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ค าน า 
 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้เมื่อส่วนราชการได้รับค า
ร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใด
จากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องพิจารณาด าเนินการ
ให้ลุล่วงไป ซึ่งการด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ 
อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใดนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงจึงได้จัดต้ัง
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นในท้องท่ีต าบลนาท่ามใต้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และอ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน โดยได้รวบรวมแนวทางการ
ด าเนินงานและข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิ จ และเกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้อง
ประชาชน 
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1.ความหมาย 
 การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน มีความส าคัญส าหรับส่วนราชการหน่วยงาน
ต่างๆ มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราในการบริหารราชการ หรือการให้บริการของส่วนราชการนั้นผลงานจะ
เป็นส่ิงท่ีประชาชนพึงพอใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ 
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งการแสดงออกโดยผ่านกระบวนการร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะสามารถเป็นเครื่องช้ี
วัดการปฏิบัติงาน หากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดปฏิบัติงานเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนมาก ย่อมมีโอกาส
ถูกต าหนิติเตียนจากประชาชนน้อยย่อมมีโอกาสได้รับการต าหนิติเตียนจากประชาชนมาก นอกจากเรื่องร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน ข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ แล้ว 
ยังมีเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชนท่ีเกิดจากความไม่เป็นธรรมในสังคม หรือเกิดการกรณีพิพาทระหว่าง
ประชาชนด้วยกันเอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงมีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546ในกรณีท่ีส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด 
โดยมีข้อมูลสาระตามสมควรให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป  
 เพื่อให้การพิจารณาความหมายของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงแบ่งแยกพิจารณา
ความหมายของค าว่า “เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน” ไว้ 2 ประการ คือ  
 “เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนข้าราชการ” หมายถึง เรื่องราวท่ีข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียนเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติตน 
 “เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน”หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลด
เปล้ืองความทุกข์ท่ีตนได้รับ หรือเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่น หรือสาธารณชนได้รับความเสียหายและรวมถึง
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน 
 

2. หลักทั่วไปในการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ในระดับต าบลได้น าแนวทางการด าเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มา
ใช้ ซึ่งมีสาระส าคัญคือ  
 2.1 ลักษณะของเร่ืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียนข้าราชการ 
  (1) เป็นเรื่องท่ีมีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ 
  (2) ความเดือดร้อน หรือความเสียหายท่ีว่านั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละเลยต่อหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระท าการไม่ถูกต้องตามข้ันตอน หรือ
วิธีการอันเป็นสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ส าหรับการนั้น กระท าการไม่สุจริต หรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 2.2 ลักษณะของเร่ืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน 
  เป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และได้มาร้องเรียนหรือร้องขอเพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์
อักษร รวมถึงเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ท่ีส่วนราชการอื่นขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงด าเนินการ
แก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าท่ี หรือสามารถประสานให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรง ด าเนินการต่อไปได้ 
 



3. แนวทางการด าเนินงานของศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
 (1) ส่วนรับเรื่อง  ท าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ จัดท าทะเบียนรับเรื่องร้อง
ทุกข์ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
 (2) ส่วนวิเคราะห์ ติดตาม และประสานงาน ท าหน้าท่ีในการวิเคราะห์และประเมินเรื่องร้องทุกข์ 
พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่อผู้บริหารและจัดท ารายงานแจ้งผู้ร้องเรียน
ให้ทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามค าร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 (3) ส่วนปฏิบัติการในพื้นท่ี หรือหน่วยปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็ว ท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือเรื่อง
ส าคัญเร่งด่วนท้ังเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ โดยการลงปฏิบัติในพื้นท่ี และประสานกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องร่วมการปฏิบัติ  
 (4) ส่วนประชาสัมพันธ์ ท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ 
 3.2 การบริหารงานของศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วย
ผึ้ง 
  ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงในรูปของ
คณะกรรมการ มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรอง
ประธาน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการศูนย์ประกอบด้วย
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนต่างๆ  
 3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมห้วยผึ้ง 
 (1) ส่วนรับเรื่อง เมื่อส่วนรับเรื่องได้รับเรื่อง ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนทุกช่องทาง ตลอด 
24 ช่ัวโมง โดยเมื่อรับเรื่องแล้วจะด าเนินการ 
  (1.1) การรับเรื่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 075-004185 จะตอบข้อซักถาม บริการ
ข้อมูล ให้ค าปรึกษา โดยจะด าเนินการในทันที หรือหากเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ 
จะด าเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วแต่กรณี 
  (1.2) จัดท าทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ทุกเรื่องและทุกช่องทาง รวบรวมเป็น
สถิติไว้ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติทุกระยะ 
  (1.3) รวบรวมเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งให้ ส่วนวิเคราะห์ติดตามและประสานงาน 
  (1.4) สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ประชาชน ผู้น าชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
  (1.5) จัดท าทะเบียนอาสาสมัครผู้แจ้งข่าว 
  (1.6) บริหารการประชาสัมพันธ์ 
  (1.7) ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานประจ าปี 
 (2) ส่วนวิเคราะห์ติดตามและประสานงาน 
  (2.1) วิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
  (2.2) จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
  (2.3) จ าแนกเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งให้ส่วนปฏิบัติการในพื้นท่ีหรือแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา 
  (2.4) เร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานและแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องทราบ 



 (3) ส่วนปฏิบัติการในพื้นท่ี หรือหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว 
  (3.1) กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือมี
ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมหรือพลเมืองดีท่ีได้รับผลกระทบจากการช่วยเหลือสังคมส่วนปฏิบัติการมีหน้าท่ี
ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและจัดเจ้าหน้าท่ีในลักษณะเคล่ือนท่ีเร็วออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
พิจารณาหาทางแก้ไขโดยทันที 
  (3.2) รายงานผู้บังคับบัญชา 
  (3.3) ส่งเรื่องประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
 (4) ส่วนประชาสัมพันธ์ 
   ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงผ่านทางส่ือต่างๆ ให้ทุกภาคส่วนรับทราบ  
4.แนวทางการด าเนินงานของศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
 4.1 โครงสร้างของศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
ประกอบด้วย 2 งาน  
  (1) งานอ านวยความเป็นธรรมเรื่องราวร้องทุกข์ กล่าวโทษและแจ้งเบาะแสกระท าผิด
กฎหมาย 
  (2) งานอ านวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 4.2 องค์ประกอบของศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
  (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง เป็นประธาน 
  (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนต่างๆ เป็นกรรมการ  
  (3) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นเลขานุการ 
 4.3 ขั้นตอนการด าเนินงานของศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมห้วยผึ้ง 
  (1) การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
   (1.1) กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียน ด้วยวาจา 
    (1.1.1) บันทึกข้อมูลตามค าร้อง และให้ ผู้ร้องลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงลายมือช่ือ มิให้รับเรื่องทุกข์ ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
พร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในค าร้อง เว้นแต่กรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงเห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ จะรับค าร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้  
   (1.2) กรณีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะดังนี้ 
    (1.2.1) มีช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
    (1.2.2) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ร้องเรียน พร้อมข้อเท็จจริง
พฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร 
    (1.2.3) ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
    (1.2.4) มีลายมือช่ือของผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องทุกข์ร้องเรียนแทนผู้อื่น
ต้องแนบใบมอบอ านาจด้วย 
  (2) เมื่อศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ได้รับ
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบท่ีก าหนดโดยทันทีแล้วเสนอเรื่องให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาส่ังการโดยทันที 



  (3) ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่องแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ผู้ร้องทราบภายใน 7 
วัน ท าการ นับแต่วันได้รับเรื่อง โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อาจเชิญผู้ร้องมาลงลายมือช่ือรับทราบหรือ
ส่งเป็นหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
  (4) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงวินิจฉัยว่าเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ท่ี
ได้รับ เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานอื่น หรือเป็นเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายก าหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการ
ไว้เป็นการเฉพาะ ถ้าเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้พิจารณามอบหมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังขึ้น ไปด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหากเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานอื่น ให้
จัดส่งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนนั้น ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นด าเนินการต่อไปตามอ านาจ
หน้าท่ีของหน่วยงานนั้น และแจ้งผู้ร้องทราบด้วย หรือหากเป็นเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายก าหนดรายละเอียด 
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ก็ให้แจ้งผู้ร้องทราบถึงแนวทางการด าเนินการ
ตามท่ีระเบียบกฎหมายนั้นๆ ก าหนดไว้  
  4.4 วิธีด าเนินการ 
   (1) การพิจารณารับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน 
    (1.1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจใช้ดุลยพินิจส่ังการด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้พิจารณาว่า เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนท่ีได้รับ เป็นเรื่องท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรืออยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานอื่น หรือเป็นเรื่องท่ีมี
ระเบียบกฎหมายก าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งควรจะด าเนินการต่อเรื่องนั้นอย่างไร 
    (1.2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วย ผ้ึงอาจส่งเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียนท่ีได้รับ ให้คณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ัง 
ท าหน้าท่ีตาม (1.1) ก็ได้ ถ้าเห็นว่าจ าเป็นหรือจะเกิดประโยชน์ 
    (1.3) แนวทางท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาไม่รับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ได้แก่  
     (1.3.1) เป็นเรื่องท่ีไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้อง หรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้อง
ไม่ได้ 
     (1.3.2) เป็นเรื่องท่ีแอบอ้างช่ือผู้อื่นเป็นผู้ร้อง โดยผู้แอบอ้างมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องท่ีร้องทุกข์ ร้องเรียน 
     (1.3.3) เรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือ
กรณีแวดล้อมชัดแจ้ง 
     (1.3.4) เรื่องท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ท่ีศาล หรือศาลมีค าพิพากษา
หรือค าส่ังเด็ดขาดแล้ว 
     (1.3.5) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
มีมติเด็ดขาดแล้ว 
     (1.3.6) เรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับก าหนดรายละเอียดวิธี
ปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
     (1.3.7) เรื่องไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
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   (2) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน (กรณีเป็น
เร่ืองที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 
    (2.1) ให้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
นั้น ท้ังพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีจริงถ้าจ าเป็นเพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงในเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน นั้น อย่างชัดเจน เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
วินิจฉัยต่อไป 
    (2.2) การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงควรเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือ
คู่กรณี ได้รับทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ รวมท้ังเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานอย่างเพียงพอ ก่อนท่ีจะมีค าวินิจฉัยหรือส่ังการเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องท่ีต้องใช้
กระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อมีค าส่ังทางปกครอง รวมท้ังจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
    (2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาข้อเท็จจริงท่ีตรวจสอบได้ ปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องและครบถ้วนตามประเด็นข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน 
    (2.4) ค าวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควรประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง และข้อพิจารณาพร้อม
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ 
    (2.5) ให้แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ผู้ร้องทราบ 
ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
  4.5 ระยะเวลาด าเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน 
   (1) เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยส่ังการเพื่อการแก้ไขปัญหา ให้เสร็จส้ิน ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 
(หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละ
ไม่เกิน 3 วัน ) 
   (2) เรื่องท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งเรื่องนั้น
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง (โดยให้หน่วยงานนั้นแจ้งผล
การด าเนินการให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบด้วย เพื่อจะได้แจ้งผู้ร้องทราบต่อไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ผังรอ้งเรยีน 

วธีิการย่ืนค าร้องทกุข์/ร้องเรียน 

ใช้ถ้อยค าสภุาพ 

แจ้งช่ือ ท่ีอยู ่ผู้ ร้องเรียน/

ร้องทกุข์ 

 

 

ผขูองผู้ ร้องเรียน /ร้อง

ทกุขื 

ข้อเท็จจริงหรือยตุกิารณ์ร้องเรียนหรือร้อง

ทกุข์ ได้อย่างชดัเจน จนรับได้วา่ความ

เดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไรหรือการ

แก้ไขด าเนินการอย่างไรใช้ถ้อยค าสภุาพ 

ระบ ุพยาน เอกสาร พยานวสัด ุ

และพยานบคุคล (ถ้ามี) 

ค าร้องทกุข์/ร้องเรียน 

ระบ ุวนั เดือน ปี ท่ีร้องเรียน 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

1.ร้องทุกข/์ร้องเรียนดว้ยตวัเอง 

ท่ีท  ำกำร อบต.นิคมห้วยผึ้ง 

2.ร้องทุกข/์ร้องเรียนทำงศูนยบ์ริกำรประชำชน 

ในเบ้ืองตน้หมำยเลขโทรศพัท ์

นำยก อบต.0859170889 

ปลดั อบต.0899566206 

 

1.ร้องทกุข์/ร้องเรียน ผา่น web site 

http://www.nikhomhuaiphung

.go.th/index.php 

 

1.ร้องทกุข์/ร้องเรียน ผา่น facebook 

https://www.facebook.com/องค์การ

บริหารสว่นต าบลนิคมห้วยผึง้-

1471153029859431/?ref=ts&fref=ts 

 


