
 

 

 

 

 

คูมือ 

การปฏิบัติงาน 

รับเรื่องราวรองทุกข 
รองเรียน/รองทุกขเรื่องท่ัวไป 

รองเรียนเรื่องจัดซ้ือจัดจาง 

  

 

                          ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

  โทร. ๐๔๔-๗๕๖๒๕๔ 



            

คํานํา 

 

  คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขของศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขเรื่องท่ัวไป และเรื่องรองเรียน

เรื่องจัดซ้ือ   จัดจางของศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ใหมีความโปรงใส รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จึงจําเปนจะตองมีการกําหนด

ข้ันตอน  กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

     ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เร่ือง           หนา 

 

 หลักการและเหตุผล            

 การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองคาย       

 สถานท่ีตั้ง             

 หนาท่ีความรับผิดชอบ            

 วัตถุประสงค             

 คําจํากัดความ             

 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรยีน / รองทุกข           

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน              

 การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ           

 การบันทึกขอรองเรียน              

 การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน         

 ติดตามการแกไขขอรองเรียน             

 การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน           

 มาตรฐานงาน               

  

ภาคผนวก 

 แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข  

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน  

ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖                  

มาตรา ๓๗ ไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานระหวางสวน

ราชการดวยกัน โดยใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและ

ขาราชการทราบเปนการท่ัวไป โดยใหเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ

ตามกําหนดเวลาดังกลาว  และมาตรา ๔๑ ไดกําหนดใหสวนราชการท่ีไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น

เก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด  โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปน

หนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป  และในกรณีท่ีมีอยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบุคคลนั้น

ทราบผลการดําเนินการดวยท้ังนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได ในกรณี

การแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือท่ีอยูของผูรองเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 

นอกจากนี้มาตรา ๔๒ ไดกําหนดใหสวนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ เพ่ือใชบังคับกับสวน

ราชการอ่ืน มีหนาท่ีตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซํ้าซอน

หรือความลาชาตอการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการอ่ืนหรือไม เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป 

และในกรณีท่ีไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอ่ืนในเรื่องใด ใหสวนราชการท่ีออกกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีท่ีเห็นวาการรองเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดความเขาใจ

ผิดหรือความไมเขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ใหชี้แจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะทราบภายใน     ๑๕ วัน  

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๘ กําหนดใหผูท่ี

ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือสวนราชการหรือ

จําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข มีสิทธิเสนอคํารองทุกขตอสวนราชการท่ีเก่ียวของได 

และขอ ๒๓ กําหนดใหการจัดการเรื่องราวรองทุกขท่ีเก่ียวกับหนวยงานของรัฐท่ีเปนราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ

ใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานรัฐนั้น และขอ ๒๔ กําหนดใหเจาหนาท่ีสวนราชการผูรับคํารองทุกขใหแกผูรองทุกข

ไวเปนหลักฐาน นอกจากนั้นขอ ๒๕ กําหนดใหสวนราชการไดรับคํารองทุกขตองตอบแจงการรับคํารองทุกขโดยทาง

ไปรษณียตามสถานท่ีท่ีอยูท่ีปรากฏในคํารองทุกขหรือกระท ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบอ่ืนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดภายใน ๑๕ วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีไดรับคํารอง

ทุกข 

 

------------------------------------------------------------  ๑  ------------------------------------------------------------------- 



๒.  การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคูกับการพัฒนา บําบัด

ทุกข บํารุงสุข  ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็ว

ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต  หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขข้ึน  เพ่ือรับรองเรียน/รอง

ทุกขเรื่องท่ัวไป และเรื่องรองเรียนเรื่องจัดซ้ือจัดจาง  ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราว

ไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

๓.  สถานท่ีตั้ง 

 ตั้งอยู  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ตําบล หนองคาย  อําเภอประทาย   จังหวัด

นครราชสีมา 

๔.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเรื่องท่ัวไป และเรื่องรองเรียนเรื่องจัดซ้ือจัดจาง  และ

ใหบริการขอมูลขาวสาร  ใหคําปรึกษา  รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขเรื่องท่ัวไป และเรื่องรองเรียนเรื่องจัดซ้ือจัดจาง

ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  ๒. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการ ขอรองเรียน/

รองทุกข  ท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 

๖.  คําจํากัดความ 

 “ผูรับบริการ”  หมายถึง  ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

 “ผูมีสวนไดเสีย”  หมายถึง  ผูท่ีไดรับผลกระทบ  ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออมจาก

การดําเนินการของสวนราชการ   

 “รองเรียน” หมายถึง  การรองเรียน/รองทุกขเรื่องท่ัวไป และเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง  

 “การจัดการขอรองเรียน ”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

 

------------------------------------------------------------  ๒  ------------------------------------------------------------------- 



 “ผูรองเรียน/รองทุกข ”  หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการ               ผาน

ชองทางตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็นการชมเชย/

การรองขอขอมูล 

 “ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข ”  หมายถึง  ชองทางตาง ๆ  ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียนรอง

ทุกข  เชน  ติดตอดวยตนเอง / ติดตอทางโทรศัพท / เว็บไซต / Facebook 

 

๗.  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

 เปดใหบริการวันจันทร  ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)   ตั้งแตเวลา   

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------  ๓  ------------------------------------------------------------------- 



๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน /รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 

๐๔๔-๗๕๖๒๕๔ 

๔. รองเรียนทาง Facebook 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

ยุติ ไมยุติ 

------------------------------------------------------------  ๔  ------------------------------------------------------------------- 



๙.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 ๑. กรณีเรื่องรองเรียนท่ัวไป  

 ๑.๑  สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ  

 ๑.๒  ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการ จาก

ศูนยบริการ  

 ๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน ปรึกษากฎหมายขออนุมัติ/

อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง  

 ๑.๔  ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ  

 ๑.๕  เจาหนาท่ีดําเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ  

 -  กรณีขอรองเรียนท่ัวไป เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการ

ในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบเม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ  

 - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับ

บริการตองการทราบ และดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสานักปลัด หรือหนวยงาน ผูรับผิดชอบเปนผูพิจารณาสง

ตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน  

 - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาท่ีของเทศบาลฯ  จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการ

ในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับ เรื่องดังกลาวไว  และหัวหนา

หนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน  

 - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสใหผูขอรับการบริการรอการ ติดตอ

หรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ี เก่ียวของภายใน  ๑๕ วัน 

ใหติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  โทรศัพท ๐๔๔-๗๕๖๒๕๔ 
 

 ๒. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง  

 ๒.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ  

 ๒.๒ ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก

เจาหนาท่ีรับผิดชอบ  

 ๒.๓ แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลัง เพ่ือเสนอ  

เรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็น  

 - กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับ

ผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบเม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการ     ถือวายุติ  

------------------------------------------------------------  ๕  ------------------------------------------------------------------- 



 - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบลฯ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน  

 - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เรื่องจัดซ้ือจัดจาง ใหผูขอรับการบริการ                

รอการติดตอ กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงาน                  

ท่ีเก่ียวของภายใน ๑๕ วัน ใหติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 

๑๐.  การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ 

 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ  

โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด  ดังนี้ 

ชองทาง 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

รับขอรองเรียน / รองทุกข 

เพ่ือประสานหาทาง              

แกไขปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง            

ณ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

องคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย 

ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 

องคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 

๐๔๔-๗๕๖๒๕๔ 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทาง Facebook 

 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

 

๑๑.  การบันทึกขอรองเรียน 

 ๑๐.๑  กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ท่ีอยู หมายเลข

โทรศัพทติดตอ  เรื่องรองเรียน/รองทุกข  และสถานท่ีเกิดเหตุ 

------------------------------------------------------------  ๖  ------------------------------------------------------------------- 



 ๑๐.๒  ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน  เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  ลงสมุดบันทึกขอ

รองเรียน / รองทุกข 

๑๒.  การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข  และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ 

 ๑๒.๑  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร  ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ี                    

ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

 ๑๒.๒  ขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน  เชน 

ไฟฟาสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดตนไม  กลิ่นเหม็นรบกวน  เปนตน  จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยัง

ผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ๑๒.๓  ขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย                    

ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง  ในการแกไขปญหาตอไป 

 ๑๒.๔  ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน  เชน  กรณี  ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไม

โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง  ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป 

 

๑๓.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน  ๑๕  วันทําการ  เพ่ือเจาหนาท่ีศูนยฯ  

จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

 

๑๔.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

 ๑๓.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข  ใหผูบริหารทราบทุกเดือน  

 ๑๓.๒  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ  เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียน / รองทุกข  ในภาพรวมของหนวยงาน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  พัฒนา  องคกร  ตอไป 
 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

 การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

      กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข  ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนอง

คายดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกขให

แลวเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ทําการ 

 

------------------------------------------------------------  ๗  ------------------------------------------------------------------- 



๑๖.  แบบฟอรม 

 แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข   (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก) 

๑๗.  จัดทําโดย 

 ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  

 โทร. ๐๔๔-๗๕๖๒๕๔   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------  ๘  ------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------  ๙  ------------------------------------------------------------------- 



แบบคํารองเรียน ๑ 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง) 

         เขียนท่ี  ศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

      วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕...........  

 

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

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

  ขาพเจา......................................................................อายุ...............ป  อยูบานเลขท่ี.................  

ตําบล.....................อําเภอ...................................................จังหวัด............................โทรศัพท............................... 

อาชีพ....................................................ตําแหนง..................................................................................................... 

ถือบัตร..................................................................เลขท่ี........................................................................................... 

ออกโดย.......................................วันออกบัตร.......................................วันหมดอายุ................................................ 

มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคายพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไข

ปญหาในเรื่อง............................................................................................................................................................ 

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

  ท้ังนี้  ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริงและยินดีรับผิดชอบ                  

ท้ังทางแพงและทางอาญาหากพึงจะมี   โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี)  

ไดแก 

  (๑).............................................................................................จํานวน...........ชุด  

  (๒).............................................................................................จํานวน...........ชุด  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

       ขอแสดงความนับถือ  

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

       ผูรองทุกข/รองเรียน  

 

------------------------------------------------------------  ๑๐  ------------------------------------------------------------------- 



แบบคํารองเรียน ๒ 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ทางโทรศัพท) 
 

         เขียนท่ี  ศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 

      วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕...........  

 

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

 เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

  ขาพเจา......................................................................อายุ...............ป  อยูบานเลขท่ี.................  

ตําบล.....................อําเภอ...................................................จังหวัด............................โทรศัพท............................... 

อาชีพ....................................................ตําแหนง..................................................................................................... 

มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคายพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไข

ปญหาในเรื่อง

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

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

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

 

  ท้ังนี้  ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริง โดยเจาหนาท่ีไดแจงใหขาพเจา

ทราบแลววาหากเปนการแจงท่ีเปนเท็จหรือไมสุจริตอาจตองรับผิดชอบท้ังทางแพงและทางอาญาได 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

       ขอแสดงความนับถือ  

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

        เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 

     วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕...........  

           เวลา.......................................น.  

------------------------------------------------------------  ๑๑  ------------------------------------------------------------------- 



 แบบตอบขอรองเรียน ๑ 

แบบแจงการรับเร่ืองรองทุกข/รองเรียน  
 

ท่ี นม  ๙๕๙๐๑(ศูนยรองเรียน) /         องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   

          อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

      วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕...........  

เรื่อง  ตอบรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  

 เรียน.......................................................................................... 

  ตามท่ีทานไดแจงรองทุกข/รองเรียนผานศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดย

ทาง 

(   ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย  (   ) ดวยตนเอง  (   ) ทางโทรศัพท  (   ) อ่ืน ๆ............................................... 

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕........... เก่ียวกับเรื่อง.................................................................... 

........................................................................................................................................นั้น 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานตามทะเบียนรับ

เรื่องเลขรับท่ี...........................................ลงวันท่ี...........................................................แลว และองคการบริหารสวนตําบล

หนองคายไดพิจารณาเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานแลวปรากฏวา 

       (    )  เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย และไดมอบหมาย

ให………………………………………………………………………….เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 

       (    )  ไมเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย และไดสงเรื่อง

ให………………………………………………………………………….ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไปแลว 

โดยทานสามารถติดตอหรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 

       (    )  เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว                   

ตามกฎหมาย.....................................................................…………………………………………………………………………. 

จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ  

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โทร. ๐๔๔-๗๕๖๒๕๔ 

------------------------------------------------------------  ๑๒  ------------------------------------------------------------------- 



แบบตอบขอรองเรียน ๒ 

แบบแจงผลการดําเนินงานการรับเร่ืองรองทุกข/รองเรียน  
 

ท่ี นม  ๙๕๙๐๑(ศูนยรองเรียน) /         องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   

          อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

     วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕...........  

 

เรื่อง  แจงผลการดําเนินงานเรื่องรองทุกข/รองเรียน  

  

เรียน.......................................................................................... 

 

อางถึง.......................................................................................... 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย.............................................................................. 

 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานท่ีได

แจงไวท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองคายตามหนังสือท่ีอางถึง  นั้น 

 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองคายไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ

แลว 

ไดผลสรุปวา................................................................................................................................................................ 

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

โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้  หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหทานแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานใหม

มายังศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เพ่ือจะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป   

   จึงเรียนมาเพ่ือเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ  

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โทร. ๐๔๔-๗๕๖๒๕๔ 

------------------------------------------------------------  ๑๓  ------------------------------------------------------------------- 


