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คํานํา 

 
 

 คูมือการปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข รองเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ ของเทศบาล

ตําบลบึงเจริญจัดทําขึ้นเพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติราชการดานรับเรื่องรองเรียนรองทุกขของเทศบาล

ตําบลบึงเจริญ ทั้งในเรื่องรองเรียนทั่วไปและรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง ทุจรติและประพฤติมิชอบ ตอบสนอง

นโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได

กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให

ทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ

ประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ ท้ังนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการจําเปนตองมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางใน

การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดยีวกัน จึงไดจัดทําคูมือนี้ขึ้น 

 

 

 

                สาํนักปลัด งานกฎหมายและคดี 

                                                                                    มีนาคม ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง)                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญ 

เร่ือง         หนา  
     หลักการและเหตุผล            ๑ 

วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ          ๑   

     สถานที่ตั้ง          ๑ 

     หนาที่ความรับผิดชอบ          ๑ 

     คําจํากัดความ          ๑-๒ 

     ชองทางการรองเรียน                                                                              ๒ 

     ขั้นตอนการปฏิบัติ                                                                                 ๒-๓ 

     แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

     รองเรียนการทุจริตและประพฤตมิชิอบ          ๔ 

     ภาคผนวก      

     แบบฟอรมคํารองเรียน/รองทุกข 

     ใบแจงเหตุเรื่องราวรองทุกข/ทางโทรศพัท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ 



 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖          

ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิตองาน

บริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุง

ภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรบัการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมี

การประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ 

 เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข การรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒ วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 

 ๑. เพื่อใหเจาหนาที่เทศบาลตําบลบึงเจริญใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราว

รองเรยีน/รองทุกข หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ มีขั้นตอน/กระบวนการ 

และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ๓. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคณุภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๔. เพื่อเผยแพรใหกับผูปฏิบัติใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียของเทศบาลตําบลบึงเจริญทราบ

กระบวนการ 

 ๕.เพื่อใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนที่

กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๓. สถานที่ต้ัง 

 ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ ๑๐๖ หมู ๙ ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัด

บุรีรัมย 

๔.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษาทาง

กฎหมายและรับเรื่องปญหาความทุกข เดือดรอนของประชาชน    

๕.  คําจํากัดความ 

 ผูรับบรกิาร หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป ผูรับบริการประกอบดวย 

หนวยงานของรัฐเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ/เอกชน/หรือบุคคล/นิติบุคคล 

 หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึงองคกรอิสระ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐและ

หนวยงานอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 

๒ 



 
 เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวและผูปฏิบัติงาน

ประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งให

ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

 ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออมจากการ

ดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชน/หมูบานเขตตําบลบึงเจริญ 

 การจัดการขอรองเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน

ขอเสนอแนะ /ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

 ผูรองเรียน หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข

เทศบาลตําบลบึงเจริญผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การให

ขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 

 ชองทางการรับขอรองเรียน หมายถึง ชองทางตางๆที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวย

ตนเอง/รองเรียนทางโทรศพัท เปนตน 

 เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

 ขอรองเรียน   แบงเปนประเภทตางๆ เชน 

                -ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูล 

                -การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน 

                -การรองเรยีนเก่ียวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

๖.ชองทางการรองเรียน 

 ๖.๑ ดวยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย  

 ๖.๒ รองเรียนผานตู /กลองรับความคิดเห็น สํานักงานเทศบาลตาํบลบึงเจริญ 

 ๖.๓ ไปรษณีย ๑๐๖ หมู ๙ ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๑๘๐ 

 ๖.๔ โทรศพัท ๐๔๔๑๑๐๐๐๘ สายดวนบึงเจริญ ๐๙๔-๕๒๖-๙๖๑๖  

 ๖.๕ โทรสาร ๐๔๔๑๑๐๐๐๘  

 ๖.๖ เว็บไซต http://www.bungcharoen.go.th/index.php/forum/index เปนตน 

 ๖.๗ เฟสบุค https://www.facebook.com/bungcharoenlocal/ 

๗. ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 ๗.๑ จัดตั้งศนูย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 

 ๗.๒ จัดทาํคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

 ๗.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสัง่เทศบาลตาํบลบึงเจริญ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

 ๗.๔ สวนรับเรื่อง เม่ือสวนรับเรื่องไดรับเรื่อง ไดรับขอรองเรียนจากประชาชนทุกชองทางตลอด ๒๔ 

ชั่วโมง โดยเมื่อรับเรื่องแลวจะดําเนินการ 

    (๗.๔.๑) ตอบขอซักถามบรกิารขอมูล ใหคําปรึกษา โดยจะดําเนินการในทันที หรือหากเปนเรื่อง

ยุงยาก ซับซอน ตองใชเวลาในการตรวจสอบ จะดาํเนินการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบและพิจารณาหา

แนวทางแกไขปญหาแลวแตกรณี 

 



 
๓ 

    (๗.๔.๒)  จัดทําทะเบียนรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ทุกเรื่องและทุกชองทาง รวบรวมเปนสถิติไวใช

ประโยชนในการวิเคราะหผลการปฏิบัติทุกระยะ 

    (๗.๔.๓) สรางเครอืขายการทํางานรวมกับสวนราชการ อาทิ องคการปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคเอกชน ประชาชน ผูนําชมุชน องคกรตางๆ ศูนยยุติธรรมชุมชน ที่เก่ียวของ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

    (๗.๔.๕) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป 

 ๗.๕ สวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน 

     (๗.๕.๑) วิเคราะหและประเมินคาเร่ืองรองทุกข รองเรียน 

     (๗.๕.๒) จัดลาํดับความสาํคัญเรงดวน 

     (๗.๕.๓) จําแนกเรื่องรองทุกข รองเรียน สงใหสวนปฏิบัติการในพื้นที่หรือแจงหนวยงานที่

เก่ียวของตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทางแกไขปญหา 

     (๗.๕.๔) เรงรดัตดิตามผลการดําเนินงานและแจงผลการดําเนินงานใหผูรองทราบ 

 ๗.๖ สวนปฏิบัติการในพื้นท่ี หรือหนวยเคลื่อนท่ีเร็ว 

     (๗.๖.๑) กรณีเปนเรื่องเรงดวน ที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน หรือมีผลกระทบ

ตอสังคมสวนรวม หรือพลเมืองดีที่ไดรับผลกระทบจากการชวยเหลือสังคม สวนปฏิบัติการมีหนาท่ีประสานงาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของและจัดเจาหนาที่ในลักษณะเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทาง

แกไขโดยทันที 

    (๗.๖.๒) รายงานผูบังคับบัญชา 

 ๗.๗ สวนประชาสัมพันธ ทําหนาที่ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรบัเรื่องรองเรยีน

รองทุกขของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ใหทุกภาคสวนไดรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 



 
 

๘. แผนผงัแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ ๔ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๑๕  วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

รับเรืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรืองทีรับผิดชอบ    บรรเทาความเดือดร้อน 

๓. รองเรียนผานเว็บไซต 

๔. line 

หวัหน้าหน่วยงานรับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน 
แจ้งผลการดําเนินการแก่ประชาชน 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนทางโทรศัพท  

๕. facebook 



 
 

แบบฟอรมคํารองเรียน/รองทุกข 

 

เขียนท่ี…………………………………………….. 

วัน...........เดือน..................... พ.ศ………………… 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 

 ขาพเจา....................................อายุ......................อาชีพ....................เบอรโทรศัพท...................... 

อยูบานเลขที่..........หมูที่........ตําบล................อําเภอ.....................จังหวัด...................รหัสไปรษณีย...............  

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................ วันออกบัตร .....................บัตรหมดอายุ............................ 

 มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพื่อใหเทศบาลตําบลบึงเจริญ พิจารณาดําเนินการชวยเหลือ

หรือแกไขปญหาในเรื่อง............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ทั้งนี้ ขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถามี) ไดแก 

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

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

 ๓)....................................................................................................จํานวน..................ชุด 

 ๔)....................................................................................................จํานวน..................ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

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

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

                  ผูรองทุกข/รองเรียน 

 

๖ 



 
แบบหนังสือแจงตอบรับการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 
 

 

 

 

ที่  ...........................                                                                            อปท. ................................................                                

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

    วันที ่.............. เดือน ................. พ.ศ. .............. 

เรื่อง  การแจงผลการดาํเนินการ 

เรยีน  (ชือ่ผูรองทุกข) 

อางถึง หนังสอืแจงการรองทุกข (ตามเลขรับที่ลงรับไว) 

  ตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรยีน โดยทาง ( )  ดวยตนเอง ( ) หนังสอืรองเรยีนทางไปรษณีย ( ) ทางโทรศพัท 

อื่นๆ.................................................ลงวันท่ี.......... เดอืน...............พ.ศ. ..............เก่ียวกับเรื่อง......................................................น้ัน 

  เทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรยีนของทานไวแลว และ ไดพิจารณาเรื่องของทาน

แลวเห็นวา 

  ( ) เปนเร่ืองที่อยูในอํานาจหนาทีข่องเทศบาลตําบลบึงเจรญิ และไดมอบหมายให...........................................

เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 

  ( ) เปนเร่ืองที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลบึงเจรญิ และไดจัดสงเรื่องให......................................   

ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปแลวทั้งนี ้ทานสามารถติดตอประสานงาน หรอืขอทราบผลโดยตรงกับ

หนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 

  ( ) เปนเร่ืองที่มกีฎหมายบัญญตัขิัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตามกฎหมาย...........................

จึงขอใหทานดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญตัไิวตอไป 

  จึงเรยีนมาเพ่ือทราบ 
 

                      ขอแสดงความนับถอื 

 

    

                  (นายตึ้ม กาวิทาโร) 

                                                                       นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ 

งานกฎหมายและคด ี

สํานักปลดัเทศบาล 

โทร. ๐๔๔ ๑๑๐ ๐๐๐๘  

โทรสาร ๐๔๔ ๑๑๐ ๐๐๐๙ 

http://www.bungcharoen.go.th 
 

“คนบุรีรัมย ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑” 


