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ค าน า 
 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕ ๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย          
มาตรา ๔๑ (๒) “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณา     
โดยรวดเร็ว” และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาตรา ๓๘ “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการ
ติดต่อจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น             
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้” และมาตรา ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียนเสนอแนะหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใด จากบุคคลใดโดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้ นให้แจ้ง
ให้บุคคลนั้นทราบผลการด าเนินการด้วย ทั้งนี้  อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของ          
ส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
  คู่มือปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ  วิธีการ
ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่        
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และการรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดการ       
เรื่องร้องเรียน 
  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้           
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้อง หรือประชาชน      
ผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก หากมีข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ผู้จัดท ายินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะ           
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานต่อไป และขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนิติการ 
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บทน า 

 1. หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕ ๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย          
มาตรา ๔๑ (๒) “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณา     
โดยรวดเร็ว” และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาตรา ๓๘ “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการ
ติดต่อจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น             
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้” และมาตรา ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียนเสนอแนะหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใด จากบุคคลใดโดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้นให้แจ้ง
ให้บุคคลนั้นทราบผลการด าเนินการด้วย ทั้งนี้  อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของ          
ส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ให้ความส าคัญในการรับฟังเสียงสะท้อน ข้อร้องเรียน      
จากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงาน   
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นระบบที่ส าคัญในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มารับบริการมีช่องที่จะร้องเรียนการให้บริการ 
หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่
เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง 
  ดังนั้น การมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ จึงถือเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสให้
หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถสะท้อนการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง 

 2. วัตถุประสงค์ของการจัดท า 
  1) เพ่ือพัฒนาระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการจัดการ   
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับข้อก าหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

  2) เพ่ือให้บุคลากรผู้ เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าไปเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

  3) เพื่อแสดงขั้นตอนและการปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกและผู้มารับบริการให้สาม
มารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะปรับปรุงการบวนการในการปฏิบัติงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการเรื่องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 

และประพฤตมิิชอบ 
 1. ค านิยาม 

  “เรื่องร้องเรียน” หมายถึง ค าร้องเรียนจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้รับบริการ รวมทั้ง
บุคลากรภายนอกและภายในหน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจและแจ้งขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ 

  “เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความไม่เป็น
ธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยืนเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง 
รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้องต่อหน่วยงานอ่ืนและส่งต่อมายังหน่วยงาน 

  “เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายถึง เรื่องร้องเรียนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจิตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน้างาน รวมถึงมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืนและได้ส่งต่อมายัง
หนว่ยงาน 

  “การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ระบบการตอบสนองหรือการรายงานผลการด าเนิน
งาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการตอบสนองหรือการแจ้งผล   
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

  “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วน    
ได้เสีย ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หืออาจเดือดร้อนเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานของรัฐ 

  “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้ เรื่องร้องเรียนได้รับ  
การแก้ไขเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  “หน่วยงาน” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือบุคลากรที่เรียกชื่อ    
อย่างอ่ืนซึ่งปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. ประการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

   

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

1) การบริหาร
จัดการ  

การที่ส่วนราชการด าเนินการด้านบริหาร
จัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และผลเสีย
ทางสังคมภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วั ต ถุ ป ระส งค์ ที่ จ ะด า เ นิ นก าร  แล ะ
ประโยชน์ระยะยาวของราชการที่จะได้รับ
ประกอบกัน 

1.  การบริ หารทั่ ว ไป  และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริตหลาย
ประการ 

2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดยกล่าวหา
ว่า ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีพฤติกรรม
ส่อในทางไม่โปร่งใสหลายประการ และหรือมี
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 

2) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์ขึ้นมา
เป็นกรอบ ควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้ าที่  และก าหนดแบบแผน ความ
ประพฤติของข้าราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยก าหนดให้ข้าราชการวางตัว
ให้เหมาะสม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการ
การทางวินัย พ.ศ. 2558  

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัย
ของพนักงานส่วนต าบล ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

3) การเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทน 

การจ่างเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่  มี เจตนารมณ์ เ พ่ือการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการไปในทางมิชอบหรือ
มีการทุจริต 

1 .  ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ค่ า ต อ บ แ ท น
คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ 

2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/
หน่วยงานของรัฐ 

การที่ ผู้ ร้ อง เรี ยนหรือผู้ เ สี ยหายของ
หน่ ว ย ง านร้ อ ง เ รี ยน เ จ้ าหน้ า ที่ ห รื อ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าการใดๆ    
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างหนึ่ง
อย่างใด ต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานอื่น 

ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติ    
มิชอบ 

5) การมีพฤติกรรม
ที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าใดๆ ตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่
กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือ
การด าเนิน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ
บุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นทางขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 



 3. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
  1. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 

   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 

   2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามี
มูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดเจนเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
   4) ระบุ พยานหลักเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  2. ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว      
ที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

  4. เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 

  5. ไม่เป็นค าร้องที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บ
เป็นฐานข้อมูล 

   2) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี
ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว 

   3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่
ด าเนินการ หรือด าเนินการยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณา
หรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
 4. ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

  1. กรณีผู้รับบริการต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
   1.1 ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถขอรับแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ได้ที่
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องทุกขร์้องเรียน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

   1.2 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแดง เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130 

   1.3 ทางโทรศัพท์ หมายเลข  04 2285 179 โทรศัพท์สายตรง 24 ชั่วโมง 

   1.4 กล่องรับความคิดเห็น ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

   1.5 ทาง Facebook : อบต.บ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์  
   1.6 Email : itabandang@gmail.com 

   1.7 www.bandang.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:itabandang@gmail.com
http://www.bandang.go.th/


  2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน 

หน่วยงาน ประเภทเรื่องร้องเรียน 

งานกฎหมายและคด ี ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ วินัย 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และท่ัวไป 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เรื่องร้องเรียนทั่วไป/เจรจาไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน 
ศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องร้องเรียนทั่วไป/เจรจาไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน 

งานธุรการกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง เรื่องร้องเรียนทั่วไป/เจรจาไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน 
 

  3. การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ 

   3.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่           
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
   3.2 ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นกรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดกิ่งต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดท าบันทึก
ข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   3.3 ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแดง ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ปัญหา
ต่อไป 

   3.4 ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียน
ความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือสนองผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5. ขั้นตอนปฏิบัติการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

  1. ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 
  
 
 
 
 
 
                                                                                    
 

                                                                                       แจ้งผู้ร้องเรียนเบื้องต้น 

    
         
 
 
 
          
 
         
          

         ไม่ลงนาน/ตรวจสอบเพิ่มเติม 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เรื่องร้องเรียน 

2. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
ส านักงานกฎหมาย 
ศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ลงทะเบียนรับเรื่องฯ/ตรวจสอบ-คัดแยกวิเคราะห์เนื้อหา/
จัดท าบันทึกสั่งการ 

4. หน่วยงาน/กลุ่มงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบ 
ปรับปรุงแก้ไข รายงานกลับ 

3. ผอ.กองฯ/ส านัก
งานฯ พิจารณาสั่งการ 
 
 
พิจารณาสั่งการ 

ผอ.กองฯ/ส านักงานฯ 
พิจารณาสั่งการ 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ส านักงานกฎหมาย/ศูนย์แกไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ติดตามผลฯ/สรุปการด าเนินงาน/วิเคราะห์
จัดท ารายงาน เสนอผู้บริหาร และจัดเก็บเรื่อง 

5. แจ้งผลด าเนินการต่อผู้ร้องเรียน น าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงฯ และประกาศเผยแพร่  

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ  
หรือส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายใน 2 วัน 

ภายใน 1 วัน 

ภายใน 7 วัน 

ภายใน 10 วัน 

ภายใน 2 วัน 



 6. การติดตามประเมินผลของกระบวนการ 

  1. กรณีหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่     
ตามช่องทางต่างๆ ได้ก าหนดให้หน่วยงานรีบส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ   
เพ่ือด าเนินการต่อไป รวมถึงการตอบสนองเรื่องร้องเรียนต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบ      
ภายใน 15 วัน  

  2. การรายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 

 


