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บทท่ี ๑ 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้

ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์   
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนี
วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน การจัดซื้อจัด
จ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการรับ

เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูนมีขั้นตอน/

กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๓. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนทราบ

กระบวนการ 
๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่

ก าหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
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๓. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกองค์กรจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น อยู่ภายใต้ก ากับ
ดูแลของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอฝาง และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

๔. ขอบเขต 

๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๑.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากศูนย์บริการ 
๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการเช่นปรึกษากฎหมาย, ขออนุมัติ/อนุญาต, 
ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๔ ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
๑.๕ เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 

กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมาย จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ 
ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบและด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าส านักปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นผู้พิจารณา
ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน 

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะให้ข้อมูล
กับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการ รับเรื่อง
ดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน   
๑-๒ วัน 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับ
หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 
๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน โทรศัพท์ 053-346333 ต่อ 
15 
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๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๒.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ 
๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องรอ้งเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ือเสนอเรื่องให้กับ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นพิจารณาความเห็น 

- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้
ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข/์แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน 

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับ
หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 
๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน โทร 053-346333 ตอ่ 15 
 
๕. สถานที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 400 หมู่ 1 ต าบลแม่สูนหลวง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ถนนโชตนา 50110 
 
๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน  
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บทท่ี ๒ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

 
ค าจ ากัดความ 
ผู้รับบริการ หมายถึงผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
- ผู้รับบริการประกอบด้วย 
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน/หรือบุคคล/นิติบุคคล 

* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึงองค์กรอิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในกากับของรัฐและหน่วยงานอ่ืน
ใดในลักษณะเดียวกัน 

** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจาลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภท
อ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใดรวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงาน
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย 
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการ
ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านเขตต าบลแม่สูน 

การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

ผู้ร้องเรียน หมายถึงประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูนผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึงช่องทางต่างๆท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วย 
ตนเองร้องเรียนทางโทรศัพท/์ เว็บไซต์/ Face Book 
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เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ข้อร้องเรียน หมายถึงแบ่งเป็น
ประเภท ๒ ประเภทคือเช่น 
- ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะค าชมเชยสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการให้บริการของหน่วยงาน 
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  

ค าร้องเรียน หมายถึง ค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือ
ระบบการรับค าร้องเรียนเองมีแหล่งที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญที่
เชื่อถือได้ 

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพ่ือ
ทราบหรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที ่

การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับให้
ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน 

ช่องทางการร้องเรียน 
๒.๑ ผ่านทางสานักปลัด 
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๔) โทรศัพท์ 053-346333 ต่อ 15 
๕) โทรสาร 053-346900 
๖) เว็ปไซต์ www.maesoon.go.th 
๗) ร้องเรียนทาง https://www.facebook.com/ tambonmaesoon/ 
๘) ร้องเรียนทาง Email: maesoonlocal@gmail.com 
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บทท่ี ๔ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  

๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนทราบ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่
ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง 
ความถี่ในการตรวจสอบ

ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน 
เพื่อประสาน 
หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑-๒ วันท าการ - 

ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันท าการ - 
ร้องเรียนทางไปรษณีย์ปกติ ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันท าการ - 
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันท าการ - 
ร้องเรียนทางโทรสาร    
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่สูน 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันท าการ - 

ร้องเรียนทาง facebook อบต.แม่สูน ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันท าการ - 
ร้องเรียนทาง 
E-mail : maesoonlocal@gmail.com 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันท าการ - 
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แนวทางปฏิบัติงาน เร่ืองร้องทุกข ์ร้องเรียน หรือเสนอแนะ 

ช่องทางการร้องฯ แนวทางปฏิบัติงาน/ขั้นตอน/วิธีการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 

กรณีร้องมาด้วย
ตัวเอง หรือ ผู้ร้องท า

เป็นหนังสือส่งมา 

1.กรณีผู้ร้องทาหนังสือส่งมาอบต. ให้หน่วยงานที่ได้รับหนังสือ นาหนังสือนั้นมาดาเนินการ
ลงทะเบียนรับหนังสือท่ีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ อบต.แม่สูน 
2. กรณีบุคคลใดมาร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะด้วยวาจา ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับ
ฟังเรื่อง สอบถามข้อมูล 

1. หน่วยงานที่ได้รับหนังสือ 
หรือรับฟังเรื่อง 
2. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 
 

ภายใน 30 นาที 

3. ลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เสนอเรื่องให้หัวหน้าศูนย์พิจารณาเรื่องดังกล่าว 
4. หัวหน้าศูนย์ฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าวว่าอยู่ในอานาจหน้าที่ของอบต.หรือไม่ และหรือเป็นเรื่อง 
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดในสังกัดอบต. ให้พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานนั้นดาเนินการ 
5. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งเรื่องข้างต้นพร้อมด้วยแบบหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องให้
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับเรื่อง ลงลายชื่อ ชื่อ-สกุล และตาแหน่ง 
ตัวบรรจงพร้อมกัน วัน/เดือน/ปี และเวลารับเรื่องไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือ 

1. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีร้องฯ 

ภายใน 30 นาที 

กรณีร้องทาง
โทรศัพท์ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับโทรศัพท์ สอบถามข้อมูลและบันทึกการให้ถ้อยคาตามแบบ 
หนังสือที่ศูนย์ฯกาหนด และมาดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือท่ีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ อบต. 

1. หน่วยงานที่ได้รับโทรศัพท์ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีร้องฯ 

ภายใน 30 นาที 

2. ลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเสนอเรื่องให้หัวหน้าศูนย์ฯพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
3. หัวหน้าศูนย์ฯพิจารณาเรื่องดังกล่าวว่าอยู่ในอานาจหน้าที่ของอบต.หรือไม่ และหรือเป็นเรื่อง 
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดในสังกัดอบต. ให้พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานนั้นดาเนินการ 
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯส่งเรื่องข้างต้นพร้อมด้วยแบบหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องให้
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับเรื่อง ลงลายชื่อ ชื่อ-สกุล และตาแหน่ง 
ตัวบรรจงพร้อมกัน วัน/เดือน/ปี และเวลารับเรื่องไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือ 
 
 

1. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีร้องฯ 

ภายใน 30 นาที 
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กรณีร้องทางเว็บไซด์ 
และ 

ทาง facekbook 

1. สั่งพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานและดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องร้อง
ทุกข ์
2. ลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เสนอเรื่องให้หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 
3. หัวหน้าศูนย์ฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าวและส่งเรื่องให้หน่วยงานนั้นดาเนินการ 
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งเรื่องข้างต้นพร้อมด้วยแบบหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับเรื่อง ลงลายชื่อ ชื่อ-สกุล และตาแหน่ง 
ตัวบรรจงพร้อมกัน วัน/เดือน/ปี และเวลารับเรื่องไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือ 

1. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีร้องฯ 

7 วัน 

ทุกช่องทางการร้องฯ 1. ให้พิจารณาดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง พร้อมทั้งดาเนินการแจ้ง 
ผู้ร้องทุกข์ ผู้ร้องเรียน หรือผู้เสนอแนะทราบผลการดาเนินการเรื่องนั้นๆ 
กรณีเรื่องดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ให้หน่วยงานดาเนินการแจ้ง 
ผู้ร้องทุกข์ ผู้ร้องเรียน หรือผู้เสนอแนะทราบผลการดาเนินการเรื่องนั้นๆอย่างน้อยทุก 15 วัน 
จนกว่าการดาเนินการเรื่องดังกล่าวจะเสร็จสิ้น 
2. การแจ้งตามข้อ (1) ปกติให้ทาเป็นหนังสือราชการ เว้นแต่หน่วยงานที่ได้รับเรื่องไปนั้น
เห็นสมควรแจ้งทางโทรศัพท์หรือด้วยวาจา หรือด้วยวิธีอ่ืนก็ให้สามารถกระทาได้ โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของกรณีนั้นๆแล้วบันทึกการแจ้งหรือวิธีการแจ้งไว้ในแบบหนังสือ 
3. หน่วยงานใดที่ได้รับเรื่องจากศูนย์ฯซึ่งเป็นเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะจากเว๊บไซต์และ 
ทางfacebook ของอบต.ฯ ก่อนที่หน่วยงานนั้นจะแจ้งความคืบหน้าหรือผลการดาเนินการให้เสนอ 
ข้อความซึ่งจะแจ้งและจะนาลงเว็บไซต์หรือfacebook ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารพิจารณาเห็น 
ชอบก่อนที่จะนาลงเว็บไซต์หรือfacebook เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานนั้นนาข้อความ 
ลงเว็บไซต์หรือfacebook โดยระบุชื่อ "หน่วยงานระดับสานักหรือกอง อบต.แม่สูน"เป็นผู้ลงนาม 
4. เมื่อหน่วยงานที่ได้รับเรื่องจากศูนย์ฯได้ดาเนินการตาม (1) (2) หรือ (3) แล้ว ให้สาเนาแบบ 
หนังสือที่เก่ียวข้องให้ศูนย์ฯ ภายในวันที่ได้ดาเนินการตาม (1) (2) หรือ (3) 
การติดตามและการรายงานของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 
5. ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้ศูนย์ฯ สรุปเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะ ที่ได้ลงทะเบียนรับ 
หนังสือไว้และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องจาก 
ศูนย์เสนอผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณา 

1. หน่วยงานที่ได้รับหนังสือ
หรือรับฟังเรื่อง 
2. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 

ทุกสิ้นปี 




