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คํานํา 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลปอ ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ เปนแนวทาง

ในการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคกร ท้ังนี้ การดําเนินการเรื่องรองเรียนจน ไดขอยุติใหมีความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูรอง จํา เปนจะตองมี ข้ันตอน / กระบวนการแนวทางในการ

ปฏิบัติงานท่ีซัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน เอกสารฉบับนี้ เกิดจากการรวบรวมขอมูล/เอกสารท่ีเก่ียวของ 

รวมถึงการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานท่ีผานมา โดยมีแบบฟอรม พรอมกรณีตัวอยาง เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารการดําเนินการเรื่องรองเรียนฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการ

ดําเนินการเรื่องรองเรียนของ เจาหนาท่ีผูรับผิดขอบหรือเก่ียวของ และพัฒนาระบบการจัดการเรื่องรองเรียนของ

องคการบริหาร สวนตําบลปอ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

งานธุรการ  สํานักปลัด 

   องคการบริหารสวนตําบล สามแยก 

                มกราคม ๒๕๖๒
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บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสาํคญัการร้องเรียนของประซาซน ถือเป็นเสียงสะทอ้นให ้

หน่วยงานต่างๆ ของรัฐทราบว่า การบริหารการทาํงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงหน่วยงานของรัฐไดต้ระหนกัและให้ความสําคญักบัการ แกไ้ข

ปัญหาเร่ืองร้องเรียนของประซาซน อาทิ มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ ประซาซนเขา้

มามีส่วนร่วม และตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงรัฐบาลใน ปัจจุบนั ได้ให้

ความสําคญักบัการให้บริการประซาซนท่ีเป็นอยา่งรวดเร็ว ทัว่ถึง มี ประสิทธิภาพ ปลอดการ

ทุจริต อีกทั้งยงัจดัใหมี้ซ่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์รวมถึงสั่งการใหทุ้กหน่วยงาน

เร่งดาํเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนดังกล่าวองค์การ บริหารส่วนตาํบลสามแยก เป็น

หน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกัในการสนับสนุนการพฒันาความเขม้แข็ง ขององค์กรขุมซนและ

เครือข่าย ทั้ งน้ี การดาํเนินงานของ อบต.สามแยก จะมุ่งเน้นให้องค์กร ขุมชนและเครือข่าย 

ร่วมกับหน่วยงาน/ภาคีเป็นกลไกหลักในการแกัไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนการ

จดับริการสาธารณะ การบริหารจดัการงานพฒันาในขมุชนห้องถ่ิน ผ่านโครงการพฒันาต่าง ๆ

ภายใตค้วามร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และความร่วมมือจาก ประซาซน ซ่ึงกระบวนการ

ทาํงานของอบต.สามแยก ดงักล่าวอาจก่อให้เกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ของประซาซนท่ีไม่

ทัว่ถึง เกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนนาํไปสู่เร่ืองร้องเรียนได ้ดงันั้น อบต. สามแยก จึงไดมี้การ

จัดทําคู่มีแนวทางการปฏิบัติเ ก่ียวกับการดําเนินการเร่ืองร้องเรียน รวมทั้ ง เพ่ือเป็นการ

พฒันาการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนให้กบัผูป้ฏิบติังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ แนวทางการ

ดาํเนินงานท่ีถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพฒันาระบบการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคลอ้ง กบักฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
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2.2 เพ่ือใหผู้รั้บผดิชอบการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนของ อบต.สามแยก ใชเ้ป็น 

แนวทางในการปฏิบติังานและ ดาํเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานเดียวกนั 

3. ขอบเขต 

คู่มือการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนฉบบัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น 

ประโยชน์ต่อการจดัการเร่ือง ร้องเรียนประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 

ขั้นตอนการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน 

4. ความหมายของเร่ืองร้องเรียน 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554) ไดใ้ห้ความหมายของการ ร้องเรียน 

ไวว้า่ 

1) ร้องเรียน หมายถึง เสนอเร่ืองราว 

2) ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพ่ือขอให้ช่วยเหลือ ศูนยด์าํรงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย (คู่มือการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาการร้องทุกข/์ร้องเรียน, 2554) ได ้

แบ่งแยกการพิจารณาความหมายของดาํวา่ “เร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียน” 

ไว ้2 ประการ คือ 

1) เร่ืองร้องทุกขร้์องเรียน ขา้ราชการ หมายถึง เร่ืองราวท่ีขา้ราชการเป็นผูถู้ก ร้องเรียน 

เน่ืองจากปฏิบติั หนา้ท่ีหรือปฏิบติัตนไม่เหมาะสม 

2) เร่ืองร้องทุกขร้์องเรียน ของประซาซน หมายถึง เร่ืองราวท่ีผูร้้องเรียนประสงค์ให ้

ได้รับการปลด เปล้ืองความทุกข์ท่ีตนได้รับ หรือเป็นเร่ืองท่ีผูร้้องเรียนหรือผูอ่ื้น 

หรือสาธารณซนไดรั้บความเสียหาย และยงัรวมถึงขอ้ขดัแยง้ระหว่างประซาซน กบั

ประซาซนอีกดว้ย 

สรปุ การร้องเรียน หมายถึง การท่ีประซาซนบอกเล่าเร่ืองราวต่อ หน่วยงาน 

เพ่ือขอให้ดาํเนินการแกไ้ข ปัญหา ใหค้วามช่วยเหลือ หรือตรวจสอบขอ้เทจ็จริง อนัเน่ืองมาจาก

การปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงาน การไดรั้บ ความเดือดร้อน หรือความไม่เป็น ธรรม 
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5. ลกัษณะของเร่ืองร้องเรียน 

ศูนยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (คู่มือการดาํเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ 

ร้องเรียน, 2554, นน.ร- 4) ไดจ้าํแนกลกัษณะของเร่ืองร้องเรียน ใน 3 ลกัษณะคือ 

1) เร่ืองร้องเรียนท่ีมีลักษณะเนินบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรีเนินกรณีการ 

ร้องเรียนกล่าวโทษท่ี ขาดขอ้มูลหลกัฐาน ซ่ึงศูนยด์าํรงธรรมจะระงบัเร่ืองทั้งหมด แต่ถา้เนิน 

การร้องเรียนในประเด็น เก่ียวขอ้งกบัส่วนรวม จะล่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบไวเ้นิน 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาต่อไป ซ่ึงกรณีน้ีสามารถยติุเร่ืองไดท้นัที 

2) เ ร่ืองร้องเรียนทั่วไป ศูนย์ดํารงธรรมจะดําเนินการจัดล่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้งรับไปดาํเนินการโดยจะพิจารณาล่งตามความเหมาะสมของแต่ละเร่ืองและจะตอบ ให้

ผูร้้องเรียนทราบไวช้ั้นหน่ึงก่อน ซ่ึงเม่ือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการแลว้ จะแจง้ให้ ศูนย์

ดาํรงธรรมและผูร้้องเรียนทราบ หรือบาง กรณีปัญหาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะแจง้ใหผู้ ้ร้องเรียน

ทราบโดยตรง ซ่ึงระยะเวลาการพิจารณา ดาํเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะ ขา้หรือเร็ว

ข้ึนอยูก่บัชั้นตอนการดาํเนินการใหก้ารช่วยเหลือ ของแต่ละกรณีปัญหาใน 

กรณีเนินเร่ืองร้องเรียนทัว่ไป หากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่แจง้ผลให้ทราบ ภายในระยะเวลา ท่ี

กาํหนด ศูนยด์าํรงธรรมจะมีหนงัสือเตือนขอทราบผลไปอีกคร้ังหน่ึง 

3) เร่ืองร้องเรียนสําคญั เนินเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับประซาซนส่วนรวมหรือเนินเร่ืองท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัหลาย หน่วยงาน เนินประเด็นขอ้ร้องเรียนทางกฎหมายหรือเนินเร่ืองร้องเรียน ท่ีมี

ขอ้เท็จจริงและ รายละเอียดตามดาํร้องยงัไม่ซัดแจง้หรือไม่แน่นอน หรือบางกรณีศูนย ์ดาํรง

ธรรมอาจตอ้งให้ เจา้หน้าท่ีเดินทาง ไปตรวจสอบขอ้เท็จจริงในพ้ืนท่ีก่อนล่งให้ หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องดาํเนินการต่อไป โดยแจ้งให้ผูร้้องเรียนทราบไวช้ั้นหน่ึงก่อน เม่ือ หน่วยงานได้

รายงานผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเขา้ มาแลว้จึงจะแจง้ให้ผูร้้องเรียนทราบ ต่อไป หรือหาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่รายงานผลให้ทราบ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ศูนยด์าํรงธรรม

จะแจง้เตือนตามระยะเวลาท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด ในส่วนของสถาบนั ฯ ไดมี้การจาํแนก

ลกัษณะเร่ืองร้องเรียนจากการดาํเนินงานท่ีผา่นมา ไดด้งัน้ี 

1) ร้องเรียนหน่วยงาน เซ่น กระบวนการทาํงาน การใหบ้ริการ ฯลฯ 

2) ร้องเรียนเจา้หนา้ท่ี เซ่น ปฏิบติัหน้าท่ีหรือปฏิบติัตนไม่เหมาะสม การให้ขอ้มูล 

ข่าวสารท่ีไม่ครบถว้น ถูกตอ้ง ฯลฯ 
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3) ร้องเ รียนการบริหารจัดการท่ีไม่โปร่งใส เ ซ่น การเบิกจ่ายและใช้จ่าย 

งบประมาณ ฯลฯ 

4) ร้องทุกข/์ขอความช่วยเหลือ เซ่น ขอความช่วยเหลือในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั ขอ ความ

อนุเคราะห์ งบประมาณ ฯลฯ 

5) เร่ืองร้องเรียนอ่ืน ๆ เซ่น ขอขอ้มูลเอกสาร/หลกัฐานต่าง ๆ บตัรสนเท่ห์ฯลฯ 

6. กฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

6.1 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การดาํเนินการ 

เร่ืองร้องเรียน จาํเป็นตอ้งพิจารณาเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตามพระราชบญัญติัฯ พ.ศ.

2540 ประกอบด้วย มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีลกัษณะอย่างหน่ึงอย่าง ใด

ดงัต่อไปน้ี หน่วยงานของรัฐหรือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐอาจมีดาํสั่งมิให้เปิดเผยก็ไดโ้ดยคาํนึงถึง การ

ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของ เอก

ซนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกนั 

(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ความสัมพนัธ์ 

ระหวา่งประเทศและ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 

(2) การเปิดเผยจะทาํให้การบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จ 

ตามวตัถุประสงคไ์ดไ้ม่ว่าจะเก่ียวกบัการฟ้องคดี การบิองกนั การปราบปราม การทดสอบ การ

ตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(3) ความเห็นหรือดาํแนะน่าภายในหน่วยงานของรัฐในการดาํเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ือง 

ใดแต่ทั้งน้ีไม่รวมถึง รายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน่ามาใช ้ใน

การทาํความเห็นหรือดาํแนะน่าภายใน ดงักล่าว 

(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึง บุคคล

ใด 

(5) รายงานการแพทย ์หรือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกลํ้ า 

สิทธิส่วนบุคคลโดย ไม่สมควร 

(6) ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุม้ครองมิใหเ้ปิดเผย หรือขอ้มูลข่าวสารท่ี มี
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มีผูม้าโดยไม่ ประสงคไ์หท้างราชการน่าไปเปิดเผยต่อผูอ่ื้น 

(7) กรณีอ่ืนตามท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา คาํสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของ 

ราชการจะกาํหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยว่าท่ี เปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูล 

ข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาํสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจา้หน้าท่ีของรัฐตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา แต่ผูข้อ 

อาจ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ีกําหนดใน 

พระราชบญัญติั มาตรา 24 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยูใ่น ความ

ควบคุมดูแลของตนต่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้นโดยปราศจากความยินยอม เป็น

หนังสือของเจ้าของข้อมูลท่ีให้ไว้ล่วงหน้าหรือใน ขณะนั้ นมิได้เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 

ดงัต่อไปน้ี 

 

หน่วยงานของรัฐแห่ง นั้น 

(2) เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายในวตัถุประสงคข์องการจดัใหมี้ระบบขอ้มูล ข่าวสาร

ส่วนบุคคลนั้น 

(3) ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีทาํงานดา้นการวางแผนหรือการสถิติหรือลาํมะโนต่าง ๆ ซ่ึง

มีหนา้ท่ีตอ้งรักษา ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไวไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ่ื้น 

(4) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์การศึกษาวิจยัโดยไม่ระบุหรือส่วนทาํให้รู้ว่าเป็นขอ้มูล

ข่าวสารส่วน บุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลใด 

(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26 

วรรคหน่ึง เพ่ือ การตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 

(6) ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่า‘ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การ 

สืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่วา่เป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

(7) เป็นการใหซ่ึ้งจาํเป็นเพ่ือการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของ 

บุคคล 

(8) ต่อศาลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอํานาจตาม 

กฎหมายท่ีจะขอ ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 

(9) กรณีอ่ืนตามท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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6.2 การกําหนดชั้นความลบั การพิจารณาในการกําหนดชั้นความลบัและคุม้ครอง 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งนั้น จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ย การรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 

2544 และการส่งเร่ืองให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผูใ้ห้ขอ้มูล ผูร้้องเรียน และผูถู้กร้อง อาจจะ

ได้รับความเดือดร้อน เซ่น เร่ืองร้องเรียนกล่าวโทษในเบ้ืองตน้ให้ถือว่าเป็นความลบั ทาง 

ราชการ การแจง้เบาะแสผูมี้อิทธิพล ตอ้งปกปิดซ่ือและท่ีอยูผู่ร้้องเรียน หากไม่ปกบิเด ซ่ือ ท่ีอยู ่

ผูร้้องเรียนจะตอ้ง แจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบและใหค้วามคุม้ครองแก่ผู ้ร้องเรียนดว้ย 

- กรณีมีการระบุซ่ือผูถู้กร้อง จะตอ้งคุม้ครองทั้งฝ่ายผูร้้องเรียนและผูถู้กร้อง เน่ืองจาก

เร่ืองยงัไม่ไดผ้่าน กระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและอาจเป็นการกลัน่แกลง้ กล่าวหาให้

ไดรั้บความเดือดร้อนและเสียหายได ้

- เร่ืองท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ 

- กรณีผูร้้องเรียนระบุในคาํรองขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงคใ์ห้เปิดเผยของผูร้้องเรียน 

หน่วยงานตอ้งไม่ เปิดเผยซ่ือผูร้้องเรียนเน่ืองจากผูร้้องเรียนอาจจะไดรั้บความเดือดร้อนตาม 

เหตุแห่งการร้องเรียนนั้น ๆ
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การดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน 

1. ขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน เม่ือไดรั้บเร่ืองร้องเรียน ทั้ง

จากบุคคล/หน่วยงาน ผูป้ฏิบติังานซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ทาํหน้าท่ีเนินเจา้หน้าท่ีรับเร่ือง ตอ้ง

ดาํเนินการตาม ขั้นตอนท่ีกาํหนดไวโ้นระเบียบฯ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ดงัน้ี ทั้งน้ี ในแต่

ละขั้นตอน จะมีรายละเอียดวิธีการดาํเนินการสาํคญั ดงัน้ี 

1.1 การยื่นและเสนอเร่ืองร้องเรียน ผูย้ื่นร้องเรียนอาจเนินในนามบุคคล เครือข่าย 

องคก์ร คณะบุคคลก็ไดโ้ดยการยืน่เร่ืองร้องเรียนอาจ มีใน 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1) ร้องเรียนเป็นหนังสือ ในกรณีท่ีใช้กับการร้องเรียนทั่วไปในทุกเรืองท่ีผูร้้องเรียน 

ตอ้งการแกไ้ข ปัญหาหรือตอ้งการความช่วยเหลือ ซ่ึงการร้องเรียนโดยวิธีน้ี ผูร้้องเรียนตอ้ง ทาํ

เนินหนังสือ/ เอกสาร เล่าถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ของเร่ืองท่ีตอ้งการร้องเรียนใช ้ชดัเจน

มากท่ีสุด แจง้ซ่ือ และท่ีอยูใ่ห้ชดัเจนเพียงพอท่ีสามารถติดต่อได ้พร้อมทั้งลงลายมือ ซ่ือของผู ้

ร้องเรียน หากมี เอกสารหรือหลกัฐานควรแนบมาพร้อมกนัดว้ย 

2) ร้องเรียนด้วยวาจา กรณีท่ีผูร้้องเรียน ไม่ได้มีการจดัทาํหนังลือ/เอกสาร ให้นาย 

ทะเบียนบนัทึก รายการเร่ืองร้องเรียน โดยอธิบายถึงเหตุท่ีตอ้งการร้องเรียน ขอ้เท็จจริง เก่ียวกบั

เร่ืองท่ีร้องเรียน และส่ิงท่ีตอ้งการใหด้าํเนินการ ส่วนซ่องทางการส่งเร่ืองร้องเรียน นั้น นอกจาก

การล่งเร่ืองร้องเรียนโดยตรงมายงั อบต.สามแยก ปัจจุบัน ผู ้ร้องเรียนยงัสามารถล่ง เร่ือง

ร้องเรียนไปยงัหน่วยงานอ่ืน เข่น ศูนยบ์ริการประซาซน สํานกังานปลดัสํานกั นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการพฒันาลงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ศูนย์ดํารงธรรมจังหวดั สํานักงาน

ผูต้รวจการ แผ่นดิน สํานกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) สํานกังานคณะกรรมการ บีองกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งซาติ (ปปซ.) ส านกังานคณะกรรมการบีองกนัและ ปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ส่ือมวลซน เนินตน้ 

1.2 การรับและล่งเร่ืองร้องเรียน เม่ือผูร้้องเรียนได้ยื่นเร่ืองเรียนแลว้ นายทะเบียน 

จะตอ้งออกใบรับเร่ือง ร้องเรียน หรือออกหนงัสือตอบรับภายในไม่เกิน 7 วนันบัแต่วนัท่ี ไดรั้บ

เร่ือง หลงัจากนายทะเบียนไดรั้บเร่ืองร้องเรียนแลว้ จะตอ้งเสนอเร่ืองให้ผูอ้าํนวยการ กองเพ่ือ

เสนอต่อปลดั อบต.ไปถึงนายก อบต. ภายในไม่เกิน 5 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีไดรั้บ เร่ือง เพ่ือ

พิจารณาวินิจฉยัสั่งการ โดยอาจมอบหมายใหมี้การ ตรวจสอบหาขอ้มูล/ 
การจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต อบต.สามแยก
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ขอ้เท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการดาํเนินการ/แก้ไข หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 

สอบสวนขอ้เท็จจริงและเสนอแนวทางแกไ้ข ก่อนเสนอเร่ืองต่อ เจา้หน้าท่ีอาจมีการ พิจารณา

เร่ืองร้องเรียน ในเบ้ืองตน้ โดยสามารถนาํบทเรียนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน มา ประยกุตใ์ช ้

1.3 การดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน เม่ือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ไดมี้การมอบหมายให้ ผูป้ฏิบติังานท่ี

เก่ียวขอ้งดาํเนินการ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจะตอ้งดาํเนินการสอบขอ้เท็จจริง หรือดน้หาขอ้มูล

ต่าง ๆ สรุปเร่ืองร้องเรียน และดาํเนินการแกไ้ขปัญหา (สามารถน่าบทเรียน การตรวจสอบหา

ขอ้มูล/ขอ้เท็จจริง ตามขอ้ 2.2 มาประยกุต์ใช้) ให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนั ทาํการนับแต่วนัท่ี

ส่วนงานหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายไดรั้บเร่ือง หากดาํเนินการไม่แลว้เสร็จจะ สามารถขอขยาย

ระยะเวลาไดอี้กไม่เกิน 7 วนัทาํการ และหากยงัดาํเนินการไม่แลว้ เสร็จอีก จะตอ้งทาํหนงัสือ

ช้ีแจงเหตุผลต่อบริหารทอ้งถ่ิน เพ่ือแจง้ผูร้้องเรียนทราบต่อไป ทั้งน้ีใน ระหว่างการดาํเนินการ

หากผูร้้องเรียนตอ้งการถอนเร่ืองร้องเรียน ตอ้งทาํเน้นหนังสือ และ ให้ นายทะเบียนจดัทาํ

หนงัสือถอนเร่ือง 

1.4 การรายงานผล/สรุปผลการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน ผูท่ี้'ได้,รับมอบหมาย จะตอ้ง 

จดัทาํรายงานผล การดาํเนินการผ่านผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นจนถึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมถึง

ร่างหนงัสือตอบผูร้้องเรียนเสนอ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินลงนาม ทั้งน้ี สามารถน่าบทเรียน เทคนิคใน

การตอบหนังสือร้องเรียน ขอ้ 2.3 มาเน้น แนวในการตอบหนังสือ ในส่วนของ เจ้าหน้าท่ี

ผูรั้บผิดชอบ มีหน้าท่ีในการรวบรวม จดัทาํขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ือง ร้องเรียนต่าง ๆ และจดัเก็บไว้

เน้นหลักฐาน รวมถึงจัดทําสรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนภาพรวม รายงานต่อ 

ผูอ้าํนวยการทราบตามท่ีกาํหนด 

2. แนวทางการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน จากการดาํเนินการเร่ืองเรียนของ อบต.สาม

แยก ในช่วงท่ีผา่นมา มีบทเรียนและขอ้ดน้พบ เพ่ือเนน้แนวทางใน การดาํเนินการต่อไป ดงัน้ี 

2.1 การพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

1) ควรศึกษาทาํความเขา้ใจชั้นตอนการปฏิบติัเร่ืองร้องเรียน และดาํเนินการ 

ตามชั้นตอนท่ีกาํหนด 

2) พิจารณาเร่ืองร้องเรียนโดยการอ่านและทาํความเขา้ใจ ตรวจสอบขอ้มูล 

รวมทั้งเอกสาร ประกอบการร้องเรียนโดยละเอียด 
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3) สรุปประเด็นโดยย่อเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา หากเร่ืองร้องเรียนมีประเด็นท่ี 

เก่ียวขอ้งกบักฎหมาย ควรระบุตวับทกฎหมายเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือ ประกอบการ

พิจารณาดว้ย 

4) พิจารณาชั้ นความลับ ก่อนแจ้งไปยงัหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง ทั้ งน้ี  ต้อง 

คุม้ครองความปลอดภยัของผู ้ร้องเรียนและพยานท่ีเก่ียวขอ้ง และประทบัตรา “ ลบั ” 

ในเอกสารทุกแผน่ 

5) กรณีการร้องเรียน ซ่ึงเป็นการแจง้เบาะแสการกระทาํความผิด ควรปกปิด 

ซ่ือและท่ีอยู่ของผู ้ร้องเรียนก่อนสําเนาคาํร้อง หรือ หากเป็นการกล่าวหาท่ีเป็นภยั 

ร้ายแรงต่อผูร้้องเรียนเป็นอยา่ง มาก ไม่ควรล่งสําเนาคาํร้องให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แต่

ควรใช้วิธีการ “ คดัย่อคาํร้องแลว้พิมพ์ข้ึน ใหม่ล่งให้และประทบัทบัตรา “ลบั” ใน

เอกสารทุกแผน่ เน่ืองจากอาจจะเป็นอนัตรายต่อผูร้้องเรียน 

6) เม่ืออ่านคาํร้องแลว้ตอ้งประเมินดว้ยว่า เร่ืองท่ีร้องเรียนน่าเช่ือถือเพียงใด 

หากผูร้้องเรียนแจง้ หมายเลขโทรศพัท์มาดว้ย ควรตอ้งโทรกลบัเพ่ือสอบถามขอ้มูล 

เพ่ิมเติม และเพ่ือยนืยนัว่า ผูร้้องเรียนไดร้้องเรียนจริง เพราะบางคร้ังอาจมีการแอบ อา้ง

ซ่ือผูอ่ื้นเป็นผูร้้องเรียน โดยวิธีการ สอบถาม ว่า “ท่านเป็นผูล่้งเร่ืองร้องเรียนมา จริง

หรือไม่” และ“ไม่ควรบอกเร่ืองหรือประเดน็ การร้องก่อน” 

7) ล่งเร่ืองไปยงัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งตามประเด็นการร้องเรียน เพ่ือให้จดัทาํ 

ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง เอกสารต่าง ๆ เท่าท่ีผูร้้องเรียนขอสามารถจะไดรั้บตาม พรบ. ขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2.2 การตรวจสอบหาขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริง ควรคาํเนินการดงัน้ี 

1) พิจารณาผูร้้องเรียนเรียนวา่มีลกัษณะแบบใด เข่น นกัวิชาการ 

ชาวปาน ผูเ้ดือดร้อน แกนนาํ เครือข่าย ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูร้้องเรียนแทน/ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบั 

 เร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

2)พิจารณาเร่ืองร้องเรียน โดยการอ่านและทาํความเขา้ใจประเด็นการ 

ร้องเรียน ตรวจสอบขอ้มูล รวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรียนโดยละเอียด ว่าผูร้้องเรียน 

เรียนตอ้งการอะไรการคน้หาขอ้เท็จจริงจากเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารโครงการ บนัทึกการ
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ประชุม เอกสารการเงิน เอกสารจดัซ้ือจดัจา้ง เร่ืองร้องเรียนเดิม เป็นตน้ 

 

4) หารือผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยอาจจดัเป็นวงประชุม หากเป็นเร่ืองท่ีไม่ สามารถ

ตดัสินใจไคด้ว้ย ตนเอง ตอ้งมีการหารือและจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือใหไ้คค้าํตอบ และขอ้ยติุ

ของเร่ืองร้องเรียน นั้น 

            5) ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบหาขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงเพิ่มเติม เพ่ือประกอบในการ

ตอบ เร่ืองร้องเรียน ซ่ึงในการ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะตอ้งมีการจดัทาํรายงานสรุป 

ถ่ายภาพประกอบและเก็บ เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทุกคร้ัง รวมทั้งถา้หากว่ามีการ ทาํงานท่ี

เป็นไปตามท่ีร้องเรียนหรือ ตรงกันข้ามกับท่ีร้องเรียน หรือมีการยืนยนัว่าไคพู้ดคุย หารือ

ร่วมกนัจนไดข้อ้ยติุ/เขา้ใจถูกตอ้ง ตรงกนัแลว้ ควรจะตอ้งใหมี้การบนัทึกเน้ือหาและ ลายมือซ่ือ

เป็นหลกัฐาน 

2.3 การตอบหนังสือร้องเรียน มีเทคนิคดงัน้ี พึงระลึกเสมอว่าเป็นการตอบในนาม 

สถาบนัฯ/องค์กร ไม่ควรให้ข้อมูลท่ีเป็นลกัษณะการพูดขอ้ ติดขดัจากส่วนงานอ่ืนภายใน 

องคก์รหรือระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์ร กล่าวโทษบุคคล/ส่วนงานอ่ืนในองคก์รยิง่ จะทาํ ให้

เกิดผลเสียมากข้ึน ควรวิเคราะห์ประเด็นเร่ืองร้องเรียนให้ขดัเจน และตอบให้ตรง ประเด็น ไม่

ควรขยายความมาก จนเกินไปหรือเปิดประเด็นใหม่ แต่อาจให้เห็นถึง เจตนารมณ์ของการวาง

หลกัเกณฑ์ แนวปฏิบติัเร่ืองนั้นว่าเป็น เพราะอะไร เช่น งบประมาณ สถาบนัเป็นเงินอุดหนุน

ทัว่ไปจ่ายขาด แต่ทาํไมกลุ่มนาํไปใชท้ั้งใหเ้ปล่าและแบบคืน เป็นทุน หมุนเวียน ก็ควรช้ีแจงไป

ว่างบประมาณจาก อบต.สนับสนุนไปท่ีชุมชนแบบให้เปล่าตามท่ีมา ของงบประมาณ แต่

เน่ืองจากมีผูเ้ดือดร้อนเร่ืองท่ีอยู่อาศยัจาํนวนมากกว่างบท่ีไครั้บ จาก การประชุมสมาชิกใน

ชุมชนจึงเห็นร่วมกัน ว่าควรให้เปล่าเฉพาะผูท่ี้ไม่สามารถคืนทุนไค้ เซ่น ผูป่้วย ผูพิ้การ ท่ี

ทาํงานไม่ไค ้แต่กรณีคนจนท่ียงัประกอบอาชีพ ไค ้ให้มีการคืนทุนตามท่ี สามารถจ่ายคืนได้

เพ่ือหมุนเวียนใหผู้เ้ดือดร้อนรายอ่ืนท่ีสาํรวจไวแ้ลว้นาํไปใชซ่้อมแซมบา้น ต่อ 

ระมดัระวงัในการให้ขอ้มูลซ่ึงไม่เก่ียวขอ้ง เพราะอาจนาํไปสู่การเปิดประเด็นใหม่/ 

ขยายผลการ ร้องเรียนในประเด็นอ่ืนไค ้หลีกเล่ียงการกล่าวอา้งหรือกล่าวโทษหรือให้ขอ้มูล 

เก่ียวกบับุคคล/องคก์รอ่ืน เน่ืองจากอาจ นาํไปสู่การร้องเรียนของผูท่ี้ถูกกล่าวอา้งหรือ 
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กล่าวโทษ หรือเป็นขอ้มูลใหอี้กฝ่ายหน่ึงนาํไปขยายผลการดาํเนินการ ได ้ไม่ควรแนบ เอกสาร

ประกอบโดยไม่จาํเป็น กรณีท่ีมีการร้องขอเอกสาร ขอให้พิจารณาเอกสาร อยา่ง รอบคอบ และ

ควรเสนอใหผู้มี้อาํนาจพิจารณาก่อนล่งเอกสาร ทั้งน้ี หากเป็น เอกสารซ่ึงอาจ มีผลกระทบหรือ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล/องค์กรอ่ืน ควรเสนอเร่ืองให้คณะทาํงาน ตาม พรบ.ขอ้มูล

ข่าวสารพิจารณา 

2.4 ระยะเวลาในการตอบเร่ืองร้องเรียน ผูรั้บผิดชอบตอบเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งเร่ง 

ดาํเนินการใหท้นั ภายในเวลาท่ีกาํหนดตามระเบียบการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงถา้หาก พบว่า

เ ร่ืองท่ีร้องเรียนมีความซับซ้อนต้อง ไปหาเอกสารหลักฐานเพิ่มค่อนข้างมากหรือตั้ ง 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ขอให้ตอบไปเบ้ืองต้นก่อนว่าไต้รับ เร่ืองแล้ว อยู่ระหว่าง 

ดาํเนินการโดยตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง เม่ือไตผ้ลสอบเรียบร้อยแลว้จะรายงานให ้

ทราบต่อไป 

2.5 การนาํประเดน็/บทเรียนจากเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนไปสู่การปรับปรุง กระบวนการ

ทาํงานให้รัดกุม ข้ึน เอกสารเผยแพร่อาจทาํให้เกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน การแลกเปล่ียน

บทเรียนท่ีเกิดข้ึนกบัเครือข่ายชุมชน ฯลฯ 

3 แนวทางการปฏิบติังานเพ่ือบีองกนัเร่ืองร้องเรียน จากกรณีเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ ท่ี เขา้

มาท่ี อบต.สามแยก ในช่วงท่ีผ่าน สามารถนาํมาใช้เป็นบทเรียน/ความรู้ท่ีไตจ้าก การจดัการ 

เร่ืองร้องเรียนท่ีผ่านมา ปรับใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงานเพ่ือเป็นการบีองกนัเร่ืองร้องเรียน 

จากการ ปฏิบติังาน มีแนวทางการปฏิบติังาน ขอ้ควรปฏิบติัและขอ้พิงระวงัในการทาํงาน ของ

เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงสรุปไตด้งัน้ี 

3.1 การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

1) ควรมีการบนัทึกขอ้มูลการทาํงาน/การปฏิบติังาน รายงานการประชุม อยา่ง ถูกตอ้ง 

สมํ่าเสมอ และเป็นระบบ บนัทึกภาพระหว่างการปฏิบติังานท่ีเห็นภาพผูเ้ขา้ร่วม ประชุม ฟลิป'

ซาร์ทสรุปมติสาระสําคญั การประชุม จดัทาํรายงานผลการปฏิบติังาน สรุปผล การดาํเนินงาน 

รายโครงการ/รายกิจกรรม และเสนอ แผนการดาํเนินการต่อ แก่ผูบ้ริหาร/ ผูบ้ ังคบับัญชา 

จดัเก็บหลกัฐานในการปฏิบติังานให้ครบลว้น เข่น การล่งมอบงานและตอ้ง มีการตรวจสอบ 

ขอ้มูลใหค้รบลว้น ประกอบดว้ยขอ้มูลรายงาน ภาพถ่าย/ไฟลข์อ้มูล เป็น ตน้ 
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2) ควรวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/ข้อติดขัดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจน่าไปสู่เร่ือง 

ร้องเรียนได้โดย พิจารณาจากคาํบอกเล่าหรือการให้ข้อสังเกตจากผูน่้า/ซาวบ้านในพ้ืนท่ี/ 

ขบวนองคก์รชุมชน/ เครือข่าย บรรยากาศการถกเถียงในการประชุม ความขดัแยง้ระหว่าง ตวั

บุคคล/ผูน่้า พิจารณาจากการประสานงานและติดตามการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง

ท่ีอาจเป็น การใหข้อ้มูล หรือสะทอ้นใหเ้ห็นวา่อาจมีเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง 

3.2 ขอ้ควรปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ี 

1) กรณีมีการร้องเรียนระหวา่งชาวบา้น 

- เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีขดัเจนในเจตนารมณ์ของแต่ละโครงการ และ 

ภารกิจของ สถาบนั เข่น หลกัการเร่ืองสวสัดิการ เน้นตน้ เพ่ือสามารถส่ือสาร ข้ีแจง ทาํ ความ

เขา้ใจท่ี ถูกตอ้งในบางประเด็นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักรณีการร้องเรียนได ้มีคู่มือและใช ้เน้ือหาตาม

คู่มือท่ี เนน้ปัจจุบนัในการทาํงาน 

- กรณีเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือสืบหาขอ้มูล/ขอ้เท็จจริง ไม่ควรลงร่วมกับบุคคลซ่ึงมี 

ความอ่อนไหว หรือมีส่วนไดส่้วนเสียหรือเน้นคู่ขดัแยง้ และควรอาศยัผูอ้าวุโสท่ีทั้งสองฝ่าย 

ยอมรับ มีประสบการณ์ในพ้ืนท่ี 

- การลงพ้ืนท่ีในแต่ละคร้ัง ควรมีการบนัทึกข้อมูลจากการพูดคุยหรือลงพ้ืนท่ี เก็บ 

รวบรวม เอกสารประกอบ และจดัทาํรายงานเสนอผูบ้ริหารส่วนงาน เข่น หัวหน้าสํานกัปลดั 

ผูอ้าํนวยการกอง จนถึงปลดั อบต.ทราบทุกคร้ัง 

- หัวหน้าส่วนราชการควรมีระบบในการติดตามความคืบหน้าและผลการดาํเนินการ 

เร่ืองร้องเรียน อยา่งสมํ่าเสมอ ป้องกนัมิใหเ้กิดการ'ขยายผล จนกวา่เร่ืองร้องเรียนจะยติุ 

2) การคาํเนินการเพ่ือบริหารงบประมาณ ควรมีหลกัฐาน มติ/ขอ้ตกลงร่วมในการ 

ปฏิบัติร่วมกัน จากการพูดคุยหรือหารือกันในเร่ืองนั้น ๆ เข่น รายงานการประชุม/มติการ 

ประชุม ซ่ึงมีรายซ่ือและ ลายเซ็นตผ์ูเ้ขา้ร่วมทุกคน 

3) หา้มเซ็นตช่ื์อแทนกนัหรือใชเ้อกสารปลอม ในการอนุมติัซ่ึงมีเร่ืองของงบประมาณ 

เขา้มา เก่ียวขอ้ง ควรมีทั้ งลายเซ็นต์และสําเนาบัตรประซาซนของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือ 

ผูเ้ขา้ร่วมแนบ ดว้ยทุกคร้ัง 
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4)การอธิบาย/ความเข้าใจกับชาวบ้าน ผูป้ฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจและอธิบาย 

กระบวนการ ทาํงานต่าง ๆอยา่งชดัเจน เซ่น การติดตามเอกสาร ซ่ึงตอ้งอธิบายว่า จะนาํเอกสาร

ดงักล่าวไปทาํ อะไร/[ขอ้ยา่งไร/จะเกิดประโยชน์อยา่งไร 

3.3 ขอ้พึงระวงั/การดาํเนินการท่ีอาจนาํไปสู่ความเส่ียงต่อการเกิดเร่ืองร้องเรียน และ

ล่งผลต่อ บทบาท/สถานะของเจา้หนา้ท่ี 

1) การวางบทบาท ทาํที หรือการวางตวัให้มีความเหมาะสม เซ่น การสร้าง 

ความสัมพนัธ์กบัผูน้าํ/คน ในชุมชน ฯลฯ ตอ้งระมดัระวงัเร่ืองความเอนเอียงต่อฝ่าย หน่ึงฝ่ายใด 

และควรตระหนักต่อการ ประพฤติปฏิบติัหรือการให้ดาํแนะนําในการ บริหารจดัการเร่ือง

ร้องเรียนของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีต่อ ซาวบา้น (ตามประมวลจริยธรรม เจา้หนา้ท่ี) 

2) เอกสารเสนอโครงการและงบประมาณจะตอ้งเนน้โครงการท่ีมาจากชุมชน 

มีลายเซ็นต์ประธาน/ผู ้ประสานงานกลุ่มลงซ่ือผูเ้สนอโครงการ ห้ามเสนอเฉพาะงาน เน้น 

Power Point แต่ไม่มีเอกสาร เสนอโครงการท่ีผูแ้ทนองคก์รเซ็นตซ่ื์อ 

3) หากมีมติให้ปรับแก้ใขโครงการจากคณะทาํงานกลัน่กรอง ตอ้งแจ้งให้ผู ้

ประสานงานองคก์รทราบ หรือเซ็นตใ์หม่ ไม่ควรปรับแก้โครงการแทนชุมชนโดยท่ี เจา้ของ

โครงการไม่ทราบเร่ือง 

4) กระบวนการพิจารณาอนุมติัโครงการซ่ึงเสนอของบประมาณและรับการ 

สนับสนุน โดยพิจารณา ผ่านขอ้มูลโครงการเพียงบางส่วน แต่อนุมติัโครงการท่ีเสนอ ขอ

อนุมติัทั้งหมด 

5) ในการลงนามบนัทึกความร่วมมือ (MOU) จะตอ้งอ่าน/ทาํความเขา้ใจ 

ขอ้ความเบา้หมาย บทบาท แต่ละส่วน เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวไ้นบนัทีกความร่วมมือ (MOU) 

ให้ชดัเจนตรงกนัก่อนการลงนาม โดยเฉพาะเง่ือนไขช่วงเวลาส้ินสุดโครงการ กรณีการใชเ้งิน

ไม่เนน้ไปตามวตัถุประสงค ์

6) จะตอ้งมีการเก็บบนัทึกความร่วมมือ (MOU) ไวท่ี้ทุกฝ่ายท่ีลงนามบนัทึก 

ความร่วมมือ (MOU) ทั้ง กรณีท่ี อบต.สามแยก จดัทาํบนัทึกความร่วมมือ (MOU) กบั จงัหวดั 

อาํเภอหน่วยงานอ่ืน และมีการจดัเก็บรายละเอียดโครงการ/ขอ้มูล/เอกสาร ต่าง ๆ ของตาํบลไว้

ท่ีจงัหวดั โดยไม่มีการคืนขอ้มูลกลบัไปยงัพ้ืนท่ีตาํบล อาจทาํให ้เกิดปัญหาตามมาภายหลงัได ้
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ช่องทางการร้องเรียน 
  

                      1 ผา่นทางสาํนกังานปลดั 

1) Banner รับเร่ืองร้องเรียนผา่นหนา้ www.3yaek.go.th 

2) ร้องเรียนผา่นตู ้/กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บตัรสนเท่ห์/เอกสาร) 

3) ไปรษณียป์กติ (จดหมาย/บตัรสนเท่ห์/เอกสาร) 

4) ยืน่โดยตรง (จดหมาย/บตัรสนเท่ห์/เอกสาร) 

5) ศนูยบ์ริการขอ้มูลภาครัฐเพื่อประชาซน 

6) โทรศพัท ์ 045-781528 

7) ร้องเรียนผา่น Line อบต.สามแยก 

8) ร้องเรียนทาง Face book อบต.สามแยก และทางเพจองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลสามแยก

http://www.3yaek.go.th/
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คาํจาํกดัความ 
คาํร้องเรียนหมายถึง คาํหรือขอ้ความท่ีผูร้้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มท่ีศูนยรั์บเร่ือง

ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ หรือระบบการรับคาํร้องเรียนเอง มีแหล่งท่ีสามารถ ตอบสนอง หรือมี
รายละเอียดอยา่งซดัเจน หรือมีนยัสําคญัท่ีเช่ือถือไดก้ารดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน หมายถึง เร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกขท่ี์ไดรั้บ ผา่นซ่อง 

หมายถึง ผูท่ี้มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทัว่ไป 
- ผูรั้บบริการ ประกอบดว้ย 
- หน่วยงานของรัฐVLจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
* หน่วยงานของรัฐ ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ อยา่งอ่ืน องคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และใหห้มายความรวมถึง องคก์รอิสระ องคก์ารมหาซน หน่วยงาน
ในกา กบัของรัฐและหน่วยงานอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

** เจา้หน้าท่ีของรัฐ ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งชั่วคราวและ 
ผูป้ฏิบติังานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมทั้งผูซ่ึ้ง
ไดรั้บ แต่งตั้งและถูกสั่งใหป้ฏิบติังานใหแ้ก,หน่วยงานของรัฐ 

- บุคคล/หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
- ผูใ้หบ้ริการตลาดกลางทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
- ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประกอบดว้ย 
- ผูค้า้กบัหน่วยงานของรัฐ 
- ผูมี้สิทธิรับเงินจากทางราชการท่ีไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
ผูมี้ส่วนไคส่้วนเสียหมายถึง ผูท่ี้'ไค'้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ 

ทางออ้ม จากการดาํเนินการของส่วนราชการ เช่นประชาซนในชุมซน/หมู่บา้นเขตตาํบลสามแยก การ
จดัการขอ้ร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจดัการในเร่ือง ขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ/ 
ขอ้คิดเห็น/คาํชมมเชย/การสอบถามหรือร้องขอขอ้มูล 

ผูร้้องเรียนหมายถึง ประชาซนทัว่ไป / ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อยงัศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
องคก์าร บริหารส่วนตาํบลสามแยกผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค ์ครอบคลุมการร้องเรียน/
การให ้ขอ้เสนอแนะ/การใหข้อ้คิดเห็น/การชมเชย/ 

การร้องขอขอ้มูล 
ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการรับเร่ืองร้องเรียนเช่น ติดต่อ

ดว้ย ตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศพัท/์ เวบ็ไซต/์ Face Book/ 

เจา้หนา้ท่ีหมายถึง เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบจดัการขอ้ร้องเรียนของ
หน่วยงาน ขอ้ร้องเรียนหมายถึง แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภทคือ เช่น 

- ขอ้ร้องเรียนทัว่ไป เช่น เร่ืองราวร้องทุกขท์ัว่ไปขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ทางการ
ร้องเรียนต่างๆ มาเพ่ือทราบ หรือพิจารณาดาํเนินการแก่ไขปัญหาตามอาํนาจหนา้ท่ีการจดัการ 
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เร่ืองร้องเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีดาํเนินการในการแก่ไขปัญหาตามเร่ืองร้องเรียนท่ีไดรั้บใหไ้ดรั้บการ แกไ้ข 

หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดาํเนินงาน 

 

แผนผงักระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

 

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ln com
Text Box
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ln com
Text Box
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ln com
Text Box
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ln com
Text Box
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบจดัการขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข ์ของหน่วยงาน ๑ จดัตั้ง

ศูนย/์จุดรับขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ของประชาซน ๒ จดัทาํคาํสัง่แต่งตั้ง

เจา้หนา้ท่ีประจาํศูนย ์๓ แจง้ผูรั้บผิดชอบตามคาํสัง่ เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงาน การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทาง

ต่าง ๆ 
ดาํเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ท่ีเขา้มายงัหน่วยงานจาก 

 

การบันทกึข้อร้องเรียน 

-กรอกแบบฟอร์มบนัทึกขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข ์โดยมีรายละเอียด ซ่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ติดต่อ เร่ือง

ร้องเรียน/ร้องทุกข ์และสถานท่ีเกิดเหตุ 

- ทุกซ่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจา้หนา้ท่ีตอ้งบนัทึกขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ลงสมุดบนัทึกขอ้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์

 

ซ่องทางต่าง ๆ โดยมีขอ้ปฏิบติัตามท่ีกาํหนด ดงัน้ี 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ ตรวจสอบ

ช่องทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ รับ

ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เพือ่ประสานหาทาง       

แก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนดว้ยตนเอง ทุกคร้ังท่ีมีการร้องเรียน ภายใน ๑ วนัทาํการ 
 

ร้องรัยนผา่นเวบ็ไซต ์

www.3yaek.go.th 
ทุกวนั ภายใน ๑ วนัทาํการ  

ร้องเรียนทางโทรศพัท ์ ทุกคร้ังท่ีมีการร้องเรียน ภายใน ๑ วนัทาํการ 
 

ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค อบต.

สามแยก 

ทุกวนั ภายใน ๑ วนัทาํการ  

ร้องเรียนทางเพจซ่ือ 

องคก์ารบริหารส่วน ตาํบล

สามแยก 

ทุกวนั ภายใน ๑ วนัทาํการ  

 

http://www.3yaek.go.th/
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การประสานหน่วยงานเพือ่แก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน 

ร้องทุกข์ทราบ 

กรณีเป็นการขอขอ้มูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผูค้รอบครองเอกสาร เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหข้อ้มูลแก่ผูร้้องขอไดท้นัที 

- ขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข ์ท่ีเป็นการร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยงาน เข่น ไฟฟ้า

สาธารณะดบั การจดัการขยะมูลฝอย ตดัตน้ไม ้กล่ินเหม็นรบกวน เป็นตน้ จดัทาํบนัทึกขอ้ความเสนอไป ยงัผูบ้ริหาร

เพ่ือสัง่การหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเบ้ืองตน้อาจโทรศพัทแ์จง้ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

-ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีไม่อยู่ในความรับผิดขอบของอบต.สามแยก ให้ดาํเนินการประสาน 

หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วและถกูตอ้ง ในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

- ขอ้ร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เข่น กรณี ผูร้้องเรียนทาํหนงัสือร้องเรียนความไม่ โปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง ให้

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํบนัทึกขอ้ความเพ่ือเสนอผูบ้ริหารพิจารณาสัง่การไปยงัหน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบและแจง้ผูร้้องเรียนทราบ ต่อไป 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรายงานผลการดาํเนินการใหท้ราบภายใน ๕ วนัทาํการ เพ่ือเจา้หนา้ท่ี ศูนยฯ์ 

จะไดแ้จง้ใหผู้ร้้องเรียนทราบ ต่อไป 

การรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

- ใหร้วบรวมและรายงานสรุปการจดัการขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ใหผู้บ้ริหารทราบทุกเดือน 

- ใหร้วบรวมรายงานสรุปขอ้ร้องเรียนหลงัจากส้ินปีงบประมาณ เพ่ือน่ามาวิเคราะห์การจดัการ ขอ้

ร้องเรียน / ร้องทุกข ์ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือไขเ้ป็นแนวทางในการแก่ไข ปรับปรุง พฒันา องคก์ร ต่อไป 

มาตรฐานงาน 

การดาํเนินการแก่ไขขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

กรณีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์อบต.สามแยก ดาํเนินการ 

ตรวจสอบและพิจารณาส่งเร่ืองใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ใหแ้ลว้ เสร็จ

ภายใน ๑๕ วนั ทาํการ 

แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มใบรับแจง้เหตุเร่ืองราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
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แบบร้องทุกข์-ร้องเรียน 

(กรณพีบการทุจริต) 

เขียนท่ี.................................................... 

                                                    วนัท่ี...................................................... 

เร่ือง เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามแยก 
ดว้ยขา้พเจา้.............................................................................. ท่ีอยู.่.............................................................................. 

หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้  

ขอร้องเรียนการพบเห็นการกระทาํท่ีน่าจะเป็นการทุจริต ซ่ึงขอใหร้ายละเอียดดงัน้ี 
 

ในการน้ี  ขา้พเจา้ขอให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามแยก ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริง เพ่ือป้องกนัหรือแกไขมิให้ เกิดการ
กระทาํท่ีไม่ถกูตอ้ง หรือผิดกฎหมาย รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจเกิดแก่การบริหารจดัการ อบต.สามแยก ได ้

ขอแสดงความนบัถือ 
 
(                        ) 

หมายเหตุ : การใหข้อ้มลูรายละเอียดท่ีครบถว้น จะเป็นประโยชนต่์อการสอบหาขอ้เทจ็จริงเพ่ือจดัการเร่ือง ร้องเรียนของท่านได้

ตามความประสงค์
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