
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

“เรื่องร้องเรียน” 

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนท่ัวไป ร้องเรียนการทุจริต  
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การปฏิบตัิงาน 
“ เร่ืองร้องเรียน ” 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ ำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

1. หลักการและเหตุผล  
คู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับน้ี จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำร

ข้อร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  รวดเร็ว
และทันต่อสถำนกำรณ์ โดยประชำชนได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรมกับคู่กรณีทุก
ฝ่ำย  

2. ขอบเขต 
กำรประสำนงำนรับเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงำนภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว 

เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ติดตำมประเมินผล และรวบรวมเสนอ
ผู้บริหำร  

3. ค าจ ากัดความ  
เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ประเด็นปัญหำต่ำงๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ 

เน่ืองจำกไม่ได้รับกำรบริกำรตำมสิทธิที่ก ำหนด ผู้รับบริกำรไม่ได้รับควำมสะดวกตำมสมควร ไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรม จำกกำรปฏิบัติงำน หรือได้รับควำมเสียหำย หรือควำมเดือดร้อนอันเน่ืองจำกกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว 
 
เรื่องร้องเรียน  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เรื่องร้องเรียนทั่วไป 2) เรื่องร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

4. การให้บริการ :  
4.1 ระยะเวลำกำรให้บริกำร : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ต้ังแต่เวลำ
8.30 – 14.30 น.  
4.2 ช่องทำงกำรให้บริกำร  

4.2.1 ช่องทำงโทรศัพท์ :  0 4207 6122  
4.2.2 ช่องทำงจุดบริกำรประชำชน : ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว  อ ำเภอ     

วังสะพุง  จังหวัดเลย 
4.2.3 ช่องทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : E-Mail : - 
4.2.4 ช่องทำงไปรษณีย์ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว  อ ำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  42180 
4.2.5 ช่องทำง facebook : http://www.saikhaoloei.go.th/ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
5.1 เรื่องร้องเรียนทั่วไป : ตรวจสอบข้อร้องเรียนภำยใน 15 วัน  
5.2 เรื่องร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง : ตรวจสอบข้อร้องเรียนภำยใน 15 วัน  

ทั้งน้ี หำกกำรร้องเรียนตำมข้อ 5.1 และข้อ 5.2 มีกรณีเกี่ยวข้องทำงวินัย หรือเร่ืองควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ระยะเวลำดำเนินกำรเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่ก ำหนด แล้วแต่กรณี  

5.3 เริ่มนับระยะเวลำเมื่อ : เจ้ำหน้ำที่รับเร่ืองร้องเรียนในแบบฟอร์มตำมที่ก ำหนด  
 



5.4 สิ้นสุด … 
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5.4 สิ้นสุดระยะเวลำเมื่อ : ได้มีกำรชี้แจง ให้ค ำแนะน ำ หรือระงับเรื่อง หรือยุติเรื่อง หรือกำรแจ้งผล
กำรพิจำรณำให้ผู้ร้องเรียนทรำบแล้วแต่กรณี  

6. หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
6.1  อนุมัติ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  

- นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว  
6.2  ตรวจสอบ พิจำรณำคำร้องเรียน และรำยงำนผล กำรดำเนินงำน  

- ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล / รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล /หัวหน้ำส ำนักปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล / ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง/ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ/ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  

6.3  ด ำเนินกำรรับเรื่อง แก้ไขปัญหำเบื้องต้น และส่งต่อไปยังส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง 
    - เจ้ำหน้ำที่งำนนิติกำร / เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์บริกำรประชำชน   

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
7.1 ขั้นตอนวิธีกำรรับเรื่องร้องเรียน  

7.1.1 เรื่องร้องเรียนที่เป็นลำยลักษณ์อักษรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนตำมระบบสำรบรรณ  
7.1.2 เร่ืองร้องเรียนที่ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร ให้สอบรำยละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถ
ติดต่อได้ พร้อมรำยละเอียดที่ต้องกำรร้องเรียนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือ องค์กรใด และรำยละเอียดของปัญหำที่
ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ทั้งน้ี หำกกรณีผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ำมีข้อมูลน่ำเชื่อถือเพียงใด  

ทั้งน้ี  เจ้ำหน้ำที่งำนนิติกำร / เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์บริกำรประชำชน  จะต้องสำมำรถรับเรื่อง
ได้ในทันที แม้จะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับส่วนงำนอื่น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและไม่ท ำให้ผู้ร้องเรียนเกิดควำม
ไม่พอใจ จำกน้ันแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกไม่ได้รับกำรตอบกลับ
ภำยใน 15 วันท ำกำรสำมำรถสอบถำมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 042-871-285 และส่งเร่ืองไปยังส่วนงำนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

7.2 กำรส่งต่อเรื่องร้องเรียน  
เจ้ำหน้ำที่ที่รับเร่ืองร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของ

ประเด็นที่ร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมำย และอยู่ในอ ำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำวที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ หำกเรื่องร้องเรียนน้ันเกี่ยวข้องกับส่วนงำนใดจะท ำหนังสือแจ้งส่วนงำนที่ เกี่ยวข้อง
ภำยใน 1 วันท ำกำร หลังได้รับแจ้งเพื่อให้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง จำกน้ันบันทึกเร่ืองไว้ในฐำนข้อมูล
และส ำเนำเร่ืองร้องเรียนเสนอผู้บริหำรทรำบ  

7.3 กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  
หน่วยงำนที่ได้รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน จะต้องให้ควำมส ำคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นล ำดับแรกโดย

เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหำ สำเหตุ และแนวทำงกำรแก้ไข รวมทั้งกำรป้องกันมิให้เกิดปัญหำได้อีก และ
แจ้งผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้ผู้ร้องเรียนทรำบทันทีที่ได้ข้อสรุป  หรือภำยใน 15 วันท ำกำร ยกเว้นเรื่อง
ร้องเรียน 2 กรณี ได้แก่  

 
- กรณีร้ำยแรง ... 
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- กรณีร้ำยแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอำจสร้ำงควำมเสียหำยต่อประชำชนและส่งผลกระทบในวงกว้ำง

หรือส่งผลต่อภำพลักษณ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำวต้องด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รำยงำนผลภำยใน 3 วันท ำกำร กรณีมีกำรแก้ไขปัญหำแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้รำยงำนทุกๆ 5 วัน  

- กรณีซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลำในกำรวิเครำะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเกี่ยวข้องกับ
ข้อกฎหมำยซึ่งอำจใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรเกินกว่ำ 15 วันท ำกำร ต้องแจ้งควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรให้ผู้
ร้องทรำบเป็นระยะๆ  

7.4 กำรตอบข้อร้องเรียน  
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยในเวลำที่ก ำหนด พร้อม

กับรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำวเพื่อทรำบ  
7.5 กำรรวบรวมข้อมูล  

งำนนิติกำรจะรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน ค ำชี้แจงของส่วนงำน จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกำร
ข้อร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอแต่ละส่วนงำนและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำวเพื่อทรำบ  

7.6 ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน : ส ำนักปลัด / งำนนิติกำร / หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

8. มาตรฐานงาน  
8.1 กำรรับและตอบข้อร้องเรียน  

เจ้ำหน้ำที่ของทุกหน่วยงำนจะต้องสำมำรถรับเร่ืองได้ทันที  แม้จะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงำนอื่นเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนเกิดควำมไม่พอใจ จำกน้ันแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ
ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร หำกไม่ได้รับกำรตอบกลับภำยใน 15 วันทำกำรสำมำรถสอบถำมได้ที่
หมำยเลขโทรศัพท์ข้ำงต้น ทั้งน้ี หน่วยงำนที่ได้รับแจ้งเร่ืองผู้ร้องเรียนจะต้องให้ควำมส ำคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็น
ล ำดับแรกโดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหำ สำเหตุและแนวทำงกำรแก้ไข รวมทั้งกำรป้องกันมิให้เกิดปัญหำ
ได้อีก  

9. ระบบติดตามและประเมินผล  
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง 

พร้อมรำยงำนปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำน งำนนิติกำร  ติดตำมและประเมินผล สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อร้องเรียน เสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว  เพื่อนำมำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ  และหำกเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำนจะประชุมหำรือร่วมกันหรือน ำเรียน
ผู้บริหำรในกำรประชุมต่อไป  
 



แบบฟอร์มการรับเร่ืองร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

วันท่ี ................................ เวลา ....................  
ผู้รับเร่ือง .....................................  
ข้อมูลผู้ร้องเรียน  
(เพื่อประกอบการพิจารณา โปรดให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เก่ียวข้อง อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเน่ืองมาจากการร้องเรียนน้ี)  

ชื่อ – นำมสกุล ………………………………...……………………………………………………...ที่อยู่ บ้ำนเลขที่ ….................... 
หมู่ที่…...........ซอย............................ถนน..................................ต ำบล/แขวง………………………………………………… 
อ ำเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด ............................................ 
รหัสไปรษณีย์…........................ โทรศัพท์ ......................................  

ข้อมูลสถานท่ีผู้ถูกร้องเรียน  
ต้องกำรร้องเรียน (ชื่อ – นำมสกุล) ........................................................................................................ 
หน่วยงำน ................................................ สถำนที่ตั้ง เลขที่ ................. หมู่ที่ .................... ซอย ..........     
ถนน ................................. ต ำบล/แขวง ................................... อ ำเภอ/เขต .........................................    
จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ..............................................  
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
............................................................................................................ ...................................................  
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
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