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ค าน า 
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรอ้งเรียนของเทศบาลต าบลพระบาทวังตวงฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กร ทั้งนี้ การด าเนินการเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อ

ยุติให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ร้อง จ าเป็นจะต้องมีขั้นตอน 

กระบวนการ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เอกสารฉบับนี้เกิดจากการ

รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมี

แบบฟอร์มพรอ้มกรณีตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร

การด าเนินการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่

ผูร้ับผิดชอบหรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลพระบาทวัง

ตวงให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพต่อไป 

        

       

งานนิติการ  ส านักปลัด 

เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 
๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 การร้องเรียนของประชาชนถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานต่างๆของรัฐทราบว่า การบริหาร

การท างานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้

ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน อาทิ มีการรับฟังความ

คิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการท างานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง

รัฐบาลในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการให้บริการประชาชนที่ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง                

มีประสิทธิภาพ ปลอดการทุจริต อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมถึงสั่ง

การให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนดังกล่าว เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็ง ขององค์กรชุมชนและเครือข่าย 

ทั้งนี ้การด าเนนิงานของเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง จะมุ่งเน้นให้องค์กรชุมชนและเครือข่าย ร่วมกับ

หน่วยงาน/ภาคี เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะ 

การบริหารจัดการงานพัฒนาในชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการพัฒนาต่างๆภายใต้ความร่วมมือจาก

หนว่ยงานภาครัฐ และความรว่มมอืจากประชาชน ซึ่งกระบวนการท างานของเทศบาลต าบลพระบาทวัง

ตวงดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนไม่ทั่วถึง เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

น าไปสู่เรื่องร้องเรียนได้ ดังนั้น เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียน รวมทั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้กับ

ผูป้ฏิบัติงานที่มีสว่นเกี่ยวข้องได้มแีนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และสอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๒ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลพระบาทวังตวงใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนนิการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

๓. ขอบเขต 

 คู่มอืการด าเนินการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ

จัดการเรื่องรอ้งเรียน ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียน 

๔.ความหมายของเรื่องร้องเรียน 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (๒๕๕๔) ได้ให้ความหมายของการรอ้งเรียน ไว้วา่ 

 ๑) ร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว 
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๒) ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ได้แบ่งแยกการพิจารณาความหมายของค าว่า “เรื่องราวร้องทุกข์/รอ้งเรียน” ไว้ ๒ ประการ คือ 

 ๑) เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ขา้ราชการ หมายถึง เรื่องราวที่ขา้ราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียน 

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรอืปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 

 ๒) เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ของประชาชน หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้

ได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่นหรือสาธารณชนได้รับ

ความเสียหายและยังรวมถึงข้อขัดแย้งระหว่างประชาชน กับประชาชนอีกด้วย 

สรุป การร้องเรียน หมายถึง การที่ประชาชนบอกเล่าเรื่องราว หน่วยงาน เพื่อขอให้ด าเนินการ

แก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือ หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของ

หนว่ยงาน การได้รับความเดือดร้อน หรอืความไม่เป็นธรรม 

๕. ลักษณะของเรื่องร้องเรียน  

ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้จ าแนกลักษณะของเรื่องรอ้งเรียน ใน ๓ ลักษณะ คอื 

 ๑) เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีการร้องเรียน

กล่าวโทษที่ขาดข้อมูลหลักฐาน ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แต่ถ้าเป็นการร้อง เรียนใน

ประเด็นเกี่ยวข้องกับส่วนรวมจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ต่อไป ซึ่งกรณีนี้สามารถยุติเรื่องได้ทันที 

 ๒) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ศูนย์ด ารงธรรมจะด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป

ด าเนินการ โดยพิจารณาส่งตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่อง และจะตอบให้ผู้ทราบไว้ในช้ันหนึ่งก่อน 

ซึ่งเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแล้วจะแจ้งให้ศูนย์ด ารงธรรมและผู้ร้องเรียนทราบ หรือบางกรณี

ปัญหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง ซึ่งระยะเวลาการพิจารณาด าเนินการ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขั้นตอนการด าเนินการให้การช่วยเหลือของแต่ละกรณี 

ปัญหาในกรณีเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไป หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ศูนย์ด ารงธรรมจะมีหนังสอืเตือนขอทราบผลไปอีกครั้งหนึ่ง 

 ๓) เรื่องร้องเรียนส าคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวม หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

หลายหน่วยงาน เป็นประเด็นข้อร้องเรียนทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีข้อเท็จจริงและ

รายละเอียดตามค าร้องยังไม่ชัดแจ้งหรือไม่แน่นอน หรือบางกรณีศูนย์ด ารงธรรมอาจต้องให้เจ้าหน้าที่

เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป โดยแจ้งให้ผู้

ร้องเรียนทราบไว้ช้ันหนึ่งก่อน เมื่อหน่วยงานได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้ามาแล้ว จึง

จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป หรือหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่รายงานผลให้ทราบภายฝน

ระยะเวลาที่ก าหนด ศูนย์ด ารงธรรมจะแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ในส่วน 
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ของเทศบาลต าบลพระบาทวังตวงได้มีการจ าแนกลักษณะเรื่องร้องเรียนจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ได้ดังนี ้

  ๑) ร้องเรียนหนว่ยงาน เชน่ กระบวนการท างาน การให้บริการ ฯลฯ 

  ๒) ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เช่น ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม การให้ข้อมูล 

ข่าวสาร ที่ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง  ฯลฯ 

  ๓) ร้องเรียนการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใส เช่น การเบิกจ่ายและใช้จ่าย งบประมาณ 

ฯลฯ 

  ๔) ร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือ เช่น ขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัย ขอความ

อนุเคราะห ์งบประมาณ ฯลฯ 

  ๕)เรื่องร้องเรียนอื่นๆ เชน่ ขอข้อมูลเอกสาร/หลักฐานตา่งๆ บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ 

๖. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๖.๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การด าเนินการเรื่องร้องเรียน

จ าเป็นต้องพิจารณาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วย 

มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้โดยค านึงถึง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน

ของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน  

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรอืการคลังของประเทศ 

  (๒) การเปิดเผยจะก่อให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การ

ตรวจสอบ หรอืการรูแ้หลง่ที่มาของขอ้มูลข่าวสารหรอืไม่ก็ตาม 

  (๓) ความเห็นหรอืค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด 

แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท า

ความเห็นหรอืค าแนะน าภายใน ดังกล่าว 

  (๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง บุคคล

ใด 

  (๕) รายงานการแพทย์ หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ า

สิทธิสว่นบุคคลโดยไม่สมควร 

  (๖) ข้อมูลขา่วสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มี

ผูใ้ห้โดยไม่ประสงค์ใหท้างราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 



-๔- 

  (๗) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่า ที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสาร

ประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ 

โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น

โดยปราศจากความยินยอม เป็นหนังสือของเจ้าของขอ้มูลที่ใหไ้ว้ลว่งหนา้หรอืในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็น

การเปิดเผย ดังตอ่ไปนี้ 

   (๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่

ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูล 

ข่าวสารสว่นบุคคลนั้น  

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือส ามะโน

ต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ตอ้งรักษาข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยตอ่ไปยังผูอ้ื่น 

(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้

ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารสว่นบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

(๕) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย การสบืสวน การสอบสวน หรอืการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

(๖) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ

ของบุคคลต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะ

ขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

(๗) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 ๖.๒ การก าหนดช้ันความลับ การพิจารณาในการก าหนดช้ันความลับและคุ้มครองบุคคลที่

เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ

การส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน อาจจะได้รับความ

เดือดร้อน เช่น เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ในเบือ้งตน้ให้ถือว่าเป็นความลับทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้

มีอทิธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้องเรียน หากไม่ปกปิด ชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียนด้วย 

 -กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้อง จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้อง เนื่องจากเรื่องยัง

ไม่ได้ผา่นกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้ง กล่าวหาให้ได้รับความเสียหาย

ได้ 



-๕- 

 -เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

 -กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงาน

ต้องไม่เปิดเผยชื่อผูร้้องเรียน เนื่องจากผู้รอ้งเรียนอาจจะได้รับความเดือดรอ้นตามเหตุแห่งการร้องเรียน

นั้นๆ 

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน  

 ๑. ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียน เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งจาก

บุคคล/หน่วยงาน  ผูป้ฏิบัติงานซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นเจา้หนา้ที่รับเรื่อง ต้องด าเนินการตาม

ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ในแต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียด

วิธีการด าเนินการส าคัญ ดังนี้ 

    ๑.๑ การยื่นและเสนอเรื่องร้องเรียน  ผู้ยื่นร้องเรียนอาจเป็นในนามบุคคล เครือข่าย องค์กร 

คณะบุคคลก็ได้ โดยการยื่นเรื่องรอ้งเรียนอาจมีใน ๒ รูปแบบ ดังนี ้

  ๑) ร้องเรียนเป็นหนังสือ เป็นกรณีที่ใช้กับการร้องเรียนทั่วไปในทุกเรื่องที่ผู้ร้องเรียน

ต้องการแก้ไขปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งการร้องเรียนโดยวิธีนี้ ผู้ร้องเรียนต้องท าเป็น

หนังสือ/เอกสาร เล่าถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ต้องการร้องเรียนให้ชัดเจนมากที่สุด แจ้ง

ชื่อ และที่อยู่ให้ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน หากมี

เอกสารหรอืหลักฐานควรแนบมาพรอ้มกันด้วย 

  ๒) ร้องเรียนด้วยวาจา กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้มีการจัดท าหนังสือ/เอกสาร ให้นาย

ทะเบียนบันทึกรายการเรื่องร้องเรียน โดยอธิบายถึงเหตุที่ต้องการร้องเรียน ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องที่

ร้องเรียน และสิ่งที่ต้องการให้ด าเนินการ ส่วนช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียน นั้น นอกจากการส่งเรื่อง

ร้องเรียนโดยตรงมายังเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง ปัจจุบันผู้ร้องเรียนยังสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไป

ยังหนว่ยงานอื่น เช่น ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ส.ต.ง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ

สื่อมวลชน เป็นต้น 

    ๑.๒ การรับและส่งเรื่องร้องเรียน เมื่อผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนแล้ว นายทะเบียน

จะต้องออกใบรับเรื่องร้องเรียน หรือออกหนังสือตอบรับภายในไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

หลังจากนายทะเบียนได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะต้องเสนอเรื่องให้ผู้อ านวยการกองเพื่อเสนอต่อ

ปลัดเทศบาลไปถึงนายกเทศมนตรี ภายในไม่เกิน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อพิจารณา

วินิจฉัยสั่งการ โดยอาจมอบหมายให้มีการตรวจสอบหาข้อมูล/ข้อเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนว

ทางการด าเนินการ/แก้ไข หรอือาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิ และเสนอแนวทางแก้ไข  



-๖- 

ก่อนเสนอเรื่องต่อเจ้าหน้าที่อาจมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น โดยสามารถน าบทเรียนการ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนมาประยุกต์ใช้ 

    ๑.๓ การด าเนินการเรื่องร้องเรียน เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้มีการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องด าเนินการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือค้นหาข้อมูลต่างๆ สรุป

เรื่องร้องเรียน และด าเนินการแก้ไขปัญหา (สามารถน าบทเรียน การตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง ตาม

ข้อ ๒.๒ มาประยุกต์ใช)้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันที่ส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ได้รับเรื่อง หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จอีก จะขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๗ วันท าการ และหาก

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จอีก จะต้องท าหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ

ต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างการด าเนินการ หากผู้ร้องเรียนต้องการถอนเรื่องร้องเรียน ต้องท าเป็นหนังสือ

และให้นายทะเบียนจัดท าหนังสอืถอนเรื่อง 

    ๑.๔ การรายงานผล/สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องจัดท า

รายงานผล การด าเนินการผ่านผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันจนถึงผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงร่างหนังสือ

ตอบผู้ร้องเรียนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม ทั้งนี้ สามารถน าบทเรียน เทคนิคในการตอบหนังสือ

ร้องเรียน ข้อ ๒.๓ มาเป็นแนวในการตอบหนังสือในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการ

รวบรวมจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ และจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน รวมถึงจัดท าสรุปผลการ

ด าเนนิการเรื่องรอ้งเรียนภาพรวมรายงานต่อผูอ้ านวยการทราบตามที่ก าหนด 

 ๒. แนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียน จากการด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล

พระบาทวังตวงในชว่งที่ผา่นมามีบทเรียนและข้อค้นพบ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการตอ่ไป ดังนี้ 

    ๒.๑ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน ด าเนนิการดังนี้ 

  ๑) ควรศึกษาท าความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน และด าเนินการตาม

ขั้นตอนที่ก าหนด 

  ๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยการอ่านและท าความเข้าใจ ตรวจสอบข้อมูล รวมทั้ง

เอกสาร ประกอบการรอ้งเรียนโดยละเอียด 

  ๓) สรุปประเด็นโดยย่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หากเรื่องร้องเรียนมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับกฎหมาย ควรระบุตัวบทกฎหมายเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

  ๔) พิจารณาช้ันความลับ ก่อนแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้อคุ้มครองความ

ปลอดภัยของผู้รอ้งเรียนและพยานที่เกี่ยวข้อง และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น 

  ๕) กรณีการรอ้งเรียน ซึ่งเป็นการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด ควรปกปิดชื่อและที่

อยู่ของผู้รอ้งเรียนก่อนส าเนาค าร้อง หรือหากเป็นการกล่าวหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อผู้ร้องเรียนเป็นอย่าง

มาก ไม่ควรส่งส าเนาค าร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีการ คัดย่อค าร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่ง

ให้และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น เนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้รอ้งเรียน 



-๗- 

  ๖) เมื่ออ่านค าร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่า เรื่องที่ร้องเรียนน่าเชื่อถือเพียงใด หากผู้

ร้องเรียนแจง้หมายเลขโทรศัพท์มาด้วย ควรต้องโทรกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อยืนยันว่า

ผูร้้องเรียนได้ร้องเรียนจริง เพราะบางครั้งมีการแอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้องเรียน โดยวิธีการสอบถามว่า 

“ท่านเป็นผู้สง่เรื่องรอ้งเรียนมาจรงิหรอืไม่” และ “ไม่ควรบอกเรื่องหรอืประเด็นการรอ้งก่อน” 

  ๗) ส่งเรื่องไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นการร้องเรียน เพื่อให้จัดท าข้อมูล 

ข้อเท็จจริง เอกสารตา่งๆ เท่าที่ผู้รอ้งเรียนจะสามารถขอได้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๐ 

    ๒.๒ การตรวจสอบหาข้อมูล/ข้อเท็จจริง ควรด าเนินการดังนี้ 

  ๑) พิจารณาผูร้้องเรียนว่ามีลักษณะแบบใด เช่น นักวิชาการชาวบ้าน ผู้เดือดร้อน แกน

น าเครือขา่ย ผูม้ีสว่นได้เสีย ผูร้้องเรียนแทน/ผูท้ี่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

  ๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยการอ่านและท าความเข้าใจประเด็นการร้องเรียน 

ตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งเอกสารประกอบการรอ้งเรียนโดยละเอียด ว่าผูร้้องเรียนต้องการอะไร 

  ๓) การค้นหาข้อเท็จจริงจากเอกสารต่าง ๆ เช่น  เอกสารโครงการบันทึกการประชุม 

เอกสารการเงนิ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องร้องเรียนเดิม เป็นต้น 

  ๔) หารือผู้เกี่ยวข้อง โดยอาจจัดเป็นวงประชุม หากเป็นเรื่องที่ไม่สามารถตัดสินใจได้

ด้วยตนเอง ต้องมีการหารือและจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ค าตอบและข้อยุติของเรื่องร้องเรียน

นั้น 

  ๕) ลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบในการตอบเรื่อง

ร้องเรียน ซึ่งในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง จะต้องมีการจัดท ารายงานสรุป ถ่ายภาพประกอบ

และเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง รวมทั้งถ้าหากว่ามีการท างานที่เป็นไปตามที่ร้องเรียนหรือ

ตรงกันข้ามกับที่ร้องเรียน หรือมีการยืนยันว่าได้พูดคุยหารือร่วมกันจนได้ข้อยุติ/เข้าใจถูกต้อง ตรงกัน

แล้ว ควรจะต้องให้มกีารบันทึกเนือ้หาและลายมอืชื่อเป็นหลักฐาน 

    ๒.๓ การตอบหนังสือร้องเรียน มีเทคนิคดังนี้ พึงระลึกเสมอว่าเป็นการตอบในนาม สถาบัน/

องค์กร ไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นลักษณะการพูดข้อติดขัด จากส่วนงานอื่นภายในองค์กรหรือระเบียบ 

ข้อบังคับขององค์กร กล่าวโทษบุคคล/ส่วนงานอื่นในองค์กร ยิ่งจะท าให้เกิดผลเสียมากขึ้น ควร

วิเคราะหป์ระเด็นเรื่องรอ้งเรียนให้ชัดเจน และตอบให้ตรงประเด็น ไม่ควรขยายความมากจนเกินไปหรือ

เปิดประเด็นใหม่ แต่อาจให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการวางหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเรื่องนั้นว่าเป็นเพราะ

อะไร เชน่ งบประมาณ สถาบันเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายขาด แต่ท าไมกลุ่มน าไปใช้ ทั้งให้เปล่าและแบบ

คืนเป็นทุนหมุนเวียน ก็ควรชี้แจงไปว่า งบประมาณจากเทศบาลฯสนับสนุนไปที่ชุมชนแบบให้เปล่าตาม

ที่มาของงบประมาณ แต่เนื่องจากมีผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยจ านวนมากกว่างบที่ได้รับ จากการ

ประชุมสมาชิกในชุมชนจงึเห็นรว่มกันว่า ควรใหเ้ปล่าเฉพาะผูท้ี่ไม่สามารถคืนทุนได้ เชน่ ผูป้่วย ผูพ้ิการ 



-๘- 

ที่ท างานไม่ได้ แต่กรณีคนจนที่ยังประกอบอาชีพได้ ให้มีการคืนทุนตามที่สามารถจ่ายได้ เพื่อหมุนเวียน

ให้ผู้เดือดร้อนรายอื่นที่ส ารวจไว้แล้วน าไปซ่อมแซมบ้านต่อ ระมัดระวังในการให้ข้อมูลซึ่งไม่เกี่ยวข้อง 

เพราะอาจน าไปสู่การเปิดประเด็นใหม่/ขยายผลการร้องเรียนในประเด็นอื่นได้ ไม่ควรแนบเอกสาร

ประกอบโดยไม่จ าเป็น กรณีที่มีการร้องขอเอกสาร ขอให้พิจารณาเอกสารอย่างรอบคอบ และควร

เสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาก่อนส่งเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารซึ่งอาจมีผลกระทบหรือก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อบุคคล/องค์กรอื่น ควรเสนอเรื่องให้คณะท างาน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารพจิารณา 

    ๒.๔ ระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียน  ผู้รับผิดชอบตอบข้อร้องเรียนจะต้องเร่งด าเนินการ

ให้ทันภายในเวลาที่ก าหนดตามระเบียบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งถ้าหากพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมี

ความซับซ้อน ต้องไปหาเอกสารหลักฐานเพิ่มค่อนข้างมากหรือตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ขอให้

ตอบไปเบือ้งตน้ก่อนว่าได้รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการโดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เมื่อ

ได้ผลสอบเรียบร้อยแลว้จะรายงานให้ทราบต่อไป 

    ๒.๕ การน าประเด็น/บทเรียนจากเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นไปสู่การปรับปรุง กระบวนการ

ท างานให้รุดกุมขึ้น เอกสารเผยแพร่อาจท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน การแลกเปลี่ยนบทเรียนที่

เกิดขึ้นกับเครือขา่ยชุมชน ฯลฯ 

 ๓. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเรื่องร้องเรียน จากกรณีเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่เข้ามาที่

เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง ในช่วงที่ผ่านมาสามารถน ามาใช้เป็นบทเรียน/ความรู้ที่ได้จาการจัดการ

เรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาปรับใช้เป็นแนวทางในการท างาน เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องร้องเรียนจากการ

ปฏิบัติงาน มีแนวทางการปฏิบัติงาน ข้อควรปฏิบัติและข้อพึงระวังในการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสรุป

ได้ดังนี ้

    ๓.๑ การปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่ 

  ๑) ควรมีการบันทึกข้อมูลการท างาน/การปฏิบัติงาน รายงานการประชุม อย่างถูกต้อง 

สม่ าเสมอ และเป็นระบบ บันทึกภาพระหว่างการปฏิบัติงานที่เห็นภาพผู้เข้าร่วมประชุม มีกระดาษฟลิป

ชาร์ทสรุป มีมติสาระส าคัญการประชุม มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน การสรุปผล การ

ด าเนนิงานรายโครงการ/รายกิจกรรม และเสนอแผนการด าเนินการต่อผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จัดเก็บ

หลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน เช่น การส่งมอบงานและต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน 

ประกอบด้วยข้อมูลรายงาน ภาพถ่าย/ไฟล์ข้อมูล เป็นต้น 

  ๒) ควรวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/ข้อติดขัดในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจน าไปสู่เรื่อง

ร้องเรียนได้โดยพิจารณาจากค าบอกเล่า หรือการให้ข้อสังเกตจากผู้น า/ชาวบ้านในพื้นที่/ขบวนองค์กร

ชุมชน/เครือขา่ย บรรยากาศการถกเถียงในที่ประชุม ความขัดแย้งระหว่างตัวบุคคล/ผู้น า พิจารณาจาก

การประสานงานและติดตามการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่อาจเป็นการให้ข้อมู ลหรือ

สะท้อนให้เห็นวา่อาจมเีรื่องที่ไม่ถูกต้อง 



-๙- 

    ๓.๒ ข้อควรปฏิบัติของเจา้หนา้ที่ 

  ๑) กรณีมีการรอ้งเรียนระหว่างชาวบ้าน 

 -เจ้าหนา้ที่ตอ้งมีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนในเจตนารมณ์ของแต่ละโครงการและภารกิจของ

สถาบัน เช่น หลักการเรื่องสวัสดิการ เป็นต้น เพื่อสามารถสื่อสาร ชี้แจงท าความเข้าใจที่ถูกต้องในบาง

ประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีการรอ้งเรียนได้ มีคูม่อืและใช้เนื้อหาตามคู่มอืที่เป็นปัจจุบันในการท างาน 

 -กรณีเจ้าหนา้ที่ลงพืน้ที่เพื่อสบืหาข้อมูล/ข้อเท็จจริง ไม่ควรลงร่วมกับบุคคลซึ่งมีความอ่อนไหว 

หรอืมีสว่นได้เสียหรอืเป็นคู่ขัดแย้ง และควรอาศัยอาวุโสที่ทั้งสองฝา่ยยอมรับ มีประสบการณใ์นพืน้ที่ 

 -การลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง ควรมีการบันทึกข้อมูลจากการพูดคุยหรือลงพื้นที่เก็บ รวบรวม 

เอกสารประกอบ และจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารส่วนงาน เช่น หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกอง

จนถึงปลัดเทศบาลทราบทุกครั้ง 

 -หัวหน้าส่วนราชการควรมีระบบในการติดตามความคืบหน้าและผลการด าเนินการ เรื่อง

ร้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ ป้องกันมิให้เกิดการขยายผล จนกว่าเรื่องร้องเรียนจะยุติ 

  ๒) การด าเนินการเพื่อบริหารงบประมาณ ควรมีหลักฐาน มติ/ข้อตกลงร่วมในการ

ปฏิบัติร่วมกัน จากการพูดคุยหรือหารือกันในเรื่องนั้นๆ เช่น รายงานการประชุม/มติการประชุมซึ่งมี

รายชื่อและลายเซ็นผู้เข้าร่วมทุกคน 

  ๓) หา้มเซ็นชื่อแทนกันหรอืใช้เอกสารปลอม ในการอนุมัติซึ่งมีเรื่องของงบประมาณเข้า

มาเกี่ยวข้อง ควรมีทั้งลายเซ็นและส าเนาบัตรประชาชนของผูม้ีสว่นได้เสียหรอืผู้เข้าร่วมแนบด้วยทุกครั้ง 

  ๔) การอธิบาย/ความเข้าใจกับชาวบ้าน ผู้มาปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจและอธิบาย

กระบวนการท างานต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น การติดตามเอกสาร ซึ่งต้องอธิบายว่า จะน าเอกสาร

ดังกล่าวไปท าอะไร/ใช้อย่างไร/จะเกิดผลอย่างไร 

    ๓.๓ ข้อพึงระวัง/การด าเนินการที่อาจน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องร้องเรียน และส่งผล

ต่อบทบาท/สถานะของเจา้หนา้ที่ 

  ๑) การวางบทบาท ท่าที หรือการวางตัวให้มีความเหมาะสม เช่น การสร้าง

ความสัมพันธ์กับผูน้ า/คน ในชุมชน ฯลฯ ต้องระมัดระวังเรื่องความเอนเอียงต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และควร

ตระหนักต่อการประพฤติปฏิบัติหรือการให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่

ซึ่งมีต่อชาวบ้าน (ตามประมวลจริยธรรมเจ้าหนา้ที่) 

  ๒) เอกสารเสนอโครงการและงบประมาณจะต้องเป็นโครงการที่มาจากชุมชน มี

ลายเซ็นประธาน/ผู้ประสานงานกลุ่มลงช่ือผู้เสนอโครงการ ห้ามเสนอเฉพาะงานเป็น Power Point แต่ไม่

มเีอกสาร เสนอโครงการที่ผู้แทนองค์กรเซ็นชื่อ 
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  ๓) หากมีมติให้ปรับแก้ไขโครงการจากคณะท างานกลั่นกรอ ง ต้องแจ้งให้ผู้

ประสานงานองค์กรทราบหรือเซ็นใหม่ ไม่ควรปรับแก้โครงการแทนชุมชนโดยที่เจ้าของโครงการไม่

ทราบเรื่อง 

  ๔) กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการซึ่งเสนอของบประมาณและรับการสนับสนุน 

โดยพิจารณาผา่นข้อมูลโครงการเพียงบางส่วน แตอ่นุมัตโิครงการที่เสนอขออนุมัตทิั้งหมด  

  ๕) ในการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) จะต้องอ่าน/ท าความเข้าใจ ข้อความ 

เป้าหมาย บทบาท แต่ละส่วน เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับจังหวัดอ าเภอ 

หนว่ยงานอื่น และมีการจัดเก็บรายละเอียด โครงการ/ข้อมูล/เอกสารต่าง ๆ ของต าบลไว้ที่จังหวัด โดย

ไม่มกีารคนืข้อมูลกลับไปยังพืน้ที่ต าบล อาจท าให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ 

ช่องทางการร้องเรียน   

 ๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักปลัด  

 ๒. ร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไชต์เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง

https://www.prabatwangtuang.go.th/ 

 ๓. ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลพระบาทวังตวง 

 ๔. ไปรษณีย์ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ส่งตามที่อยู่ ส านักงานเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 
เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๕ ต าบลพระบาทวังตวง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ๕๒๑๘๐ (โทร. ๐๕๔-๒๐๙๕๐๙) 
 ๕. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข  ๐๕๔-๒๐๙๕๐๙ 

 ๖. ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  Phabat55@hotmail.com 

 ๗. ร้องเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ https://www.facebook.com/Prabatwangtuang.go.th/  

ค าจ ากัดความผู้รับบริการ 

1. ค าร้องเรียน หมายถึง ค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียน/   ร้องทุกข์ หรือระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ ตอบสนอง หรือมี

รายละเอียดอย่างชัดเจน หรือมีนัยส าคัญที่เชื่อถือได้การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่อง

ร้องเรียน/รอ้งทุกข์ที่ได้รับ ผา่นทาง หมายถึงผูท้ี่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

2. ผู้รับบริการประกอบด้วย  

2.1 หนว่ยงานรัฐ*/เจา้หนา้ ที่ของหนว่ยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 

1) หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ 

องค์การมหาชน หนว่งงานในก ากับของรัฐและหนว่ยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
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2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวและผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทอื่น ไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่ง

ได้รับ แต่งตั่งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

2.2 บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยของรัฐ ได้แก่ 

 -ผูใ้ห้บริการตลาดกลางทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 -ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

 -ผูค้้ากับหนว่ยงานของรัฐ 

 -ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง ผู้

ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการ 

เชน่ประชาชนใน ชุมชน/หมู่บ้านเขตเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

3. การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อ

ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องเรียนขอข้อมูล ผู้ร้องเรียนหมายถึง 

ประชาชนทั่วไป /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/

การชมเชย/การร้องขอข้อมูลช่องทางการับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่อง

ร้องเรียนเชน่ ติดตอ่ด้วยตนเอง ร้องเรียนทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book 

4. เจ้าหน้าที่หมายถงึ เจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบจัดการขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน 

5. ข้อร้องเรียนหมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ   

    5.1 ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทางการ

ร้องเรียนต่างๆมาเพื่อทราบ หรอืพิจารณาด าเนนิการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่การจัดการ 

    5.2 เรื่องรอ้งเรียน หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียน

ที่ได้รับใหไ้ด้รับการ แก้ไข หรอืบรรเทาความเดือนร้อนจากการด าเนินงาน  
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แผนผังกระบวนการจดัการเร่ืองรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุติ                                        ไมยุ่ติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ร้องเรียนด้วยตัวเอง/จดหมาย 

2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
05๔-๐๑๙๗๙๖ 

3. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

 

4. ร้องเรียนทาง Facebook 
เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

 

ร้องเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
      เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

(15วัน) 

ยุติเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

๕. ร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Phabat55@hotmail.com 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การแต่งตั้งผู้รับจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน 

1. จัดตัง้ศูนย์ / จุดรับข้อรอ้งเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 

3. แจ้งผูร้ับผิดชอบตามค าสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานงาน   

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่างๆ 

 ด าเนนิการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหนว่ยงานจาก

ช่องทางตา่งๆ โดยมีขอ้ปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง 

ความถี่ในการ

ตรวจสอบ

ช่องทาง 

 

ระยะเวลา

ด าเนินการรับข้อ

ร้องเรยีน / ร้อง

ทุกข์ เพื่อประสาน

หาทางแก้ไข

ปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย 
ทุกครั้งที่มกีาร

ร้องเรียน 
ภายใน 1 วันท าการ 

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

https://www.prabatwangtuang.go.th/ 
ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
ทุกครั้งที่มกีาร

ร้องเรียน 
ภายใน 1 วันท าการ 

 

ร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Phabat55@hotmail.com 
ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 

 

ร้องเรียนทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ 

เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 
ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 

 

การบันทกึข้อร้องเรยีน 

- กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อรอ้งเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ ตดิต่อ เรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ      

- ทุกช่องทางที่มกีารรอ้งเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ

ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 

mailto:Phabat55@hotmail.com


-1๓- 

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรยีน/ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์

ทราบ 

 -กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหนว่ยงานผูค้รอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ขอ้มูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

-ข้อร้องเรียน / ร้องทุก ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของหน่วยงาน เช่น 

ไฟฟ้า สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดท าบันทึก

ข้อความเสนอไป ยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง

หนว่งงานที่เกี่ยวข้อง 

 -ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง ให้

ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการ

แก้ปัญหาต่อไป 

 -ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่ 

โปร่งใสในการจัด๙อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไป

ยังหนว่ยงานที่รับผดิชอบ เพื่อด าเนนิการตรวจสอบและแจ้งผูร้้องเรียนทราบ ต่อไป 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีน  

 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน 5 วันท าการ เพื่อเจ้าหน้าที่

ศูนย์ฯ จะได้แจง้ให้ผู้รอ้งเรียนทราบ ต่อไป 

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

 -ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 

 -ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดการ 

ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 

องค์กร ต่อไป 

มาตรฐานงาน  

 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดกรณีได้รับ

เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง ด าเนินการ 

ตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้อง

ทุกข์ใหแ้ล้ว เสร็จภายใน 15 วันท าการ 

แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / รอ้งทุกข์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 
 



 

 

 

แบบร้องทุกข-์ร้องเรียน 

(กรณีพบการทุจริต) 
 

เขียนที่............................................... 

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

เรื่อง.................................................................................................... 

เรียน นายกเทศมนตรตี าบลพระบาทวังตวง 
 

ด้วยข้าพเจ้า................................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................................................... 

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

ขอร้องเรียนการพบเห็นการกระท าที่น่าจะเป็นการทุจริต ซึ่งขอใหร้ายละเอียดดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันหรือแก้ไข

มิให้เกิดการกระท าที่ไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดแก่การบริหารจัดการ

ของเทศบาลต าบลพระบาทวังตวงได้ 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

    (ลงช่ือ)............................................................. 

         (.............................................................) 

หมายเหตุ : การให้ขอ้มูลรายละเอียดที่ครบถ้วน จะเป็นประโยชน์ตอ่การสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อ

จัดการเรื่องร้องเรียนของท่านได้ตามความประสงค์ 


