
คูมือการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับการรับเร่ืองรองเรียน-รองทุกข 

ศูนยรวมรับเร่ืองรองเรียน – รองทุกข   

เทศบาลตําบลภูผามาน ตําบลภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

 

๑.หลักการและเหตุผล 

ศูนยรวมรับเรื่องรองเรียน – รองทุกข  ของเทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน 

จังหวัดขอนแกน  เปนศูนยท่ีจัดตั้งข้ึน     เพ่ือใหทุกหนวยงานในสังกัดของเทศบาลตําบลภูผามาน 

ดําเนินการรวม กันเก่ียวกับการรองเรียน -รองทุกข ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

ท่ัวไป อุทธรณคัดคานคําสั่งทางปกครอง  การกลาวโทษ กลาวหาพนักงานเทศบาล เสนอความคิดเห็น     

คําติชม ขอแนะนําของประชาชนท่ีมีมาถึงนายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน  และขาราชการ พนักงาน

ของเทศบาล  ซ่ึงศูนยรวมรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข  มุงเนนวิธีการทํางาน  โดยนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาชวยในการปฏิบัติงาน   ผานกระบวนการบริหารจัดการท่ี

วางเปนระบบ  ชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ใหภารกิจการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

ระหวางสวนราชการ  และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความถูกตอง รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ             

และสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด   และเพ่ือใหการดําเนินการเรื่อง

รองทุกข เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ  และเพ่ือประสานความ

รวมมือกับศูนยดํารงธรรมจังหวัดขอนแกนและศูนยดํารงธรรมอําเภอภูผามาน ใหการอํานวยความ

สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ในการรับเรื่องรองเรียน – รองทุกข เปนไป

อยางรวดเร็วและถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ และหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

 

๒.วัตถุประสงค 

  คูมือการปฏิบัติงาน เก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน-รองทุกขนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือให

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ใชเปนแนวทางในการจัดการขอรองเรียนของเทศบาลตําบลภูผามาน ใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวดเร็วและทันตอเหตุการณโดยประชาชนไดรับความพึงพอใจ

สูงสุด บนพ้ืนฐานของความเปนธรรมกับทุกฝาย 

 

๓. หนาท่ีของเทศบาลตําบลภูผามาน ในการจัดบริการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน 

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน  ใน



การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล   

กําหนดหนาท่ีใหเทศบาลตําบล  ภูผามาน ดังตอไปนี้ 

  (๑) ดําเนินการเก่ียวกับการรับเรื่องรองทุกข รองเรียนขอความเปนธรรม และการให

ความชวยเหลือ ท่ีมีผูมายื่นคํารอง  

(๒) ประสานงานเพ่ือแกไขปญหาและอํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีไดรับความ

เดือดรอน  

(๓) สนับสนุน สงเสริม และประสานการปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองคกรตาง ๆ ใน

ชุมชน เพ่ือรวมกันแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน 

(๔) ติดตามและประเมินผลการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน  

(๕) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินกําหนด  

 เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับคํารองทุกขหรือรองเรียนขอความเปนธรรม  

หรือขอความชวยเหลือจากประชาชนผูไดรับความเดือดรอน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับคํา

รองนั้น พิจารณาดําเนินการ ดังนี้  

(๑) ใหพิจารณาวาคํารองทุกขนั้นอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินหรือไม  หากพิจารณาแลวเห็นวาไมอยูในอํานาจหนาท่ี ใหสงคํารองทุกขนั้นไปยังศูนยดํารง

ธรรมอําเภอ  ศูนยดํารงธรรมจังหวัด หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการตอไป โดยใหองคกร

ปกครอง  สวนทองถ่ินอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตามสมควรและ

ติดตามผล การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตอไปจนกวาจะไดขอยุติ  

(๒) กรณีพิจารณาเห็นวา คํารองทุกขนั้นอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ท่ีรับเรื่องรองทุกข ใหดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนโดยเร็ว ดังนี้ 

  (ก) ในกรณีท่ีปรากฏวา การจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครอง สวนทองถ่ินใด ไมสามารถจัดทําบริการสาธารณะในเรื่องใดใหแกประชาชนไดหรือทํา

ใหประชาชน  ไดรับความเดือดรอน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับคํารองทุกขเรงดําเนินการ

แกไขปญหา ความเดือดรอนใหกับประชาชน  กรณีท่ีการแกไขปญหาดังกลาวเกินศักยภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับเรื่องรองทุกข  ใหประสานไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีเห็นวามี

ศักยภาพ หรือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ  เพ่ือหามาตรการและแนวทางการดําเนินการแกไขปญหา

รวมกัน  

(ข) กรณีความเดือดรอนของประชาชนเก่ียวของกับเทศบาลหรือองคการ

บริหารสวนตําบล หลายแหงในเขตจังหวัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับคํารองทุกขประสาน

องคกรปกครอง  สวนทองถ่ินอ่ืนหรือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ และประชาชนท่ีไดรับความ

เดือดรอนมาประชุมรวมกัน เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหานั้น 



 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีตามประกาศนี้ หากมีคาใชจาย  

อันจําเปนใหเบิกคาใชจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

 

๔.หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ๔.๑. คณะกรรมการอํานวยการศูนยรับเรื่องรองเรียน – รองทุกข ประกอบดวย 

  ๑.  ปลัดเทศบาล     ประธานกรรมการ  

                 ๒.  รองปลัดเทศบาล     กรรมการ 

  ๓.  หัวหนาสํานักปลัด     กรรมการ  

  ๔.  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

๕.  ผูอํานวยการกองชาง    กรรมการ  

  ๖.  ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 

  ๗.  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน   กรรมการ และเลขานุการ  

  คณะกรรมการมีหนาท่ี ดังนี้  

  ๑ . ปรับปรุงระบบการทํางานในหนวยงาน ใหมีระบบการบริการท่ีเชื่อมระหวางศูนย

รวมรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข   ศูนยดํารงธรรมจังหวัด  ศูนยดํารงธรรมอําเภอ  และหนวยงาน

เจาของเรื่องบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ท้ังในดานเอกสา รการสงตองาน ตาม กําหนด

ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จของกระบวนงาน ท่ีไดกําหนดไว จัดทําคูมือประชาชน  และ ให

ประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข ใหแกประชาชนไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

  ๒.   ใหจัดการอบรมเจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงาน ณ ศูนยรวมรับเรื่องรองเรียน - รองทุกข  

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในระบบงานและรายละเอียดตางๆ  และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแต

ละกระบวนงาน  ท่ีมีการใหบริการในศูนยรวม โดยมีการประสานงานกับหนวยงานท่ีใหบริการในศูนย

รวม  

๔.๒.  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจําศูนยรวมรับรับเรื่องรองเรียน - รองทุกข   

 มีหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข บรรเทาความเดือดรอน ท่ีเก่ียวกับหนวยงาน

เจาของเรื่อง  

๑.  สํานักปลัด เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หัวหนาสํานักปลัด หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน        

  ๒.  กองคลัง   เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการกองคลัง  หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

  ๓.  กองชาง   เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการกองชาง  หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

  ๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ   ผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 



                     ๕.  กรณีเรื่องรองเรียนท่ีมีหลายประเภท  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  เจาหนาท่ี

ตรวจสอบภายใน หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

  โดยใหหนวยงานเจาของเรื่องรับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้ 

  ๑. รับเรื่องรองเรียน -รองทุกข แลวแยกเรื่อง และลงทะเบียนเรื่องรองเรียนรองทุกข 

ท่ีเปนหนังสือหรือดวยวาจา ท่ีมาถึงเทศบาลตําบลภูผามาน เปน ๔ ประเภท คือ  

   ๑.๑  เรื่องท่ีมีลักษณะเปนการรองทุกข  หรือกลาวโทษ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รองทุกขกลาวโทษวามีการกระทําผิดอาญา เก่ียวกับการจัดซ้ือ     

จัดจางหรือเรื่องท่ัวไป (ผูรองทุกขคือผูเสียหาย  ผูกลาวโทษคือผูพบวามีการกระทําผิด โดยตนเองไมใช

ผูเสียหาย ) 

   ๑.๒  เรื่องท่ีมีลักษณะเปนการรองเรียน หรือเปนการกลาวหา ขาราชการ

หรือเจาหนาท่ีของรัฐ วากระทําผิดวินัย เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง หรือเรื่องท่ัวไป 

   ๑.๓  เรื่องท่ีมีลักษณะเปนการอุทธรณคัดคานคําสั่งทางปกครอง  

   ๑.๔  เรื่องรองเรียนอยางอ่ืนนอกเหนือจาก ขอ ๑.๑  ถึงขอ ๑.๓   

๒.   ดําเนินการตอเรื่องรองเรียน-รองทุกข   ท่ีแยกเรื่องและลงทะเบียนแบบควบคุม

การรองเรียน/รองทุกข แลว โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย  ขอบังคับ  หนังสือสั่งการท่ี

เก่ียวของ    และอํานาจหนาท่ีของเทศบาลโดยเครงครัด 

  ๓.  ติดตามและเรงรัดผลการปฏิบัติ จากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบรรเทาความ

เดือดรอนในหนวยงาน 

  ๔.  ทําหนังสือแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบเม่ือดําเนินการบรรเทาความ

เดือดรอนภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเรื่องรองเรียนรองทุกข และแจงความคืบหนา

ในการดําเนินการทุก ๕ วันทําการ กรณีท่ีเรื่องยังไมยุติ    เม่ือเรื่องยุติลงประการใดใหแจงผูรองทราบ

ทันที 

๕. รายงานผลการปฏิบัติ เก่ียวกับเรื่องรองเรียน – รองทุกข ใหผูบริหารทราบ หรือ

ตามท่ีสั่งการเฉพาะเรื่อง เพ่ือพิจารณารายงานผูกํากับดูแล หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของตอไป  

 

๕. ผังกระบวนการทํางาน 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(  การรับแจงเรื่องราวรองทุกข ) 

 

ประชาชนแจงเหตุ / รองทุกขพรอมเอกสารประกอบ 



ท่ีศูนยรวมรับเร่ืองรองเรียน-รองทุกข 

ตอเจาหนาท่ีหนวยงานเจาของเร่ืองท่ีรับผิดชอบ

บรรเทาความเดือดรอน 

 

 

 

หัวหนาหนวยงานรับผิดชอบ 

บรรเทาความเดือดรอน 

 

 

 

แจงผลการดําเนินการ 

แกประชาชน 

 

กระบวนงานบริการ  3  ข้ันตอน   

รวมระยะเวลาดําเนินการท้ังหมด  5 วัน 

 

แผนผังกําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

ศูนยรวมรับเรื่องรองเรียน – รองทุกข 

 



๖. ชองทางการรองเรียน-รองทุกข 

 ๑. รองเรียน-รองทุกขดวยตนเอง ท่ีศูนยบริการรวม เทศบาลตําบลภูผามาน 

 ๒. รองเรียน-รองทุกขทางจดหมาย ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน   

จังหวัดขอนแกน ๔๐๓๕๐ 

 ๓. รองเรียน-รองทุกขในเบื้องตนทางหมายเลขโทรศัพท ๐๔๓-๓๙๖๐๒๒ ตอ ๑๗  

 ๔. รองเรียน-รองทุกขผานเว็บไซด www.phuphapaman.go.th 

 ๕. รองเรียน-รองทุกขผานอีเมล  www.phuphapaman@hotmail.com 

 ๖. รองเรียน-รองทุกขผานตูรับฟงความคิดเห็นของเทศบาลตําบลภูผามาน ท่ีเปดทุกวันเวลา 

๑๖.๐๐ น. 

 

 

หนวยงานเจาของเรื่อง 

 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

ผูพิจารณาส่ังการ  อนุญาต 

อนุมัติ / 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

สํานักปลัด 

- นายอาวิรุธ  ฤาชาบุตร 

  หัวหนาสํานักปลัด 

- หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นายแสนลาภ  เลอยุกต 

  ปลัดเทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 

- นางสาวรัตนกมล  จําปามูล 

  นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน 

  ผูอํานวยการกองคลัง 

- หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 

กองชาง 

 

- นายศิริวัฒน  จตุรพิธพรไชย 

  ผูอํานวยการกองชาง 

- หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

- นางสาวพัฐธญพร  ดวงปญญา  

  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

เรื่องท่ีเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน / 

เจาหนาท่ีประจําศูนยรวม 

รับเรื่องรองเรียน-รองทุกข  

 

- นางสาวอาพร  ชัยงาม 

  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

- หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 

http://www.phuphapaman.go.th/


แบบควบคุมการรองเรียน / รองทุกข 

เทศบาลตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน 

              หนวยงาน ระยะเวลาท่ีคาดวา ชื่อเจาหนาท่ี     

ลําดับท่ี เร่ืองรองเรียน / รองทุกข ท่ีเกี่ยวของ จะแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ชื่อ/ท่ีอยูของผูรอง 

              (หนวยปฏิบัติ) (คํามั่นสัญญา) (หนวยปฏิบัติ)     

                     

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                                                                                                                               คําส่ัง    .......................................................................................................... 

     ลงชื่อ   ..............................................................   ผูรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข                                             ลงชื่อ  ....................................................................   
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