
คู่มือกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข ์
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน  ร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
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__________________ 
 

๑. ความหมายของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 เรื่องร้อง เรียน/ร้องทุกข์  หมายถึง  เรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และ 
 ๑.๑ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ที่ผู้ร้องขอให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
หรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา/ โทรศัพท์ หรือลายลักษณ์อักษร (หนังสือ) หรืออ่ืนใด 
 ๑.๒ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ทีศู่นย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้รับจากหน่วยงานอื่น  โดยเป็นเรื่องที่
อยู่ในวิสัยที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือได้  หรือสามารถ
ประสานให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง ด าเนินการต่อไปได ้
๒. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๒.๑ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 - กรณีการร้องเรียน/ร้องทุกข ์ด้วยวาจาหรือโทรศัพท์  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรอกข้อมูลของผู้ร้อง
และรายละเอียดการร้อง ลงในแบบค าร้อง เรียน/ร้องทุกข์   หากผู้ร้องไม่ยินยอม ให้ข้อมูล  มิให้รับเรื่องร้อง
ทุกข/์ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา  และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบค าร้อง 
 -  กรณีด้วย มาด้วยตนเอง ให้ผู้ร้อง กรอก ข้อมูลลงในแบ บค าร้องเรียน /ร้องทุกข์  และลงชื่อไว้เป็น
หลักฐาน  หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงชื่อ  มิให้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา   และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
พร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบค าร้อง  
 -  กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์แทนผู้อื่น ต้องแนบใบมอบอ านาจพร้อมหลักฐานของผู้มอบมาด้วย 
 ๒.๒ กรณีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นหนังสือ (ลายลักษณ์อักษร) หนังสือดังกล่าวไม่ก าหนดรูปแบบ  
แตต่้องมีรายละเอียดดังนี้ 
 - มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง  ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
 - ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้อง เรียน/ร้องทุกข์  พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เก่ียวกับเรื่องนั้นตาม
สมควร 
 - ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
 - ลงลายมือชื่อของผู้ร้อง   ถ้าเป็นการร้อง เรียน/ร้องทุกข์แทนผู้อื่น  ต้องแนบใบมอบอ านาจ พร้อม
หลักฐานของผู้มอบมาด้วย 
 ๒.๓ กรณีหน่วยงานอื่น หรือองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ตามกฎหมายส่งเรื่อง
มาให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจสอบหรือด าเนินการ ให้พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 



๓. การลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 เมื่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไดด้ าเนินการตามข้อ ๒ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่อง  
พิจารณาในเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ควรรับหรือไม่รับด าเนินการ แล้วด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
 -  เรื่องท่ีรับด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่อง  ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่ก าหนดโดย
ทันท ี แล้วเสนอเรื่องขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชา ตามล าดับชั้น  เพ่ือพิจารณาในเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ภายในเวลาไม่เกิน  ๓ วัน หากเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วนให้เสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล สั่งการโดยทันที  ทั้งนี้ หากผู้ได้รับมอบหมายตามข้างต้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อน  
 - เรื่องท่ีไม่รับด าเนินการ 
 (๑) เรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ที่ไม่ระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้งให้ตรวจสอบได้  
  (๒ ) เรื่องท่ีไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้อง  หรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ (อาจรับก็ได้ถ้า ระบุ
พยานหลักฐาน  หรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง สามารถตรวจสอบได้   และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ถ้ารับให้
ด าเนินการลงทะเบียนรับเรื่องต่อไป) 
 (๓) เรื่องท่ีแอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง โดยผู้ถูกแอบอ้างมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 (๔) เรื่องท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีเป็นคดีอยู่ที่ศาล  หรือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเด็ดขาดแล้ว  ตลอด
ถึงได้มีการบังคับคดีแล้ว 
 (๕) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีมติเด็ดขาดแล้ว 
 (๖) เรื่องท่ีองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญได้ตรวจสอบและวินิจฉัยแล้ว 
 (๗) เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท  
 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่อง น าเรื่องพร้อมความเห็นเหตุผลเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
ตามข้อ ๒ พิจารณา  ก่อนด าเนินการน าเสนอเรื่องตามข้ันตอนเพ่ือให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งการ
ต่อไป   
๔. การพิจารณาเรื่องและมอบหมายส่วนราชการแก้ไขปัญหา 
 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องจัดท าบันทึกเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง พิจารณาวินิจฉัย  โดยบันทึกดังกล่าวให้แสดงเหตุผลหรือข้อ
กฎหมายประกอบความเห็นด้วย ว่าเรื่องร้อง เรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการใดและเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่น หรือมีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้
เพ่ือเป็นแนวทางพิจารณามอบหมาย  โดยมีหลักเกณฑ์/แนวทางพิจารณามอบหมาย ดังนี้ 
 - เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ขอ งหน่วยงาน  ให้พิจารณามอบหมาย ส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรง    
หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการไปด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาก็ได้   
 -  เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้ าที่ของหน่วยงานอื่น  ให้จัดส่งเรื่องร้อง เรียน/ร้องทุกข์ นั้น ให้หน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรงพิจารณาด าเนินการต่อไปตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น  



 - เรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายก าหนดรายละเอียดขั้นตอน  วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการไว้เป็นการ
เฉพาะ  ให้แจ้งผู้ร้องทราบเพ่ือด าเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายนั้นก าหนดต่อไป 
๕. การแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้ร้อง  
 ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งการรับเรื่อง พร้อมผลการพิจารณาแก้ไขปัญหา ให้ผู้ร้องทราบ
ภายในไม่เกิน ๓ วันท าการนับแต่ได้มีการด าเนินการตามข้อ ๔ แล้ว โดยให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือหาก
เป็นเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายก าหนดรายละเอียดขั้นตอน  วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ   
ก็ให้แจ้งผู้ร้องทราบถึงแนวทางการด าเนินการตามที่ระเ บียบกฎหมายนั้นๆ  ก าหนดไว้ เช่นเดียวกัน  (อาจโดย
เชิญผู้ร้องมาลงลายมือชื่อรับทราบ หรือส่งเป็นหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ก็ได้) 
๖. วิธีการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 - กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ หน่วยงาน ให้ส่วนราชการ ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง  หรือ
คณะกรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  รวบรวมพยานหลักฐานทุก ประเภท (พยานเอกสาร  
พยานบุคคล และพยานวัตถ)ุ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริง  (ถ้าจ าเป็น) เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง
ในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างชัดเจน  แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น หรือน าเข้าประชุมพิจารณา /ลง
มติ (กรณีคณะกรรมการ ) เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย สั่งการ  พร้อมด าเนินการแก้ไขปัญหา และเมื่อด าเนินการแล้ว
เสร็จให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบ/พิจารณาต่อไป (กรณีการด าเนินงานไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ ก าหนด ให้ขอขยายเวลามาพร้อมเหตุผล และขยายเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน  
(เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นโดยต้องได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรายกรณไีป) 
 - การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ควรเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือคู่กรณี  ได้รับทราบข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ   รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ   
ก่อนที่จะมีค าวินิจฉัยหรือค าสั่งเกี่ยวกับเรื่องนั้น  
 - การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง เรียน /ร้องทุกข์ ใ ห้ส่วนราชการที่มีอ านาจ หน้าที่โดยตรง  หรือ
คณะกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  พิจารณาข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ปรับเข้ากับข้อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   โดยให้สอดคล้องและครบถ้วน ตามประเด็นข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 - ค าวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง  หรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง   ควรประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ข้อกฎหมาย         
ที่อ้างอิง และข้อพิจารณาพร้อมข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
 - ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง  หรือคณะกรรมกา รที่ได้รับ มอบหมายให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงรายงานผลการด าเนินการให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบ/พิจารณาตามก าหนดระยะเวลา
ที่ได้ก าหนดไว้ 
 - ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน  ๗ วันท าการนับแต่
วันที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จหรือได้รับแจ้งผลด าเนินการ  
 



๗. กรณีเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน 
 ให้ด าเนินการประสานกับหน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป และให้แจ้ง
หน่วยงานนั้นแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบด้วย 
๘. ระยะเวลาด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 - เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ หน่วยงาน ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพื่อ
แก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง  หรือตามห้วงระยะเวลาที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้วินิจฉัยสั่งการ (หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  
อาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน) 
 - เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ หน่วยงานอื่น  ให้ส่งเรื่องนั้น ไปให้หน่วยงานที่มีห น้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงด าเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง  โดยแจ้งหน่วยงานนั้นพร้อมขอให้
หน่วยงานนั้นแจ้งผลการด าเนินงานหรือผลความคืบหน้าในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้แจ้งผู้ร้องทราบต่อไป 
๙. การรายงานผลการด าเนินการ 
 - จัดท าสรุปการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี 

  


