
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรือ่งราวร้องทกุข์/ร้องเรียน 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด อบต. 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 



 
 

ค าน า 
 
 
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ท้ังนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จ าเป็นต้องมีขั้นตอน / 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด อบต. 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบญั 
 
 
เร่ือง           หน้า 
 
หลักการและเหตุผล         1 
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน       2 
ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน        4 
กระบวนการจัดการข้อร้องทุกข์ / ร้องเรียน       5 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         6 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรยีน      7 
ภาคผนวก 
 -  แบบฟอร์มการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 

2. การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
  เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต 
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ จึงได้จัดต้ังศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและ
ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 
 

๓. สถานที่ต้ัง 
ต้ังอยู่ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  หมู่ท่ี  ๒  บ้านเกรียด  ต าบลเทนมีย์   

อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  และให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 

๕. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการ
ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชน / หมู่บ้านเขตต าบลเทนมีย์ / พนักงานส่วนต าบล / 
พนักงานจ้าง 
 

๖. การจัดการข้อร้องเรียน  มีความครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / 
ค าชมเชย / การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
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๗. ผู้ร้องเรียน  หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป / พนักงานส่วนต าบล / พนักงานจ้าง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมา
ติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมการร้องเรียน / การให้ข้อเสนอแนะ / การให้ข้อคิดเห็น / การชมเชย / การร้องขอข้อมูล 
 

๘. เจ้าหน้าที่  หมายถึง พนักงานส่วนต าบล / พนักงานจ้าง หรือบุคลากรท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติงาน
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 

๙. ผู้รับบริการ  หมายถึง ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐและประชาชนท่ีติดต่อประสานงานหรือใช้
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 

๑๐. ข้อร้องเรียน  หมายถึง เรื่องท่ีผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้
บริการของเจ้าหน้าท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ท้ังในเรื่องความบกพร่อง ความล่าช้า ความไม่โปร่งใส 
และไม่เหมาะสมในการปฏิบัติการ ปัญหาอันเกิดจากปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
ท้ังเรื่องท่ีได้รับการร้องขอจากช่องทางอื่น หรือส่วนราชการอื่นส่งมาให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ เช่น ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย หรือ ศูนย์บริการประชาชน ส านัก
ปลัดนายกรัฐมนตรี  เป็นต้น 
 

11. ค าร้องเรียน  หมายถึง ค าหรือข้อความท่ีผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้อง
ทุกข์ หรือระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งท่ีสามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมี
นัยส าคัญท่ีเช่ือถือได้ 
 

12. หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
  เรื่องท่ีอาจน ามาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

- กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
- กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
- ละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องถือปฏิบัติ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินควร 
- กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

13. เร่ืองที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  ต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวท่ีเสียหายต่อ
บุคคลอื่น 
 

14. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ต้องสามารถติดต่อกลับไปยัง
ผู้ใช้บริการได้เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง 
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15. วิธีการยื่นค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน  ใช้ถ้อยค าสุภาพ และมี 
  1. วัน เดือน ป ี
  2. ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
  3. ข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดของเรื่องท่ีจะร้องทุกข์ / ร้องเรียนอย่างชัดเจน ว่าได้รับความ
เดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข หรือด าเนินการอย่างไร หรือช้ีช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 
  4. ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล  (ถ้ามี) 
 

16. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน   อาจส่งหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   137  หมู่ ท่ี   2                   
ต าบลเทนมีย์  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  32000  โทรศัพท์  044-141041  โทรสาร  044-141028  
หรือผ่านช่องทางอีเมล  Email : Tenmee2@mail.com  / Fecebook : tenmeefanpage / เว็ปไซต์  
www.tenmee.go.th   
 

เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
๑. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือหรือไม่ระบุช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์ /  

ร้องเรียนจริงจะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 
๒. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องท่ีมีลักษณะ 

เป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ 
 

17. เง่ือนไขในการส่งเร่ืองราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
  ข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ อีเมล์ จะมีประโยชน์ส าหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องท่ีร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้
ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องทราบการตรวจสอบข้อร้องเรียนก็ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะ
ถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น 
 

18. ช่องทางการรับข้อร้องทุกข์ / ร้องเรียน  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น 
ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียนทางโทรศัพท์ / เว็บไซต์ / Fecebook  
 

 

 

mailto:Tenmee2@mail.com
http://www.tenmee.go.th/
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19. ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
 

  ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
              องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   
             อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 
  ช่องทางที่  ๑  ร้องเรียนด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ  

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   
อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐ 

 
  ช่องทางที่ ๒  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยท าเป็นหนังสือ 
 
  ช่องทางที่ ๓  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
     อีเมล์  Tenmee๒@gmail.com 
 
  ช่องทางที่ ๔  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http://www.tenmee.go.th  

หัวข้อรับเร่ืองร้องทุกข์ 
 
  ช่องทางที่ ๕  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายด่วน อบต.เทนมีย์ 
     ๐๔๔-๑๔๑๐๔๑ ในวันและเวลาราชการ 
 
  ช่องทางที่ ๖  ร้องเรียนทางโทรสาร หมายเลข ๐๔๔-๑๔๑๐๒๘ 

 

http://www.tenmee.go.th/
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20. กระบวนการจัดการข้อร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
 

  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทนมีย์ มีข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการ  ดังนี้ 

1. เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หากมีข้อร้องเรียนนัน้มิได้ท าเป็นหนังสือให้จัดให้มี 
การบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ซึ่งตะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
ท าการ นับต้ังแต่วันท่ีรับข้อร้องเรียน 

2. ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์สรุป 
ข้อเท็จจริงเรื่องท่ีร้องเรียนและเสนอข้อร้องเรียนนั้นไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายเพื่อพิจารณาส่ังการตามท่ีเห็นสมควรโดยไม่ชักช้า ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  7 วันท า
การ นับต้ังแต่ได้รับข้อร้องเรียน หากไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ช้ีแจงเหตุผล
ประกอบด้วย 
  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ได้รับข้อร้องเรียนให้เจ้าหน้าท่ีนั้น
ส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเห็นสมควรแต่งต้ัง 
เจ้าหน้าท่ีเพื่อด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในเรื่องท่ีร้องเรียนให้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  15 วันท าการนับต้ังแต่วันท่ี
มอบหมายเจ้าหน้าท่ีหรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี 
  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าวได้ ให้
ขอขยายระยะเวลาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาส่ังการ 
พร้อมช้ีแจงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบด้วย 

4. เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นถึงการได้รับเรื่อง แนวทางการจัดการ และระยะเวลาท่ีคาดกว่าจะด าเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ รวมถึงช่ือผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ด้วย ท้ังนี้ ให้ด าเนินการภายใน 
7 วันท าการ นับต้ังแต่วันท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาส่ังการ 

5. เมื่อได้ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการรวมถึงการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นท่ีมีการร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งให้
ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบต่อไป ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ นับต้ังแต่
วันท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาส่ังการ 
  ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้ ให้ผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผลและผลการด าเนินการล่าสุด 

6. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลเทนมีย์ มีข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการ ดังนี้ 
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6.1 เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และหากข้อร้องเรียนนั้นมิได้ท าเป็น 
หนังสือ ให้จัดให้มีการบันทึกข้อเรียนดังกล่าวลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน โดยให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
/ ร้องทุกข์สรุปข้อเท็จจริงและเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณา
ส่ังการตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ชักช้า ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท าการ นับต้ังแต่วันท่ีได้รับ
ข้อร้องเรียน หากไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ช้ีแจงเหตุผลประกอบด้วย 
   ในกรณีเจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ได้รับข้อร้องเรียนให้น า
ความในข้อ 6 (6.2) วรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
   6.2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาส่ังการ
ภายใน 2 วันท าการ นับต้ังแต่วันท่ีได้รับข้อร้องเรียน เพื่อจุดบริการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตและปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบ จะได้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ พร้อมท้ังแจ้งผลการด าเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้ด าเนินการตาม (6.1 ) แล้ว
เสร็จ 
 

21. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

1. จัดต้ังศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ทราบเพื่อความสะดวกในการ 

ประสานงาน  
การรับและตรวจสอบข้อร้องทุกข์ / ร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ี
ก าหนด  ดังนี้ 
 

 ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ช่องทาง ช่องทาง รับข้อร้องเรียนเพื่อประสาน  

  หาทางแก้ไข  
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

ทุกครั้งท่ีมีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑ – ๒ วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทนมีย์ 

ทุกวัน ภายใน ๑ – ๒ วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข    
๐๔๔-๑๔๑๐๔๑ 

ทุกวัน ภายใน ๑ – ๒ วันท าการ  

ร้องเรียนทาง  Faecbook ทุกวัน ภายใน ๑ – ๒ วันท าการ 
 

 

ร้องเรียนทาง อีเมล์  
Tenmee ๒@gmail.com 
 

ทุกวัน ภายใน ๑ – ๒ วันท าการ 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน 

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องทุกข ์/ ร้องเรียน 

ประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ทราบ 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องทุกข/์ 
ร้องเรียนทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องทุกข/์ 
ร้องเรียนทราบ 

ส้ินสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐๔๔-๑๔๑๐๔๑ 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 
: tenmeefanpage 

ยุติ ไม่ยุติ 

๕. ร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยท าเป็น
หนังสือ 
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รับเร่ืองร้องทุกข์/ ร้องเรียนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ค าช้ีแจงรายละเอียดเป็นไปตามข้อความข้างล่างนี้ 
 

การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
- การวางแผนก าลังคนพิจารณาจัดระบบงานและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งการควบคุมการใช้อัตราก าลังของข้าราชการ
และพนักงานจ้าง 

- การสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง การเล่ือนต าแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน  
ย้าย การออกจากส่วนราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การด าเนินการด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จบ านาญ การลาประเภทต่าง ๆ การ 
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การออกหนังสือส าคัญ และหนังสือรับรองสิทธิต่าง ๆ การขอบ าเหน็จ
บ านาญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดสวัสดิการตามระเบียบส านักนายก ฯ การจัดท าแผนงานสวัสดิการ อบต. เพื่อ 
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติราชการ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  
 

การด าเนินการด้านวินัยและการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
- การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหา 

ข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ด าเนินการทางวินัย พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับกรณีอุทธรณ์ การวางแผน
เสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักษาวินัยและจรรยาของข้าราชการและพนักงานจ้างให้สอดคล้อง
กับหลักการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
 

การด าเนินการด้านฝึกอบรม 
- การวางแผน และควบคุมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เทนมีย์ การวางแผนและด าเนินงานด้านวิทยาบริการ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ 
พนักงานจ้าง การจัดหาทุนและคัดเลือกเพื่อไปศึกษาฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
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การกรอกข้อมูลร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 

 
 
 

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางเว็บไซต์ 
1. เข้าเว็บไซต์  http://www.tenmee.go.th  
2. เลือกเมนูหลัก 
3. เมนูมุมซ้ายมือ เลือกเมนูรับเรื่องร้องทุกข์ 
4. พิมพ์รายละเอียดข้อความท่ีประสงค์จะร้องทุกข์ 
5. ช่องร้องทุกข์โดย  : ให้กรอกช่ือ – นามสกุลผู้ร้องทุกข์ 
6. กรอกเบอร์โทรศัพท์ 
7. กรอกเรื่องท่ีร้องทุกข ์
กดปุ่มส่งค าร้องทุกข์ 
 

หมายเหตุ  หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่ส่งข้อมูลหรือไม่รับข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.tenmee.go.th/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการร้องทุกข ์/ ร้องเรียนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

แบบค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน  (ด้วยตนเอง) 
 

      ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ........... 
 

เรื่อง......................................................................... 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 

  ข้าพเจ้า......................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี............. 
ต าบล............................อ าเภอ..............................จังหวัด..................................โทรศัพท์..................................... 
อาชีพ......................................ต าแหน่ง.............................................ถือบัตร........................................................ 
เลขท่ี.....................................................ออกโดย..................................................วันออกบัตร............................... 
บัตรหมดอายุ................................................. มีความประสงค์ขอร้องทุกข ์/ ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทนมีย์ พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง........................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบท้ัง
ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี  โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์ / ร้องเรียน (ถ้ามี) 
ดังนี ้
  ๑................................................................................................ จ านวน................ชุด 
  ๒................................................................................................ จ านวน................ชุด 
  ๓................................................................................................ จ านวน................ชุด 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        ลงช่ือ......................................................... 
     (........................................................) 
              ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  



 
แบบฟอร์มการร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
แบบค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน  (ทางโทรศัพท์) 

 
      ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ........... 
 

เรื่อง......................................................................... 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 

  ข้าพเจ้า......................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี............. 
ต าบล............................อ าเภอ..............................จังหวัด..................................โทรศัพท์..................................... 
อาชีพ.......................................................ต าแหน่ง.............................................................................................. 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์ / ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ 
หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยขออ้าง............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……เป็นพยานหลักฐานประกอบ 
 

  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นค าร้องท่ีไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 
   
 
 
        ลงช่ือ.........................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่อง 
     (........................................................) 
        ต าแหน่ง........................................................ 
        วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ.......................... 
     เวลา................................. 
          

 
 
 
 



แบบฟอร์มการร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน   
 
ท่ี สร ๗๓๓.๐๑ (เรื่องร้องเรียน)/................   ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
       อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 
 

      วันท่ี..................เดือน...................พ.ศ..................  
 

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เรียน............................................................................. 
 

  ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์
โดยทาง  (........)  หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์   (........)  ด้วยตนเอง   (........) ทางโทรศัพท์   
(........)  อื่น ๆ ............................................................................ลงวนัท่ี................................................................ 
เกี่ยวกับเรื่อง......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับท่ี.................................ลงวันท่ี......................................และองค์การบริหารส่ วน
ต าบลเทนมีย์ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 
  (........) เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ และได้มอบหมาย
ให้..................................................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนินการ 
  (........) เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ และได้จัดส่ง
เรื่องให้..........................................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปแล้ว ท้ังนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงาน
ดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 
  (........) เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตาม
กฎหมาย.......................................................................................................................................จึงขอให้ท่าน
ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 
 

  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ  
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
ส านักปลัด อบต. 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
โทร ๐๔๔-๑๔๑๐๔๑ 



 
แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

 
ท่ี สร ๗๓๓.๐๑ (เรื่องร้องเรียน)/................   ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
       อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 
 

      วันท่ี..................เดือน...................พ.ศ..................  
 

เรื่อง  แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์ / รอ้งเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เรียน................................................................................ 
 

อ้างถึง  หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ท่ี สร ๗๓๓.๐๑/..................ลงวันท่ี........................................ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๑................................................................................................................................................. 
                   ๒................................................................................................................................................ 
         ๓................................................................................................................................................. 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้อง
ทุกข์ / ร้องเรียน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของท่าน ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์ / ร้องเรียนไว้ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากส่วนราชการ / หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องตามประเด็นท่ีท่านได้ร้องทุกข์ / ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า....................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยนี้ ท้ังนี้หาก
ท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 
 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ  
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
ส านักปลัด อบต. 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
โทร ๐๔๔-๑๔๑๐๔๑ 
 
 
 



 

 
 

 
 


