
คูมือการรองเรียน / รองทุกข
เทศบาลตําบลจระเขหิน

เทศบาลตําบลจระเขหิน
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา



โทรศัพท/โทรสาร ๐๔๔-๙๙๑๔๔๗-๘

เว็บไซต : http://www.chorakhehin.go.th
คํานํา

คูมือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข จัดทํา
ข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการเรื่อง
รองเรียนรองทุกขของเทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน

ท้ังนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและคาดหวังของ
ผูรับบริการจําเปนตองมีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน

ศูนยรับเรื่องรองเรียน /
รองทุกข

เทศบาลตําบลจระเข
หิน

www.chorakhehin.go.th


สารบัญ

เรื่อง
หนา
หลักการและเหตุผล

๑

การจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข
๑

สถานท่ีต้ัง ๑



หนาท่ีความรับผิดชอบ
๑

วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
๑

คําจํากัดความ
๑-๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข
๓

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
๕

การรับและการตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ
๕

การบันทึกขอรองเรียน
๕

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผู
รองเรียน ๖

ติดตามการแกไขขอรองเรียน
๖

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
๖

มาตรฐานงาน
๖

แบบฟอรม ๖

จัดทําโดย ๖
ภาคผนวก



ใบคํารองท่ัวไป
คําส่ังจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข

๑

คูมือการรองเรียน / รองทุกข

๑ หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความ
เปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกิดความ
จําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการสมํ่าเสมอ
๒ การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เม่ือ
วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดต้ังศูนยดํารงธรรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกองคกร จัดต้ังศูนยดํารงธรรมทองถ่ิน โดยใหเทศบาล
ตําบลจระเขหินเปนชุดปฏิบัติการประจําตําบล                อยูภายใตการ
กํากับดูแลของศูนยดํารงธรรมอําเภอครบุรี จัดต้ังเพ่ือรับเรื่องราวรอง
ทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความ
ตองการ และขอเสนอและของประชาชน
๓ สถานที่ตั้ง

ต้ังอยู ๓๙๙ หมู ๖ สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา
๔ หนาที่ความรับผิดชอบ

เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข และ
ใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา              รับเรื่องปญหาความ
ตองการและขอเสนอแนะประชาชน



๕ วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
๑. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราว

รองเรียน / รองทุกข มีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน

๒. เ พ่ือให ม่ันใจวาได มีการปฏิบั ติตามขอกําหนด ระเบียบ
หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ
และมีประสิทธิภาพ
๖ คําจํากัดความ

ผูรับบริการ - ผู ท่ีมารับบริการจากสวนราชการและ
ประชาชนท่ัวไป

ผูมีสวนไดสวนเสีย - ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทาง
ลบ ท้ังทางตรงและทางออม จากการ
ดําเนินการของสวนราชการ

การจัดการขอรองเรียน - มีความหมายครอบคลุม ถึงการ
จัดการในเรื่อง ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรอง
ขอขอมูล

๒

ผูรองเรียน - ประชาชนท่ัวไป / ผู มีสวนไดเสียท่ีมา
ติดตอยังศูนยรับเรื่องราวรองเรียน /รอง
ทุกข ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค
ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร ร อ ง เ รี ย น  / ก า ร ใ ห
ขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/
การรองขอขอมูล

ชองทางการรับขอรองเรียน - ชองทางตางๆท่ีใชในการรับเรื่อง
รองเรียน เชน ติดตอรองทุกขดวยตนเอง/
จดหมาย/หนังสือ/ทางโทรศัพท/เว็บไซต/
Face Book



เจาหนาท่ี - เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน
ของหนวยงาน

ขอรองเรียน - แบงเปนประเภทดังนี้

- ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย
สอบถามหรือรองขอขอมูล

- การรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพและ
การใหบริการของหนวยงาน

- การรองเรียนเ ก่ียวกับความไม
โปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปน
ตน

- การรองเรียนเก่ียวกับเรื่องท่ัวไป ท่ี
อยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลฯ

๓



๗ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข

เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๑. มาดวยตนเอง
ติดตอขอแบบคํารอง

ที่สํานักปลัด
พรอมทั้งเขียนคํารอง

๒. หนังสือ/
จดหมาย

๓. โทรศัพท /
สายตรง

๔. เว็บไซต์ http://
www.chorakhehin.go.th

เจาหนาที่รับเรื่อง
ลงทะเบียน

เจาหนาที่บันทึกลง
แบบฟอรม/ลงทะเบียนรับ

เจาหนาที่จัดพิมพเรื่อง/
ลงทะเบียนรับ

เจาหนาที่บันทึกเสนอใหหัวหนาพิจารณาและนําเสนอ
ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ

แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทําการตรวจสอบกรณี
รองเรียน / รองทุกข

แจงผูยื่นคํารองเรียน /รองทุกข ทราบถึงผลการ
ตรวจสอบและการแนะนํา/แกไขภายใน ๕ วัน นับแต

วันที่ไดรับแจง

ส้ินสุด / ยุติเรื่อง
(รวมระยะเวลาดําเนินการ ๗ วัน

www.chorakhehin.go.th


๔

ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การรับเรื่องราวรองทุกข

แผนผังแสดงระยะเวลาการปฏิบัติราชการแบบเดิม แผนผังแสดงระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ แบบ
ใหม

การดําเนินการงาน ๔ ขั้นตอน รวม
ระยะเวลา ๗ วัน

ประชาชนแจงเหตุ /
รองทุกข

รับเรื่องราวและ
ตรวจสอบกับสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

บันทึกเสนอ
ผูบังคับบัญชา

แจงหนวยงานที่
รับผิดชอบ

หัวหนาหนวยงาน
รับผิดชอบแจงเจาหนาที่

ปฏิบัติ

ประชาชนแจงเหตุ /
รองทุกข

ผูบังคับบัญชาแจง
หนวยงานที่รับผิดชอบ

หัวหนาหนวยงาน
รับผิดชอบแจงเจาหนาที่

ปฏิบัติ

แจงผลการดําเนินการ
ใหแกประชาชนผูรอง

ทุกขทราบ



แจงผลการดําเนินการ
ใหแกประชาชนผูรอง

ทุกขทราบ

การดําเนินงาน ๗ ข้ันตอน รวมระยะเวลา ๑๐ วัน
๕

๘ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงต้ังผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
๘.๑ จัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข
๘.๒ จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดําเนินการ
๘.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําส่ังเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือความ

สะดวกในการประสานงาน
๙ การรับและการตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายัง
หนวยงานจากชองทางตางๆโดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้

ชองทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ชองทาง

ระยะเวลา
ดําเนินการรับ
ขอรองเรียน
เพื่อประสาน
หาทางแกไข

หมายเหตุ

เจาหนาที่ปฏิบัติการ
บรรเทา         ความ

เดือดรอน



รองเรียนดวยตนเอง ณ
เทศบาลตําบลจระเขหิน

ทุกครั้งท่ีมีผู
รองเรียน

ภายใน ๑ วันทํา
การ

-

หนังสือ/จดหมาย ทุกวัน ภายใน ๑ วันทํา
การ

-

- รองเรียนทางโทรศัพท
๐๔๔-๙๙๑-๔๔๗-๘

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทํา
การ

-

- รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลตําบลจระเขหิน
http://
www.chorakhehin.go.th

- ร อ ง เ รี ย น ผ า น Face
book

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทํา
การ

-

๑๐ การบันทึกขอรองเรียน
๑๐.๑ กรอกแบบฟอรมแบบรับเรื่องการรองเรียน / รองทุกข
๑๐.๒ การรองเรียนทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน / รองทุกข จะตอง

บันทึกขอรองเรียนลงสมุดบันทึกขอรองเรียน

๖
๑๑ การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผู
รองเรียน

- กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครอง
เอกสารเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที

- ขอรองเรียนท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการขอ
หนวยงานจัดทําบันทึกขอความเสนอไปตามลําดับข้ัน

www.chorakhehin.go.th


- ขอรองเรียน ท่ีไมอยูในอํานาจความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
จระเขหิน ใหดําเนินการประสานแจงหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชัดเจนในการแกไขปญหาตอไป

- ขอรองเรียนท่ีมีผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทํา
หนังสือรองเรียนความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทํา
บันทึกขอความเสนอผูบริหารตามลําดับข้ัน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและ
แจงผูรองเรียนตอไป
๑๒ ติดตามการแกไขขอรองเรียน

รายงานผลการดําเนินการภายใน ๗ วันทําการ และดําเนินการ
แจงผูรองเรียนทราบตอไป
๑๓ การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังส้ินปงบประมาณ เพ่ือนํามา
วิเคราะหการจัดการขอรองเรียนในภาพรวมของหนวยงานเพ่ือใชเปน
แนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป
๑๔ มาตรฐานงาน

การดําเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด

- กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข จากชองทางการ
รองเรียน เชน รองเรียนดวยตนเอง / จดหมาย/โทรศัพท/เว็บไซต/
Facebook/ ใหศูนยดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหผูท่ี
เก่ียวของดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน
๑๕ แบบฟอรม

- แบบรับเรื่องรองเรียน /รองทุกข
๑๖ จัดทําโดย

- ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข สํานักงานเทศบาลตําบล
จระเขหิน ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เบอรโทรศัพท ๐๔๔-๙๙๑-๔๔๗-๘

เว็บไซต http:// www.chorakhehin.go.th



Face Book : เทศบาลตําบลจระเขหิน งานประชาสัมพันธ
๗

ภาคผนวก

www.chorakhehin.go.th


๘

คํารองทั่วไป

คํารองท่ี............./............. เขียนท่ี
สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน

ตําบลจระเขหิน
อําเภอครบุรี

จังหวัด
นครราชสีมา ๓๐๒๕๐

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

เรื่อง

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................สกุล
......................................................
เลขประจําตัวประชาชน
มีภูมิลําเนาปจจุบันอยู  บานเลขท่ี................หมูท่ี.........ตําบล
.........................อําเภอ........................................



จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท
...............................มือถือ.............................
อีเมล
......................................................................... .............................
........................................
มีความประสงคติดตองานราชการ  ดังนี้

สํานักปลัดเทศบาล        งานทะเบียนราษฎร กองคลัง
งานเสียภาษี / ยกเลิกภาษี

งานจดทะเบียนพาณิชย ซื้อแบบ /
ขายแบบ

ขอมูลขาวสาร / สารสนเทศ งาน
อ่ืนๆ.............................

ขอบานเลขท่ี
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานอ่ืนๆ..........................................
กองการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ          งานตลาดสด กองชาง
ขออนุญาตกอสราง / อาคาร

ขออนุญาตที่เปนอันตรายตอสุขภาพ / สะสมอาหาร
งานไฟฟาสาธารณะ

งานอ่ืนๆ..........................................
ขออนุญาตขุดดิน – ถมดิน

งานอ่ืนๆ............................
อ่ืนๆ

......................................................................................................

........................................................

ขอแสดงความนับถือ

(ลงช่ือ)                                   ผูย่ืนคํา
รอง

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



คําสั่งเทศบาลตําบลจระเขหิน
ที่ ๖๕ / ๒๕๕๗

เรื่อง จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข
**************************************

เพ่ือใหการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการ
ของประชาชนเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองสอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๑) เทศบาลตําบลจระเขหิน จึง
จัด ต้ังศูนยรับ เรื่ องราวรองเรียนรอง ทุกขของประชาชน โดยมี
คณะทํางาน ประกอบดวย

๑. นายสิรกิจ วาปธรรม ปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน
ประธานคณะทํางาน

๒. นางเพชรา มักขุนทด รองปลัดเทศบาลตําบลระเขหิน
คณะทํางาน

๓. นางเมษา เอมกระโทก ผูอํานวยการกองคลัง
คณะทํางาน

๔. นายเอกชัย ศรีนิลรัตน ผูอํานวยการกองชาง
คณะทํางาน

๕. นางจารุวรรณ หวานพรอม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะทํางาน

๖. นายวีระพล ย้ิมกระโทก หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ
คณะทํางาน

๗. นายวีระยุทธ พระสุวรรณ หั ว ห น า ฝ า ย บ ริ ห า ร ง า น
สาธารณสุข คณะทํางาน

๘. นางสาวภัทริญา สุขพรอม หัวหนาฝายอํานวยการ
คณะทํางาน/เลขานุการ

๙. นายณรงคฤทธิ์ คําพันธ นิติกรปฏิบัติการ
คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ



ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้
๑. ใหคณะทํางานรับเรื่องรองเรียนรองทุกขของประชาชนท่ีย่ืนคํา

รองและพิจารณาวาอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลฯหรือไม หรือตองสง
ตอหนวยงานอ่ืน หรือตองประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน

๒. ดําเนินการตามคํารองเรียนรองทุกขตรวจสอบขอเท็จจริงตาม
คํารองเรียนรองทุกขใหปรากฏขอเท็จจริงเปนท่ียุติ และดําเนินการแจง
ใหผูรองเรียนรองทุกขทราบ

๓. ใหฝายเลขานุการรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาแกประชาชน
ท่ีมารองเรียนรองทุกขในเบื้องตน

๔. งานดานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมายจากเทศบาลตําบลจระเขหิน

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๑ เดือน   กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๗

(นายชัยนิคม  ปดชา)
นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน


