
 

 

 

 

 

คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 
 

บทนํา 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖               

ได กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง                     
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการไมมี ข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน                    
มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการและมีการประเมินผลการใหบริการสมํ่าเสมอ  

องคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา  จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข ของ
องคการบริหารสวนตําบลเชียรเขาเพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
๑. เพ่ือใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียรเขาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน                

ในการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขหรือขอความชวยเหลือให มีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยาง                         
มีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเชียรเขามีข้ันตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๓. เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการบริหารสวนตําบล                 
เชียรเขาทราบกระบวนการ 

๕. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการ                     
ขอรองเรียนท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

 
 

๓. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่องการจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและใหองคกรปกครอง                 
สวนทองถ่ินทุกองคกรจัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถ่ิน  โดยใหศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบล                     
เชียรเขาอยูภายใตกํากับดูแลของศูนยดํารงธรรมอําเภอเฉลิมพระเกียรติและศูนยดํารงธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดตั้งเพ่ือเปนศูนยในการรับเรื่องราวรองทุกขและใหบริการขอมูลขาวสารใหคําปรึกษารับเรื่อง
ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

 
 
 
 

 



 
 

๔. ขอบเขต 
๑. กรณีเรื่องรองเรียนท่ัวไป 

๑.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
๑.๒ ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการเพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก

ศูนยบริการ 
๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการเชนปรึกษากฎหมาย,                

ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสหรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง 
๑.๔ ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับ

บริการ 
๑.๕ เจาหนาท่ีดําเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ 
 

กรณีขอรองเรียนท่ัวไปเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการ
ในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบเม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับ
บริการตองการทราบและดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา หรือหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ  เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไปภายใน ๑-๒ วัน 

- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเชียรเขาจะให
ขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะดําเนินการ              
รับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไปภายใน 
๑-๒ วัน 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสใหผูขอรับการบริการรอการติดตอ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  หากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ภายใน ๑๕ วัน  ใหติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา  โทรศัพท                  
0-7580-9179 

๒. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
๒.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
๒.๒ ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการเพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก

เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
๒.๓ แยกประเภทงานรองเรียน เรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลัง               

เพ่ือเสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาความเห็น 
- กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับจัดซ้ือจัดจางเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับ

ผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบ เม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการ              
ถือวายุติ 

- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ            
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา  จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบและ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไปภายใน ๑-๒ วัน 



 
 

- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเรื่องจัดซ้ือจัดจางใหผูขอรับการบริการรอการติดตอ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  หากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ภายใน ๑๕ วัน ใหติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา โทรศัพท  
0-7580-9179 
 

๕. สถานท่ีตั้ง 
         ตั้งอยู ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา หมู 13 ตําบลเชียรเขา  อําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

๖. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกขและใหบริการขอมูลขาวสารใหคําปรึกษารับเรื่อง

ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สวนที่ ๑ 
ชองทางการรองเรียน 

ชองทางการรองเรียน 
ผานทางสํานักงานปลัด 

๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/ เอกสาร) 
๒) รองเรียนผานตู /กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/เอกสาร)  
๓) ไปรษณียปกติ (จดหมาย//เอกสาร)  
๔) โทรศัพท 0-7580-9179 
๕) โทรสาร 0-7580-9179 
๖) www.chiankhao.go.th 
๗) facebook.com/ประชาสัมพันธ อบต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chiankhao.go.th/


 
 

 
สวนที่ ๒ 

แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
 
 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

 
๒. รองเรียนผานเว็บไซต อบต.เชยีรเขา 

   รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๓. รองเรียนทางโทรศัพท 

 
๔. รองเรียนทาง Face book  

ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง  

๕. รองเรียนทางตูแสดงความคิดเห็น 
 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน 
         อบต.เชียรเขาทราบ (๑๕วัน )  
 
 
              ยุติ             ไมยุติ 
 
 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน  ไมยตุิแจงเรื่องผูรองเรียน 

    รองทุกขทราบ        รองทุกขทราบ 

 
 
 
               สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผล 
                 ใหอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ทราบ 

 
 
 
 
 



 
 

 
สวนที่ ๓ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

๑. จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 
๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
๓. แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเชียรเขาทราบเพ่ือความสะดวก ในการ

ประสานงาน 
 
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ 
โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
 

ชองทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับ 
ขอรองเรียนเพ่ือประสาน 

หาทางแกไข 
หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ องคการบริหาร 
สวนตําบลเชียรเขา 

ทุกครั้งท่ีมีผูรองเรียน ภายใน ๑-๒ วันทําการ - 

รองเรียนผานเว็บไซตองคการบริหาร 
สวนตําบลเชียรเขา 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ - 

รองเรียนทางโทรศัพท 
0-7580-9179 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ - 

รองเรียนทาง Face book  ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ 
รองเรียนทาง ตูแสดงความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ 

 
 



 
 

 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

แบบแจงเรื่องราวรองทุกข                   
 

 องคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา 
         หมูท่ี ๑๓ ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๙๐ 

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

เรียนนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา 

ดวยขาพเจา.................................................................. อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี....................  
ตําบล.............................. อําเภอ……....................... จังหวัด...................................... โทรศัพท................................ 
มีความประสงคขอแจงวา  …...................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  

ขาพเจา จึงขอแจงมายังองคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา  เพ่ือเขาตรวจสอบดูแล  และใหการ
ชวยเหลือตอไป   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ) ...................................................................... ผูแจง 
(.................................................................)  

 โทรศัพท.................................................................. 
วันท่ี..................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ลงชื่อ................................................... ผูรับแจง 
     (.....................................................) 
วันท่ี ....................................................... 
 
 
 



 
 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน     (ทางโทรศัพท)                  
 

 องคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา 
         หมูท่ี ๑๓ ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๙๐ 

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

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา 
 

ดวย .................................................................................. อยูบานเลขท่ี.................. หมูท่ี…......  
ถนน............................ตําบล................................... อําเภอ................................ จังหวัด......................................... 
โทรศัพท..............................................  
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียนเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเชียรเขาพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือ
แกไขปญหาในเรื่อง………...................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
โดยขออาง.................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 

 

ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริง  
 
ลงชื่อ……………………......................………………เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 
       (..............................................................)  
    วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ...............  

      เวลา............................... 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

      แบบแจงผลการดําเนินการตอเร่ืองรองทุกข/รองเรียน         
 

ท่ี  นศ ๗5701/...............  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา 
                  หมู 13 ตําบลเชยีรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
                  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80190 

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

เรื่อง  แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
 

เรียน  ………………………………………………………………..  
 

อางถึง  ………………………………………………………………. 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. .................................................................................................................................................  
๒. .................................................................................................................................................  
๓. .................................................................................................................................................  
 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดรับแจงเรื่องรองทุกข/
รองเรียนของทานตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนไวความละเอียด......................................................................... 
............................................................................................................................................................................นั้น 

 

องคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา จึงแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานท่ี
เก่ียวของตามประเด็นท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนแลวปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา……………………………………...  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

 

ท้ังนี้หากทานไมเห็นดวยประการใดขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 
 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
 

 
               (.................................................) 

 
 
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)  
สํานักงานปลัดอบต.  
โทร. 0-7580-9179 
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