
  

คูมือ 

การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนรองทุกข 

ของศูนยรบัเรื่องรองเรียน 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลโนนคา  

อําเภอสูงเนิน    จังหวัดนคราชสีมา 
 



คํานำ 

 

                  คูมือการปฏิบัติงาน รับเรืองรองเรียน/รองทุกข จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน จังหวัด   

นคราชสีมา  ปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 

                  ท้ังนี้  การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนอง

ความตองการและความคาดหวังของผูรับการบริการจําเปนตองมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

  

                                                                                        ศูนยรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลโนนคา 

                                                                                                        มกราคม  ๒๕๖๓ 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            สารบัญ 

 

 

เรื่อง                                                                                                หนา 

หลักการและเหตุผล                                                                               ๑ 

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข                                                ๑ 

สถานท่ีตั้ง                                                                                           ๑ 

หนาท่ีรับผิดชอบ                                                                                   ๑ 

วัตถุประสงคของการทําคูมือ                                                                      ๑ 

คําจํากัดความ                                                                                       ๑-๒ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข                                          ๓ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน                                                                              ๔ 

การรับและการตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ                                      ๔ 

การบันทึกขอรองเรียน                                                                              ๔ 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกับผูรองเรียน                     ๔-๕ 

การติดตามและแกไขขอรองเรียน                                                                 ๕ 

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน                                           ๕ 

มาตรฐานงาน                                                                                        ๕ 

แบบฟอรม                                                                                            ๕ 

          จัดทําโดย                                                                                              ๕ 

     ภาคผนวก 

              -แบบคํารองเรียน/รองทุกข     

       - คําสั่งจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขและมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

คูมือการรองเรียน / รองทุกข 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการ

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุง

ภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

และมีการประเมินผลการใหบริการสมํ่าเสมอ 
 

๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 

 ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๙๖/๒๕๑๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง

การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ทุกองคกร จัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถ่ิน โดยใหศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลโนนคา  อยูภายใตการ

กํากับดูแลของศูนยดํารงธรรมอําเภอสูงเนิน จัดตั้งเพ่ือเปนศูนยในการรับเรื่องราวรองทุกข  ใหคําปรึกษารับ

เรื่องปญหาความตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน 
 

๓. สถานท่ีตั้ง 

  ตั้งอยู   ณ องคการบริหารสวนตําบลโนนคา    อําเภอสูงเนิน    จังหวัดนคราชสีมา 
 

๔. หนาทีความรับผิดชอบ 

 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับ

เรื่องปญหาความตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน 
 

๕. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 

 ๑. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  มีข้ันตอน

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

          ๒. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนท่ี

กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ และประสิทธิภาพ 
 

๖. คําจํากัดความ 

           ผูรับบริการ                     ผูท่ีมารับบริการ จากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

           ผูมีสวนไดเสีย                  ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวก และทางลบ ท้ังทางตรงและ 

                                                 ทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 

                                                 ตําบลโนนคา 



๒ 

 

          การจัดการขอรองเรียน         ความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ 

                                                 ขอคิดเห็น คําชมเชย การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

          ผูรองเรียน                        ประชาชนท่ัวไป ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอศูนยดํารงธรรมองคการ 

                                                 บริหารสวนตําบลโนนคา ผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค 

                                                  ครอบคลมุการรองเรียน การใหขอเสนอแนะ การใหขอคิดเห็นการ 

                                                  ชมเชย การรองขอขอมูล 

          ชองทางการรับขอรองเรียน    ชองทางตาง ๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอรองทุกขดวย 

                                                  ตนเอง จดหมาย หนังสือ ทางโทรศัพท เว็บไซต Face Book 

           เจาหนาท่ี                        เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

           ขอรองเรียน                     แบงเปนประเภทตาง ๆ เชน 

                                                       -  ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถามหรือรองขอมูล 

                                                       -  การรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน 

                                                       -  การรองเรียนเก่ียวกับความไมโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจาง   

                                                          เปนตน 

                                                       -  การรองเรียนเก่ียวกับเรื่องท่ัวไป ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ 

                                                          องคการบริหารสวนตําบลโนนคา 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

๗. แผนผังกระบวนการจัดการรับเรื่องรองเรียน /รองทุกข 

 
 
                                                                          

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ยุติ     ไมยุติ                        

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

1.รองเรียนดวยตนเอง 

2.รองเรียนผานเว็บไซต อบต.โนนคา 

www.abtnonkha.go.th 

3. รองเรียนทางโทรศัพท 

04๔ – ๐๐๒๑๐๒ / ตูแสดง
ความเห็น 

4.รองเรียนสายตรงถึง

ผูบริหาร,ปลัดอบต./ส.อบต.

  

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

ดําเนินการตรวจขอเท็จจริง 

ยุติเรื่องแจงผู

รองเรียน/รองทุกข

 

ไมยุติแจงเรื่อง

ผูรองเรียน/รอง

 

 

สิ้นสดุการดําเนินการรายงาน

ผลใหผูบังคับบังคับบัญชา

ทราบ 

5.  LINE อบต.โนนคา 



๔ 

 

๘. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

              การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

              ๘.๑ จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 

              ๘.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการ 

              ๘.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโนนคา เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงาน 

 

๙. การรับและการตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 

             ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอ

ปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ชองทาง การตรวจสอบชองทาง ระยะเวลาดําเนินการรับขอ

รองเรียน เพ่ือประสานงาน 

หาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ อบต.โนนคา ทุกครั้งท่ีมีผูรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ  

หนังสือ / จดหมาย ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 

๐๔๔-๐๐๒๑๐๒ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต  

อบต.โนนคา 

www.abtnonkha.go.th 

 - รองเรียนทาง  Facebook 

 - รองเรียนทาง  Line 

 

 

ทุกวัน 

 

 

ภายใน ๑ วันทําการ 

 

 

๑๐. การบันทึกขอรองเรียน 

        ๑๐.๑ กรอกแบบฟอรมแบบรับเรื่องการรองเรียน / รองทุกข 

        ๑๐.๒ การรองเรียนทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน / รองทุกข จะตองบันทึกขอรองเรียนลงสมุดบันทึกขอ

รองเรียน 

๑๑. การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน 

               กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของผูครอบครองเอกสาร

เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

 

http://www.abtnonkha.go.th/


๕ 

               ขอรองเรียน ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงานจัดทําบันทึก

ขอความเสนอไปตามลําดับ 

                ขอรองเรียน ท่ีไมอยูในอํานาจความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโนนคา            

ใหดําเนินการประสานแจงหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชัดเจนในการ

แกไขปญหาตอไป 

                ขอรองเรียนมีผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความโปรงใส

ในการจัดซ้ือจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารตามลําดับชั้น เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ

และแจงผูรองเรียนตอไป 
 

๑๒. ติดตามการแกไขขอรองเรียน 

                  รายงานผลการดําเนินการภายใน ๑๕ วัน และดําเนินการแจงผูรองเรียนทราบตอไป 

๑๓. การรายงานผลการจัดการขอรองเรยีนของหนวยงาน 

                  รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงพัฒนาองคกรตอไป 
 

๑๔. มาตรฐาน 

                การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางการรองเรียน  เชน รองเรียนดวยตนเอง 

/จดหมาย / โทรศัพท / เว็ปไซต / Favebook / Line  ใหศูนยดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหผูท่ี

เก่ียวของดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนรองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
 

๑๕. แบบฟอรม 

                แบบรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 
 

๑๖. จัดทําโดย 

               ศูนยรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข องคการบริหารสวนตําบลโนนคา ตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน

จังหวัดนคราชสีมา 

              เบอรโทรศัพท   :  ๐๔๔-๐๐๒๑๐๒ 

              เว็ปไซต           :  www.abtnonkha.go.th 

 

 

 

        

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 

 

 

 



แบบแจงเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

 

        เขียนท่ี………………………………………….. 
        ………………………………………………… 

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

เรื่อง ………………………………………………………………………………………………. 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนคา 

 

  ดวยขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)……………………….………..….ตําแหนง………………….………….. 
ท่ีอยู ………………………………………..……หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน...........................................................
เบอรโทรศัพท……………….………………………มีเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดังตอไปนี้ ………………………………………… 
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
ตองการใหองคการบริหารสวนตําบลโนนคาดําเนินการชวยเหลือ/แกไข ดงัตอไปนี้……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
   
                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                            ลงชื่อ.................................................ผูรองเรียน/รองทุกข      

                                                         (นาย/นาง/นางสาว…………………………….…….) 

 

หมายเหตุ    กรุณาแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรองเรียน/รองทุกขมาดวย 

 



 
 

 


