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คํานํา 

 
   เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
หรือ ปฏิบัติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในเรื่องเก่ียวกับการร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้ความสะดวกกับประชาชน
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในอํานาจหน้าที่กํากับดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การ
ให้บริการด้านงานสาธารณสุข การให้บริการ ด้านการก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน ควบคุมอาคาร การให้บริการ
การประปา - ไฟฟ้าสาธารณะ และการให้บริการ งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียน และการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในส่วนของความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น โดยในการ
ดําเนินการน้ีให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้อง / ทุกข์ พ.ศ.๒๕๒๒ 
   
  องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
เพ่ือใช้สําหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานในแต่ละ
ภารกิจ ป้องกันปัญหาการไม่ได้ รับความเป็นธรรมหรือการเลือกปฏิบัติและรวมถึงการป้องกันการการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้กําหนด กระบวนการดําเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
กําหนดช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์รวมถึงกําหนดหน่วยงาน หรือผู้ที่รับผิดชอบไว้แล้ว หวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จัดทําขึ้นน้ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสามารถ
นํามาเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการและให้บริการกับประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รวมถึง ประเทศชาติ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน  

ขององค์การบริหารสว่นตําบลวังตะกู 
 

  ๑. วัตถุประสงค์ 
คู่มือปฏิบัติงานฉบับน้ีจัดทําขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นระบบมีมาตรฐานในการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เริ่มต้ังแต่ 
ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้รับบริการหรือหน่วยงานที่ส่งเรื่อง การวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ การส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผล การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการยุติเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์โดย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โดย
ประชาชนได้รับความพึงพอใจ สูงสุด บนพ้ืนฐานความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย 
  ๒. ขอบเขต 
เพ่ือดําเนินตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องราว รวบรวมหลักฐาน การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และ รายงาน
ผลการดําเนินการติดตามประเมินผล และรวบรวมเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เพ่ือพิจารณา
ให้ความ เห็นชอบ สั่งการต่อไป 
  ๓. คําจํากัดความ “ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เบอร์โทร 034-300737 ไปรษณีย์/หนังสือ เว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู สื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อด้วยตนเอง และหน่วยงานอ่ืน เน่ืองจากไม่ได้รับ
บริการตามสิทธิที่กําหนดผู้รับบริการไม่ได้ รับความสะดวกตามสมควรและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐทําให้ได้รับความ เดือดร้อน อันเน่ืองมาจากการดําเนินนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  หรือเก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอยู่ในอํานาจที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลจะดําเนินการต่อไปได้ 
  “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือผู้ที่มาปรึกษา/ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่วนราชการ 
หรือองค์กรเอกชนที่ส่งข้อร้องเรียน 
  ๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีหน้าที่อนุมัติควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานและติดตามผล
การ ดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ดําเนินการควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติและสรุปการ
ดําเนินงาน เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

หัวหน้าสํานักปลัดฯ  มีหน้าที่รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  
ผู้อํานวยการกองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับการบริหารงานคลังการ การ

รับเงิน เบิกจ่ายเงิน งานพัสด ุ 
ผู้อํานวยการกองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับการงานก่อสร้าง ควบคุม

อาคาร งานประปา งานไฟฟ้า 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับด้านการสาธารณสุข 
ผู้อํานวยการกองศึกษา หน้าที่รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับด้านการศึกษา  
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๕. ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๕.๑ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๑. เรื่องร้องเรียนที่เป็นอักษรผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ไปรษณีย์หนังสือ เว็บไซต์องค์การ

บริหารส่วนตําบลวังตะกู หรือสื่ออิเล็คทรอนิคส์ติดต่อด้วยตนเอง และจากหน่วยงานอ่ืนๆ ดําเนินการรับเรื่อง 
ตามระบบสารบรรณ 

๒. เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ประชาชนร้องเรียนทางโทรศัพท์ หรือมาติดต่อด้วย
ตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับเรื่อง ร้องเรียน 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ช่ือ ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งน้ี ผู้ร้องเรียน
บางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเก่ียวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูล น่าเช่ือถือ
เพียงใด 

- รายละเอียดของเร่ืองที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ ร้องเรียน
เรื่องอะไร เก่ียวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด รายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ทั้งน้ี 
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันทีแม้จะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ืออํานวย
ความ สะดวกและไม่ทําให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากน้ันแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลา
ในการ ดําเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันทําการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
034 – 300737 

5.2 ช่องทางการเข้าถึงบริการ 
 (๑) โทรศัพท์สายด่วน โดยตรงของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 081-855-8265 และ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 094-495-9159 ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
 (๒) โทรศัพท์ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เบอร์ 034 - 300737 
 (๓) มาแจ้งด้วยตัวเอง ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
 (๔) เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู Wangtaku–sao.go.th 
 (๕) ส่งจดหมายมาที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกุ เลขที่ 68 หมู่ที่ 4 ตําบลวังตะกู อําเภอ

เมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม  73000 
 (๖) ส่งเร่ืองร้องเรียนผ่านตู้รับร้องเรียนร้องทุกข์ ตู้รับความเห็นคิด ณ หน้าที่ทําการองค์การบริหาร

ส่วนตําบลวังตะกู  (ไม่ต้องติดแสตมป์) 
 
5.3 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 - กรณีร้องเรียนทางไปรษณีย์/ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการดังน้ี 
 (๑) อ่านเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยละเอียด 
 (๒) สรุปประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยย่อ แล้วจัดทําบันทึกข้อความแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือ 

พิจารณาตามลําดับ  
(๓) ส่งหนังสือประทับตราแทนการลงช่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการพร้อมทั้งกําหนดให้ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงานผลการดําเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันทําการ  
(๔) ส่งเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ตามดังกล่าวผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ/ 

นายอําเภอ หรือส่ง Fax ให้สว่นราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการทันท ี 
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- กรณีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์มาด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังน้ี  
(๑) สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ให้มีสาระสําคัญพอสมควรประกอบ ไป

ด้วย ช่ือและที่อยู่ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้  
(๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร หรือ 

ความเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ต่างๆ และให้ลงลายมือช่ือของผู้ร้อง 
(๓) ถ้าเป็นการร้องเรียนร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนต้องแนบใบมอบอํานาจด้วย/หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงช่ือมิ ให้

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์น้ันไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคําร้อง  
(๔) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ โดยย่อแล้วจัดทําบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือ

พิจารณา 
 (๕) ส่งหนังสือการลงช่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการพร้อมทั้งกําหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันทําการ  
(๖) ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ/ 

นายอําเภอ หรือส่ง Fax ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการทันที 
 
- กรณีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์/และร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่ ดําเนินการ

ดังน้ี 
 (๑) สอบถามช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
(๒) สอบถามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้น 
 (๓) ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่กล่าวหาผู้อ่ืนจะต้องสอบถามผู้ร้องให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจน หากผู้ร้องมี

ข้อมูลเป็นเอกสารขอให้ส่งเอกสารมาเพ่ิมเติมทางไปรษณีย์ก็ได้ 
 (๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ว่าสามารถดําเนินการต่อได้หรือไม่ ถ้าดําเนินการได้จะประสาน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางโทรศัพท์ทันที และหากได้รับคําตอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ
ต่อไป 

(๕) บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ศูนย์ดํารงธรรมกําหนดไว้ หากผู้ร้องไม่ยินยอมให้ข้อมูลมิให้รับ 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์น้ันไว้พิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคล/นิติบุคคลหรือผู้เก่ียวข้องมิให้เกิด
ปัญหาการ กลั่นแกล้ง และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

 (๖) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ โดยย่อเพ่ือจัดทําบันทึกข้อความและหนังสือบันทึก 
ข้อความแทนการลงช่ือเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา  

(๗) ส่งหนังสือแทนการลงช่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการพร้อมทั้งกําหนดให้หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้องรายงานผลการดําเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันทําการ 

(๘) ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ/ 
นายอําเภอ หรือส่ง Fax ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการทันที 
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๖. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๖.๑ การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกระบวนขั้นตอนการปฏิบัติ จํานวน ๙ ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่  
ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์เรื่อง แยกเป็น ๒ กรณี  
  (๑) กรณีลักษณะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นบัตรสนเท่ห์ (ไม่มีช่ือ-สกุลผู้ร้องไม่มีที่ อยู่ผู้ร้อง 

หรือข้อมูลอ่ืนๆที่สามารถติดต่อได้ ไม่มีพยานหลักฐานหรือแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนไม่สามารถช้ี 
พยานบุคคลได้แน่นอน) ให้เสนอผู้บังคับบัญชาไม่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาและจําหน่ายออกจากสารบบ 

   (๒) กรณีไม่ใช่บัตรสนเท่ห์ ให้ดําเนินการตามวิธีการรับเรื่องข้างต้น 
ขั้นตอนที่ ๓ การส่งหนังสือประทับตราแจ้งเรื่องเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 
   (๑) ส่งผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้หัวหน้าส่วนราชการ/นายอําเภอ โดยตรง 
   (๒) ส่ง FAX ไปที่ส่วนราชการ/อําเภอ พร้อมทั้งจดรายชื่อผู้รับเรื่องไว้ (๓) ส่งเป็นหนังสือ

ตามระบบปกติงานสารบรรณ 
ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานที่เก่ียวข้องแจ้งผลการดําเนินการโดยให้มีสาระสําคัญดังน้ี  
  (๑) มูลเหตุของปัญหา  
  (๒) การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 
   (๓) แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา  
  (๔) ผลการช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบ 
  (๕) ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ ๕ ครบกําหนดรายงานแล้ว หน่วยงานไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กําหนดให้แจ้ง เตือน

ครั้งที่ ๑ ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถึงหัวหน้าส่วนราชการ/และส่งหนังสือแจ้งเตือนตามระบบปกติ ให้ 
รายงานภายใน ๕ วันทําการ  

ขั้นตอนที่ ๖ ครบกําหนดแจ้งเตือนคร้ังที่ ๑ แล้ว ยังไม่ได้รับรายงานให้แจ้งเตือนคร้ังที่ ๒ ผ่าน ทาง
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถึงหัวหน้าส่วนราชการ/และส่งหนังสือแจ้งเตือนตามระบบปกติ ให้รายงานภายใน ๓ 
วัน ทําการ  

ขั้นตอนที่ ๗ ครบกําหนดแจ้งเตือนครั้งที่ ๒ แล้วยังไม่ได้รับรายงานให้รายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะกู เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  

ขั้นตอนที่ ๘ การสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบให้ดําเนินการจัดทํา
บันทึกข้อความสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 

 - ยุติเรื่อง จัดเก็บในแฟ้มพร้อมทั้งบันทึก  
 - ไม่ยุติ เสนอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 
 ขั้นตอนที่ 9 ดําเนินการแจ้งผลดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบ 
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6.1.1 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน (ระยะไม่เกิน 15 วันทําการ) 
 

ลําดับ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ข้ันตอนท่ี ๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๑ วันทําการ สํานักปลัดฯ 

 -นิติกร ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะห์เร่ือง 
ข้ันตอนท่ี 3 การส่งหนังสือหรือบันทึกข้อความแจ้งเร่ืองร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 
ข้ันตอนท่ี 4 หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แล้วรายงานให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู กรณีเป็นเร่ืองร้ายแรง 3 
วัน กรณีเป็นเรื่องซับซ้อน 5 วัน 

  

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งเตือนคร้ังที่ ๑ ให้รายงานภายใน ๕ วันทําการ ๕ วันทําการ หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนที่ 6 แจ้งเตือนคร้ังที่ ๒ ให้รายงานภายใน ๓ วันทําการ 3 วันทําการ หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนที่ ๗ หากหน่วยงาน ท่ี เ ก่ียวข้องไม่ รายงานผลการ

ดําเนินการ ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

๑ วันทําการ สํานักปลัดฯ 
 

ขั้นตอนที่ ๘ สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อได้รับแจ้งผล
การดําเนินการ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทั้ง
ระบุปัญหา อุปสรรและแนว ทางแก้ไข 

๗ วันทําการ สํานักปลัดฯ 
 -นิติกร 

ขั้นตอนที่ 9 แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 15 วันทําการ สํานักปลัดฯ 
 -นิติกร 
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๖.๑.2 การส่งต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องเรียนจะลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และ พิจารณาความ

น่าเช่ือถือของประเด็นที่ร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบ และอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนตําบล ที่สามารถดําเนินการได้หากเรื่องร้องเรียนน้ันเก่ียวข้องกับหน่วยงานใดจะทําหนังสือแจ้ง
หน่วยงานท่ี เก่ียวข้องภายใน ๑ วันทําการ หลังจากได้รับแจ้งเพ่ือให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากน้ัน
จะทําบันทึกเรื่องไว้ ในฐานข้อมูลและสําเนาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ 

 
๖.๑.3 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเร่ืองร้องเรียนจะต้องให้ความสําคัญต่อเร่ืองร้องเรียนเป็นลําดับ แรกโดยเร่ง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมท้ังการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก และ แจ้งผล
การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป หรือภายใน ๑๕ วันทําการ ยกเว้นเรื่อง 
ร้องเรียน ๒ กรณีได้แก่ 

 - กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบใน วงกว้าง
หรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลภายใน ๓ วัน ทําการ 
กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้รายงานทุกๆ ๕ วัน 

 - กรณีซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ เก่ียวข้อง
กับข้อกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาในการดําเนินการเกินกว่า 5 วันทําการ ต้องแจ้งความคืบหน้าในการ ดําเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ 

 
๖.๑.4 การตอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียนจะต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ และรายงาน ผลการ

ดําเนินการให้งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ทราบตามเวลาท่ีกําหนด 
เพ่ืองานรับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์เก็บรวบรวมสรุปผลการดําเนินการ ซึ่งบางเร่ืองงานรับเร่ืองราว
ร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจะ พิจารณาทําหนังสือตอบผู้ร้องเรียนเองแล้วแต่กรณีซึ่ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องแจ้งให้งานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ทราบล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาที่กําหนด 
อย่างน้อย ๑ วันทําการ (กรณีหน่วยงานที่เก่ียวข้องแจ้งตอบ ผู้ร้องเรียนแล้ว หรือผู้ร้องเรียนไม่แจ้งที่หอยู่
หรือไม่สามารถติดต่อได้จะทําการเก็บรวบรวมเรื่อง) และบันทึกลงใน ฐานข้อมูล พร้อมทั้งสําเนาผลการ
ดําเนินการเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ 

๖.๑.5 การติดตามผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่ช้ีแจงผลการดําเนินงานภายใน ระยะเวลาที่

กําหนด งานรับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จะติดตามเรื่องทางโทรศัพท์หรือตามด้วยตนเอง และหาก ไม่ได้รับ
การตอบสนองจะรายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเพ่ือสั่งการต่อไป 

๖.๑.6 การรวบรวมข้อมูล  
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจะรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน/

ร้องทุกข์ คําช้ีแจงของหน่วยงาน จัดทําสรุปผลการดําเนินการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 
เสนอผู้บริหารและ ทุกหน่วยงานเพ่ือทราบเป็นประจําทุกเดือน 

๖.2  ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 นิติกร โทร 034 – 300737 



 

 

เรื่อง 

เรียน 

 
ตําบล / 
หมายเลข
ถือบัตร..
วันออกบั
มีความป
หรือแก้ปั
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
 
ทางแพ่งแ
 โ

 
 

 

.....................

นายกองค์การ

ข้าพเจ้า........
 แขวง............
ขโทรศัพท์.....
.....................

บัตร................
ประสงค์ขอร้อง
ปัญหาในเรื่อง 
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
ทั้งน้ี ข้าพเจ้า
และอาญาหา
โดยข้าพเจ้าข
1. ..............
2. ..............
3. ..............

จึงเรียนมาเพ่ื

  
  
  
  

แบ
  

......................

รบริหารส่วนต

.....................

.....................

.....................
.................เล
......................
งเรียน / ร้องท
 
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
.....................
า ขอรับรองว่า
กจะพึงมี 
ขอส่งเอกสารห
......................
......................
......................

อโปรดพิจารณ

 
 
 
 

บบคําร้องเรยี
  

 
.....................

ตําบลวังตะกู 

.....................

....อําเภอ / เข

.....................
ขที่................
.วันหมดอายุ..
ทุกข์ เพ่ือให้อ

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

.....................
าคําร้องทุกข์ 

หลกัฐานประก
.....................
.....................
.....................

ณา 

  
  (ลง
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ยน / ร้องทกุข
 องคก์

วันที่............
.....................

 

......................
ขต.................
. อาชีพ..........
..................... 
.....................
งค์การบริหาร

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
 / ร้องเรียน ต

กอบการร้องเรี
............  
............ 
............ 

ขอแสดง
ช่ือ)...............

(............
     ผู้ร้อ

ข ์  (ด้วยตนเอ
การบริหารส่ว

...เดือน..........
.....................

.อยู่บ้านเลขที่

......................

......................
 ออกโดย.......
.....................
รส่วนตําบลวัง

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
.....................

 ตามข้างต้นเป็

รียน / ร้องทกุ
จํานวน.........
จํานวน.........
จํานวน.........

งความนับถือ 
......................
.....................
งเรียน / ร้องท

อง) 
นตําบลวังตะ

.....................

................... 

.....................
.จังหวัด.........
........ ตําแหน่
......................
. 
งตะกู พิจารณ

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
......................
ปนความจริง แ

กข์ (ถ้ามี) ได้แ
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...............ชุด 
...............ชุด 

 
............. 
............) 
ทุกข ์

กู 

..........พ.ศ. ...
 

.........หมู่ที่....
.....................

นง...................
.....................

ณาดําเนินการช

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
.....................

 และยินดีรับผิ

แก่ 
 
 
 

............... 

............. 
............... 
............... 
.............. 

ช่วยเหลือ

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

............... 
ผิดชอบทั้ง



เรื่อง 
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โดยขออ้า
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นายกองค์การ
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.....................
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.................เล
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......................
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......................
......................
.....................
.....................
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คําร้องที่ไม่สุจ ิ
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บบคําร้องเรยีน

  

 
.....................

ตําบลวังตะกู 

.....................

....อําเภอ / เข

.....................
ขที่................
.วันหมดอายุ..
ทุกข์ เพ่ือให้อ

......................

......................

......................

......................

......................

.....................

.....................

.....................
าคําร้องเรียน
ริตอาจต้องรบั

ณา 

  

  (ลง
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น / ร้องทกุข์

 องคก์

วันที่............
..... 

 

......................
ขต.................
. อาชีพ..........
..................... 
.....................
งค์การบริหาร

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
 / ร้องทุกข์ ข
บผิดตามกฎห

ขอแสดง

ช่ือ)...............
(............
     ผู้ร้อ

   (ทางโทรศัพ

การบริหารส่ว

...เดือน..........

.อยู่บ้านเลขที่

......................

......................
 ออกโดย.......
.....................
รส่วนตําบลวัง

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
.....................
......................
.....................

 ข้างต้นเป็นจริ
มายได้ 

งความนับถือ 
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.....................
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พท์) 

นตําบลวังตะ

.....................

.....................
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......................
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งตะกู พิจารณ
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.....................

.....................

.....................

.....................
......................
......................
......................
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.....................
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.....................

ณาดําเนินการช

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
.....................
.....................
.....................
น้าที่ได้แจ้งให

............... 

............. 
............... 
............... 
.............. 

ช่วยเหลือ

...............

...............

...............

...............

...............

............... 

............. 

............... 
ห้ข้าพเจ้า
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๗. มาตรฐานงานการรบัและตอบข้อร้องเรียน 
  เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันทีแม้จะเป็นเรือ่งที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอ่ืน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและไม่ทําให้ผูร้้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากน้ันแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันทาํการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 
โทรศัพท์ทั้งน้ีหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความสําคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นอันดับแรกโดยเร่ง 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก 
 
๘. ระบบติดตามและประเมินผล  
  งานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจะติดตามผลการนําข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์น้ัน ไปปรับปรุง คุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะๆ หาก
เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานจะ ประชุมหารือร่วมกันหรือนาเรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณาในการประชุมต่อไป 
 
9. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 เพ่ือประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลเรื่อง 
ร้องเรียนของประชาชนอย่ามีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู รวมท้ัง ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างประชาชนในพ้ืนที่และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

จัดทาํโดย 
 งานกฎหมายและคด ี

 สํานกัปลดัองค์การบรหิารสว่นตาํบล 
 องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 


