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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 และ
ประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แห)งพระราชกฤษฎีกาว)าดวยหลักเกณฑ2และวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหเมื่อส)วนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุ)งยาก หรือป>ญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควรใหเปAนหนาที่ของ
ส)วนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุล)วงไป ซึ่งการดําเนินการแกไขป>ญหารองเรียน เสนอแนะ หรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ)งยาก หรือป>ญหาอื่นใดจากบุคคลใดนั้น เทศบาลตําบล
เมืองชุมจึงไดจัดตั้งศูนย2บริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเมืองชุม
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขป>ญหาเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นในทองที่ตําบลเมืองชุมเปAนไป
ในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน2ต)อประชาชน และอํานวยความสะดวกต)อเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เทศบาลตําบล
เมืองชุมจึงไดจัดทําคู)มือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน โดยไดรวบรวมแนวทางการดําเนินงานและขอมูลต)างๆ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของศูนย2รับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเมืองชุมบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และเกิดประโยชน2สุขต)อพี่นองประชาชน
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1.ความหมาย
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข2 รองเรียน มีความสําคัญสําหรับส)วนราชการหน)วยงานต)างๆ
มาตั้งแต)อดีตจนถึงป>จจุบัน เพราในการบริหารราชการ หรือการใหบริการของส)วนราชการนั้นผลงานจะเปAนสิ่งที่
ประชาชนพึงพอใจหรือไม)ขึ้นอยู)กับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของเจาหนาที่ของส)วนราชการ หน)วยงานต)างๆ
ซึ่งการแสดงออกโดยผ)านกระบวนการรองทุกข2 รองเรียน ใหขอเสนอแนะสามารถเปAนเครื่องชี้วัดการปฏิบัติงาน
หากส)วนราชการหรือหน)วยงานใดปฏิบัติงานเปAนที่พึงพอใจของประชาชนมาก ย)อมมีโอกาสถูกตําหนิติเตียนจาก
ประชาชนนอยย) อ มมี โ อกาสไดรั บ การตํ า หนิ ติ เ ตี ย นจากประชาชนมาก นอกจากเรื่ อ งรองทุ ก ข2 รองเรี ย น
ขอเสนอแนะของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของส)วนราชการและหน)วยงานต)างๆ แลว ยังมีเรื่องรองทุกข2
รองเรียนของประชาชนที่เกิดจากความไม)เปAนธรรมในสังคม หรือเกิดการกรณีพิพาทระหว)างประชาชนดวยกันเอง
ซึ่ ง เทศบาลตํ า บลเมื องชุ มมี อํ า นาจหนาที่ ต ามพระราชกฤษฎี ก าว) า ดวยหลั ก เกณฑ2 แ ละวิ ธี การบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในกรณีที่ส)วนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุ)งยาก หรือป>ญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลสาระตามสมควรใหเปAนหนาที่ของส)วน
ราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุล)วงไป
เพื่ อใหการพิจ ารณาความหมายของเรื่องรองทุกข2 รองเรีย น ชั ด เจนยิ่งขึ้ น จึ งแบ) งแยกพิ จ ารณา
ความหมายของคําว)า “เรื่องราวรองทุกข2 รองเรียน” ไว 2 ประการ คือ
“เรื่องรองทุกข2 รองเรียนขาราชการ” หมายถึง เรื่องราวที่ขาราชการเปAนผูถูกรองเรียนเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติตน
“เรื่องรองทุกข2 รองเรียนของประชาชน”หมายถึง เรื่องราวที่ผูรองเรียนประสงค2ใหไดรับการปลด
เปลื้องความทุกข2ที่ตนไดรับ หรือเปAนเรื่องที่ผูรองเรียนหรือผูอื่น หรือสาธารณชนไดรับความเสียหายและรวมถึง
ความขัดแยงระหว)างประชาชนกับประชาชน
2. หลักทั่วไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
การดําเนินการแกไขป>ญหาเรื่องรองทุกข2 รองเรียน ในระดับตําบลไดนําแนวทางการดําเนินการของ
กระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ2และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาใช ซึ่งมี
สาระสําคัญคือ
2.1 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนขาราชการ
(1) เปA น เรื่ องที่ มีผู รองทุ กข2 ไดรั บ ความเดื อดรอน หรือเสี ย หาย หรื ออาจเดื อดรอน หรื อ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
(2) ความเดือดรอน หรือความเสียหายที่ว)านั้น เนื่องมาจากเจาหนาที่องค2การบริหารส)วน
ตําบลละเลยต)อหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกล)าวล)าชาเกินสมควรกระทําการ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไม)ถูกตองตามกฎหมาย กระทําการไม)ถูกตองตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเปAน
สาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น กระทําการไม)สุจริต หรือโดยไม)มีเหตุผลอันสมควร
2.2 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของประชาชน
เปAนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเลี่ยงได ไม)ว)าจะมีคู)กรณีหรือไม)มีคู)กรณีก็ตาม และไดมารองเรียนหรือรองขอเพื่อใหเทศบาลตําบลเมืองชุม
แกไขป>ญหาความเดือดรอนหรือช)วยเหลือ ไม)ว)าจะเปAนดวยวาจาหรือลายลักษณ2อักษร รวมถึงเรื่องรองทุกข2
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รองเรียน ที่ส)วนราชการอื่นขอใหเทศบาลตําบลเมืองชุมดําเนินการแกไขป>ญหาตามอํานาจหนาที่ หรือสามารถ
ประสานใหหน)วยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง ดําเนินการต)อไปได
2.3 ชองทางการรองเรียนของประชาชน
(1)รองเรียนดวยตนเอง
(2)รองเรียนผ)านทางเว็บไซด2เทศบาล http://www.muangchoom.go.th
(3)รองเรียนทางโทรศัพท2 (053-768461)
(4)รองเรียนผ)านทาง Face book
3. แนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเมืองชุม
3.1 ภารกิจของศูนยบริการรับเรื่องรองทุกข
(1) ส)วนรับเรื่อง ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียน รองทุกข2 ขอเสนอแนะ จัดทําทะเบียนรับเรื่อง
รองทุกข2 เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
(2) ส)วนวิเคราะห2 ติดตาม และประสานงาน ทําหนาที่ในการวิเคราะห2และประเมินเรื่องรอง
ทุกข2 พิ จ ารณาเสนอแนวทางวิ ธีการแกไขป> ญ หาเรื่ องรองเรี ยน รองทุ กข2 ต) อผูบริ ห ารและจั ด ทํา รายงานแจงผู
รองเรียนใหทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคํารองเรียน รองทุกข2
(3) ส)วนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือหน)วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ทําหนาที่ใหความช)วยเหลือ
เรื่ อ งสํ า คั ญ เร) ง ด) ว นทั้ งเรื่ อ งรองเรี ย น รองทุ ก ข2 แ ละขอเสนอแนะ โดยการลงปฏิ บั ติ ในพื้ น ที่ และประสานกั บ
หน)วยงานที่เกี่ยวของร)วมการปฏิบัติ
(4) ส)วนประชาสัมพันธ2 ทําหนาที่ประชาสัมพันธ2ผลการดําเนินงานของศูนย2บริการรับเรื่อง
รองเรียนของเทศบาลตําบลเมืองชุม ใหทุกภาคส)วนไดรับทราบ
3.2 โครงสรางของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเมืองชุม ประกอบดวย 2 งาน
(1) งานอํานวยความเปAนธรรมเรื่องราวรองทุกข2 กล)าวโทษและแจงเบาะแสกระทําผิด
กฎหมาย
(2) งานอํานวยความเปAนธรรมและแกไขป>ญหาความเดือดรอนของประชาชน
3.3 องคประกอบของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเมืองชุม
(1) นายกเทศมนตรีตําบลเมืองชุม เปAนประธาน
(2) ปลัดเทศบาล และหัวหนาส)วนต)างๆ เปAนกรรมการ
(3) เจาหนาที่วิเคราะห2นโยบายและแผนเปAนเลขานุการ
3.4 ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเมืองชุม
(1) การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1.1) กรณีรองทุกข2 รองเรียน ดวยวาจา
(1.1.1) บันทึกขอมูลตามคํารอง และใหผูรองลงลายมือชื่อไวเปAนหลักฐาน
หากผูรองไม)ยินยอมลงลายมือชื่อ มิใหรับเรื่องทุกข2 รองเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบพรอมบันทึก
เหตุดังกล)าวไวในคํารอง เวนแต)กรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชน2สุขของประชาชนหรือประโยชน2
สาธารณะ จะรับคํารองนั้นไวพิจารณาก็ได
(1.2) กรณีการรองเรียนเปAนลายลักษณ2อักษร ตองมีลักษณะดังนี้
(1.2.1) มีชื่อและที่อยู)ของผูรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได
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(1.2.2) ระบุ เ รื่ อ งอั น เปA น เหตุ ใ หรองทุ ก ข2 รองเรี ย น พรอมขอเท็ จ จริ ง
พฤติการณ2เกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร
(1.2.3) ใชถอยคําสุภาพ
(1.2.4) มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปAนการรองทุกข2รองเรียนแทนผูอื่นตอง
แนบใบมอบอํานาจดวย
(2) เมื่ อ ศู น ย2 บ ริ ก ารรั บ เรื่ อ งรองเรี ย นของเทศบาลตํ า บลเมื อ งชุ ม ไดรั บ เรื่ อ งรองทุ ก ข2
รองเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่กําหนดโดยทันทีแลวเสนอเรื่องใหนายกเทศมนตรีตําบลพิจารณาสั่งการ
โดยทันที
(3) ใหเจาหนาที่ผูรับเรื่องแจงการรับเรื่องรองทุกข2 รองเรียน ใหผูรองทราบภายใน 7 วัน ทํา
การ นับแต)วันไดรับเรื่อง โดยการแจงเปAนลายลักษณ2อักษร อาจเชิญผูรองมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือส)งเปAน
หนังสือแจงทางไปรษณีย2ลงทะเบียนตอบรับ
(4) นายกเทศมนตรีตําบลเมืองชุมวินิจฉัยว)าเรื่องรองทุกข2 รองเรียน ที่ไดรับ เปAนเรื่องที่อยู)
ในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี หรือเปAนเรื่องที่อยู)ในอํานาจหนาที่ของหน)วยงานอื่น หรือเปAนเรื่องที่มีระเบียบ
กฎหมายกํา หนดรายละเอียดขั้น ตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปAนการเฉพาะ ถาเปAนเรื่องที่อยู)ใน
อํ า นาจหนาที่ ข องนายกเทศมนตรี ใหพิ จ ารณามอบหมายปลั ด เทศบาล หรื อ เจาหนาที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบหรื อ
คณะกรรมการที่แต)งตั้งขึ้น ไปดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแกไขป>ญหาหากเปAนเรื่องที่อยู)
ในอํานาจหนาที่ของหน)วยงานอื่น ใหจัดส)งเรื่องรองทุกข2 รองเรียนนั้น ใหหน)วยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่ องนั้ น ดํา เนิน การต) อไปตามอํา นาจหนาที่ ของหน) ว ยงานนั้ น และแจงผู รองทราบดวย หรื อหากเปA นเรื่ องที่ มี
ระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปAนการเฉพาะแลว ก็ใหแจงผู
รองทราบถึงแนวทางการดําเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายนั้นๆ กําหนดไว
3.5 วิธีดําเนินการ
(1) การพิจารณารับเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1.1) นายกเทศมนตรี อ าจใชดุ ล ยพิ นิ จ สั่ ง การดวยตนเอง หรื อ มอบหมาย
ปลัดเทศบาลเปAนผูพิจารณาว)า เรื่องรองทุกข2 รองเรียนที่ไดรับ เปAนเรื่องที่อยู)ในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี
หรืออยู)ในอํานาจหนาที่ของหน)วยงานอื่น หรือเปAนเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดขั้นตอนวิธีการดําเนินการไว
เปAนการเฉพาะ ซึ่งควรจะดําเนินการต)อเรื่องนั้นอย)างไร
(1.2) นายกเทศบาลตํ า บลเมื อ งชุ ม อาจส) ง เรื่ อ งรองทุ ก ข2 รองเรี ย นที่ ไ ดรั บ ให
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองทุกข2 รองเรียน ที่นายกเทศมนตรีตําบลแต)งตั้ง ทําหนาที่ตาม (1.1) ก็ได ถาเห็น
ว)าจําเปAนหรือจะเกิดประโยชน2
(1.3) แนวทางที่นายกเทศมนตรีตําบลจะพิจารณาไม)รับเรื่องรองทุกข2 รองเรียน
ไดแก)
(1.3.1) เปAนเรื่องที่ไม)ปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผูรองไม)ได
(1.3.2) เปA น เรื่ องที่ แ อบอางชื่ อผู อื่ น เปA น ผู รอง โดยผู แอบอางมิ ไดมี ส) ว น
เกี่ยวของในเรื่องที่รองทุกข2 รองเรียน
(1.3.3) เรื่องที่มีลักษณะเปAนบัตรสนเท)ห2 ไม)ระบุพยานหลักฐานหรือกรณี
แวดลอมชัดแจง
(1.3.4) เรื่องที่มีการฟaองรองเปAนคดีอยู)ที่ศาล หรือศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเด็ดขาดแลว
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(1.3.5) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีมติ
เด็ดขาดแลว
(1.3.6) เรื่ องที่ มีกฎหมาย ระเบี ย บ หรื อขอบั งคั บกํ า หนดรายละเอี ยดวิ ธี
ปฏิบัติไวเปAนการเฉพาะแลว
(1.3.7) เรื่องไกล)เกลี่ยประนอมขอพิพาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
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(2) การตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน (กรณีเป;นเรื่องที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี)
(2.1) ใหเจาหนาที่หรือหน)วยงานที่รับผิดชอบ ที่นายกเทศมนตรีตําบลมอบหมายให
ตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย)างที่เกี่ยวของกับเรื่องรองทุกข2 รองเรียน นั้น ทั้งพยานเอกสาร
พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริงถาจําเปAนเพื่อใหทราบขอเท็จจริงในเรื่องรองทุกข2
รองเรียน นั้น อย)างชัดเจน เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตําบลพิจารณาวินิจฉัยต)อไป
(2.2) การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปbดโอกาสใหผูเกี่ยวของหรือคู)กรณี
ไดรับทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอย)างเพียงพอ รวมทั้งเปbดโอกาสใหมีการโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
อย)างเพียงพอ ก)อนที่จะมีคําวินิจฉัยหรือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องที่ตองใชกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองเพื่อมีคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส)วนที่
เกี่ยวของดวย
(2.3) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งรองทุ ก ข2 รองเรี ย น ใหนายกเทศมนตรี ตํ า บล
พิจารณาขอเท็จจริงที่ตรวจสอบได ปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดย
ใหสอดคลองและครบถวนตามประเด็นขอรองทุกข2 รองเรียน
(2.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข2 รองเรียน ของนายกเทศมนตรีตําบลควร
ประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปAนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาพรอมขอสนับสนุนในการใช
ดุลยพินิจ
(2.5) ใหแจงผลการดําเนินการต)อเรื่องรองทุกข2 รองเรียน ใหผูรองทราบ ภายใน 5
วันทําการ นับแต)วันที่ไดดําเนินการแกไขป>ญหาแลวเสร็จ
3.6 ระยะเวลาดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1) เรื่ องที่ อยู) ใ นอํ า นาจหนาที่ ข องนายกเทศมนตรี ตํ า บล ใหดํ า เนิ น การตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพื่อการแกไขป>ญหา ใหเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับแต)วันที่ไดรับเรื่อง (หากไม)สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกล)าว อาจขยายระยะเวลาไดอีกไม)เกิน 2 ครั้งๆ ละไม)เกิน 3 วัน )
(2) เรื่องที่ไม)อยู)ในอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีตําบล ใหส)งเรื่องนั้นใหหน)วยงานที่
รับผิดชอบดําเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต)วันไดรับเรื่อง (โดยใหหน)วยงานนั้นแจงผลการดําเนินการให
องค2การบริหารส)วนตําบลทราบดวย เพื่อจะไดแจงผูรองทราบต)อไป)
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5.แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข

1.ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง
รับเรื องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์

2.ร้ องเรี ยนผ่านเว็บไซด์เทศบาล
3.ร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ 053-768461

ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ประสานความร่ วมมือ

4.ร้ องเรี ยนผ่านทาง Face book

ดําเนินงานแก้ ไข

ยุติเรื องแจ้ งผู้ร้องเรี ยน/ร้ องทุกข์

ไม่ยตุ ิ แจ้ งเรื องให้ ผ้ รู ้ องเรี ยน/ร้ อง

รายงานผลการดําเนินงาน/ประชาสัมพันธ์

