
คู่มือการปฏิบัติงานรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลฟากห้วย 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบลฟากห้วย
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบล
ฟากห้วย  ทั้งนี้  การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  จ าเป็นจะต้องมีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
       ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลฟากห้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

เร่ือง          หน้า 
 
หลักการและเหตุผล          ๑ 

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลฟากห้วย      ๑ 

สถานที่ตั้ง           ๑ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ          ๑ 

วัตถุประสงค์           ๑ 

ค าจ ากัดความ           ๑ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์       ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          ๔ 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ       ๔ 

การบันทึกข้อร้องเรียน          ๔ 

การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน    ๔ 

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน         ๕ 

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน       ๕ 

มาตรฐานงาน           ๕ 

แบบฟอร์ม           ๕ 

จัดท าโดย           ๕ 

ภาคผนวก 
 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลฟากห้วย 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

๒.  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลฟากห้วย 

  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนา
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เทศบาลต าบลฟากห้วยจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น 
ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพ่ือ
มิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

๓.  สถานที่ตั้ง 

  ตั้งอยู่  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลฟากห้วย ต าบลฟากห้วย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา  รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค ์

  ๑.  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาล
ต าบลฟากห้วย  มีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒.  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖.  ค าจ ากัดความ 

  “ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  จากการด าเนินการของส่วนราชการ  เช่น  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลฟากห้วย 



-๒- 

  “การจัดการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
  “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ
ชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
  “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์  เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book 

๗.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา   
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลฟากห้วย 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
            www.faghuay.go.th 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐ ๓๗๒4 7341 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 
เทศบาลต าบลฟากห้วย 

ยุติ ไม่ยุติ 



-๔- 

๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของหน่วยงาน 
  ๘.๑  จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของประชาชน 
  ๘.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
  ๘.๓  แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งเทศบาลต าบลฟากห้วย  เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  จากช่องทางต่าง ๆ 

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เพื่อประสานหาทางแก้ไข

ปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลต าบลฟากห้วย 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
เทศบาลต าบลฟากห้วย 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐ ๓๗๒๔-๗๓๔-๑ 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Face Book 

ทต.ฟากห้วย 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

 
๑๑.  การบันทึกข้อร้องเรียน 

 ๑๐.๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ -สกุล  ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และสถานที่เกิดเหตุ 
 ๑๐.๒  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

๑๒.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ 

  ๑๒.๑  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
 



 
-๕- 

  ๑๒.๒  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  
เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดต้นไม้  กลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นต้น  จัดท าบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๒.๓  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลฟากห้วย  ให้
ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๑๒.๔  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณี  ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

๑๓.  การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  ๕  วันท าการ  เพ่ือเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ  จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

๑๔.  การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

  ๑๓.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
  ๑๓.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  
องค์กร  ต่อไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

  การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบลฟากห้วย 
ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๗  วัน  ท าการ 

๑๖.  แบบฟอร์ม 

  แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

๑๗.  จัดท าโดย 

  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลฟากห้วย 
- หมายเลขโทรศัพท/์โทรสาร  ๐ ๓๗๒๔๗ ๓๔๑ 
- เว็บไซต์ www.faghuay.go.th 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มการร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลฟากหว้ย 

191  หมูท่ี่  7  ต ำบลฟำกห้วย 

อ าเภออรัญประเทศ   จงัหวดัสระแกว้  27120 

                                                                    วนัท่ี..........เดือน....................พ.ศ................. 

เร่ือง ร้องทุกขก์รณี........................................................................... 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลฟากหว้ย 

                               ดว้ย ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................... 

ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี....................หมู่ท่ี........ซอย.....................ถนน..................... 

ต าบล..................อ ำเภอ.......................จงัหวดั......................................... 

รหสัไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์.................................................................. 

ขอร้องทุกขต่์อ เทศบาลต าบลฟากหว้ย กรณี.............................................. 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

ขา้พเจา้ขอความอนุเคราะห์ให้ เทศบาลต าบลฟากหว้ยด าเนินการ

........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ในเร่ืองดงักล่าว จกัขอบคุณยิง่ 
                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                               ลงช่ือ...................................................... 

                                                                (นาย/นาง/นางสาว................................) 
                                                                                                             ผูร้้องทุกข ์

                           หมายเลขโทรศพัท.์.................. .......... 



 
  

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลฟำกห้วย 

ท่ี 262/ 2564      

เรื่อง    จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และร้องเรียนและมอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีรับผดิชอบ  

.................................................................. 

  ด้วยปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการให้บริการสาธารณะ 

บรรเทาทุกข์   บ ารุงสุข    แก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าที่ และโดยที่เทศบาลต าบลฟากห้วยเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่   จ านวน 11 หมู่บ้านในเขตต าบลฟากห้วยซึ่ง

ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ก็มีอยู่เป็นประจ าที่เกี่ยวกับการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน ซึ่งท าให้การ

บริหารงานของเทศบาลต าบลฟากห้วยต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มาโดยตลอดทั้งนีเ้พื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

  ดังนั้น     เพื่อลดปัญหาการ้องทุกข์และร้องเรียนและใหก้ารช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่

ต าบลฟากหว้ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของการ

อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  69/1   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.

2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2546    ประกอบมาตรา  52 และมาตรา  41  แหง่พระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. 2546    เทศบาลต าบลฟาก

ห้วยจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และร้องเรียน  ”     ณ    ห้องปฏิบัติงาน     ส านัก

ปลัดเทศบาลต าบลฟากห้วย     พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน   (ตู้แดง)   ณ    หน้า

อาคารส านักงานเทศบาลต าบลฟากห้วย    และขอแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อและต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็น

ผูร้ับผิดชอบการรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน   ดังนี้ 

  1.  ปลัดเทศบาลต าบล เป็นประธานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ

ช่วยเหลือข้อร้องทุกข์และร้องเรียนของส านักงานปลัดฯ,ร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร, สมาชิก

สภาฯ,พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างและเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับ

ส านักงานปลัดฯ 

  2.  ผูอ้ านวยการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และเร่งรัด

การให้ความช่วยเหลือข้อร้องทุกข์และร้องเรียนของสว่นโยธาและเรื่องที่ผูม้ีอ านาจใชดุ้ลพินิจแล้วเห็นว่า

เกี่ยวข้องสว่นโยธา 



  3.  ผูอ้ านวยการกองคลัง เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และเร่งรัด

การให้ความช่วยเหลือข้อร้องทุกข์และร้องเรียนของสว่นการคลังและเรื่องที่ผูม้ีอ านาจใชดุ้ลพินิจแล้วเห็นว่า

เกี่ยวข้องสว่นการคลัง 

  โดยให้ “ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และร้องเรียน ” เทศบาลต าบลฟากห้วย    มีอ านาจ

หนา้ที่  และวธิีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  1.  รับเรื่องราวข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก

หรอืปัญหาอื่นใดจากประชาชน หนว่ยงาน องค์กรต่าง ๆ  แล้วท าการประเมิน  วิเคราะห์  ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเบือ้งต้น 

  2.  ในเบือ้งต้นใหถ้ือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ใหพ้ิจารณาเฉพาะ

รายที่ระบุหลักฐาน  กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอน 

  3. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลฟากห้วย  ด าเนินการตามภารกิจที่

เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนัน้ให้ถ้อยค าหรอืข้อมูลเอกสาร หลักฐานใด ๆ  เพื่อ

ประโยชน์ส าหรับการนัน้ได้ 

  4.  กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียด

เฉพาะ ที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความ

ตามค าร้องบางส่วนก็ได้  ทั้งนี ้หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้

พิจารณาเป็นรายกรณี 

  5.  กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการ

หรือเหนือกว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่

ในการสบืสวนเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 

  6.  ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง  ดังนี้ 

        6.1   กรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 

        6.2   กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระส าคัญ

ตาม ค าร้องเฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่

น าส่งเอกสารค าร้องตน้ฉบับ รวมทั้งหากมีความจ าเป็นให้ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครอง

ผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี   ทั้งนี้  หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นราย

กรณดี้วย 

  7.  รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

  8.  ด าเนนิการอื่น ๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

ทั้งนี ้  ให้ผูท้ี่ได้มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

หากมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบตามล าดับ 



ทั้งนี ้    ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง   ณ  วันที่  3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564                                         

 

( นายอุเทน  พิมพิสาร ) 

นายกเทศบาลต าบลฟากห้วย 

 
 

 

       

          
       

 

 

 

 
 

 

 


