
 

 
 
 

คูมือการรองทุกข / รองเรียน 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

ตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการรองทุกข / รองเรียน 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

ตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

คูมือการรองทุกข / รองเรียน 

วัตถุประสงค 

           การเปดใหบริการรองทุกข / รองเรียนทางอินเตอรเน็ต เปนชองทางใหบุคคลทั่วไป

สามารถรองทุกข / รองเรียนมายังหนวยงานไดโดยตรง เพ่ือความรวดเร็วในการรับทราบปญหา 

สามารถนำไปดำเนินการไดอยางรวดเร็ว โดยทุกๆเร่ืองจะไดมีการติดตาม มิใหเกิดความลาชา     

ในการแกไขปญหา และเพื่อเปนการปองกันปญหา ที่อาจเกิดจากผูไมประสงคดี ที่ตองการกอกวน

ระบบงาน และเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการบริการ อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด     

องคการบริหารสวนตำบลดานชางจึงตองกำหนด  หลักเกณฑ วิธีการใชบริการอยางเครงครัด 

ดังตอไปนี้ 

หลักเกณฑการรองทุกข / รองเรียน 

1.  เร่ืองที่อาจนำมารองทุกข / รองเรียนได  ตองเปนเร่ืองที่ผูรองไดรับความเดือดรอน  
หรือเสียหาย  อัน เนื่ องมาจากเจาหนาที่ หนวยงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง               
ในเร่ืองดังตอไปนี้     

1.1  กระทำการทุจริตตอหนาที่ราชการ 
1.2  กระทำความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการ 
1.3  ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ 
1.4  ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินควร 
1.5  กระทำการนอกเหนืออำนาจหนาที่  หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

2.  เร่ืองที่รองทุกข / รองเรียน ตองเปนเร่ืองจริงที่ มี มูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแส            
หรือสรางขาวที่เสียหายตอบุคคลอื่น 

3.  การใชบริการรองทุกข / รองเรียน อบต. ตองสามารถติดตอกลับไปยังผูใชบริการได    
เพื่อยืนยันวา มีตัวตนจริง 
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วิธีการยื่นคำรองทุกข / รองเรียน 

1.  ใชถอยคำสุภาพ  และอยางนอยตองมี 
   (1)  วัน  เดือน  ป 
   (2)  ชื่อ  และที่อยู  ของผูรองทุกข / รองเรียน 
   (3)  ขอเท็จจริง  หรือ  พฤติการณของเร่ืองที่รองทุกข / รองเรียน  ไดอยางชัดเจน
วาได รับ ความเดือดรอน  หรือเสียหายอยางไร  ตองการใหแก ไข  ดำเนินการอยางไร              
หรือชี้ชองทางแจงเบาะแส  เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ / หนวยงาน อบต. ไดชัดแจงเพียงพอ       
ที่สามารถดำเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได 
   (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถามี) 

2.  คำรองทุกข / รองเรียน  อาจสงหนังสือโดยตรงตอเจาหนาที่ธุรการหรือชองทาง       

Web  site  : http://www.abtdanchang.go.th  ของ อบต.ดานชาง  

เร่ืองรองทุกข / รองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา 

1.  คำรองทุกข / รองเรียนที่มิไดทำเปนหนังสือ  หรือไมระบุชื่อและที่อยูของผูรองทุกข    
/ รองเรียน จริง จะถือวาเปนบัตรสนเทห 

2.  คำรองทุกข / รองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเปนเร่ืองที่มีลักษณะ
เปนบัตรสนเทห หรือการชี้ชองแจงเบาะแสไมเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน  สอบสวน
ตอไปได 

3.  คำรองทุกข / รองเรียนที่ย่ืนพนกำหนดระยะเวลา  30  วัน นับแตวันที่รูหรือควรรู   
ถึงเหตุแหงการรองเรียน 

ชองทางการรองทุกข / รองเรียน 

1.รองทุกข / รองเรียนดวยตนเองที่ทำการ อบต.ดานชาง หมูที่ 9 ต.ดานชาง อ.บัวใหญ      
จ.นครราชสีมา (คลิกเพื่อพิมพแบบฟอรมรองทุกข) 

2. รองทุกข / รองเรียนทางจดหมาย ที่ อบต.ดานชาง หมูที่ 9 ต.ดานชาง อ.บัวใหญ      
จ.นครราชสีมา   30120 

3. รองทุกข / รองเรียนทางศูนยบริการประชาชน ในเบ้ืองตนหมายเลขโทรศัพท 
* นายก อบต.    044-975021  ตอ 11 หรือ 089-8455872 

   * ปลัด อบต.     044-975021   ตอ 13 หรือ 064-1919295 
4. รองทุกข / รองเรียน ผาน  Web Side : http://www.abtdanchang.go.th 
5. รองทุกข / รองเรียนผาน  http://www.abtdanchang.go.th/contact_form.php 
 

http://www.abtdanchang.go.th/
http://www.abtdanchang.go.th/
http://www.nongsuachang.go.th/images/stories/55/n.pdf
http://www.abtdanchang.go.th/
http://www.abtdanchang.go.th/
http://www.abtdanchang.go.th/contact_form.php
http://www.abtdanchang.go.th/contact_form.php
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การรองทุกข / รองเรียน ทางเว็บไซต (Webboard) 

เงื่อนไขในการสงเร่ืองรองทุกข / รองเรียน 

กรุณาปอนขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู  โทรศัพท  E-mail  จะมีประโยชนสำหรับการ              

ติดตอกลับเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม หรือเพ่ือแจงผลการตรวจสอบกรณีของเร่ืองที่รองเรียนใหทาน

ทราบ ถาหากทานไมประสงคจะใหติดตอกลับ หรือไมตองการทราบผลการตรวจสอบขอรองเรียน        

ก็ไมจำเปนตองกรอกขอมูลดังกลาวใหครบถวน แตจะถือวาเปนการแจงเบาะแสใหทราบเทานั้น 

             

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังรองเรียน 

วิธียืนคำรองทุกข / รองเรียน 

รับแจงเรื่องราวรองทุกข 

ผูร้อ้งเรียน / รอ้งทกุข ์

เขียนคาํรอ้ง แจง้เหตรุอ้งเรียน / รอ้งทกุข ์

สำนักงานปลัด อบต. รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 
แจงใหหัวหนาสวนราชการภายใน อบต. 

ดำเนินการแกไขปญหา ขอรองเรียน / รองทุกข  

แจง้ผลการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา 

หรือแจง้ผลความคืบหนา้ใหแ้ก ่

ผูรองเรียน / รองทุกข  ทราบ 

ภายใน 15 วนั 

หรือชองทาง Web  site  : 
http://www.abtdanchang.g

o.th 
ของอบต. 

คำรองทุกข / รองเรียน 
สามารถสงหนังสือโดยตรงท่ี

เจาหนาท่ีธุรการ 

http://www.abtdanchang.go.th/
http://www.abtdanchang.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชองทางการรองทุกข / รองเรียน 

4 

5 

3 

1 

2 

รองทุกข /รองเรียนดวยตนเอง 
ท่ีทำการ อบต.ดานชาง หมูท่ี 9 ตำบลดานชาง อำเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครรารชสีมา 

รองทุกข /รองเรียนทางจดหมาย 
ท่ี อบต.ดานชาง หมูท่ี 9 ตำบลดานชาง อำเภอบัวใหญ จังหวัด
นครรารชสีมา 30120 
 

  

 

รองทุกข /รองเรียนผานทาง Web  site  :  
      http://www.abtdanchang.go.th 
 

รองทุกข /รองเรียนทางศูนยบริการประชาชน 
ในเบื้องตนหมายเลขโทรศัพท 
   * นายก อบต. 044-975021  ตอ 11 หรือ 089-8455872 
   * ปลัด อบต. 044-975021   ตอ 13 หรือ 064-1919295 
 
 

 

รองทุกข /รองเรียนผานทาง  
  http://www.abtdanchang.go.th/contact_form.php 

http://www.abtdanchang.go.th/
http://www.abtdanchang.go.th/contact_form.php


 

 

แบบฟอรมหนังสือรองทุกข - รองเรียน 
 
      เขียนท่ี............................................................................ 
      วันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ............... 
เรื่อง     .............................................................................................................................................................. 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อายุ..................ป  
อยูบานเลขท่ี..........หมูท่ี..........บาน............................แขวง/ตำบล..........................เขต/อำเภอ..........................
จังหวัด...................................ขอรองทุกข – รองเรียน  ตอนายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  เนื่องจาก
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 เพ่ือใหดำเนินการชวยเหลือและแกไขปญหา  ดังนี้
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย  คือ 
 1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน.................ฉบบั 
 2.  สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน จำนวน.................ฉบบั 
 3.  บัญชีรายชื่อผูไดรับความเดือดรอน จำนวน.................ราย 
 4.  เอกสารอ่ืน ๆ 
(ระบุ).................................................................................................................................... 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
    (ลงชื่อ).......................................................................ผูรองทุกข / รองเรียน 
            (......................................................................) 
    ตำแหนง......................................................................(ถามี)  
    หมายเลขโทรศัพท....................................................... 



ทะเบียนรับเร่ืองราวรองทุกข – รองเรียน  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง   

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ท่ีอยู วันท่ี เรื่องท่ีรองทุกข - รองเรียน หมายเหตุ 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

7. 
     

8. 
     

9. 
     

10. 
     

 



แบบควบคุมการรองเรียน / รองทุกข 
ช่ือ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

 

ลำดับท่ี เรื่องรองเรียน / รองทุกข หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(หนวยปฏิบัติ) 
ระยะเวลาท่ีคาดวา 

จะแลวเสร็จ 

(คำมั่นสัญญา) 

ช่ือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

(หนวยปฏิบัติ) 
หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

          (ลงชื่อ)...............................................................ผูรับเรื่องรองเรียน 
                  (..............................................................) 
                    ตำแหนง............................................................ 
          วันท่ี...............เดือน....................พ.ศ. ................ 


