
 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  การรับเร่ืองราวรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

สํานักงานปลัด   

องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

 



คํานํา 

 

  คูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  ของ องคการบริหารสวนตําบล

ปากพนังฝงตะวันตก  ฉบับน้ี   จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน/รองทุกขของ

องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ทั้งน้ี  การจัดการขอรองเรียน/รองทุกขจนไดขอยุติ  ใหมี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ  จําเปน

จะตองมีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

      องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เรื่อง          หนา 

 

หลักการและเหตุผล          ๑ 

การจัดต้ังศูนยรับเรือ่งราวรองทุกข                             ๑ 

สถานที่ต้ัง           ๑ 

หนาที่ความรบัผิดชอบ          ๑ 

วัตถุประสงค           ๒ 

คําจํากัดความ           ๒ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ          ๒ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข       ๓ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          ๔ 

การรบัและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ     ๔ 

การบันทึกขอรองเรียน          ๔ 

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนฯและการแจงกลับผูรองเรียน    ๕ 

ติดตามการแกไขขอรองเรียน         ๕ 

การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ       ๕ 

มาตรฐานงาน           ๖ 

แบบฟอรม           ๖ 

จัดทําโดย           ๖ 

ภาคผนวก 

 แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 

 



คูมือการปฏิบตัิงานรับเรื่องราวรองเรียน/รองทกุข 

องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน  เกิด

ผลสัมฤทธ์ิตองานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกิน

ความจําเปน  มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและ

ไดรับการตอบสนองความตองการ  และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 

 

๒.  การจัดต้ังศูนยรับเร่ืองราวรองเรียน/รองทุกของคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

  เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง  บริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  ควบคูกับการ

พัฒนาบําบัดทุกข บํารุงสุข  ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการ

ทุจริต  หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝง

ตะวันตก  จึงไดจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  ข้ึน  ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล    

จะมีการเก็บรกัษาเรือ่งราวไวเปนความลับและปกปดช่ือผูรองเรยีน  เพื่อมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและ

ไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

 

๓.  สถานท่ีต้ัง 

  ต้ังอยู  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  เลขที่  ๔๐๙        

หมูที่  ๓   ตําบลปากพนังฝงตะวันตก  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

๔.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  และใหบริการขอมูลขาวสาร  ให

คําปรึกษา  รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

 



๒ 

๕.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ของศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/

รองทุกของคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  มีข้ันตอน/กระบวนการ  และแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  ๒.  เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑเกี่ยวกับการ 

 

๖.  คําจํากัดความ 

  “ผูรับบริการ”  หมายถึง  ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 

  “ผูมีสวนไดเสีย”  หมายถึง  ผูที่ไดรับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและ

ทางออม  จากการดําเนินการของสวนราชการ  เชน  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝง

ตะวันตก 

  “การจัดการขอรองเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รอง

ทุกข/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

  “ผูรองเรียน/รองทุกข”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผาน

ชองทางตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงคครอบคลมุการรองเรยีน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเหน็/

การชมเชย/การรองขอขอมูล 

  “ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข”  หมายถึง  ชองทางตาง ๆ  ที่ใชในการรับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข  เชน  ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book 

 

๗.  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  เปดใหบรกิารวันจันทร  ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา   

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 



๓ 

 

๘.  แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน /รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียน / รองทกุข 

ประสานงานหนวยงานทีร่ับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองเรียน /  

รองทกุข  อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

รองทกุขทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 

รองทกุขทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบรหิารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 

อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 

๐ ๗๕๓๗ ๐๔๐๓ 

๔. รองเรียนทาง Facebook 

อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 

ยุติ ไมยุติ 



๔ 

๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  ๙.๑  การแตงต้ังผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทกุข  ของหนวยงาน 

  ๙.๒  จัดต้ังศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข  ของประชาชน 

  ๙.๓  จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาทีป่ระจําศูนย 

  ๙.๔  แจงผูรับผิดชอบตามคําสัง่องคการบรหิารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  เพื่อความ

สะดวกในการประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ 

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  ที่เขามายังหนวยงานจาก

ชองทางตาง ๆ  โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด  ดังน้ี 

ชองทาง ความถ่ีในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

รับขอรองเรียน /      

รองทุกข 

เพ่ือประสานหาทางแกไข

ปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ณ 

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 

อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 

๐ ๗๕๓๗ ๐๔๐๓ 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

 

๑๑.  การบันทึกขอรองเรียน 

 ๑๐.๑  กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  โดยมีรายละเอียด  ช่ือ-สกุล  ที่อยู 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ  เรื่องรองเรียน/รองทุกข  และสถานที่เกิดเหตุ 

 



๕ 

 

 ๑๐.๒  ทุกชองทางที่มีการรองเรียน  เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  ลงสมุดบันทึก

ขอรองเรียน / รองทุกข 

 

๑๒.  การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข  และการแจงผูรองเรียน / รองทุกข

ทราบ 

  ๑๒.๑  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร  ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร  

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

  ๑๒.๒  ขอรองเรียน / รองทุกข  ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของ

หนวยงาน  เชน  ไฟฟาสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดตนไม  กลิ่นเหม็นรบกวน  เปนตน  จัดทํา

บันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๑๒.๓  ขอรองเรียน / รองทุกข  ที่ไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล

ปากพนังฝงตะวันตก  ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและ

ถูกตอง  ในการแกไขปญหาตอไป 

  ๑๒.๔  ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน  เชน  กรณี  ผูรองเรียนทําหนังสือ

รองเรียนความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณา

สั่งการไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

 

๑๓.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน  ๕  วันทําการ  เพื่อ

เจาหนาที่ศูนยฯ  จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

 

๑๔.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

  ๑๓.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข  ใหผูบริหารทราบ

ทุกเดือน 

 



๖ 

 

  ๑๓.๒  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปปฏิทิน  เพื่อนํามาวิเคราะหการ

จัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ในภาพรวมของหนวยงาน  เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  

พัฒนาองคกร  ตอไป 

 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

  การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข  ใหศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกของคการ

บริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ทําการ 

 

๑๖.  แบบฟอรม 

  แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 

 

๑๗.  จัดทําโดย 

  ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกของคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

- หมายเลขโทรศัพท  ๐ ๗๕๓๗ ๐๔๐๓ 

- หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๓๗ ๐๔๐๓ 

- เว็บไซต  www.wop.go.th 

  

http://www.wop.go.th/


 

 
 

ภาคผนวก 


