คู่มือ
การดาเนินการเรือ่ งร้องเรียน

สถาบันพัฒนาองค์กรช ุมชน
(องค์กรมหาชน) : พอช.

คานา
คู่มือการดาเนินการเรื่องร้องเรียนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบันฯ ทั้งนี้ การดาเนินการเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ
ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ร้อง จาเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ
แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน คู่มือฉบับนี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูล/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการสรุ ปบทเรีย นจากการทางานที่ผ่ านมา โดยมีแบบฟอร์ม พร้อมกรณีตัว อย่าง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการดาเนินการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบันฯ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สานักอานวยการกลาง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
31 มีนาคม 2561
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บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
การร้องเรียนของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐทราบว่า การบริหารการทางาน
ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสาคัญ
กับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน อาทิ มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม และตรวจสอบการทางานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรัฐบาลในปัจจุบัน ได้ให้ความสาคัญกับการให้บริการ
ประชาชนที่เป็นอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ปลอดการทุจริต อีกทั้งยังจัดให้มีช่ องทางในการรับเรื่ อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมถึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนดังกล่าว
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการพัฒนา
ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่าย ทั้งนี้ การดาเนินงานของสถาบันฯ จะมุ่งเน้นให้องค์กรชุมชนและ
เครือข่าย ร่วมกับหน่วยงาน/ภาคีเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนบริหารจัดการงาน
พัฒนาในชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการพัฒนาต่างๆภายใต้การสนับสนุนของสถาบันฯ ซึ่งกระบวนการทางานของ
สถาบันฯ ดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่ไม่ทั่วถึง เกิดความเข้าใจที่ คลาดเคลื่ อน
นาไปสู่เรื่องร้องเรียนได้ ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้มีการจัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียน รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีแนว
ทางการดาเนินงานที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้อง
กับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการดาเนินการเรื่องร้องเรียนของสถาบันฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
3. ขอบเขต
คู่มือการดาเนินการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนประกอบด้วย แนวคิดเกี่ ยวกับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการดาเนินการเรื่องร้องเรียน ระเบียบสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2561 รวมถึงเอกสาร/แบบฟอร์ม
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
4. ความหมายของเรื่องร้องเรียน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของการร้องเรียน ไว้ว่า
1) ร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว
2) ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย (คู่มือการดาเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน, 2554) ได้
แบ่งแยกการพิจารณาความหมายของคาว่า “เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน” ไว้ 2 ประการ คือ
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1) เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้าราชการ หมายถึง เรื่องราวทีข่ ้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียน เนื่องจากปฏิบัติ
หน้าที่หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
2) เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของประชาชน หมายถึง เรื่ องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลด
เปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่น หรือสาธารณชนได้รับความเสียหาย
และยังรวมถึงข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนอีกด้วย
สรุป การร้องเรียน หมายถึง การที่ประชาชนบอกเล่าเรื่องราวต่อหน่วยงาน เพื่อขอให้ ดาเนินการแก้ไข
ปัญหา ให้ความช่วยเหลือ หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน การได้รับ
ความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม
5. ลักษณะของเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย (คู่มือการดาเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน, 2554, นน.34) ได้จาแนกลักษณะของเรื่องร้องเรียน ใน 3 ลักษณะคือ
1) เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีการร้องเรียนกล่าวโทษที่
ขาดข้อมูล หลั กฐาน ซึ่ งศูน ย์ ดารงธรรมจะระงับเรื่ องทั้ง หมด แต่ถ้าเป็นการร้องเรียนในประเด็น
เกีย่ วข้องกับส่วนรวม จะส่งให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องรับทราบไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป
ซึ่งกรณีนี้ สามารถยุติเรื่องได้ทันที
2) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ศูนย์ดารงธรรมจะดาเนินการจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
โดยจะพิจารณาส่งตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่องและจะตอบให้ผู้ร้องเรียนทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน
ซึ่งเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้ว จะแจ้งให้ศูนย์ดารงธรรมและผู้ร้องเรียนทราบ หรือบาง
กรณีปั ญหาหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องจะแจ้งให้ ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง ซึ่ งระยะเวลาการพิจารณา
ดาเนินการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จะช้าหรือเร็วขึ้นนอยู่กับขัน้ ตอนการดาเนินการให้การช่วยเหลือ
ของแต่ละกรณีปัญหา ในกรณีเป็ นเรื่องร้องเรียนทั่วไป หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งผลให้ทราบ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ศูนย์ดารงธรรมจะมีหนังสือเตือนขอทราบผลไปอีกครั้งหนึ่ง
3) เรื่องร้องเรียนสาคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวมหรือเป็นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับหลาย
หน่ ว ยงาน เป็ น ประเด็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นทางกฎหมายหรื อ เป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง และ
รายละเอี ย ดตามค าร้ อ งยั ง ไม่ ชั ด แจ้ ง หรื อ ไม่ แ น่ น อน หรื อ บางกรณี ศู น ย์ ด ารงธรรมอาจต้ อ งให้
เจ้าหน้าที่เดินทาง ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้ นที่ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
โดยแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน เมื่อหน่วยงานได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้า
มาแล้วจึงจะแจ้งให้ ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป หรือหากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องยังไม่รายงานผลให้ทราบ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ศูนย์ดารงธรรมจะแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ในส่วนของสถาบันฯ ได้มีการจาแนกลักษณะเรื่องร้องเรียนจากการดาเนินงานที่ผ่านมา ได้ดังนี้
1) ร้องเรียนหน่วยงาน เช่น กระบวนการทางาน การให้บริการ ฯลฯ
2) ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เช่น ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง ฯลฯ
3) ร้องเรียนการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใส เช่น การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ
4) ร้ อ งทุ ก ข์ / ขอความช่ ว ยเหลื อ เช่น ขอความช่ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งที่ อยู่ อ าศั ย ขอความอนุ เ คราะห์
งบประมาณ ฯลฯ
5) เรื่องร้องเรียนอื่นๆ เช่น ขอข้อมูลเอกสาร/หลักฐานต่างๆ บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ

2ง
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ลักษณะของ
เรื่องร้องเรียน

3....
4....

ร้องเรียนหน่วยงาน
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนการบริหารจัดการไม่โปร่งใส
ร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือ

5.... เรื่องร้องเรียนอื่นๆ

6. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การดาเนินการเรื่องร้องเรียน จาเป็นต้องพิจารณาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติฯ
พ.ศ.2540 ประกอบด้วย
มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมู
ข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนิน การเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการทาความเห็นหรือคาแนะนาภายใน
ดังกล่าว
(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย์ หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดย
ไม่สมควร
(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่
เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาสั่งเปิดเผยข้อมูล
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ข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
มาตรา 24 หน่วยงานของรัฐ จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือใน
ขณะนั้นมิได้เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้
(1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนาไปใช้ตามอานาจหน้า ที่ของหน่วยงานของรัฐแห่ง
นั้น
(2) เป็นการใข้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น
(3) ต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ทางานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษา
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น
(4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทาให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อ
การตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
(6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสือสวน การสอบสวน
หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เป็นการให้ซึ่งจาเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(8) ต่ อ ศาลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ บุ ค คลที่ มี อ านาจตามกฎหมายที่ จ ะขอ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว
(9) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
6.2 การกาหนดชั้นความลับ
การพิจารณาในการกาหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องเรียน
และผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทาง
ราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ ผู้ร้องเรียน หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องเรียนจะต้อง
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนด้วย
- กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้อง จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้อง เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้
- เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
- กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคาร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่
เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนเนื่องจากผู้ร้องเรียนอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ
6.3 ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
เรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2561
เพื่อให้การดาเนินการเรื่องร้องเรียนของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปรับ
ระบบและโครงสร้างการทางาน สถาบันฯ จึงได้มีการปรับปรุงและออกระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2561 โดยกาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งการเสนอเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน การพิจารณาและรายงานผลการดาเนินการ
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้มีการแต่งตั้งนายทะเบียนเรื่องร้องเรียนทั้งสานักงานส่วนกลางและภาค เพื่อทาหน้าที่
ประสานการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ก)
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การดาเนินการเรื่องร้องเรียน
การดาเนินการเรื่องร้องเรียนในส่วนนี้ จะเป็นการนาเนื้อหาจากระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2561 มาประกอบกับบทเรียนจากการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ผ่านมา เพือ่ เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานในระยะต่อไป กล่าวคือ
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1. ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
เมื่ อ ส่ ว นงานทั้ ง ส านั ก งานส่ ว นกลางและส านั ก งานภาคได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ ง จากบุ ค คล/หน่ ว ยงาน
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนทั้ง สานักงานส่วนกลางและภาค ต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
ทั้งนี้ ในแต่ละขั้นตอน จะมีรายละเอียดวิธีการดาเนินการสาคัญ ดังนี้
1.1 การยื่นและเสนอเรื่องร้องเรียน
ผู้ยื่นร้องเรียนอาจเป็นในนามบุคคล เครือข่าย องค์กร คณะบุคคลก็ได้ โดยการยื่นเรื่องร้องเรียนอาจ
มีใน 2 รูปแบบ ดังนี้
1) ร้องเรียนเป็นหนังสือ เป็นกรณีที่ใช้กับการร้องเรียนทั่วไปในทุกเรื่องที่ ผู้ร้องเรียนต้องการแก้ไข
ปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ซึ่ง การร้องเรียนโดยวิธีนี้ ผู้ร้องเรียนต้องทาเป็นหนังสื อ/
เอกสาร เล่าถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ต้องการร้องเรียนใช้ชัดเจนมากที่สุด แจ้งชื่อ
และที่อยู่ ให้ ชัดเจนเพียงพอที่ส ามารถติดต่อได้ พร้ อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ ร้องเรียน หากมี
เอกสารหรือหลักฐานควรแนบมาพร้อมกันด้วย
2) ร้องเรียนด้วยวาจา กรณีที่ผู้ร้องเรียน ไม่ได้มีการจัดทาหนังสือ/เอกสาร ให้นายทะเบียนบันทึก
รายการเรื่องร้องเรียน โดยอธิบายถึงเหตุที่ต้องการร้องเรียน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน
และสิ่งที่ต้องการให้สถาบันฯ ดาเนินการ (แบบฟอร์มตามภาคผนวก ข)
ส่วนช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนนั้น นอกจากการส่งเรื่องร้องเรียนโดยตรงมายังสถาบันฯ ปัจจุบัน ผู้
ร้ อ งเรี ย นยั ง สามารถส่ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไปยั ง หน่ว ยงานอื่ น เช่ น ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชน ส านั ก งานปลั ด ส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน สานักงานตรวจเงิน แผ่นดิน (สตง.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ปปช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) สื่อมวลชน เป็นต้น
1.2 การรับและส่งเรื่องร้องเรียน เมื่อผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องเรียนแล้ว นายทะเบียนจะต้องออกใบรับเรื่อง
ร้องเรียน หรือออกหนังสือตอบรับภายในไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง (แบบฟอร์มตามภาคผนวก ข)
หลังจากนายทะเบียนได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะต้องเสนอเรื่องให้ผู้อานวยการหรือผู้อานวยการภาค
ภายในไม่เ กิน 5 วัน ทาการนับแต่ วัน ที่ไ ด้ รั บเรื่ อง เพื่อพิจารณาวินิจฉัย สั่ งการ โดยอาจมอบหมายให้ มี ก าร
ตรวจสอบหาข้อมูล/ข้อเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการดาเนินการ/แก้ไข หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและเสนอแนวทางแก้ไข
ก่อนเสนอเรื่องต่อผู้อานวยการหรือผู้อานวยการภาค นายทะเบียนอาจมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ในเบื้องต้น โดยสามารถนาบทเรียนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน มาประยุกต์ใช้
1.3 การด าเนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น เมื่ อ ผู้ อ านวยการหรื อ ผู้ อ านวยการภาค ได้ มี ก ารมอบหมายให้
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องดาเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือค้นหาข้อมูลต่างๆ
สรุปเรื่องร้องเรียน และดาเนินการแก้ไขปัญหา (สามารถนาบทเรียนการตรวจสอบหาข้อมูล/ข้อเท็จจริง ตามข้อ
2.2 มาประยุกต์ใช้) ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการนับแต่วันที่ส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับเรื่อง
หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จจะสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 7 วันทาการ และหากยังดาเนินการไม่แล้ว
เสร็จอีก จะต้องทาหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อผู้อานวยการหรือผู้อานวยการภาค เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
ทั้งนี้ ในระหว่างการดาเนินการหากผู้ร้องเรียนต้องการถอนเรื่องร้องเรียน ต้องทาเป็นหนังสือ และให้
นายทะเบียนจัดทาหนังสือถอนเรื่อง (แบบฟอร์มตามภาคผนวก ข)
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1.4 การรายงานผล/สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องจัดทารายงานผล
การดาเนิ น การผู้ อานวยการหรื อผู้ อานวยการภาคผ่านนายทะเบียน รวมถึงร่างหนังสื อตอบผู้ ร้องเรียนเสนอ
ผู้อานวยการหรือผู้อานวยการภาค ทั้งนี้ สามารถนาบทเรียนเทคนิคในการตอบหนังสือร้องเรียน ข้อ 2.3 มาเป็น
แนวในการตอบหนังสือ
ในส่ ว นของนายทะเบี ย นส่ ว นกลางและภาค มีห น้าที่ในการรวบรวม จั ดทาข้อมูล เกี่ยวกั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนต่างๆ และจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน รวมถึงจัดทาสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนภาพรวม รายงานต่อ
ผู้อานวยการทราบตามที่กาหนด
2. แนวทางการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
จากการดาเนินการเรื่องเรียนของสถาบันฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีบทเรียนและข้อค้นพบ เพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินการต่อไป ดังนี้
2.1 การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
1) ควรศึกษาทาความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน และดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด
2) พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น โดยการอ่ า นและท าความเข้ า ใจ ตรวจสอบข้ อ มู ล รวมทั้ ง เอกสาร
ประกอบการร้องเรียนโดยละเอียด
3) สรุปประเด็นโดยย่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หากเรื่องร้องเรียนมี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ควรระบุตัวบทกฎหมายเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
4) พิจารณาชั้นความลับ ก่อนแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องคุ้มครองความปลอดภัยของผู้
ร้องเรียนและพยานที่เกี่ยวข้อง และประทับตรา “ ลับ ” ในเอกสารทุกแผ่น
5) กรณีการร้องเรียน ซึ่งเป็น การแจ้งเบาะแสการกระทาความผิ ด ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ ข องผู้
ร้องเรียนก่อนสาเนาคาร้อง หรือ หากเป็นการกล่าวหาที่เป็นภัย ร้ายแรงต่อผู้ร้องเรียนเป็นอย่าง
มาก ไม่ควรส่งสาเนาคาร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีการ “ คัดย่อคาร้องแล้วพิมพ์ขึ้น
ใหม่ส่ งให้ และประทับ ทับ ตรา “ลั บ ” ในเอกสารทุกแผ่ น เนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายต่อ ผู้
ร้องเรียน
6) เมื่ออ่านคาร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่า เรื่องที่ร้องเรียนน่าเชื่อถือเพียงใด หากผู้ร้องเรียนแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์มาด้วย ควรต้องโทรกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อยืนยันว่า ผู้
ร้องเรียนได้ร้องเรียนจริง เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็น ผู้ร้องเรียน โดยวิธีการ
สอบถาม ว่า “ท่านเป็นผู้ส่งเรื่องร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ” และ“ไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็น
การร้องก่อน”
7) ส่ งเรื่ องไปยั งส่ ว นงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็น การร้ องเรียน เพื่อ ให้ จัดทาข้อมูล ข้อเท็จจริ ง
เอกสารต่างๆ เท่าที่ผู้ร้องเรียนขอสามารถจะได้รับตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
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2.2 การตรวจสอบหาข้อมูล/ข้อเท็จจริง ควรดาเนินการดังนี้
1) พิจารณาผู้ร้องเรียนเรียนว่ามีลักษณะแบบใด เช่น นักวิชาการ ชาวบ้าน ผู้เดือดร้อน แกนนา
เครือข่าย ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ร้องเรียนแทน/ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
2) พิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยการอ่านและทาความเข้าใจประเด็นการร้องเรียน ตรวจสอบข้อมูล
รวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรียนโดยละเอียด ว่าผู้ร้องเรียนเรียนต้องการอะไร
3) การค้นหาข้อเท็จจริงจากเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารโครงการ บันทึกการประชุม เอกสารการเงิน
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องร้องเรียนเดิม เป็นต้น
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4) หารือผู้เกี่ยวข้อง โดยอาจจัดเป็นวงประชุม หากเป็นเรื่องที่ผู้ตอบไม่ส ามารถตัดสินใจได้ ด้ว ย
ตนเอง ต้องมีการหารือและจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คาตอบและข้อยุติของเรื่องร้องเรียน
นั้น
5) ลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบในการตอบเรื่องร้องเรียน ซึ่งในการ
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องมีการจัดทารายงานสรุป ถ่ายภาพประกอบและเก็บ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง รวมทั้งถ้าหากว่ามี การทางานที่เป็นไปตามที่ร้องเรียนหรือ
ตรงกันข้ามกับที่ร้องเรียน หรือมีการยืนยันว่าได้พูดคุยหารือร่วมกันจนได้ข้อยุติ/เข้าใจถูกต้อง
ตรงกันแล้ว ควรจะต้องให้มีการบันทึกเนื้อหาและลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
2.3 การตอบหนังสือร้องเรียน มีเทคนิคดังนี้
 พึงระลึกเสมอว่าเป็นการตอบในนามสถาบันฯ/องค์กร ไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นลักษณะการพูดข้อ
ติดขัดจากส่วนงานอื่นภายในองค์กรหรือระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร กล่าวโทษบุคคล/ส่วนงานอื่นในองค์กรยิ่ง
จะทาให้เกิดผลเสียมากขึ้น
 ควรวิเคราะห์ประเด็นเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน และตอบให้ตรงประเด็น ไม่ควรขยายความมาก
จนเกินไปหรือเปิดประเด็นใหม่ แต่อาจให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการวางหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเรื่องนั้นว่าเป็น
เพราะอะไร เช่น งบประมาณสถาบันเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายขาด แต่ทาไมกลุ่มนาไปใช้ทั้งให้เปล่าและแบบคืน
เป็นทุนหมุนเวียน ก็ควรชี้แจงไปว่างบประมาณจากพอช.สนับสนุนไปที่ชุมชนแบบให้เปล่าตามที่มาของงบประมาณ
แต่เนื่องจากมีผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยจานวนมากกว่างบที่ได้รับ จากการประชุมสมาชิกในชุมชนจึงเห็นร่วมกัน
ว่าควรให้เปล่าเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถคืนทุนได้ เช่น ผู้ป่วย ผู้พิการ ที่ทางานไม่ได้ แต่กรณีคนจนที่ยังประกอบอาชีพ
ได้ ให้มีการคืนทุนตามที่สามารถจ่ายคืนได้เพื่อหมุนเวียนให้ผู้เดือดร้อนรายอื่นที่สารวจไว้แล้วนาไปใช้ซ่อมแซมบ้าน
ต่อ
 ระมัดระวังในการให้ข้อมูลซึ่งไม่เกี่ยวข้อง เพราะอาจนาไปสู่การเปิดประเด็นใหม่/ขยายผลการ
ร้องเรียนในประเด็นอื่นได้
 หลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างหรือกล่าวโทษหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล/องค์กรอื่น เนื่องจากอาจ
นาไปสู่การร้องเรียนของผู้ที่ถูกกล่าวอ้างหรือกล่าวโทษ หรือเป็นข้อมู ลให้อีกฝ่ายหนึ่งนาไปขยายผลการดาเนินการ
ได้
 ไม่ควรแนบเอกสารประกอบโดยไม่จาเป็น กรณีที่มีการร้องขอเอกสาร ขอให้พิจารณาเอกสาร
อย่างรอบคอบ (ตัวอย่างตามภาคผนวก ก) และควรเสนอให้ผู้มีอานาจพิจารณาก่อนส่งเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็น
เอกสารซึ่งอาจมีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล/องค์กรอื่น ควรเสนอเรื่องให้คณะทางานตาม
พรบ.ข้อมูลข่าวสารพิจารณา
2.4 ระยะเวลาในการตอบเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบตอบเรื่องร้องเรียนจะต้องเร่งดาเนินการให้ ทัน
ภายในเวลาที่กาหนดตามระเบียบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่ งถ้าหากพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมี ความซับซ้อนต้อง
ไปหาเอกสารหลักฐานเพิ่มค่อนข้างมากหรือตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ขอให้ตอบไปเบื้องต้นก่อนว่าได้รับ
เรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการโดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เมื่อได้ผลสอบเรียบร้อยแล้วจะรายงานให้
ทราบต่อไป
2.5 การนาประเด็น/บทเรียนจากเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทางานให้รัดกุม
ขึ้น เอกสารเผยแพร่อาจทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน การแลกเปลี่ยนบทเรียนที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายชุมชน ฯลฯ
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3 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเรื่องร้องเรียน
จากกรณีเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาที่สถาบันในช่วงที่ผ่าน สามารถนามาใช้เป็นบทเรียน/ความรู้ที่ได้จาก
การจัดการเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมา ปรับใช้เป็นแนวทางในการทางานเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องร้องเรียนจากการ
ปฏิบัติงาน มีแนวทางการปฏิบัติงาน ข้อควรปฏิบัติและข้อพึงระวังในการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึง่ สรุปได้ ดังนี้
3.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1) ควรมีการบันทึกข้อมูลการทางาน/การปฏิบัติงาน รายงานการประชุม อย่างถูกต้อง สม่าเสมอ
และเป็นระบบ
 บันทึกภาพระหว่างการปฏิบัติงานที่เห็นภาพผู้เข้าร่วมประชุม ฟลิปชาร์ทสรุปมติสาระสาคัญ
การประชุม
 จัดทารายงานผลการฏิบัติงาน สรุปผลการดาเนินงาน รายโครงการ/รายกิจกรรม และเสนอ
แผนการดาเนินการต่อ แก่ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา
 จัดเก็บหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน เช่น การส่งมอบงานและต้องมี การตรวจสอบ
ข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลรายงาน ภาพถ่าย/ไฟล์ข้อมูล เป็นต้น
2) ควรวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/ข้อติดขัดในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจนาไปสู่เรื่องร้องเรียนได้ โดย
 พิจารณาจากคาบอกเล่าหรือการให้ข้อสังเกตจากผู้นา/ชาวบ้านในพื้นที่/ขบวนองค์กรชุมชน/
เครือข่าย บรรยายกาศการถกเถียงในการประชุม ความขัดแย้งระหว่างตัวบุคคล/ผู้นา
 พิจารณาจากการประสานงานและติดตามการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็น
การให้ข้อมูล หรือสะท้อนให้เห็นว่าอาจมีเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
3.2 ข้อควรปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
1) กรณีมีการร้องเรียนระหว่างชาวบ้าน
 เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจทีช่ ัดเจนในเจตนารมณ์ของแต่ละโครงการ และภารกิจของ
สถาบัน เช่น หลักการเรื่องสวัสดิการ เป็นต้น เพื่อ สามารถสื่อสาร ชี้แจง ทาความเข้าใจที่
ถูกต้องในบางประเด็นซึ่ง เกี่ยวข้องกับกรณีการร้องเรียนได้ มีคู่มือและใช้เนื้อหาตามคู่มือที่
เป็นปัจจุบันในการทางาน
 กรณีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสืบหาข้อมูล/ข้อเท็จจริง ไม่ควรลงร่วมกับบุคคลซึ่งมีความอ่อนไหว
หรื อ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ เป็ น คู่ ขั ด แย้ ง และควรอาศั ย ผู้ อ าวุ โ สที่ ทั้ ง สองฝ่ า ยยอมรั บ มี
ประสบการณ์ในพื้นที่
 การลงพื้น ที่ ในแต่ล ะครั้ง ควรมีการบันทึกข้อมูล จากการพูดคุยหรือลงพื้นที่ เก็บรวบรวม
เอกสารประกอบ และจัดทารายงานเสนอผู้บริหารส่วนงานทราบทุกครั้ง
 ผู้บริหารส่วนงานควรมีระบบในการติดตามความคืบหน้าและผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
อย่างสม่าเสมอ ป้องกันมิให้เกิดการขยายผล จนกว่าเรื่องร้องเรียนจะยุติ
2) การดาเนินการเพื่อบริหารงบประมาณ ควรมีหลักฐาน มติ/ข้อตกลงร่วมในการปฏิบัติร่วมกัน
จากการพูดคุยหรือหารือกันในเรื่องนั้นๆ เช่น รายงานการประชุม/มติการประชุม ซึ่งมีรายชื่อและ
ลายเซ็นต์ผู้เข้าร่วมทุกคน
3) ห้ า มเซ็ น ต์ ชื่ อ แทนกั น หรื อ ใช้ เ อกสารปลอม ในการอนุมัติ ซึ่ง มี เรื่ อ งของงบประมาณเข้ า มา
เกี่ยวข้อง ควรมีทั้งลายเซ็นต์และสาเนาบัตรประชาชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เข้าร่วมแนบ
ด้วยทุกครั้ง
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4) การอธิบาย/ความเข้าใจกับชาวบ้าน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจและอธิบายกระบวนการ
ทางานต่างๆอย่างชัดเจน เช่น การติดตามเอกสาร ซึ่งต้องอธิบายว่าจะนาเอกสารดัง กล่าวไปทา
อะไร/ใช้อย่างไร/จะเกิดประโยชน์อย่างไร
3.3 ข้อพึงระวัง/การด าเนิน การที่ อาจน าไปสู่ค วามเสี่ยงต่ อการเกิดเรื่ อ งร้ อ งเรี ยน และส่งผลต่ อ
บทบาท/สถานะของเจ้าหน้าที่
1) การวางบทบาท ท่าที่ หรือการวางตัวให้มีความเหมาะสม เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับผู้นา/คน
ในชุมชน ฯลฯ ต้องระมัด ระวังเรื่องความเอนเอียงต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และควรตระหนักต่อการ
ประพฤติปฏิบัติหรือการให้คาแนะนาในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของเจ้ าหน้าที่ซึ่ง มีต่อ
ชาวบ้าน (ตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่)
2) เอกสารเสนอโครงการและงบประมาณจะต้องเป็นโครงการที่มาจากชุมชน มีลายเซ็นต์ประธาน/ผู้
ประสานงานกลุ่มลงชื่อผู้เสนอโครงการ ห้ามเสนอเฉพาะงานเป็น Power Point แต่ไม่มีเอกสาร
เสนอโครงการที่ผู้แทนองค์กรเซ็นต์ชื่อ
3) หากมีมติให้ปรับแก้ไขโครงการจากคณะทางานกลั่นกรอง ต้องแจ้งให้ผู้ประสานงานองค์กรทราบ
หรือเซ็นต์ใหม่ ไม่ควรปรับแก้โครงการแทนชุมชนโดยที่เจ้าของโครงการไม่ทราบเรื่อง
4) กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการซึ่งเสนอของบประมาณและรับการสนับสนุน โดยพิจารณา
ผ่านข้อมูลโครงการเพียงบางส่วน แต่อนุมัติโครงการที่เสนอขออนุมัติทั้งหมด
5) ในการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) จะต้องอ่าน/ทาความเข้าใจข้อความเป้าหมาย บทบาท
แต่ละส่วน เงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ให้ชัดเจนตรงกันก่อนการลงนาม
โดยเฉพาะเงื่อนไขช่วงเวลาสิ้นสุดโครงการ กรณีการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตุประสงค์
6) จะต้องมีการเก็บบันทึกความร่วมมือ (MOU) ไว้ที่ทุกฝ่ายที่ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ทั้ง
กรณีที่สถาบันฯ จัดทาบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับจังหวัด และมีการจัดเก็บรายละเอี ยด
โครงการ/ข้อมูล/เอกสารต่างๆของตาบลไว้ที่จังหวัด โดยไม่มีการคืนข้อมูลกลับไปยังพื้นที่ตาบล
อาจทาให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้
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ภาคผนวก ก
ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2561
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๙๑๒ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทร ๐๒-๓๗๘ - ๘๓๐๐ โทรสาร ๐๒ – ๓๗๘ – ๘๓๔๒

ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็ น การสมควรปรั บ ปรุงแก้ไขหลั กเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน) ให้ เ กิ ด ระบบการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน คล่ อ งตั ว เป็ น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้องกับโครงสร้างการปฏิบัติงานและภารกิจงานของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรีย กว่า “ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ.๒๕๕๒
บรรดาระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ หลั ก เกณฑ์ อื่ น ใดในส่ ว นที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถาบัน”
หมายความว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
“ผู้อานวยการ”
หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
“ผู้อานวยการภาค”
หมายความว่า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของสถาบั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งผู้อานวยการภาค
“หัวหน้าหน่วยงาน”
หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานตามโครงสร้า งการบริหารจัดการ
องค์กรของสถาบัน
“ผู้ปฏิบัติงาน”
หมายความว่า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
(องค์การมหาชน) ตามที่กาหนดในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“สานักงานภาค”
หมายความว่า ส านั ก งานภาค หรื อ เรี ย กชื่ อ เป็ น อย่ า งอื่ น ตาม
โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของสถาบัน
“หน่วยงาน”
โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร

หมายความว่า ส่ ว น หน่ว ย ส านัก ศูนย์ หรือหน่ว ยงานอื่นใดตาม
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“เรื่องร้องเรียน”
หมายความว่า เรื่ อ งที่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ
การดาเนินงานของสถาบันหรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรชุมชน เครือข่าย
องค์กรชุมชนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน รวมทั้งเรื่องร้องเรียนจากบุคคลที่มาขอรับความช่วยเหลือจากสถาบัน
ทั้งที่ร้องเรียนโดยตรงมายังสถาบันหรือผ่านหน่วยงานอื่นและหมายความรวมถึงเรื่องร้องเรียนที่ได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติม
เรื่องร้องเรียนเดิมโดยมีประเด็นหรือข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ด้วย
“ผู้ร้องเรียน”
หมายความรวมถึง ผู้ได้รับมอบฉันทะให้ร้องเรียนแทนและผู้จัดการ
แทนผู้ร้องเรียนด้วย อาจเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล กลุ่ม เครือข่าย หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
“นายทะเบียน”
หมายความว่า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสั ง กั ด ส านั ก อ านวยการกลาง
ที่ ผู้ อ านวยการแต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายทะเบี ย นเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสั ง กั ด ส านั ก งานภาค
ที่ผู้อานวยการภาคแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนเรื่องร้องเรียน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ เมื่อมีข้อร้องเรียนมายังที่ทาการของสถาบันให้สานักอานวยการกลางเป็นหน่วยรับและ
ด าเนิ น การทางธุ ร การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น เว้ น แต่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นไปยั ง ที่ ท าการของส านั ก งานภาค
ให้สานักงานภาคเป็นหน่วยงานรับและดาเนินการทางธุรการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้อานวยการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสานักอานวยการกลางเป็นนายทะเบียนส่วนกลาง
และผู้อานวยการภาคแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานภาคเป็นนายทะเบียนประจาภาคนั้นๆ
ข้อ ๖ ให้นายทะเบียนมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ยกเว้นกรณีผู้ร้องเรียนมาร้องเรียนที่สถาบันหรือร้องเรียน
โดยตรงกับหน่วยงานที่ไม่ใช่สานักงานภาคให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้น
รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งนายทะเบียนทราบเพื่อเสนอให้ ผู้อานวยการหรือผู้อานวยการภาค
แล้วแต่กรณี พิจารณาโดยไม่ชักช้า
(๒) จาแนกประเภทเรื่องร้องเรียนให้เป็นสารบบที่ชัดเจน
(๓) ค้นหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนตามความจาเป็น
(๔) ประมวลเรื่องร้องเรียนโดยย่อ
(๕) ติ ด ตามและประสานกั บ หน่ ว ยงานหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามข้ อ ๑๕ และข้ อ ๑๖
ในเรื่องร้องเรียนที่ได้มีการสั่งการให้ดาเนินการแล้ว
(๖) จั ด ท ารายงานประเมิ น ผลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเสนอผู้ อ านวยการหรื อ ผู้ อ านวยการภาค
เพื่อทราบทุกไตรมาส
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๗ การด าเนิ น การและพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
หรื อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข ององค์ ก รชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชนให้ ถื อ เป็ น เรื่ อ งลั บ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวัง
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หมวด ๒
การเสนอและการรับเรื่องร้องเรียน
ส่วนที่ ๑
การเสนอเรื่องร้องเรียน
ข้ อ ๘ ผู้ ใ ดได้ รั บ ความเดื อ ดร้อ นหรื อ เสี ย หายหรื อ อาจได้ รั บความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หาย
จากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือสถาบันหรือจาเป็นต้องให้สถาบันช่วยเหลือ เยียวยา หรือปลดเปลื้องทุกข์
มีสิทธิเสนอเรื่องร้องเรียนต่อสถาบันหรือสานักงานภาคได้
ข้ อ ๙ ผู้ ร้ อ งเรี ย นจะต้ อ งร้อ งเรี ยนด้ ว ยตนเอง เว้ น แต่ ผู้ ร้ อ งเรีย นเจ็บ ป่ว ยหรือ ไม่ ส ามารถ
ร้องเรียนด้วยตนเองเพราะเหตุจาเป็นอื่น ผู้ร้องเรียนจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นร้องเรียนแทนก็ได้
ในกรณี ผู้ ร้ อ งเรี ย นร้ อ งเรี ย นในนามเครื อ ข่ า ย องค์ ก ร หรื อ คณะบุ ค คล จะต้ อ งมี ห นั ง สื อ
หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากเครือข่าย องค์กร หรือคณะบุคคลนั้นๆ ประกอบเรื่องร้องเรียนด้วย
ข้อ ๑๐ เรื่องร้องเรียนต้องทาเป็นหนังสือและมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
(๒) ระบุ เรื่ องอัน เป็ น เหตุให้ ต้องร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควร
เกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน และคาขอให้สถาบันช่วยเหลือ เยียวยา ปลดเปลื้องทุกข์หรือเหตุอื่นๆ
(๓) ใช้ถ้อยคาสุภาพ
(๔) ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบฉันทะ
หากผู้ร้องเรียนมาเสนอเรื่องร้องเรียนด้วยวาจา ให้นายทะเบียนบันทึกรายการเรื่องร้องเรียนตาม
(๒) ไว้ อ่านให้ผู้ร้องเรียนฟัง แล้วให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นใดมี ร ายการไม่ ค รบตามวรรคหนึ่ ง หรื อ ไม่ ชั ด เจน หรื อ ไม่ อ าจเข้ า ใจได้
ให้นายทะเบียนให้คาแนะนาแก่ผู้ร้องเรียนเพื่อดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องร้องเรียนนั้นให้ถูกต้อง
ข้อ ๑๑ การเสนอเรื่องร้องเรียนให้กระทาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นต่อสถาบันหรือสานักงานภาค
(๒) ส่งทางไปรษณีย์มาที่สถาบันหรือสานักงานภาค
(๓) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือกระทาในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ ๒
การรับเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๑๒ ให้นายทะเบียนหรือผู้ปฏิบัติงานที่รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑๑ (๑) ออกใบรับเรื่อง
ร้ องเรี ย นให้ แก่ผู้ ร้ องเรี ย นไว้เป็ น หลั กฐาน ใบรับเรื่องร้องเรียนจะต้องมีข้อความแสดงถึงวันเดือนปีที่รับเรื่อง
ร้องเรียนและลงลายมือชื่อนายทะเบียนหรือผู้ปฏิบัติงานที่รับเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่สถาบันหรือสานักงานภาคได้รับ เรื่องร้องเรียนที่เสนอมาตามข้อ ๖ (๑) และ
ข้ อ ๑๑ (๒) หรื อ (๓) ให้ น ายทะเบี ย นตอบแจ้ ง การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ไปยั ง ผู้ ร้ อ งเรี ย นโดยทางไปรษณี ย์
ตามสถานที่ที่ปรากฏในเรื่องร้องเรียนหรือกระทาในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระทาในรูปแบบของ
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในเจ็ ด วั น ท าการนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น เว้ น แต่ เ ป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐป็นผู้เสนอ
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หมวด ๓
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๑๔ เมื่อสถาบั น หรือส านักงานภาคได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้ นายทะเบียนเสนอเรื่อง
ต่อผู้อานวยการ หรือผู้อานวยการภาคแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการภายในห้าวันทาการ นับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง
ข้ อ ๑๕ ในกรณี ที่ เ ป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของสถาบั น
ให้ผู้อานวยการหรือผู้อานวยการภาคสั่งการให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงานที่ถูกร้องเรียน และเมื่อการ
ตรว จสอบพบว่ า มี ก ารกระท าความผิ ด ห รื อ มี ข้ อ สงสั ย ว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด ตามที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย น
ให้ น ายทะเบี ย นส่ ง เรื่ อ งพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ ให้ ส านั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลด าเนิ น การตามระเบี ย บ
หรือข้อบังคับอื่นๆ ของสถาบันที่เกี่ยวข้องต่อไป
เมื่ อ ได้ มี ก ารด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง เสร็ จ สิ้ น แล้ ว ส านั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลต้ อ งแจ้ ง
นายทะเบียนเพื่อทราบโดยมิต้องแจ้งรายละเอียดของผลการดาเนินการให้นายทะเบียนทราบ
ในกรณีที่มีการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่ถูกร้องเรียนให้หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่
ต้องดาเนินการตามที่ผู้อานวยการหรือผู้อานวยการภาคสั่งการมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องดาเนินการตามที่ผู้อานวยการหรือผู้อานวยการภาค
แล้วแต่กรณีสั่งการตามระเบียบนี้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) สอบข้อเท็จจริงหรือค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
(๒) สรุปเรื่องร้องเรียน
(๓) ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนโดยเร็ว
(๔) ร่ า งหนั ง สื อ ตอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเสนอผู้ อ านวยการหรื อ ผู้ อ านวยการภาคแล้ ว แต่
กรณีเพื่อพิจารณาลงนาม
(๕) รายงานผลการดาเนินการต่อผู้อานวยการหรือผู้อานวยการภาคโดยผ่านนายทะเบียนภายใน
สิบห้าวันทาการ นับแต่วันที่หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานได้รับเรื่อง กรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าวให้รายงานเหตุผลความจาเป็นต่อผู้อานวยการหรือผู้อานวยการภาคแล้วแต่กรณีเพื่อขอขยายระยะเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวันทาการ
รายงานผลการดาเนินการตาม (๕) ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ข้อเท็จจริง ข้อขัดข้องต่างๆ
รวมทั้งระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่พอจะทาให้เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดได้เป็นอย่างดี
ข้ อ ๑๗ เมื่ อนายทะเบี ย นได้ รั บรายงานตามข้ อ ๑๖ (๕) แล้ ว ให้ เสนอเรื่ องพร้ อมรายงาน
และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้อานวยการหรือผู้อานวยการภาคแล้วแต่กรณี ภายในสามวันทาการ
ในกรณี ที่ ไม่ สามารถแก้ ไขปั ญหาเรื่ องร้ องเรี ยนได้ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดตามข้ อ ๑๖ (๕)
ให้หน่วยงานหรือผู้อานวยการภาค รายงานผลการดาเนินการต่อผู้อานวยการทันที โดยจะต้องระบุข้ อเสนอหรื อ
ความเห็นเพื่อให้ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการตามสมควรแก่กรณีต่อไป และร่างหนังสือแจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้อานวยการลงนาม เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
เมื่ อผู้ อ านวยการได้ รั บ รายงานกรณี ที่ ห น่ ว ยงานหรื อส านั กงานภาคไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หา
เรื่องร้องเรียนได้ ให้พิจารณาสั่งการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยด่วน และผลเป็นประการใดให้แจ้ง
ผู้ร้องเรียนให้ทราบโดยทันที
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ข้ อ ๑๘ ในกรณี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นเป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งด าเนิ น การโดยด่ ว น และมี ค วามส าคั ญ
เป็นอย่างยิ่ง หากดาเนินการล่าช้าอาจทาให้สถาบันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหาย ให้นายทะเบียนรายงาน
ผู้อานวยการหรือผู้อานวยการภาคเพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยทันทีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนนั้น
ข้ อ ๑๙ เมื่ อผู้ อ านวยการหรื อผู้ อ านวยการภาคเห็ นสมควร หรื อส่ วนงานหรื อผู้ ปฏิ บั ติ งาน
ได้ยื่นคาขอ ให้ผู้อานวยการหรื อผู้ อานวยการภาคมีอานาจขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในระเบี ยบนี้
แต่การขยายหรื อย่ นระยะเวลาให้ พึงทาได้ต่อเมื่อผู้ ขอแสดงพฤติการณ์พิเศษ และต้องมีการยื่นคาขอขึ้นมาก่ อน
สิ้นระยะเวลานั้น
ข้อ ๒๐ ผู้ร้องเรียนจะถอนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อไรก็ได้
การถอนเรื่องร้องเรียนต้องทาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน แต่ถ้าผู้ร้องเรียนถอนเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยวาจาต่ อ หน้ า นายทะเบี ย นหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ น ายทะเบี ย นหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านบั น ทึ ก ไว้ แ ละให้
ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๒๑ ให้นายทะเบียนภาค รวบรวม จัดทาข้อมูล สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนและ
รายงานให้ผู้อานวยการภาคทราบ ให้ผู้อานวยการภาครายงานผลการดาเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
สานักงานภาคต่อผู้อานวยการทุกไตรมาสหรือตามที่ผู้อานวยการกาหนด
ให้นายทะเบียนส่วนกลางรวบรวม จัดทาข้อมูล สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั้งหมดและ
รายงานให้ผู้อานวยการทราบ
ข้อ ๒๒ ในกรณีมีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ และประธานกรรมการได้สั่ งการ
ผู้อานวยการ ให้ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการตามระเบียบนี้ เว้นแต่ประธานกรรมการได้สั่งการไปยังสานักงานภาค
หรือหน่วยงาน ให้ผู้อานวยการภาคหรือหน่วยงานดาเนินการ และรายงานผู้อานวยการและประธานกรรมการ
ทราบ
ข้อ ๒๓ ในกรณีส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน หรือให้ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็ น สอบถาม ขอข้อมูล และมีกฎหมายกาหนดเรื่องระยะเวลาในการตอบชี้แจงไว้แล้ว ให้ ปฏิบัติตาม
ระยะเวลาตามที่กฎหมายนั้นกาหนด
ให้ ผู้ อ านวยการเป็ น ผู้ ล งนามในหนั ง สื อ ชี้ แ จง เว้ น แต่ เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น หรื อ ให้ ข้ อ เสนอแนะ
ข้อคิดเห็น สอบถาม ขอข้อมูล เป็นเรื่ องที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานภาค ผู้อานวยการจะมอบหมายให้
ผู้อานวยการภาคลงนามในหนังสือชี้แจงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ยื่นเรื่องดังกล่าวนั้นก็ได้
ข้อ ๒๔ ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้อาจถูกพิจารณาโทษทางวินัย
ข้อ ๒๕ การใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอผู้อานวยการวินิจฉัยสั่งการเป็นกรณีไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมชาติ ภาระสุวรรณ)
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
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การตอบเรื่องร้องเรียน
ที่ พม ๕๓......../........
วันที่ ............ เดือน ..................พ.ศ. ..........
เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
เรียน ผู้ตรวจการแผ่นดิน
อ้างถึง หนังสือสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ผผ ๐๙/๙๘๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขอให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) หรือ พอช. ดาเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อน
ริมคลองจากคลองบางบัวเชื่อมต่อถึงคลองถนน ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น โดยมีประเด็นชี้แจงดังนี้
๑. พอช. ดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนที่อยู่อาศัยริมคลองตามคาร้องเรียนอย่างไร มี
ขั้นตอนการดาเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประการใด ประธานชุมชนและกรรมการชุมชนมีบทบาท
หน้าที่ในการดาเนินโครงการดังกล่าวอย่างไร
๒. การดาเนินการโครงการบ้านมั่นคงมีหลักเกณฑ์ประการใด มีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไร ประธานชุมชนและกรรมการชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินโครงการดังกล่าวอย่างไร
๓. การเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเป็นการบังคับทุกครัวเรือนในพื้นที่หรือเป็นไปด้วยความสมัครใจ
ของแต่ละครัวเรือน การเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการมีผลแตกต่างกันหรือไม่ ประการใด
๔. กรณีกล่าวอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าเช่าที่ดินโดยยังไม่ได้ดาเนินการปลูกสร้างบ้านในอัตรา ๕
บาท ต่อตารางเมตร มีข้อเท็จจริงเป็นประการใด
ในการนี้ พอช. ได้ลงพื้นที่เพื่อสารวจบ้านมั่นคงที่ได้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยก่อสร้างบ้านใหม่หรือ
ปรั บ ปรุ งที่อยู่ อาศัย ตามโครงการบ้ านมั่ น คงก่ อนที่รั ฐบาลมีนโยบายก่อสร้างเขื่ อนริมคลองลาดพร้ าวและได้ รั บ
ผลกระทบจาเป็นต้องรื้อบ้านดังกล่าวปรากฏว่าชุมชนก้าวหน้ามีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจานวน.........หลังคาเรือน ซึ่ง
อยู่ระหว่างดาเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการลงทุนก่อสร้างบ้านเองหรือขอใช้สินเชื่อจาก
พอช.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(

)
ผู้อานวยการสถาบัน

ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
โทรศัพท์ ............................
โทรสาร .............................
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แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน
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แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน
(กรณีร้องเรียนด้วยวาจา)
เลขที่.......................................................
เขียนที่.......................................................
วันที่......เดือน..................พ.ศ...........
เรื่อง ....................................................................
เรียน ....................................................................
ผู้ร้องเรียนชื่อ.....................................นามสกุล..............................อายุ......................
อยู่บ้านเลขที่........ซอย..............ถนน.....................หมู่ที่............................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.................................................................โทรศัพท์.........................................
ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นมี ค วามประสงค์ ใ ห้ ท างสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน) ช่ ว ยเหลื อ
และดาเนินการแก้ไข ดังนี้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... .................
ข้าพเจ้ าขอรั บ รองว่าเป็ นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายอม
รับผิดชอบ และให้ดาเนินการตามกฎหมาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการและแจ้งผลการดาเนินการให้ข้าพเจ้าทราบได้ที่บ้านเลขที่
........ซอย..............ถนน.....................หมู่ที่........ตาบล/แขวง.......................................................................................
อาเภอ/เขต.................จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.......................................
ลงชื่อ..................................................................
(................................................................)
ผู้ร้องเรียน
ลงชื่อ................................................................ ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(..........................................................)
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....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .......
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ...........................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
ข้าพเจ้ าขอรั บ รองว่าเป็ นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายอม
รับผิดชอบ และให้ดาเนินการตามกฎหมาย
ลงชื่อ..................................................................
(................................................................)
ผู้ร้องเรียน
ลงชื่อ................................................................ ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(..........................................................)
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ใบรับเรื่องร้องเรียน
ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
วันที่.........เดือน..................พ.ศ. .........
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน
เรียน………………………………………………………
ตามที่ท่านได้เสนอเรื่องร้องเรียนต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหนังสือลง
วันที่.......เดือน.................พ.ศ.........เกี่ยวกับเรื่ อง.....................................................................
.................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….นั้น
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนของท่านไว้แล้วตาม
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนเลขรับที่.............ลงวันที่........เดือน.................พ.ศ.............
ผลการดาเนินการตรวจสอบเป็นประการใดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะแจ้ง
ให้ท่านทราบต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(..................................................)
นายทะเบียน
สานักอานวยการกลาง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0 2378 8300
โทรสาร 0 2378 8342 - 3
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ใบรับเรื่องร้องเรียน
ทีส่ านักงานภาค.............................................
วันที่.......เดือน.................พ.ศ.........
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน
เรียน………………………………………………………
ตามที่ท่านได้เสนอเรื่องร้องเรียนต่อสานักงานภาค....................................................
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหนังสือลงวันที่.......เดือน.................พ.ศ..............
เกี่ยวกับเรื่อง.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................นัน้
สานักงานภาคได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนของท่านไว้แล้วตามทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนเลขรับ
ที่...............ลงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ..............
ผลการดาเนินการตรวจสอบเป็นประการใดสานักงานภาคจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(..................................................)
นายทะเบียนประจา
สานักงานภาค...................................

สานักงานภาค................................................
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ ......................................................
โทรสาร ……………………………………………….
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ใบถอนเรื่องร้องเรียน
ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
วันที่.........เดือน..................พ.ศ. .........
เรื่อง ขอถอนเรื่องร้องเรียน
เรียน ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ตามที่ผู้ร้องเรียนได้เสนอเรื่องร้องเรียนต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็น
หนังสือลงวันที่.......เดือน.................พ.ศ.........เกี่ยวกับเรื่ อง.................................................................
...................................................................................................................................................................และ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนของผู้ร้องเรียนตามทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียนเลขรับที่.............ลงวันที่........เดือน.................พ.ศ..........นั้น
เนื่องจากผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ยุติเรื่องการดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(..................................................)
ผู้ร้องเรียน
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ใบถอนเรื่องร้องเรียน
ทีส่ านักงานภาค................................................
วันที่.........เดือน..................พ.ศ. .........
เรื่อง ขอถอนเรื่องร้องเรียน
เรียน ผู้อานวยการภาค...............................................
ตามที่ผู้ร้องเรียนได้เสนอเรื่องร้องเรียนต่อสานักงานภาค.................................................
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหนังสือลงวันที่.......เดือน.................พ.ศ.........เกี่ยวกับเรื่ อง
......................................................................................................................................................และสานักงานภาค
ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนของผู้ร้องเรียนตามทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนเลขรับที่..........ลงวันที่........เดือน
.................พ.ศ..........นั้น
เนื่องจากผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้สานักงานภาค
ยุติเรื่องการดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(..................................................)
ผู้ร้องเรียน
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สานักอานวยการกลาง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
31 มีนาคม 2561
พ

