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คำนำ 

 

  คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัด

จาง ขององคการบริหารสวนตำบลเจดียหัก ฉบับน้ีจัดทำขึ้น เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

ดานรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลเจดียหัก ทั้งในเรื่อง

รองเรียนทั่วไปและรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิด

ความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา

ในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชน

ไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ 

สม่ำเสมอ ทั้งน้ีการจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จำเปนตองมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่

ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          สำนักงานปลัด 
      องคการบริหารสวนตำบลเจดียหัก 
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หลักการและเหตุผล                1 

สถานที่ต้ัง                                 1 

หนาที่ความรับผิดชอบ                         1 

วัตถุประสงค                1 

คำจำกัดความ                2 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข                     3 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน               4 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ            4 

การบันทึกขอรองเรียน                4 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน         5 

ติดตามการแกไขขอรองเรียน              5 

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน            5 
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ภาคผนวก 

- ตัวอยางกรอกขอมูลรองเรียนผานเว็บไซด อบต.เจดียหัก 
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1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดกำหนดแนว

ทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตองานบริการมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเปน มีการปรับปรุงภารกิจ

ใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ

ประเมินผลการใหบริการสม่ำเสมอ 

 

2.สถานที่ต้ัง 

 ต้ังอยู ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลเจดียหัก  3  หมู 14  ตำบลเจดียหัก  อำเภอเมืองราชบุร ี 
 จังหวัดราบุรี 70000 
 

3. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคำปรึกษารับเรื่องปญหาความ

ตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหการดำเนินงานจัดการขอรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลเจดียหัก มีขั้นตอน/

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 2. เพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนที่

กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
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5. คำจำกัดความ 

 ผูรับบริการ  = ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย = ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม

     จากการดำเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชนเขต

     องคการบริหารสวนตำบลเจดียหัก 

 การจัดการขอรองเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน/ 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

 ผูรองเรียน  = ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยดำรงธรรมองคการ

     บริหารสวนตำบลเจดียหัก  ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค 

ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/ 

การชมเชย/การรองขอขอมูล 

ชองทางการรับขอรองเรียน= ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง  

    ทางไปรษณีย /ทางโทรศัพท /ทาง Face Book /ทางเว็บไซต 

 เจาหนาที่  = เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

 ขอรองเรียน   แบงเปนประเภทตาง ๆ เชน 

      - ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คำชมเชย สอบถาม หรือรองขอขอมูล 

      - การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริหารของหนวยงาน 

      - การรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอน 

  - การรองเรียนบุคลากรของหนวยงาน 

     - การรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง 

    เปนตน 

 



           -3- 

 

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ยุติ          ไมยุติ 

 

 

 

 

 

 

1.รองเรียนดวยตนเอง 

       2.รองเรียนทางไปรษณีย 
      จดหมาย/แผนพับ/สิ่งพิมพ 

   3. รองเรียนทางโทรศัพท 
032-324510, 032-324512 

      4. รองเรียนทาง  Face-book  

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

     ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ          

       ดำเนินการตรวจขอเท็จจริง 

   ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

         รองทุกขทราบ 

       ไมยุติแจงเรื่อง      

ผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 

 

สิ้นสุดการดำเนินการ

รายงานผลใหจังหวัดทราบ 

5. รองเรียนผานเว็บไซต อบต.เจดียหัก 
www.chedihak.go.th 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแตงต้ังผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

 9.1  จัดต้ังศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 

 9.2  จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 

 9.3  แจงผูรับผิดชอบตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลเจดียหัก  เพ่ือสะดวกในการประสานงาน 

 

8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  

 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติ

ตามที่กำหนด ดังน้ี 

 

               ชองทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ
ชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับ
ขอรองเรียน เพื่อประสาน
หาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน ภายใน 1 วันทำการ  
รองเรียนทางไปรษณีย ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  
รองเรียนทางโทรศัพท  
032-324510,032-324512 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

รองเรียนทาง Face Book ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  
รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

 

9. การบันทึกขอรองเรียน 

 3.1 กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ช่ือ – สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลข

ติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ (กรณีมารองเรียนดวยตนเองที่หนวยงาน  

 3.2 เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอรองเรียนทุกชองทางที่มีเอกสาร 
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10. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน 

 - กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพ่ือให

ขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

 - ขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ไฟฟาสาธารณะดับ 

การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทำบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบ้ืองตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 - ขอรองเรียน ที่ไมอยูในอำนาจความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลเจดียหัก  ใหดำเนินการ

ประสาน แจงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชันเจนในการแกไขปญหาตอไป 

 - ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทำหนังสือรองเรียนความโปรงใสในการ

จัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทำบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ

เพ่ือดำเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป 
 

11. ติดตามการแกไขขอรองเรียน 

 ใหหนวยงานที่เก่ียวของ รายงานผลใหทราบภายใน 5 วันทำการ เพ่ือเจาที่ศูนยฯ จะไดแจงผูรองเรียน

ทราบตอไป 
 

12. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทราบ 

 - รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจำสัปดาห รายงานใหนายกองคการบริหารสวน

ตำบลทราบทุกสัปดาหเมื่อมีการรองเรียน 

 - รายงานสรุปผลการจัดการขอรองเรียนรายงานใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทราบ เปนประจำทุก

เดือน (กรณีไมมีเรื่องรองเรียนก็ตองรายงานทุกเดือน  

 - รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนำมาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียนในภาพของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป 
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13. มาตรฐานงาน 

 การดำเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 -  กรณีไดรับเรื่องรองเรียน จากชองทางการรองเรียน เชน รองเรียนดวยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต/

โทรศัพท/Face Book/ ใหศูนยฯ ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องตอใหหนวยงานที่ เกี่ยวของ 

ดำเนินการแกไขเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทำการ หรือ 15 วันทำการแลวแตกรณี 

 

14. จัดทำโดย 

 องคการบริหารสวนตำบลเจดียหัก 3 หมูที่ 14 ตำบลเจดียหัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   

70000 

• เบอรโทรศัพท 032-324511, 032-324512 

• เบอรโทรสาร 032-324512 

• เว็บไซต WWW.chedihak.go.th 
 

15. แบบฟอรม 

     - ตัวอยางการกรอกขอมูลรองเรียนผานทางเว็บไซดองคการบริหารสวนตำบลเจดียหัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chedihak.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางการกรอกขอมูลรองเรียนผานทางเว็บไซตขององคการบริหารบริหารสวนตำบลเจดียหัก 

www.chedihak.go.th 

************* 

 

 

 

ขั้นตอนการกรอกขอมูลรองเรียนผานทางเว็บไซต 

 ๑.เขาเว็บไซต www.chedihak.go.th 
 ๒.เลือกเมนูหลกั 
 ๓.เมนูมุมขวามือ เลือกเมนูรองเรียน/รองทุกข 
 ๔.พิมพรายละเอียด ขอความที่ประสงครองเรียน/รองทุกข 
 ๕.ชองรองเรียน/รองทุกข โดยกรอกรายช่ือผูรองเรียน/รองทุกข 
 ๖.ชองกรอกรหัสประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
 ๗.กรอกชองโทรศัพท 
 ๘.กรอกอีเมลล (ถามี  
หมายเหตุ         หากทานกรอกขอมูลไมครบ ระบบจะไมสงขอมูลหรือไมรับขอม ู
 

http://www.chedihak.go.th/
http://www.khokkamin.go.th/

