
 

 
 
 
 
 
 

 

คูมือประชาชน 

 

การรองเรียน/รองทุกข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนิติการ  ฝายปกครอง สํานักปลัด  เทศบาลตําบลบางจาก 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 



 

 

 
คูมือสําหรับประชาชน : การรองทุกข / รองเรยีน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : งานนิติการ  ฝายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
วัตถุประสงค 
           การเปดใหบริการรองทุกข / รองเรียนทางโดยตรงท่ีสํานักงาน และทางอินเตอรเน็ต เปนชองทางใหบุคคลท่ัวไปได
สามารถรองทุกข / รองเรียนมายังหนวยงานไดโดยตรง เพ่ือความรวดเร็วในการรับทราบปญหา สามารถนําไปดําเนินการได
อยางรวดเร็ว โดยทุก เๆร่ืองจะไดมีการติดตาม มิใหเกิดความลาชาในการแกไขปญหา และเพ่ือเปนการปองกันปญหา ท่ีอาจเกิด
จากผูไมประสงคดี ท่ีตองการกอกวนระบบงาน และเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการบริการ อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เทศบาลตําบลบางจากจึงตองกําหนด  หลักเกณฑ วิธีการใชบริการอยางเครงครัด ดังตอไปน้ี 
 
หลักเกณฑการรองทุกข / รองเรียน 

1.  เรื่องท่ีอาจนํามารองทุกข / รองเรียนได  ตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอน  หรือเสียหายอันเน่ืองมาจาก
เจาหนาท่ีหนวยงานเทศบาลตําบลบางจาก  ในเร่ืองดังตอไปน้ี     

1.1  กระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
1.2  กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
1.3  ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
1.4  ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินควร 
1.5  กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี  หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

2.  เร่ืองท่ีรองทุกข / รองเรียน ตองเปนเร่ืองจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ีเสียหายตอบุคคลอ่ืน 
3.  การใชบริการรองทุกข / รองเรียน เทศบาลตองสามารถติดตอกลับไปยังผูใชบริการได เพ่ือยืนยันวา มีตัวตนจริง 

 
วิธีการยื่นคํารองทุกข / รองเรียน 

1.  ใชถอยคําสุภาพ  และมี 
(1)  วัน  เดือน  ป 
(2)  ช่ือ  และท่ีอยู  ของผูรองทุกข / รองเรียน 
(3)  ขอเท็จจริง  หรือ  พฤติการณของเร่ืองท่ีรองทุกข / รองเรียน  ไดอยางชัดเจนวาไดรับ ความ

เดือดรอน  หรือเสียหายอยางไร  ตองการใหแกไข  ดําเนินการอยางไร  หรือ ช้ีชองทางแจงเบาะแส  เก่ียวกับการทุจริตของ
เจาหนาท่ี / หนวยงานเทศบาล ไดชัดแจงเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได 

(4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถามี) 
2.  คํารองทุกข / รองเรียน  อาจสงหนังสือโดยตรงมาท่ีศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนมาเทศบาลตําบล

บางจาก หรือท่ี เว็ปไซต www.bangjakcity.go.th 
 
 
 
 
 



 

 
เรื่องรองทุกข / รองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา 

1.  คํารองทุกข / รองเรียนท่ีมิไดทําเปนหนังสือ  หรือไมระบุช่ือและท่ีอยูของผูรองทุกข / รองเรียน จริง จะถือวาเปน
บัตรสนเทห 

2.  คํารองทุกข / รองเรียนท่ีไมระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเปนเรื่องท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห หรือการช้ี
ชองแจงเบาะแสไมเพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินการสืบสวน  สอบสวนตอไปได 

3.  คํารองทุกข / รองเรียนท่ีย่ืนพนกําหนดระยะเวลา  30  วัน นับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการรองเรียน 
 
            ดังน้ันการดําเนินการตามชองทาง " รองทุกข / รองเรียน " ผูรองตองปฏิบัติตามหรือยอมรับตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว
ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

         ขั้นตอนการรับแจงเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรองเรียน/รองทุกข 

เทศบาลตําบลบางจาก  

1. ใชถอยคําสุภาพ 

 

1. คํารองเรียนสามารถสงที่  

สนง.เทศบาลตําบลบางจาก 

 

2. ระบุ วัน เดือน ป 

ที่รองทุกข/รองเรียน 

3. แจงชื่อ ที่อยู ของผูรองเรียน/    

รองทุกข ใหชัดเจน 

ตรวจสอบขอเท็จจริง  /พฤติการณของ
เร่ืองที่รองทุกข / รองเรียน ไดชัดแจง
เพียงพอที่สามารถดําเนินการ สืบสวน 

สอบสวน  ได 

4. ระบุ  พยาน  เอกสาร พยาน

วัตถ ุ และพยานบุคคล 

 

2. คํารองเรียนสามารถสงที ่
http://www.bangjakcity.go.th 

รายงานผลการรองเรียนถึงผูรองเรียน 

ชองทาง 

การรองเรียน/รองทุกข 

 

วิธีการยื่น 

การรองทุกข/รองเรียน 

 

3. ทางโทรศัพท/โทรสาร 

0-75๓๙-๙๗๗๘-๙ 

 

ย่ืนคํารองและแจงเหตุรองทุกข 

รับเร่ืองเสนอ/ตรวจสอบกับสวน

ราชการท่ีเก่ียวของ 

แจงผลการดําเนินการแกผูรองทุกข 

จนท.ปฏิบัติการบรรเทาความ

เดือดรอน 



 

แผนผังขั้นตอนการรับแจงเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน 

 

 

 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่ืนคํารองและ 
แจงเหตุรองทุกข 

 

 

รับเร่ืองเสนอ/ตรวจสอบ 
กับ 

สวนราชการท่ีเก่ียวของ 
 

 

จนท.ปฏิบัติการ 
บรรเทาความเดือดรอน 

   

 

แจงผลการดําเนินการ 
แกผูรองทุกข 

 



 

ปญหาเรงดวน 

ผังกระบวนงานของระบบรับเร่ืองราวรองทุกขเทศบาลตําบลบางจาก 

ชองทางรับเรื่อง เจาหนาที่ศูนยรับเรื่องรองทุกข หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. คํารองเรียนสามารถสงท่ีสนง. 

เทศบาลตําบลบางจาก  

2. เว็บไซต 

http://www.bangjakcity.go.th 

3. ทางโทรศัพท/โทรสารหมายเลข

0-7๕๓๙-๙๗๗๘-๙, 

๐-๗๕๓๙-๙๕๑๑ 

๔.ทาง Facebook เทศบาลตําบล

บางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                    

                                                         

ปัญหา                                                      

                                                       

เร่งดว่น               

                                                          

 

 
 

1.บันทึกการรับเร่ืองจากชองทางตาง  ๆลง  

ในสมุดลงรับเร่ืองรองทุกข/รองเรียน 

2.ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข 
ตรวจสอบขอเท็จจริง 
- พิจารณาแนวทางการแกไขปญหา 
- พิจารณาหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.จัดพิมพคํารองเสนอตอผูบริหาร/ทํา

หนังสือแจงหนวยงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. ผูบริหารพิจารณาส่ังการ 

10.เสนอรายงานผลการดําเนินการให

ผูบริหารทราบ 

11.แจงผูรองทราบผลการดําเนินการ 

5.หนวยงานเจาของเร่ือง

ลงทะเบียนรับเร่ือง 

6.เสนอหนวยงานและ

มอบหมายผูรับผิดชอบ 

7.ผูรับผิดชอบ 
   ดําเนินการตามคํารอง 

8.ผูรับผิดชอบรายงานผล

การดําเนินการตามคํารอง 

เสนอผูบริหารหนวยงาน 

9.ทําหนังสือแจงผลการ

ดําเนินการสงใหศูนยรับ

เร่ืองราวรองทุกข 



 

 
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน 

ศูนยรับรองทุกข/รองเรียนเทศบาลตําบลบางจาก 
 

  ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนเทศบาลตําบลบางจาก ต้ังอยูท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลบางจาก ๘๙   
หมูท่ี ๖ ตําบลบางจาก  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีภารกิจ 
และอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
  1. จัดใหมีชองทางในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน ขอเสนอแนะตาง  ๆไดโดยสะดวกและรวดเร็วโดย 
ไดเปด ชองทางในการรับเร่ืองราวดังน้ี 
  - ทางโทรศัพท หรือโทรสาร หมายเลข ๐-๗๕๓๙-๙๗๗๘-๙,๐-๗๕๓๙-๙๕๑๑ 
  - ทางไปรษณีย จาหนาซองถึงนายกเทศบาลตําบลบางจาก โดยลงช่ือผูรอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท ท่ีสามารถ
ติดตอได 
  - ดวยตนเองไดท่ีศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขเทศบาลตําบลบางจาก 
  - ผานเว็บไซตของเทศบาลตําบลบางจาก www.bangjakcity.go.th 
  2. เปนศูนยกลางในการประสานงานในการแกปญหา การบริหารจัดการ และนําเสนอแนะตาง  ๆไปยัง 
คณะผูบริหาร เพ่ือพิจารณาดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
  3. ประสานงาน สงเร่ืองราวท่ีรับแจงไปยังงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และติดตามผลการดําเนินการแจงกลับ 
ไปยังผูแจงอยางเปนระบบ 
  4. รวบรวมและจัดทําสถิติเร่ืองราวรองเรียนนําเสนอตอคณะผูบริหาร 
  5. แนะนําเผยแพรการดําเนินงานของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขของเทศบาลตําบลบางจาก  6. 
แผนงานบริการของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขของเทศบาลตําบลบางจาก 
   6.1 รับเร่ืองรองทุกข 
    - งานบริหารท่ัวไป 
    - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    - งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    - งานสาธารณสุข 
    - งานจัดเก็บรายได 
    - งานกอสราง 
    - งานสาธารณูปโภค 
   6.2 รับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
   6.3 รับแจงเหตุ ไดแก  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหายาเสพติด 
   6.4 ขอเสนอแนะตาง  ๆ 
   6.5 สอบถามขอมูล โดยเจาหนาท่ีจะบริการตอบคําถาม ขอสงสัย ใหขอมูลและคําแนะนําแก 
 ประชาชน ในกรณีท่ีตอบไมไดจะบันทึกเร่ืองราวไวและหาคําตอบสงกลับไปยังผูแจงในภายหลัง 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดการเร่ืองราวรับรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลบางจาก 

  1. สถานท่ีติดตอ ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางจาก 
  2. ข้ันตอน/กระบวนการท่ีตองดําเนินการและระยะเวลาการดําเนินงานแตละข้ันตอน 
   2.1 เม่ือศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขไดรับเร่ืองรองทุกข/รองเรียนจากประชาชนจากชองทางตาง  ๆ 
ไดแก  
   - ทางโทรศัพท หรือโทรสาร หมายเลข ๐-๗๕๓๙-๙๗๗๘-๙,๐-๗๕๓๙-๙๕๑๑ 
   - ทางตูรับเร่ืองราวรองทุกขหนาสํานักงานเทศบาลตําบลบางจาก 
   - ทางไปรษณีย จาหนาซองถึงนายกเทศบาลตําบลบางจาก โดยลงช่ือผูรอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท  
ท่ีสามารติดตอได 
   - ดวยตนเองไดท่ีศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขเทศบาลตําบลบางจาก 
   - ผานเว็บไซตของเทศบาลตําบลบางจาก www.bangjakcity.go.th 
จะทําการลงรับไวในสมุดบันทึกรับเร่ืองราวรองทุกขของเทศบาลตําบลบางจาก 
   2.2 เจาหนาท่ีศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขตรวจสอบขอเท็จจริง พิจารณาแนวทางการแกไขปญหาใน 
เบ้ืองตน และพิจารณาหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรณีท่ีเปนเร่ืองเรงดวนจะแจงผูรับผิดชอบดําเนินการในทันทีและรายงาน 
ผูบริหารทราบ 
   2.3 เม่ือหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับหนังสือสงเร่ืองรองทุกข/รองเรียนจะลงรับหนังสือ 
   2.4 สงคํารองเรียนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาส่ังการ  
   2.5 ผูบริหารพิจารณาส่ังการ 
   2.6 เจาหนาท่ีของหนวยงานเสนอหนังสือตอผูบริหารของหนวยงานและมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 
   2.7 ผูรับผิดชอบหรือผูท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาแลวแตกรณี  
   2.8 เม่ือผูรับผิดชอบดําเนินการแลวเสร็จ  จะรายงานผลการดําเนินการตอหัวหนาหนวยงาน 
   2.9 หนวยงานท่ีรับผิดชอบทําหนังสือแจงผลการดําเนินการสงใหศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข 
   2.10 เม่ือเจาหนาท่ีศูนยรับเร่ืองรองทุกขไดรับรายงานผลการดําเนินการจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 จะเสนอรายงานตอผูบริหารเพ่ือทราบผลการดําเนินการ 
   2.11 เจาหนาท่ีศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข แจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ 
    

-วันที�พมิพ์  21/07/2558  

จัดทาํโดย  เทศบาลตําบลบางจาก  

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

อนุมัตโิดย  - 

เผยแพร่โดย  -  

 

 

 



 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุต ิ      ไมยุต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รองเรียนดวยตนเอง 

2.รองเรียนผานเว็บไซต 

    www.bangjakcity.go.th 

3. รองเรียนทางโทรศัพท 
0๗๕-๓๙๙๗๗๘-๙, ๐๗๕-๓๙๙๕๑๑ 

4.รองเรียน  Facebook 
   เทศบาลตําบลบางจาก 
 

รับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ

ดําเนินการตรวจขอเท็จจริง 

ยุติเร่ืองแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงเรื่องผูรองเรียน/

รองทุกขทราบ 

     สิ้นสุดการดําเนินการ 
รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรอง

ทุกขเทศบาลตําบลบางจาก 

(๑๕ วัน) 


