
 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

ศูนยชวยเหลือประชาชนของ

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก 
 

 

 

 

ศูนยชวยเหลือประชาชนองคการบริหารสวนตําบลบานกอก  

 



คํานํา 

 

  คูมือการปฏิบัติงานของศูนยชวยเหลือประชาชนองคการบริหารสวนตําบลบานกอกฉบับนี้  

จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการใหความชวยเหลือประชานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร                   

สวนตําบลบานกอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน ดานสาธารณภัย ดานการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอใหเกิดประโยชนกับประชาชนในการดําเนินการ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือตอบสนองความตองการและความ

คาดหวังของผูรับบริการ  จําเปนจะตองมีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ            

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

         ศูนยชวยเหลือประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก  
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สารบัญ 

 

เร่ือง          หนา 

 

หลักการและเหตุผล          ๑ 

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลบานกอก      ๑ 

สถานท่ีตั้ง           ๑ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ          ๑ 

วัตถุประสงค           ๑ 

คําจํากัดความ           ๑ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข       ๓ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          ๔ 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ       ๔ 

การบันทึกขอรองเรียน          ๔ 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน     ๔ 

ติดตามการแกไขขอรองเรียน         ๕ 

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน       ๕ 

มาตรฐานงาน           ๖ 

ภาคผนวก 

แบบฟอรม/คํารองท่ัวไป            

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวรองทุกข 

ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลบานกอก 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได

กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มีการ

ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ  และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 

๒.  การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลบานกอก  

  เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคูกับการพัฒนา

บําบัดทุกข บํารุงสุข  ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ     

ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต  หรือไมไดรับ

ความเปนธรรมจากการปฏิบัติ งานของเจาหนาท่ี   องคการบริหารสวนตําบลบานกอก จึ งไดจัดตั้งศูนยรับเรื่อง ราว

รองทุกข ข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อ                

ผูรองเรียน  เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

๓.  สถานท่ีตั้ง 

  ตั้งอยู  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานกอก  ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส จังหวัด

ชัยภูมิ  ๓๖๑๓๐  โทรศัพท  ๐๔๔-056391 , ๐๔๔-056392  โทรสาร 044-056391 

๔.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข  และใหบริการขอมูลขาวสาร  ใหคําปรึกษา  รับเรื่อง

ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการ

บริหารสวนตําบลบานกอก  มีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  ๒.  เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอ

รองเรียน/รองทุกข  ท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
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๖.  คําจํากัดความ 

  “ผูรับบริการ”  หมายถึง  ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

  “ผูมีสวนไดเสีย ”  หมายถึง  ผูท่ีไดรับผลกระทบ  ท้ังทางบวกและทางลบ  ท้ังทางตรงและ

ทางออม  จากการดําเนินการของสวนราชการ  เชน  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกอก 

  “การจัดการขอรองเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/ 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

  “ผูรองเรียน/รองทุกข ”  หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผาน

ชองทางตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ

ชมเชย/การรองขอขอมูล 

  “ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข”  หมายถึง  ชองทางตาง ๆ  ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/

รองทุกข  เชน  ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Facebook 

๗.  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  เปดใหบริการวันจันทร  ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา   

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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๘. แผนผังข้ันตอน กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน /รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

อบต.บานกอก 

(ภายใน ๑๕ วัน) 

ยุติเรื่อง แจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

ไมยุติ แจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 

อบต.บานกอก www.baankok.go.th 

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 

๐44-056391,044-056392 

๔. รองเรียนทาง Facebook 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก 

ยุต ิ ไมยุติ 

5.กลอง/ตูแสดงความคิดเห็น 

อบต.บานกอก 
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๙.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ของหนวยงาน  

  ๘.๑  จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข  ของประชาชน  

  ๘.๒  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนย  

  ๘.๓  แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานกอก  เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ 

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทาง

ตาง ๆ  โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด  ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

รับขอรองเรียน / รองทุกข 

เพ่ือประสานหาทางแกไข

ปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ณ 

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

อบต.บานกอก 

ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 

อบต.บานกอก 

www.baankok.go.th 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 
๐๔๔-056391 ,  
๐๔๔-056392 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทาง Face Book 

องคการบริหารสวนตําบล

บานกอก 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทาง ตู/กลอง 

แสดงความคิดเห็น 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  
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๑๑.  การบันทึกขอรองเรียน 

 ๑๐.๑  กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ท่ีอยู หมายเลข

โทรศัพทติดตอ  เรื่องรองเรียน/รองทุกข  และสถานท่ีเกิดเหตุ 

 ๑๐.๒  ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน  เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  ลงสมุดบันทึกขอ

รองเรียน / รองทุกข 

๑๒.  การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข  และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ 

  ๑๒.๑  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร  ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร  เจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ  เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

  ๑๒.๒  ขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน  

เชน ไฟฟาสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดตนไม  กลิ่นเหม็นรบกวน  เปนตน  จัดทําบันทึกขอความ

เสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  ๑๒.๓  ขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล                   

บานกอก  ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง  ในการแกไข

ปญหาตอไป 

  ๑๒.๔  ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน  เชน  กรณี  ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน

ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง  ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป 

๑๓.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน  ๕  วันทําการ  เพ่ือเจาหนาท่ี

ศูนยฯ  จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

๑๔.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

  ๑๓.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข  ใหผูบริหารทราบทุกเดือน  

  ๑๓.๒  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ  เพ่ือนํามาวิเคราะหการ

จัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ในภาพรวมของหนวยงาน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  พัฒนา  

องคกร  ตอไป 

 

 



-๖- 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

  การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

       กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข  ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบล

บานกอก  ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน 

/ รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ทําการ 

๑๖.  แบบฟอรม 

  แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข  , แบบคํารองท่ัวไป  

๑๗.  จัดทําโดย 

  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลบานกอก  

- หมายเลขโทรศัพท  ๐๔๔-056391 , ๐๔๔-056392 

- หมายเลขโทรสาร  ๐๔๔-056391 

- เว็บไซต  www.baankok.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนผังข้ันตอนการดําเนินงานของศูนยชวยเหลือประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

1. สําเนาบัตรประชาชน   จํานวน  1  ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  1  ฉบับ 

3. ใบมอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจ)  จํานวน  1  ฉบับ 

4. แบบคําขอความชวยเหลอื   จํานวน  1  ฉบับ 

 

 

รับเรื่องขอความชวยเหลือ/ตรวจสอบเอกสาร  

(1 วัน) 

 

ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม (กรณีขอมูลไมเพียงพอ)  
(2 วัน) 

เสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา  
(2 วัน) 

๑. รองขอดวยตนเอง 

๒. รองขอดวยผูแทน 

-ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการให
ความชวยเหลือ    
-สงใหศูนยปฏิบัติการรวม (กรณีเกินความสามารถ) 

(2 วัน) 
 

ติดตามผลการดําเนินการใหความชวยเหลือ 
(7 วัน) 

รายงานผลการดําเนินการใหความชวยเหลือตอ
ศูนยปฏิบัติการรวม (สถานท่ีกลาง) 

(7 วัน) 

3. รองขอผานเว็บไซต อบต.บานกอก 
www.baankok.go.th 

 

4. รองขอทางโทรศัพท ๐44-056391,044-056392 

 

5. รองขอทาง Facebook อบต.บานกอก 
 

6 รองขอทางกลอง/ตูแสดงความคิดเห็น อบต.บานกอก 

 
 

ประกาศใหประชาชนทราบ 
(7 วัน) 



แบบลงทะเบยีนขอรับความชวยเหลอืของประชาชน 

(กรณีรองขอดวยตนเอง) 

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
 

      วันที่................เดอืน................................พ.ศ....... ........ 
 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................... ...........นามสกุล..................... ............อาย.ุ........ป 

อยูบานเลขที่.............หมูที่........ซอย..........................ถนน...........................ตําบล บานกอก  อําเภอจัตุรัส  

จังหวัด ชัยภูมิ โทรศัพท.......................... ....................... E-mail : ………………………………………..…………………….

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  ----   บุคคลที่สามารถตดิตอได    

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).................................สกุล.................................เบอรตดิตอ.................................. 

มคีวามประสงคขอให (หนวยงาน)......................................................................ดําเนนิการชวยเหลอื ดังนี้ 
 

 1. ประเภทการชวยเหลอื   

  1.1 ดานสาธารณภัย (ระบุปญหา/ความเดอืดรอนที่เกดิขึ้น)............................................. ........ 

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

 1.2 ดานการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติ (ระบุปญหา/ความเดอืดรอนที่เกดิขึ้น)....... .......... 

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

 1.3 ดานการปองกันและควบคุมโรคตดิตอ (ระบุปญหา/ความเดอืดรอนที่เกดิขึ้น).................... 

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

 1.2 ดานอื่น ๆ (ระบุปญหา/ความเดอืดรอนที่เกดิขึ้น)..............................................................  

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

2. ขาพเจาจึงขอความชวยเหลอื (ระบุความตองการ/สิ่งท่ีขอความชวยเหลอื) 

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

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

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

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

3. ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของมาดวยแลว จํานวน...................ฉบับ  

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิทุกประการ  

 
(ลงชื่อ).................................................ผูยื่นคําขอ 
        (...............................................) 

 

(ลงชื่อ).................................................เจาหนาท่ีผูรับคําขอ 
                   (...............................................) 



 

หนังสือมอบอํานาจ 

 
                    ท่ี................................................................................. 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา..................................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร................................... 
เลขท่ี.....................................ออกให ณ .................................เม่ือวันท่ี................................อยูบานเลขท่ี................... 
หมูท่ี...................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ตําบล..................................             
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด............................................... 

 ขอมอบอํานาจให............................................................ ซ่ึงเปนผูถือบัตร..................................... ............... 
เลขท่ี......................................... ออกให ณ.............................. เม่ือวันท่ี...............................อยูบานเลขท่ี................ 
หมูท่ี...................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ตําบล................................. 
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด............................................... 

 เปนผูมีอํานาจ................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………แทนขาพเจา จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอํานาจ 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาได
กระทําดวยตนเองท้ังสิ้น 

 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว  

 

       ลงชื่อ.................................................ผูมอบอํานาจ  

             (……………………...……………….…) 
 

ลงชื่อ.................................................ผูรับมอบอํานาจ 

             (……………………...……………….…) 
 

ลงชื่อ.................................................พยาน            

             (……………………...……………….…) 
 

ลงชื่อ.................................................พยาน 

             (……………………...……………….…) 
 


