
 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่องราวรองทุกข 

 
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําเกาะหลัก 

 

 



 

คํานํา 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขของ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการ

บริหารสวนตําบลเกาะหลักฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการขอ

รองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก ทั้งนี้ การ

จัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง

ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จําเปนจะตองมีขั้นตอน / กระบวนการ 

การบูรณากาหลายภาคสวนและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง            หนา 

หลักการและเหตุผล            ๑ 

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก    ๑ 

สถานที่ต้ัง              ๑ 

หนาที่ความรับผิดชอบ            ๑ 

วัตถุประสงค             ๑ 

คําจํากัดความ             ๑ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข        ๓ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน            ๔ 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ        ๔ 

การบันทึกขอรองเรียน            ๔ 

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน     ๔ 

ติดตามการแกไขขอรองเรียน           ๕ 

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน        ๕ 

มาตรฐานงาน             ๕ 

แบบฟอรม              ๕ 

จัดทําโดย              ๕ 

ภาคผนวก 

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข 

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการที่มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอ

สถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผล

การใหบริการอยางสม่ําเสมอ 

๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 

เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา บําบัดทุกข 

บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความรวดเร็ว

ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจาก

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลเกาะหลักจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขึ้นซึ่งในกรณี

การรองเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพ่ือ มิใหผู

รองเรียนไดรบัผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

๓. สถานที่ตั้ง 

ตั้งอยู ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 169 หมู 3 ตําบลเกาะหลัก  อําเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77000 

๔. หนาที่ความรับผิดชอบ 

เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความ

ตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

๕. วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวน

ตําบลเกาะหลัก  มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

  ๒. เพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอ รองเรียน/รอง

ทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และ มีประสิทธิภาพ 
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๖. คําจํากัดความ 

“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม 

จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 

“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผาน ชองทาง

ตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ

ชมเชย/การรองขอขอมูล 

“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน/

รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book 

๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – 

๑๖.๓๐ น. 
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8.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รองเรียนรองทุกขดวยตนเองผานสํานักงาน 

2. รองเรียนรองทุกขผาน facebook องคการ

บริหารสวนตําบลเกาะหลัก 

3. รองเรียนรองทุกขผาน เบอรโทรศัพท  

032–510635 หรือ 081-8589893 

4. รองเรียนรองทุกขผาน ชองทางอ่ืนๆ 

(Website , LINE , Email ) 

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

รายงานเรื่องราวให ผูบังคับบัญชาทราบ และ 

มอบหมายใหหนวยงานภายในที่เก่ียวของ 

ดําเนินการแกปญหาดังกลาว 

แจงเรื่องตอ ผูถูกรองหรือ องคกรที่ถูกรอง เพ่ือ

ดําเนินการแกไขปญหาที่ไดรับคํารองมา 

ภายใน ระยะเวลา 15 วัน 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข 

องคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก และ

ผูบังคบับัญชา ทราบ 

ยุติเรื่องสําเร็จ 

ทําบันทึก ถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือ

เปนการใหคํามั่นสัญญาตอกันวาจะดําเนินการ

แกไขปญหาตางๆ ที่ไดรับทราบ 

ยุติเรื่องไมสําเร็จ 

ทําบันทึก ขอคิดเห็นหรือขอขัดแยงไวเพ่ือ

ดําเนินการประสานงานหนวยงานอื่น แกไขเปน

ลําดับตอไป 

แจงผลใหผูรอง ทราบผลเปนหนังสือ 
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๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทกุข ของหนวยงาน  

   ๘.๑ จัดตั้งศนูย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน  

   ๘.๒ จัดทาํคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย  

   ๘.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงาน  

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ 

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดย

มีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้ 

ชองทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ รับขอ
รองเรียน / รองทุกข เพื่อประสาน

หาทางแกไขปญหา 
หมายเหตุ 

รองเรียนรองทุกขดวยตนเองผาน
สํานักงาน 

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน ภายในระยะเวลา 1 วันทําการ  

รองเรียนรองทุกขผาน facebook 
องคการบริหารสวนตําบลเกาะ
หลัก 

ทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 วันทําการ  

รองเรียนรองทุกขผาน เบอร
โทรศพัท  
032–510635 หรือ 081-
8589893 

ทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 วันทําการ  

รองเรียนรองทุกขผาน ชองทาง
อ่ืนๆ (Website , LINE , Email ) 

ทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 วันทําการ  

 

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน  

  ๑๐.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลข 

โทรศพัทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานท่ีเกิดเหตุ  

  ๑๐.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอ 

รองเรียน / รองทุกข 
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๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ 

   ๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ที่

เก่ียวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที  

   ๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน

เชน ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทกึขอความ เสนอไป

ยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานที่เก่ียวของ โดยเบ้ืองตนอาจโทรศพัทแจงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ  

   ๑๒.๓ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่ไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 

ให ดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป    

   ๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทาํหนังสือรองเรียนความไม

โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่

รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป 

๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน  

  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพ่ือเจาหนาที่ ศูนยฯ  

จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 

๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ  

   ๑4.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 

   ๑4.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการ

จัดการขอรองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกร 

ตอไป 

๑๕. มาตรฐานงาน  

  การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีไดรับเรื่อง

รองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ 

วัน ทําการ 

๑๖. แบบฟอรม 

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 

๑๗. จัดทําโดย 

ศูนยรับเรื่องราวรองทกุของคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก  

  - หมายเลขโทรศัพท 032-510635  

   - Email :  kohlak@gmail.com 

- เว็บไซต https://www.kohlak.go.th/ 
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