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หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  กําหนดให้เมื่อสวนราชการได้รับคํา
ร้องเรียน  เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจาก
บุคคลใด  โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้เปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการให้ลุลวง
ไป ซึ่งการ ดําเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค 
ความ ยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใดนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่อง 
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในท้องที่ตําบลโพธิ์ 
เปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน องค์การ
บริหารส่วนตําบลโพธิ์  จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน โดยได้รวบรวมแนวทางการ ดําเนินงานและ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให้การดําเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพธิ์บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และเกิดประโยชนสุขตอพ่ีนองประชาชน  
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คู่มือการปฏิบัตงิานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์

1.ความหมาย  
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน มีความสําคัญสําหรับสวนราชการหนวยงาน

ต่างๆ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะในการบริหารราชการ หรือการให้บริการของสวนราชการนั้นผลงานจะ
เป็นสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจหรือไมขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานต่างๆ ซึ่ง
การแสดงออกโดยผานกระบวนการร้องทุกข ์ร้องเรียน ให้ขอเสนอแนะสามารถเปนเครื่องชี้วัดการปฏิบัติงาน   

หากสวนราชการหรือหนวยงานใดปฏิบัติงานเปนที่พึงพอใจของประชาชนมาก ยอมมีโอกาสถูก
ตําหนิติเตียนจาก ประชาชนนอย นอกจากเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอเสนอแนะของประชาชนที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของสวน ราชการและหนวยงานต่างๆ แลว ยังมีเรื่องร้องทุกข ์ร้องเรียนของประชาชนที่เกิดจากความไม
เปนธรรมในสังคม หรือเกิดการกรณีพิพาทระหวางประชาชนดวยกันเอง ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ มีอํานาจ
หนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในกรณีที่สวน
ราชการได้รับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือ
ปัญหาอ่ืนใด จากบุคคลใด โดยมีข้อมูลสาระตามสมควรให้เปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณา
ดําเนินการให้ลุลวง ไป   

เพ่ือให้การพิจารณาความหมายของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงแบงแยกพิจารณา 
ความหมายของคําวา “เรื่องราวร้องทุกข ์ร้องเรียน” ไว 2 ประการ คือ   

“เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนขาราชการ” หมายถึง เรื่องราวที่ขาราชการเปนผูถูกร้องเรียนเนื่องจาก 
การปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติตน  

“เรื่องร้องทุกข ์ร้องเรียนของประชาชน”หมายถึง เรื่องราวที่ผูร้องเรียนประสงคให้ได้รับการปลด 
เปลื้องความทุกขที่ตนได้รับ หรือเปนเรื่องที่ผูร้องเรียนหรือผูอ่ืน หรือสาธารณชนได้รับความเสียหายและรวมถึง 
ความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน  

2.สถานที่ตั้ง  
ตั้งอยู ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์  หมู่ที่ 1 ตําบลโพธิ์ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ  

3.หน้าที่ความรับผิดชอบ  
เปนศูนยก์ลางในการรับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลขาวสาร ให้คําปรึกษา

รับเรื่องปัญหาความตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน  

4 .วัตถุประสงคของการจัดท าคู่มือ  
1. เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการขอร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีขั้นตอน/ 

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  
2. เพ่ือให้มั่นใจวาได้มีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการขอร้อง

เรียนที่ กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
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5.ค าจ ากัดความ  
ผูรับบริการ   -  ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป ผูมีสวน

ได้สวนเสีย - ผูที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบ ทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน 
ประชาชนในชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ 

การจัดการขอร้องเรียน   -  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่ อง ข อร้อง
เรียน  ข้อเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรอง
ขอข้อมูล  

ผูร้องเรียน  -  ประชาชนทั่วไป / ผูมีสวนได้เสียที่มาติดตอยังศูนย์ดํารงธรรม 
องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ชองทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค
ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ขอเสนอแนะ/การให้ขอคิดเห็น/
การชมเชย/การรองขอข้อมูล  

ชองทางการรับขอร้องเรียน  -  ชองทางต่าง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องร้องเรียน เชน ติดตอร้อง
ทุกข ์ดวยตนเอง/จดหมาย/หนังสือ/ทางโทรศัพท เว็บไซต  

เจ้าหนาที่  -  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอร้องเรียนของหนวยงาน  

ขอร้องเรียน  -  แบงเปนประเภทต่าง ๆ เชน  
-  ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถามหรือรองขอข้อมูล  
-  การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหนวยงาน  
-  การร้องเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัด
จา้ง เป็นตน  

6. หลักทั่วไปในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน  
การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ในระดับตําบลได้นําแนวทางการดําเนินการ

ของ กระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช
ซึ่งมี สาระสําคัญคือ   

6.1 ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขาราชการ  
๑. เปนเรื่องที่มีผู ร้องทุกข์ได้รับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน หรือ 

เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ้ 
๒. ความเดือดรอน หรือความเสียหายที่วานั้น เนื่องมาจากเจาหนาที่องคการบริหารสวน 

ตําบลละเลยตอหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดให้ตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรกระทํา การ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทําการไมถูกตองตามขั้นตอน หรือวิธีการอัน เป็น
สาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น กระทําการไมสุจริต หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
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6.2 ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน  

เปนเรื่องที่ผูรองได้รับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้ ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และได้มาร้องเรียนหรือรองขอเพ่ือให้องคการบริหารสวน 
ตําบลโพธิ์แก้ไขปัญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร รวมถึงเรื่อง ร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน ที่สวนราชการอ่ืนขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามอํานาจ หนาที่ 
หรือสามารถประสานให้หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง ดําเนินการตอไปได ้ 

7. การแบ่งส่วนความรับผิดชอบของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ 

๑. สวนรับเรื่อง ทําหนาที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอเสนอแนะ จัดทําทะเบียนรับเรื่อง ร้อง
ทุกข ์เพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  

๒. สวนวิเคราะห ติดตาม และประสานงาน ทําหนาที่ในการวิเคราะหและประเมินเรื่อง ร้องทุกข์ 
พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ตอผูบริหารและจัดทํารายงานแจงผู ร้องเรียนให้
ทราบเกีย่วกับผลการปฏิบัติตามคําร้องเรียน ร้องทุกข ์ 

๓. สวนปฏิบัติการในพ้ืนที่ หรือหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ทําหนาที่ให้ความชวยเหลือ เรื่อง
สําคัญเรงดวนทั้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และขอเสนอแนะ โดยการลงปฏิบัติในพ้ืนที่ และประสานกับ หนวยงานที่
เกี่ยวของรวมการปฏิบัติ   

๔. สวนประชาสัมพันธ ทําหนาที่ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่อง 
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ให้ทุกภาคสวนไดร้ับทราบ  

8. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ 
1 สวนรับเรื่อง เมื่อสวนรับเรื่องไดร้ับเรื่อง ไดร้ับขอร้องเรียนจากประชาชนทุกชองทางตลอด 24 

ชั่วโมง โดยเมื่อรับเรื่องแลวจะดําเนินการ  
1.1 การรับเรื่องทางโทรศัพท หมายเลข 045 826 386 จะตอบขอซักถาม บริการข้อมูล 

ให้คําปรึกษา โดยจะดําเนินการในทันที หรือหากเปนเรื่องยุ่งยาก ซับซอน ตองใชเวลาในการ ตรวจสอบ จะ
ดําเนินการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาแลวแตกรณี  

1.2 จัดทําทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ทุกเรื่องและทุกชองทาง รวบรวม เปนสถิติไว
ใชประโยชนในการวิเคราะหผลการปฏิบัติทุกระยะ  

1.3 รวบรวมเรื่องร้องทุกข ์ร้องเรียน สงให้ สวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน  
1.4 สรางเครือขายการทํางานรวมกับสวนราชการ องคการปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน 

ประชาชน ผูนําชุมชน องคกรต่างๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลขาวสาร  
1.5 จัดทําทะเบียนอาสาสมัครผูแจงขาว  
1.6 บริหารการประชาสัมพันธ  
1.7 ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป 
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2 สวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน  
2.1 วิเคราะหและประเมินคาเรื่องร้องทุกข ์ร้องเรียน  
2.2 จัดลําดับความสําคัญเรงดวน  
2.3 จําแนกเรื่องร้องทุกข ์ร้องเรียน สงให้สวนปฏิบัติการในพ้ืนที่หรือแจงหนวยงาน ที่เกี่ยวข

องตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา  
2.4 เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและแจงผลการดําเนินงานให้ผูรองทราบ  

3 สวนปฏิบัติการในพ้ืนที่ หรือหนวยเคลื่อนที่เร็ว  
3.1 กรณีเปนเรื่องเรงดวนที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสังคม

ส่วนรวมหรือพลเมืองดีที่ได้รับผลกระทบจากการชวยเหลือสังคมสวนปฏิบัติการมีหนาที่ ประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของและจัดเจาหนาที่ในลักษณะเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงและ พิจารณาหาทางแก้ไขโดยทันท ี

3.2 รายงานผูบังคับบัญชา  
3.3 สงเรื่องประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน  

4 สวนประชาสัมพันธ  
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน

ตําบลโพธิ์ผานทางสื่อต่างๆ ให้ทุกภาคสวนรับทราบ   

9. แนวทางการด าเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ 
9.1 โครงสรางของศูนยบ์ริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ ประกอบดวย  

1. งานอํานวยความเปนธรรมเรื่องราวรองทุกขก์ลาวโทษ และแจงเบาะแสกระทําผิดกฎหมาย 
2. งานอํานวยความเปนธรรม และแก้ไขปัญหาความเดอืดรอนของประชาชน  

9.2 องคประกอบของศูนยบ์ริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เปนประธาน  
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหนาสวนต่างๆ เปนกรรมการ   
3. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนเปนเลขานุการ  

9.3 ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยบ์ริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์  

1. การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
1.1. กรณรี้องทุกข ์ร้องเรียน ดวยวาจา  

1.1.1. บันทึกข้อมูลตามคํารอง และให้ผูรองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากผูรองไม
ยินยอมลงลายมือชื่อ มิให้รับเรื่องทุกข ร้องเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงให้ผูรองทราบพรอมบันทึก เหตุดังกลาวไว
ในคํารอง เวนแตกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เห็นสมควรเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนหรือ
ประโยชนส์าธารณะ จะรับคํารองนั้นไวพิจารณากไ็ด ้ 
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1.2. กรณกีารร้องเรียนเปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังนี้  
1.2.1. มีชื่อและที่อยูของผูรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได ้ 
1.2.2. ระบุเรื่องอันเปนเหตุให้ร้องทุกข์ ร้องเรียน พรอมขอเท็จจริงพฤติการณเกี่ยวกับ

เรื่องนั้นตามสมควร  
1.2.3. ใชถอยคําสุภาพ  
1.2.4. มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนการร้องทุกข์ร้องเรียนแทนผูอ่ืนตองแนบใบมอบ

อํานาจดวย  
2. เมื่อศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ได้รับเรื่องร้องทุกข์ 

ร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่กําหนดโดยทันทีแล วเสนอเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
พิจารณาสั่งการโดยทันท ี 

3. ให้เจาหนาที่ผูรับเรื่องแจงการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ผูรองทราบภายใน 7 วันทํา
การ นับแตวันได้รับเรื่อง โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร อาจเชิญผูรองมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือสงเปน 
หนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  

4. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์  วินิจฉัยวาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ได้รับเปนเรื่อง
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอ่ืน  
หรือเปนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการ เฉพาะ 
ถาเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้พิจารณามอบหมายปลัดองคการ บริหาร
ส่วนตําบล หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้น ไปดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และ
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหากเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น ให้จัดสงเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน
นั้น ให้หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้น และ
แจ้งผูรองทราบดวย หรือหากเปนเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และ ระยะเวลา
ดําเนินการไวเปนการเฉพาะแลว ก็ให้แจงผูรองทราบถึงแนวทางการดําเนินการตามที่ระเบียบกฎหมาย นั้นๆ
กําหนดไว   

10. วิธีด าเนินการ  

1. การพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  
1.1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจใชดุลยพินิจสั่งการดวยตนเอง หรือมอบหมายปลัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลเปนผูพิจารณาวา เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่ได้รับ เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรืออยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอ่ืน หรือเปนเรื่องที่มีระเบียบกฎหมาย 
กําหนดขั้นตอนวิธีการดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ซึ่งควรจะดําเนินการตอเรื่องนั้นอยางไร  

1.2. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ อาจสงเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่ได้รับให้ 
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องทุกข ์ร้องเรียน ที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแตงตั้งทําหนาที่ตาม (1.1) ก็ได้ 
ถาเห็นวาจําเปนหรือจะเกิดประโยชน  

1.3. แนวทางท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาไมรับเรื่องรองทุกข์ร้องเรียนได้แก ่
1.3.1. เปนเรื่องท่ีไมปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผูรองไมได ้
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1.3.2. เปนเรื่องที่แอบอางชื่อผูอ่ืนเปนผูรอง โดยผูแอบอางมิได้มีสวนเกี่ยวของในเรื่องที่
รอ้งทุกข ร้องเรียน  

1.3.3. เรื่องท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห ไมระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดลอมชัดแจง 
1.3.4. เรื่องท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูที่ศาล หรือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเด็ดขาดแลว 
1.3.5. เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีมติเด็ดขาดแลว  
1.3.6. เรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติไวเป็น

การ เฉพาะแลว  

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (กรณีเปนเรื่องท่ีอยูในอ านาจ 
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  

 2.1. ให้เจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ 
ตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางที่เก่ียวของกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน นั้น ทั้งพยาน เอกสาร 
พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริงถาจําเปนเพ่ือให้ทราบขอเท็จจริงในเรื่อง ร้องทุกข์ 
รอ้งเรียน นั้น อยางชัดเจน เพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาวินิจฉัยตอไป  

2.2. การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปดโอกาสให้ผูเกี่ยวของหรือคูกรณี ได้รับทราบ 
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอยางเพียงพอ รวมทั้งเปดโอกาสให้มีการโตแยงแสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอ
ก่อนที่จะมีคําวินิจฉัยหรือสั่งการเก่ียวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องท่ีตองใชกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพ่ือ มี
คําสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในสวนที่เกี่ยวของดว้ย  

2.3. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข ์ร้องเรียน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา 
ขอเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ ปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยให้ สอด
คลองและครบถวนตามประเด็นขอร้องทุกข ์ร้องเรียน  

 2.4. คําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควร 
ประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาพรอมขอสนับสนุนในการใช
ดุลยพินิจ  

 2.5. ให้แจงผลการดําเนินการตอเรื่องร้องทุกข ์ร้องเรียน ให้ผูรองทราบ ภายใน 7 วันทําการ 
นับแตวันที่ไดด้ําเนินการแก้ไขปัญหาแลวเสร็จ  

11. ระยะเวลาด าเนินการตอเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  

1. เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ดําเนินการตรวจสอบ ขอเท็จ
จริงและวินิจฉัยสั่งการเพ่ือการแก้ไขปัญหา ให้เสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ได้รับเรื่อง (หากไมสามารถ
ดําเนินการให้แลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว อาจขยายระยะเวลาไดอี้กไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 3 วัน)  

2. เรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้สงเรื่องนั้นให้หนวยงานที่ 
รับผิดชอบดําเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแตวันได้รับเรื่อง (โดยให้หนวยงานนั้นแจงผลการดําเนินการให้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทราบดวย เพ่ือจะไดแ้จงผูรองทราบตอไป) 
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12. การรับและการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ   

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอร้องเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทางต่าง ๆ โดยมีข้อ
ปฏิบัติ ตามที่กําหนด ดังนี้  

ช่องทาง 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ รับข้อ
ร้องเรียน เพื่อ ประสานหาทาง

แก้ไข 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนดวยตนเอง 
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ 

ทุกครั้งที่มีผูร้องเรียน ภายใน 1 วันทําการ - 

หนังสือ/จดหมาย ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ - 

ร้องเรียนทางโทรศัพท 
045 826 386 

นายก อบต. : 098 212 2742
ปลัด อบต. : 065 641 5877
หน.สป. : 083 364 2546 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ - 

ร้องเรียนผานเว็บไซต 
-องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ 

www.pho.go.th 
ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ - 

 

13. แบบฟอร์ม 
- แบบรับเรื่องการร้องเรียน / ร้องทุกข ์ 

14. จัดท าโดย  
สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ตําบลโพธิ์  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

เบอรโทรศัพท 045 286 386 
สายตรงนายก อบต.โพธิ์ : 098 212 2742 
สายตรงปลัด อบต.โพธิ์: 065 641 5877 
สายตรงหัวหนาสํานักปลัด อบต.โพธิ์ : 083 364 2546 
 เว็บไซต www.pho.go.th 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  

รับเรื่องราวร้องทุกข/์ร้องเรียน  

 
รวม 7 ขัน้ตอน  รวมระยะเวลาระหวางที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ เปนระยะเวลาภายใน 
7 วัน 

ขั้นตอน การปฏิบัติราชการดังนี้   
1. ประชาชนเขียนคํารองแจงเหตุ/ร้องทุกข ์ 
2. รับเรื่องตรวจสอบกับสวนราชการที่เก่ียวของ  
3. บันทึกนําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
4. แจงหนวยงานเจาของเรื่องที่รับผิดชอบบรรเทาความเดือดรอน  
5. หัวหนาหนวยงานรับผิดชอบแจงเจาหนาที่ปฏิบัติ  
6. เจาหนาที่ปฏิบัติการบรรเทาความเดือดรอน  
7. แจงผลการดําเนินการแกประชาชน  

 รวมระยะเวลาระหวางที่มารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เปนระยะเวลาภายใน 7 วัน  
 
  

• ประชาชน  เขียนค ารอง แจงเหต/ุรองทุกข  

• รับเรื่องตรวจสอบกับ สวนราชการที่เกี่ยวของ  

• บันทึกน าเสนอ ผูบังคับบัญชา ตามล าดับ 

• แจงหนวยงาน เจาของเรื่องท่ี รับผิดชอบบรรเทา ความเดือดรอน  

•  หัวหนาหนวยงาน รับผิดชอบแจงจนท. ปฏิบัติ  

• จนท.ปฏิบัติการ บรรเทาความ เดือดรอน  

• แจงผลการ ด าเนินการแก ประชาชน  



แบบฟอร์มหนังสือรอ้งทุกข์ - ร้องเรียน  
 
        เขียนที่      

      วันที่            เดือน                   พ.ศ.        

เรื่อง          

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ 
 

ข้าพเจ้า                                      อายุ    ปี     
อยู่บ้านเลขท่ี             หมู่ที่         ตําบล         อําเภอ              จังหวัด                 

ขอร้องทุกข์ – ร้องเรียน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ เนื่องจาก   
            
             

 เพ่ือให้ดําเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้       
            
             

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย  คือ 
 1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน     ฉบับ 
 2.  บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน จํานวน     ราย 
 3.  เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)           
 
 
              ขอแสดงความนับถือ 

 
           (ลงชื่อ)     ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
                     (     )  
        หมายเลขโทรศัพท์       
 
 



บัญชีรายช่ือผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก         
บ้าน         หมู่ที่    

ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ / หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


