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คำนำ 
 การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ถือเป็นระบบท่ีสำคัญในการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับ
บริการมีช่องทางท่ีจะร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง  

 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการสามารถสะท้อนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ท้ังนี้ การจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ได้ข้อยุติ มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จำเป็นจะต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ 
และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา 

 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ
อย่างสม่ำเสมอ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประสบผลสำเร็จ อีกท้ัง
เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนตำบล
สะเดาจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขึ้น ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา 
ท่ี 453/2562 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

สถานที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ต้ังอยูเ่ลขท่ี 153 หมู่ 7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร./โทรสาร : 044-666-714 
 สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ : www.sadao.go.th อีเมล : sadao.go.th@gmail.com เฟซบุ๊ค : 
www.facebook.com/sadaosao ไลน์ ไอดี : sadaosao 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน และใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา รวมถึง
รับทราบความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ระบบการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. เพื่อใหม้ีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนท่ีกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาได้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

/คำจำกัดความ... 
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คำจำกัดความ 
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป และผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา 
 “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสะเดา 
 “เรื่องร้องเรียน” หมายถึง เรื่องราวหรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาท่ีไม่เหมาะสม 
 “เรื่องร้องทุกข์” หมายถึง เรื่องร้องทุกข์ท่ัวไปเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา 
เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ถนนสาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ 
 “ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป ผู้มารับบริการผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อร้องเรียนร้องทุกข์ การให้ข้อเสนอแนะการให้ข้อคิดเห็น การร้องขอข้อมูลต่างๆ ฯลฯ 
 “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วย
ตนเอง หนังสือร้องเรียน กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์/โทรสาร ส่ือสังคมออนไลน์ ฯลฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 
 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
 1. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา 
 2. คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 3. ประชาสัมพันธ์กระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนทราบช่องทางในการ
ร้องเรียนท่ีเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย 

การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

ช่องทาง 
ความถ่ีในการตรวจสอบ

ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับเรือ่ง
ร้องเรียน เพือ่ประสาน 
แนวทางแก้ไขปญัหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนโดยหนังสือร้องเรียน ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

 

 

 

/การประสาน... 
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การประสานคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และสำนัก/กอง เพื่อแก้ไข
ปัญหา 
 1. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ใหป้ระสานสำนัก/กองผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอทันที 
 2. เรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสะเดาท่ีไม่เหมาะสม ให้จัดทำบันทึกข้อความเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เพื่อ
พิจารณาส่ังการไปยังคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 3. เรื่องร้องทุกข์ท่ัวไปเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา 
ถนนสาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ ให้ประสานสำนัก/กองท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ 
 4. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ให้ประสาน
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 
ขั้นตอน

ที่ 
วิธีการในการตอบสนองเรื่องร้องเรียน 

ระยะเวลาในการแจ้งผลการพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนให้ผู้รอ้งเรียนทราบ 

1 การรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือประสานแนวทางแก้ไขปัญหา ภายใน 1 วันทำการ 

2 

2.1 การขอข้อมูลข่าวสาร 
      - ประสานสำนัก/กองผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าท่ี
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 

ให้ข้อมูลแก่ผู้ขอทันที 

2.2 เรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงาน/การให้บริการ/การ
จัดซื้อจัดจ้าง 
      - ต้ังคณะกรรมการสืบสวน 
      - ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
      - สอบสวนความผิด  
      กรณีไม่มีความผิด ให้รายงานผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลสะเดา  
      กรณีมีความผิด ให้รายงานผลต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสะเดา เพื่อตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม
ความผิดทางวินัย และดำเนินการทางวินัย เพื่อรายงาน
ผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาต่อไป 

แจ้งผลการดำเนินการ ภายใน 15 วันทำการ 

2.3 เรื่องร้องทุกข์ทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
      - ประสานสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 

แจ้งผลการดำเนินการ ภายใน 7 วันทำการ 

3 คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรายงาน
ผลการดำเนินการให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
ทราบภายหลังสิ้นปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ให้สาธารณชน
รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

ภายใน 15 วันภายหลังสิ้นปีงบประมาณ 

/มาตรฐาน… 
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มาตรฐานการดำเนินการ 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องร้องเรียนให้สำนัก/กอง
ท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ ตามข้ันตอน
การรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนท่ีกำหนดไว้ข้างต้น  

แบบฟอร์ม  
 - แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน (ภาคผนวก) 
 - แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ภาคผนวก) 

จัดทำโดย  
 คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 - องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เลขท่ี 153 หมู่ 7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 
 - โทร./โทรสาร 044-666-714 
 - เว็บไซต์ www.sadao.go.th 
 - อีเมล : sadao.go.th.@gmail.com 
 - เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/sadaosao 
 - ไลน์ ไอดี : sadaosao 
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แผนผังกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

มีมูล 
 
   ผิด          ไม่ผิด    ไม่มีมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     จัดทำโดย สำนักปลัด อบต. งานกฎหมายและคดี 
       อบต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

ผู้ร้องเรียน 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
หนังสือร้องเรียน กล่องรับความคิดเห็น  

โทรศัพท์/โทรสาร สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ 

งานธุรการรับเรื่องร้องเรียน 

แยกเรื่อง 
เรื่องร้องทุกข์ทั่วไป 

เกี่ยวกับการดำเนินงาน 

แจ้งผลการดำเนินการ 

คณะกรรมการดำเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

ต้ังคณะกรรมการสืบสวน 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนความผิด 

รายงานผลต่อนายก อบต. สะเดา 

แจ้งผลการดำเนินการ ต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
ตามความผิดทางวินัย 

ดำเนินการทางวินัย 

การขอข้อมูลข่าวสาร 

ประสานสำนัก/กองผู้ครอบครองเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 

ให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอ 

ประสานสำนัก/กอง 
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 

เรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ/การจัดซื้อจัดจ้าง 

รายงานผลต่อนายก อบต. สะเดา 

แจ้งผลการดำเนินการ 

รายงานผลต่อนายก อบต. สะเดา 

แจ้งผลการดำเนินการ รายงานผลต่อนายก อบต. สะเดา 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน 
 เขียนท่ี      

วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

เรื่อง      

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา 

  ข้าพเจ้าช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)   นามสกุล     
อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี  หมู่บ้าน       
ตำบล    อำเภอ    จังหวัด      
โทรศัพท์      

  ขอร้องเรียนเรื่อง   การปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี   การจัดซื้อจัดจ้าง 

      ร้องทุกข์ท่ัวไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อบต.สะเดา 

  เนื่องจาก          
             
             
              

  มีความประสงค์          
             
             
              

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(ลงช่ือ)    ผู้ยื่นคำร้อง 
 (    )   

  ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา      
             
             
              

 
 

(นายวิจารณ์  เลียวเสถียรวงค์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน  
(ระบบการตอบสนองเรื่องร้องเรียน) 

 
 
 
 
ท่ี บร 77001/พิเศษ             ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา 
                 153 หมู่ท่ี 7 ถนนนางรอง - ปะคำ  
                         อำเภอนางรอง บร 31110 

    วันท่ี 

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

เรียน  (ผู้ร้องเรียน)     

อ้างถึง หนังสือร้องเรียน เรื่อง             

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย             

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาได้รับแจ้งจากท่าน ตามหนังสือร้องเรียน เรื่อง   
            นั้น  

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้ 
  1.            
             
  2.            
              

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา     

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายวิจารณ์  เลียวเสถียรวงค์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา 
 
สำนักปลัด อบต. 
งานกฎหมายและคดี 
โทร./โทรสาร 0-4466-6714 
www.sadao.go.th 
 

“คนบรุรีมัย ์ครอบครวัเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนั ลกูหลานรชักาลที ่๑” 

หมายเหตุ  ระยะเวลาในการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ผู้รอ้งเรียนทราบ 
  1. การขอข้อมูลข่าวสาร : ให้ข้อมูลแก่ผู้ขอทันที 
  2. เรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงาน/การให้บริการ/การจดัซื้อจัดจ้าง : ภายใน 15 วันทำการ 
  3. เรื่องร้องทุกข์ทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงาน : ภายใน 15 วันทำการ 

http://www.sadao.go.th/

