
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือ 

การจัดการข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุดรธานี 
 
 
 



  

 
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 

 

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมีประสิทธิภาพ  

๒. เพื่อสามารถด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบ  

 3. เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ  

           4. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขต 

 การจัดท ามาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือ
หน่วยงานท่ีส่งข้อร้องเรียนมาให้จังหวัดตรวจสอบวิเคราะห์ข้อร้องเรียน เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาให้         
ความเห็นชอบ การส่งข้อร้องเรียนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผล       
แผนส ารองฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบการจัดการข้อร้องเรียน การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง    
และการยุติเรื่องร้องเรียน 

          ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีมาปรึกษา/ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่วนราชการหรือองค์กร
เอกชนท่ีส่งข้อร้องเรียน 

          ข้อร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น ๙ เรื่องหลักๆ ดังนี้  

- เรื่องขอรับความช่วยเหลือ 

- เรื่องได้รับความเดือดร้อน 

- เรื่องขอความเป็นธรรม 

- เรื่องแจ้งเบาะแส/ ผู้มีอิทธิพล 

- เรื่องสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการ 

- เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ/ ส่ิงแวดล้อม 

- เรื่องการทุจริต/ การปฏิบัติหน้าท่ี/ ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

- เรื่องปัญหาท่ีดิน 

- เรื่องอื่นๆ  

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 

           - ร้องเรียนตนเองที่ที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุดรธานี 

           -  ภายนอกจังหวัด เช่น กระทรวงมหาดไทย ส านักราชเลขาธิการ ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ง. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
องค์กรอิสระ องค์กรเอกชน 



  

           - ภ าย ใน จั งห วั ด  เช่ น  ส่ ว น ร าช ก า ร รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ 
องค์กรเอกชน ส่ือทุกประเภท (หนังสือพิมพ์/ จดหมาย/ วิทยุ/ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต (เฟสบุค เพจ       
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุดรธานี))  

การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียน
ไม่ได้ระบุช่ือและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการ
ตอบสนองส้ินสุดท่ีการน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การสอบสวนข้อเท็จจริง       
แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี การน าไปแก้ไขปัญหาการด าเนินงานหรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  

การติดตามประเมินผล หมายถึง  การประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน การติดตามเรื่องร้องเรียน 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี การแจ้งเตือน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หัวหน้าศูนย์ด ารงธรรม  ให้ค าปรึกษา แนะน าข้อร้องเรียนให้แก่ผู้รับบริการ 

 ก ากับดูแลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ระยะเวลา 

 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนและมีปัญหาอุปสรรคเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

 รายงานข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นท้ังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ต่อผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม  ให้ค าปรึกษา แนะน าข้อร้องเรียนให้แก่ผู้รับบริการ 

 รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนตามท่ีหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมมอบหมาย  

 รวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมข้อเสนอแนะ/ ความเห็นท่ีได้จากการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอผู้บังคับบัญชา 



Work flow กระบวนการที่สร้างคุณค่า จังหวัดอุดรธาน ี
ชื่อกระบวนการ การจัดการข้อร้องเรียน    ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุดรธาน ี

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของระบบจัดการข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชยของส่วนราชการ  
 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน/ คุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือหน่วยงานต่างๆส่ง
เรื่องมายังจังหวัด เจ้าหน้าท่ี รับเรื่อง 
ลงทะเบียนและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ 

การให้บริการท่ีรวดเร็ว ยิ้ม
แย้มแจ่มใส                
เต็มใจในการให้บริการ 
เป็นธรรม  

เจ้าหน้าท่ี                          
ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด 

หนังสือร้องเรียน/หนงัสือ
จากหน่วยงานท่ีแจ้งเรื่อง
มาท่ีจังหวัดด าเนินการ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมพิจารณา 
พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูล และมอบหมาย
เรื่องให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ส่ง
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตรวจสอบโดยเร็ว เป็นธรรม  

หัวหน้าศูนย์
ด ารงธรรม
จังหวัด 

หนังสือร้องเรียน/หนงัสือ
จากหน่วยงานท่ีแจ้งเรื่อง
มาท่ีจังหวัดด าเนินการ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

ท าบันทึกเสนอผู้บริหาร พร้อมท้ังหนังสือ
แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

การพิจารณาเรื่องด้วยความ
เป็นกลาง เป็นธรรม 

เจ้าหน้าท่ี                          
ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด
ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง 

บันทึก,หนังสือร้องเรียน 

1 วัน 

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์เรื่อง
และข้อมูลที่ได้จากการ

ร้องเรียน 
 

1 วัน 
 

7 วัน 
ชชัว่
โมง 

เสนอผู้บริหารพิจารณาเรื่อง 

รับเรื่องร้องเรียน
จากช่องทางต่างๆ 



  

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน/ คุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ี
เป็นธรรม การด าเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
การติดตามเรื่องอย่าง
ต่อเนื่อง ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได้ 

เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

หนังสือท่ีแจ้งให้หน่วยงาน
นั้นๆตรวจสอบข้อเท็จจริง 

5  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแจ้งผลการ
ด าเนินการ สรุปเรื่องและท าบันทึกเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ  

เรื่องท่ีได้รับจากหน่วยงานท่ี
ตรวจสอบมีข้อเท็จจริงท่ี
ถูกต้อง เป็นธรรม เจ้าหน้าท่ี
มีความเต็มใจในการบริการ  

เจ้าหน้าท่ี                    
ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด 

เอกสารต่างๆท่ีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบส่งมาให้จังหวัด
ทราบผลการพิจารณา 

6  

       ไม่ยุติ           ยุติ   
 

 

ยุติเรื่องแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้
ร้องเรียน/หน่วยงานท่ีส่งเรื่องร้องเรียน แต่
ถ้าไม่ยุติส่ังตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

การตอบสนองต่อเรื่อง
ร้องเรียนภายในระยะเวลา 
รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ 

 

 

เจ้าหน้าท่ี                         
ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด 

 หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา 

แจ้งผล 
การพิจารณา 

 

ส่งเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ 

 

15 วัน 
 

รอผลการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตรวจสอบแล้วท า
บันทึกเสนอผู้บริหารให้ความ

เห็นชอบ                       
 

 
30 วัน 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 1  

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือหน่วยงานต่างๆส่งเรื่องมายังจังหวัด เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง ลงทะเบียนและ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ 

ขั้นตอนที่ 2  

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์เรื่องและข้อมูลการร้องเรียนจากทุกช่องทางเสนอหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
พิจารณา พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูล และมอบหมายเรื่องให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ ๓  

ท าบันทึกเสนอผู้บริหาร พร้อมท้ังหนังสือแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง  

ขั้นตอนที่ ๔  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

ขั้นตอนที่ ๕  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแจ้งผลการด าเนินการสรุปเรื่องและท าบันทึกเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ ๖  

 ยุติเร่ือง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน/หน่วยงานท่ีส่งเรื่องร้องเรียน  

 ไม่ยุติ ส่ังตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

มาตรฐานงาน 

มาตรฐานด้านระยะเวลา 

 ใช้เวลาด าเนินการท้ังส้ินไม่เกิน ๑๑๒- ๓๖๕ วัน 

มาตรฐานด้านคุณภาพ 

 ด าเนินกิจกรรมตามแผน และก าหนดการท่ีวางไวอ้ย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลา 

 สามารถตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนภายในระยะเวลา และความจ าเป็นส าคัญเร่งด่วน มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

การติดตามและประเมินผล 

 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติทุกเดือน



แผนส ารองฉุกเฉิน เพื่อป้องกันผลกระทบกับการจัดการกระบวนการ จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อกระบวนการ การจัดการข้อร้องเรียน    ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุดรธาน ี

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ภาวะฉุกเฉิน/ ความเสี่ยง 
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/  

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือหน่วยงานต่างๆส่ง
เรื่องมายังจังหวัด เจ้าหน้าท่ี รับเรื่อง 
ลงทะเบียนและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ 

ได้รับเรื่องร้องเรียนท่ีต้อง
ได้รับการจัดการอย่าง
เร่งด่วน 

จัดล าดับความส าคัญของ
เรื่องร้องเรียนท่ีได้รับมาจาก
ทุกช่องทาง 

เจ้าหน้าท่ี                          
ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด 

2 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมพิจารณา 
พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูล และมอบหมาย
เรื่องให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ข้อมูลท่ีได้มาไม่เป็นความ
จริง ขาดความน่าเช่ือถือ 

ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
ท่ีได้ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง โปร่งใสและเป็น
ธรรมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

หัวหน้าศูนย์
ด ารงธรรม
จังหวัด 

3 

 

 

 

 

 

 

 

ท าบันทึกเสนอผู้บริหาร พร้อมท้ังหนังสือ
แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ผู้บริหารไปราชการ
ต่างจังหวัด/ ต่างประเทศ
เป็นเวลาหลายวัน 

แต่งต้ังหรือมอบอ านาจให้มี
ผู้แทนสามารถพิจารณาและ
ลงนามอนุมัติได้ 

เจ้าหน้าท่ี                          
ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด/
ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง 

1 วัน 

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์เรื่อง
และข้อมูลที่ได้จากการ

ร้องเรียน 
 

1 วัน 
 

7 วัน 
ชชัว่
โมง 

เสนอผู้บริหารพิจารณาเรื่อง 

รับเรื่องร้องเรียน
จากช่องทางต่างๆ 



  

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ภาวะฉุกเฉิน/ ความเสี่ยง 
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/  

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
ขาดแคลนบุคลากรท่ี
รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าท่ี 

1. พัฒนาให้บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถท างาน
ทดแทนกันได้ โดยจัดสรร
ภารกิจและมอบหมายให้
เหมาะสมกับเวลา เนื้องาน
และความรู้ความสามารถ 

เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใน
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

5  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแจ้งผลการ
ด าเนินการ สรุปเรื่องและท าบันทึกเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ  

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ไม่เป็นท่ียอมรับจากกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
ร้องเรียนนั้นๆ  

แต่งต้ังคณะท างาน
ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นท่ี
ยอมรับเข้าร่วมพิจารณาและ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
นั้นๆ ด้วยความยุติธรรม 
โปร่งใส 

เจ้าหน้าท่ี                    
ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด 

6  

       ไม่ยุติ           ยุติ   
 

 

ยุติเรื่องแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้
ร้องเรียน/หน่วยงานท่ีส่งเรื่องร้องเรียน แต่
ถ้าไม่ยุติส่ังตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

ไม่สามารถตอบสนองต่อ
เรื่องร้องเรียนภายใน
ระยะเวลามาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้ 

วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ี
มีผลต่อการตอบสนองต่อ
เรื่องร้องเรียนไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลามาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้ และเสนอแนว
ทางแก้ไขในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ี                         
ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด 

แจ้งผลการ
พิจารณา 

 

ส่งเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ 

 

15 วัน 
 รอผลการพิจารณาจาก

หน่วยงานที่ตรวจสอบแล้วท า
บันทึกเสนอผู้บริหารให้ความ

เห็นชอบ                       
 

 
30 วัน 
 



เอกสารอ้างอิง 

 หนังสือร้องเรียน/ หนังสือจากหน่วยงานท่ีแจ้งเรื่องมาท่ีจังหวัดด าเนินการ 

 บันทึกข้อความ 

 หนังสือท่ีแจ้งให้หน่วยงานนั้นๆตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 เอกสารต่างๆท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบส่งมาให้จังหวัดทราบผลการพิจารณา 

 หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


