
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

 

 

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 



ค าน า 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 41 และมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบส านักนายกว่าด้วยการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เมื่อส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป ซึ่งการด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน เสนอแนะ หรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใดนั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ 
ร้องเรียน เพ่ือให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
ป้องกันปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงจึงได้ก าหนด กระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และก าหนด
ช่องทางการร้องทุกข/์ร้องเรียน รวมถึงหน่วยงานก าหนดผู้ที่รับผิดชอบ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ทีไ่ด้จัดท าขึ้นนี้จะเกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วง สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ให้บริการต่อประชาชน    

                  

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
เร่ือง          หน้า 

 
หลักการและเหตุผล            ๑ 

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน           ๑ 

สถานที่ตั้ง             ๑ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ            2 

วัตถุประสงค์             2 

ค าจ ากัดความ             2 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ            2 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน         ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน            ๔ 

การรับและตรวจสอบข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน          ๔ 

การบันทึกข้อร้องเรียน            ๔ 

การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน  และการแจ้ง 

ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนทราบ                               5 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน                  ๕ 

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ          ๕ 

มาตรฐานงาน           ๕ 

ประโยชน์ที่ได้รับ           6 

แบบฟอร์ม              6 

จัดท าโดย           6 

ภาคผนวก            7 
  แแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน       8 

บบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน       9 

  แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)  10 



 

คู่มือการปฏิบัตงิานรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

๑.  หลักการและเหตุผล 
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท างานทั้งระดับ 

หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงาน การตรวจสอบการท างาน การควบคุมงาน
การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร
เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีค าอธิบายตามที่จ าเป็น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ไว้ใช้อ้าง ป้องกันความผิดพลาดในการท างาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.)     ที่มุ่งไปสู่การ
บริการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมายได้ ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามก าหนดเวลา 

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และระเบียบส านักนายกว่าด้วยการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

๒.  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนา
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ขึ้น 
ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลจะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับ และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพ่ือมิ
ให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

๓.  สถานที่ตั้ง 

  ตั้งอยู่ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา 
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๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  ให้บริการข้อมลูข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา     รับ
เรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค ์

  ๑.  เ พ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องทุกข์ /ร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  มีข้ันตอน/กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๒.  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ      ข้อ
ร้องทุกข/์ร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพ 

๖.  ค าจ ากัดความ 

  “ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการด าเนินการของ
ส่วนราชการ การออกค าสั่ง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วง พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วง 

  “การจัดการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องทุกข/์ร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย การสอบถาม การร้องขอข้อมูล การตรวจสอบข้อเท็จจริง การด าเนินการทางวิ
นับแก่พนักงาน ลูกจ้าง การแก้ไขปรับปรุงค าสั่ง แก้ไขปรับปรุงการบริหารงาน 
  “ผู้ร้องทุกข/์ร้องเรียน”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการ           ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องทุกข์/ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็นการ
ชมเชย การร้องขอข้อมูล  
  “ช่องทางการรับข้อร้องทุกข/์ร้องเรียน”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ที่ใช้ในการรับเรื่อง        ร้อง
ทุกข/์ร้องเรียน  เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง/หนังสือ/จดหมาย ติดต่อทางโทรศัพท์ ผ่านเว็บไซต์ ผ่าน Facebook 

๗.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน 
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รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 (๑๕ วัน) 

ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องทุกข์/ 
ร้องเรียนทราบ 

ไม่ยุตเิรื่อง แจ้งผู้ร้องทุกข์/ 
ร้องเรียนทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง/หนังสือ/จดหมาย 

๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
044-000611 

 
 

๓. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 
 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 

ยุติ   ไม่ยุติ 
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๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน  ของหน่วยงาน 
  9.๑  จัดตั้งจุดรับข้อร้องทุกข/์ร้องเรียน ของประชาชน 
  9.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
  9.๓  แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง  เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน   

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน  ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ต่าง 
ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด  ดังนี้ 

 
ช่องทาง 

 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน      

ประสานหาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง /
หนังสือ/จดหมาย           

ณ ศูนย์รับเรื่องราว 
ร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 
 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน 

 
 

ภายใน  ๑  วันท าการ 

 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
044-000611 

 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน  ๑  วันท าการ 

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหาร          

ส่วนต าบลคลองม่วง 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน  ๑  วันท าการ 

 

ร้องเรียนทาง Face Book 

องค์การบริหาร          
ส่วนต าบลคลองมว่ง 

 

ทุกวัน 

 

ภายใน  ๑  วันท าการ 

 

 

๑๑.  การบันทึกข้อร้องเรียน 

 ๑1.๑  กรอกแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน  สถานที่เกิดเหต ุ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๑1.๒  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน  ลงสมุดบันทึก  ข้อร้อง
ทุกข/์ร้องเรียน 
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๑๒.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องทุกข/์ร้องเรียน และการแจ้งผูร้้องทุกข์/ร้องเรียนทราบ 

  ๑๒.๑  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
  ๑๒.๒  ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน  ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  
เช่น การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดต้นไม้  กลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นต้น  จัดท าบันทึกแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนเสนอไปยังผู้บริหาร เพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
  ๑๒.๓  ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  
ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๑๒.๔  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียน    
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

๑๓.  การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  7  วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

๑๔.  การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

  ๑4.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องทุกข/์ร้องเรียน  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
  ๑4.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์       
การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง   และ
พัฒนาองค์กรต่อไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

  1. การด าเนินการแก้ไขข้อร้องทุกข/์ร้องเรียน  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. กรณีได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลคลองม่วงด าเนินการตรวจสอบ และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการแก้ไขปัญหา       
ข้อร้องทุกข/์ร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน  ๗  วันท าการ 
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16.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อสิทธิ รับรู้ข้อมูล ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน   ของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละภารกิจ ป้องกันปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงจึงได้ก าหนด กระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑7.  แบบฟอร์ม 

  17.1 แบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

  17.2 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน 

  17.3 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) 

๑8.  จัดท าโดย 

  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข/์ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
- หมายเลขโทรศัพท์  044-000611 
- เว็บไซต์  https://www.khlongmuang.go.th/ 
- เว็บไซต์  https://web.facebook.com/khlongmuang/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khlongmuang.go.th/
https://web.facebook.com/khlongmuang/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
   
 
  







 



 



 


