
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารสว่นต าบลเบกิไพร อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

การร้องทกุข์และร้องเรียนและให้การชว่ยเหลือแก่ประชาชนในพืน้ท่ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความสมัฤทธ์ิผลของ

การด าเนินการ โดยเฉพาะในสว่นของการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนว

ทางการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดี อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 69/1 แหง่พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การ

บริหารสว่นต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แหง่พระราช

กฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยให้ &ldquo;ศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์

และร้องเรียน &rdquo; มีอ านาจหน้าท่ี และวิธีการด าเนินการดงัตอ่ไป 

               1. รับเร่ืองราวข้อร้องทกุข์ ร้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบตัิราชการ อปุสรรค ความยุง่ยากหรือปัญหาอ่ืนใดจาก

ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรตา่ง ๆ แล้วท าการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้น 

      2. ในเบือ้งต้นให้ถือเป็นความลบัของทางราชการ หากเป็นบตัรสนเทห์่ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบหุลกัฐาน 

กรณีแวดล้อมปรากฏชดัแจ้ง ตลอดจนชีพ้ยานบคุคลแน่นอน 

               3. ประสานการปฏิบตัใิห้สว่นราชการ ด าเนินการตามภารกิจท่ีเก่ียวข้องและสามารถขอให้บคุคลในสงักดัสว่น

ราชการนัน้ให้ถ้อยค าหรือข้อมลูเอกสาร หลกัฐานใด ๆ เพ่ือประโยชน์ส าหรับการนัน้ได้ 

              4. กรณีท่ีอาจเก่ียวข้องกบัคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะ ท่ีสว่นราชการ

เจ้าของเร่ืองจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามค าร้องบางสว่นก็ได้ ทัง้นี ้

หากสว่นราชการเจ้าของเร่ืองประสานขอทราบข้อมลูรายละเอียดเพิ่มเตมิให้พิจารณาเป็นรายกรณี 

             5. กรณีท่ีเก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ให้สง่เร่ืองให้หวัหน้าสว่นราชการหรือเหนือกวา่ส่วน

ราชการต้นสงักดัของผู้ถกูร้อง หรือสง่เร่ืองให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการสืบสวนเร่ืองร้องเรียน

ของสว่นราชการหรือหนว่ยงานนัน้เป็นการเฉพาะ 

            6. ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเร่ือง ดงันี ้

                        6.1 กรณีท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คงของประเทศ 

                        6.2 กรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ชีวิตและความปลอดภยัของผู้ ร้อง ให้สรุปสาระส าคญัตาม ค าร้อง

เฉพาะท่ีสว่นราชการเจ้าของเร่ืองจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปได้ โดยอาจไมน่ าสง่เอกสารค าร้องต้นฉบบั  

                            / รวมทัง้... 



      

รวมทัง้หากมีความจ าเป็นให้ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การคุ้มครองผู้ ร้องเป็นพิเศษรายกรณี ทัง้นี ้หากมีการ

ประสานขอทราบข้อมลูรายละเอียดเพิ่มเตมิให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วยนี ้

  

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานท่ีให้บริการ 
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 1/1 หมู่ 11 ต าบล
เบิกไพร อ าเภอจอมบึง เบอร์โทร 032 739626 ต่อ 11 
โทรสาร 032 739627 โทรศพัท์ : ติดต่อ อบต. 
www.boegprai.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ส านกังานปลดั))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (ส านกังานปลดั))  

0 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลเบกิไพร อ าเภอ
จอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ 

 
2) - 

ตรวจสอบพืน้ท่ี 
(หมายเหต:ุ -)  

0 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลเบกิไพร อ าเภอ
จอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ 

 
3) การพจิารณา 

ผู้บริหารอนมุตัิ 
(หมายเหต:ุ (ส านกังานปลดั))  

0 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลเบกิไพร อ าเภอ
จอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ 

 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

องค์การบริหารสว่นต าบลเบิกไพร 
อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส านกังานปลดั) 

องค์การบริหารสว่นต าบลเบิกไพร 
อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ 

3) 
 

ส าเนาหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส านกังานปลดั) 

องค์การบริหารสว่นต าบลเบิกไพร 
อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ศนูย์ด ารงธรรม/ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน/ศนูย์รับเร่ืองร้องทกุข์ 

(หมายเหต:ุ (ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 1/1 หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง เบอร์โทร 
032 739626 ต่อ 11 โทรสาร 032 739627 โทรศพัท์ : ติดต่อ อบต. www.boegprai.go.th))  

2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

 



แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

หมายเหตุ 

 
ช่ือกระบวนงาน: การรับเร่ืองราวร้องทกุข์  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ กรมสง่เสริม

การปกครองท้องถ่ิน องค์การบริหารสว่นต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1) พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสดุ 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสดุ 0 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับเร่ืองราวร้องทกุข์ ปิยาภรณ์ น้อยดี ส านกังานปลดั องค์การบริหารสว่นต าบล

เบกิไพร 

อกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูมื่อส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


