห้น่วยงานที่
รับผิดชอบพจิารณาด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที ่

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนรอ้งทกุข์ 
และรายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบ 

แจ้งผลใหผู้ร้้องเรียน  
ร้องทกุข์ทราบ (ภายใน 15 วันท าการ) 

สิ้นสุด / ยุติเรือ่ง 

รายงานผูบ้ังคับ 
บัญชาทราบ 

แจ้งผลใหผู้ร้้องเรียน 
ร้องทกุข์ทราบ 

ยื่นเรื่องด้วยตนเอง 

ทางไปรษณีย์ 
(อบต.ทบัสวาย 150 หมู่ที่1 
ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.

นครราชสีมา 30240) 
 

 

ทางโทรศัพท ์
(0 - 4439 - 1374) 

ทางเว็บไซต ์
http://www.tapsawai.go.t

h 

ทาง Facebook อบต.ทับสวาย 

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
tapsawai_150@hotmail.com 

ผ่านตู้ / กล่องรับฟังความคิดเห็น 
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๑๒. การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
 (๑) กรณีเป็นการขอข้อมลูข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 
ข้อมูลแกผู่้ร้องขอได้ทันท ี
 (๒) ข้อร้องเรียนที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกบัคุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยงาน เช่น ถนนช ารุด ไฟฟ้า 
สาธารณะดับ การจัดการขยะมลูฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความ เสนอไปยงั 
ผู้บริหารเพือ่สัง่การให้ส่วนงานผู้รบัผิดขอบ 
 (๓) ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบขององค์การบรหิารส่วนต าบลให้ด าเนินการประสานแจง้ 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องขัดเจนในการแก้ไขปญัหาต่อไป 
 (๔) ข้อร้องเรียนที่สง่ผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผูร้้องเรียนท าหนงัสือร้องเรียนความไมโปร่งใสใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ใหเ้จ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพจิารณาสัง่การไปยังหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผูร้้องเรียนต่อไป 
 
๑๓. การติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน 
 ให้ผูร้ับผิดชอบด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินงานให้ผูร้้องเรียนทราบภายใน 
๑๕ วันท าการ 
 
๑๔. มาตรฐานงานการรับและตอบข้อร้องเรียน 
 เจ้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรือ่งได้ทันที แมจ้ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น 
เพื่ออ านวยความสะดวกและไม่ท าให้ผูร้้องเรียนเกิดความไมพ่อใจ จากนั้นแจ้งใหผู้ร้้องเรียนทราบขั้นตอนและ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันท าการ สามารถสอบถามได้ทีห่มายเลข 
โทรศัพท์ ทัง้นี้ หน่วยงานที่ได้รบัแจง้เรื่องร้องเรียนจะต้องใหค้วามส าคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นอันดับแรก 
โดยเรง่ตรวจสอบข้อเทจ็จริง ปญัหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมีใหเ้กิดปัญหาได้อีก 
 
๑๕. ระบบติดตามและประเมินผล 
 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด จะติดตามผลการน าข้อร้องเรียนร้องทุกข์นั้น ไปปรับปรุงคุณภาพ 
การใหบ้ริการหรือการปฏิบัติงานจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ หากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะประชุม 
หารือร่วมกันหรือน าเรียนผู้บงัคับบัญชาพิจารณาต่อไป 
 
๑๖. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นปจัจบุันและตอบสนองต่อสทิธิรับรู้ข้อมลูเรื่องร้องเรียน 
ของประชาชนอย่ามีประสทิธิภาพ และเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ ระหว่างประชาชนในพื้นที่และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 



9
8
 3  

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 



แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) 
 

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

 
เรื่อง   ............................................................................................. 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 
  ข้าพเจ้า................................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........... 
ถนน............................................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต........ ............................... 
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์........................................................... 
อาชีพ................................................................ต าแหนง่................................................. ............................................ 
บัตรประชาชนเลขที่..................................................................ออกโดย............................................................ ......... 
วันออกบัตร...............................................................บัตรหมดอายุ................................................................. 
  มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน  เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย พิจารณา
ด าเนินการช่วยเหลือหรอืแก้ไขปัญหา ดังนี…้………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................................................... .......... 
  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าค าร้องทุกข์/รอ้งเรียนตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
  โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้าม)ี ได้แก่ 
  1).....................................................................................จ านวน.............................ชุด 
  2).....................................................................................จ านวน.............................ชุด 
  3).....................................................................................จ านวน.............................ชุด 
  4).....................................................................................จ านวน.............................ชุด 
  5).....................................................................................จ านวน.............................ชุด 
   
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 
        
        ขอแสดงความนับถือ 
 
         (ลงช่ือ)............................................... 
        (................................................................)  
            ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน   
 
 
 
 

แบบค าร้องเรียน 1 



 
แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) 

 
เรื่อง     ............................................................................................................................ 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 
  
  ด้วย นาย/นาง/นางสาว........................................................................................อายุ................ป ี
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...........ถนน............................................................ต าบล/แขวง....................................
อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................................ 
โทรศัพท.์..........................................................อาชีพ............................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................. 
 
  มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน  เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย  พิจารรา
ด าเนินการช่วยเหลือหรอืแก้ไขปัญหา ดังนี้...................................................................................... ........................... 
................................................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................................... . 
  โดยขออ้าง.................................................................................................................... ................... 
................................................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................................... . 
เป็นพยานหลกัฐานประกอบ 
  ทั้งนี้ ผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์รบัรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจรงิ และเจ้าหน้าที่ผูร้บั
เรื่องได้แจ้งให้ผูร้้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบแล้ว ว่าหากเป็นค าร้องที่ไมส่จุริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 
 
 
      ลงช่ือ.......................................................เจ้าหน้าที่ผูร้ับเรือ่ง 
                 (.......................................................) 
              วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ.............. 
          เวลา....................น. 
 

แบบค าร้องเรียน 2 


