
 

 

คูมือการปฏิบัติงาน     

รับเรื่องราวรองทุกข 
 

 

 

 

 

 

ศูนยรบัเร่ืองราวรองทุกของคการบริหารสวนตาํบลนาบัว  
อําเภอเมืองสรุินทร  จังหวัดสุรินทร 

 



คํานํา 

 

  คูมือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวรองทุกขของ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบล

นาบัวฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการ

บริหารสวนตําบลนาบัว  ทั้งนี้  การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ  ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบรกิาร  จําเปนจะตองมีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทาง

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

                  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เร่ือง          หนา 

 

หลักการและเหตุผล          ๑ 

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลนาบัว     ๑ 

สถานที่ตั้ง           ๑ 

หนาที่ความรบัผิดชอบ          ๑ 

วัตถุประสงค           ๑ 

คําจํากัดความ           ๑ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข       ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          ๔ 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ       ๔ 

การบันทึกขอรองเรียน          ๔ 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน    ๔ 

ติดตามการแกไขขอรองเรียน         ๕ 

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน       ๕ 

มาตรฐานงาน           ๕ 

แบบฟอรม           ๕ 

จัดทําโดย           ๕ 

ภาคผนวก 

 แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวรองทุกข 

ศนูยรับเร่ืองราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได

กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอ

งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มีการ

ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ  และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 

๒.  การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

  เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง  บริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  ควบคูกับการพัฒนา

บําบัดทุกข บํารุงสุข  ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ     

ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต  หรือไมไดรับ

ความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  องคการบริหารสวนตําบลนาบัวจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง

ทุกข ข้ึน ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่เก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผู

รองเรียน  เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรบัผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

๓.  สถานที่ต้ัง 

 ตั้งอยู  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

๔.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 เปนศูนยกลางในการรับเร่ืองราวรองทุกข  และใหบริการขอมูลขาวสาร  ใหคําปรึกษา  รับเรื่องปญหา

ความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกของคการ

บรหิารสวนตําบลนาบัว  มีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

  ๒.  เพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอ

รองเรียน/รองทุกข  ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖.  คําจํากัดความ 

  “ผูรับบริการ”  หมายถึง  ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

  “ผูมีสวนไดเสีย”  หมายถึง  ผูที่ไดรับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและ

ทางออม  จากการดําเนินการของสวนราชการ  เชน  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 



-๒- 

  “การจัดการขอรองเรียน”  มคีวามหมายครอบคลมุถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/ 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

  “ผูรองเรียน/รองทุกข”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผาน

ชองทางตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ

ชมเชย/การรองขอขอมูล 

  “ชองทางการรบัขอรองเรียน/รองทุกข”  หมายถึง  ชองทางตาง ๆ  ที่ใชในการรับเร่ืองรองเรียน/

รองทุกข  เชน  ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book 

๗.  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  เปดใหบริการวันจันทร  ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา   

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

๘. แผนผงักระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน /รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเร่ืองรองเรียน / รองทุกข 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศนูยรบัเร่ืองราวรองทุกข 

องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรยีน/ 

รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 

องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 

044-143570 

๔. รองเรียนทาง Facebook 

องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

ยุติ    ไมยุติ 



-๔- 

๙.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรยีน / รองทุกข  ของหนวยงาน 

  ๘.๑  จัดตั้งศนูย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข  ของประชาชน 

  ๘.๒  จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ประจําศูนย 

  ๘.๓  แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ 

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  ที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง

ตาง ๆ  โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด  ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับขอรองเรียน / รองทุกข 
เพ่ือประสานหาทางแกไข

ปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ณ 
ศูนยรบัเรื่องราวรองทุกข
องคการบริหารสวนตําบล

นาบัว 

ทุกคร้ังท่ีมีการรองเรียน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 
องคการบริหารสวนตําบล

นาบัว 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 
๐๔๔-๑๔๓๕๗๐ 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

๑๑.  การบันทึกขอรองเรียน 

 ๑๐.๑  กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ที่อยู หมายเลข

โทรศัพทติดตอ  เรื่องรองเรียน/รองทุกข  และสถานที่เกิดเหตุ 

 ๑๐.๒  ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน  เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  ลงสมุดบันทึกขอ

รองเรียน / รองทุกข 

๑๒.  การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข  และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ 

  ๑๒.๑  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร  ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร  เจาหนาท่ีที่

เกี่ยวของ  เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 



-๕- 

  ๑๒.๒  ขอรองเรียน / รองทุกข  ที่เปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน  

เชน ไฟฟาสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดตนไม  กลิ่นเหม็นรบกวน  เปนตน  จัดทําบันทึกขอความ

เสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยเบ้ืองตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ 

  ๑๒.๓  ขอรองเรียน / รองทุกข  ที่ไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง  ในการแกไขปญหา

ตอไป 

  ๑๒.๔  ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน  เชน  กรณี  ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน

ความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง

หนวยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

๑๓.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน  ๕  วันทําการ  เพ่ือเจาหนาที่

ศูนยฯ  จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

๑๔.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

  ๑๓.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข  ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 

  ๑๓.๒  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ  เพื่อนํามาวิเคราะหการ

จัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ในภาพรวมของหนวยงาน  เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  พัฒนา  

องคกร  ตอไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

  การดําเนนิการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

       กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข  ใหศูนยรับเร่ืองราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบล

นาบัว ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เก่ียวของ  ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / 

รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ทําการ 

๑๖.  แบบฟอรม 

  แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเร่ืองราวรองเรียน / รองทุกข 

๑๗.  จัดทําโดย 

  ศูนยรบัเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

- หมายเลขโทรศัพท  ๐๔๔-๑๔๓๕๗๐ 

- หมายเลขโทรสาร  ๐๔๔-๑๔๓๕๗๐ 

- เว็บไซต  www.abtnabau.go.th 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือของประชาชน 
(กรณีรองขอดวยตนเอง) 

 
        ชื่อ อปท. ........................................................................อําเภอ................................จังหวัด............................... 
 
         วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .................. 
      ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล...........................................อายุ......................ป 
อยูบานเลขที่...................หมูที่.............ซอย...............................ถนน................................ตาํบล......................................... 
อําเภอ.................................................จังหวัด.............................................โทรศพัท.......................................................... 
 
หมายเลขประจําตัวประชาชน                                                    
บุคคลที่สามารถติดตอได ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..................................นามสกุล............................เบอรติดตอ.................. 
มีความประสงคขอให (หนวยงาน)..................................................................ดําเนินการชวยเหลือ   ดังน้ี 
 ๑. ประเภทการชวยเหลือ 
       ๑.๑ ดานสาธารณภัย (ระบุปญหา/ความเดือดรอนที่เกิดข้ึน)........................................................................ 
                 ๑.๒ ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปญหา/ความเดือดรอนที่เกิดขึ้น).................................. 
       ๑.๓ ดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ (ระบุปญหา/ความเดือดรอนที่เกิดข้ึน)..................................... 
                 ๑.๔ ดานอ่ืนๆ (ระบุปญหา/ความเดือดรอนที่เกิดข้ึน).................................................................................. 
 ๒. ขาพเจาจึงขอความชวยเหลือ (ระบุความตองการ/สิ่งท่ีขอความชวยเหลือ) 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 ๓. ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของมาดวยแลว จํานวน................................ฉบับ 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
              (ลงชื่อ).................................................................ผูยื่นคําขอ 
                                                                (................................................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)..................................................................เจาหนาที่ผูรับคําขอ 
                                                                (..................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือของประชาชน 
(กรณีรองขอดวยผูแทน) 

 
        ชื่อ อปท. ........................................................................อําเภอ................................จังหวัด............................... 
 

วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .................. 
      ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล...........................................อายุ......................ป 
อยูบานเลขที่...................หมูที่.............ซอย...............................ถนน................................ตาํบล......................................... 
อําเภอ.................................................จังหวัด.............................................โทรศพัท.......................................................... 
 
หมายเลขประจําตัวประชาชน                                                    
บุคคลที่สามารถติดตอได ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..................................นามสกุล............................เบอรติดตอ.................. 
มีความประสงคขอให (หนวยงาน)..................................................................ดําเนินการชวยเหลือ.............................ดังนี้ 
                    (ผูรับความชวยเหลือ) 
 ๑. ประเภทการชวยเหลือ 
       ๑.๑ ดานสาธารณภัย (ระบุปญหา/ความเดือดรอนที่เกิดข้ึน)........................................................................ 
                 ๑.๒ ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปญหา/ความเดือดรอนที่เกิดขึ้น).................................. 
       ๑.๓ ดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ (ระบุปญหา/ความเดือดรอนที่เกิดข้ึน)..................................... 
                 ๑.๔ ดานอ่ืนๆ (ระบุปญหา/ความเดือดรอนที่เกิดข้ึน).................................................................................. 
 ๒. ขาพเจาจึงขอความชวยเหลือ (ระบุความตองการ/สิ่งท่ีขอความชวยเหลือ) 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 ๓. ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของมาดวยแลว จํานวน................................ฉบับ 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิทุกประการ 
 
 
              (ลงชื่อ).................................................................ผูยื่นคําขอ 
                                                                (................................................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)..................................................................เจาหนาที่ผูรับคําขอ 
                                                                (..................................................................) 
 
 
 
 

 

 


