
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

รับเรื่องราวรอ้งทุกข์และช่วยเหลือประชาชน 
 

 

 

 

ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

 



ค าน า 

 

  คู่มอืการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ทั้งนี ้ เพื่อเป็นด าเนินการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มคีวามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  จ าเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ  

และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

     ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เรื่อง           หน้า 

หลักการและเหตุผล         ๑ 

การจัดตัง้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ๑ 

สถานที่ตั้ง          ๑ 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ         ๑ 

วัตถุประสงค์          2 

ค าจ ากัดความ          2 

ระยะเวลาให้บริการ         2 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรอ้งเรียน / ร้องทุกข์     ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๔ 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ     ๔ 

การบันทึกข้อรอ้งเรียน         5 

การประสานหนว่ยงานเพื่อแก้ไขข้อรอ้งเรียนและการแจง้กลับผูร้้องเรียน   5 

ติดตามการแก้ไขข้อรอ้งเรียน        ๕ 

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน     6 

มาตรฐานงาน          6 

แบบฟอร์ม          ๖ 

จัดท าโดย          ๖ 

ภาคผนวก 

 1.แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / รอ้งทุกข์ 

 2.ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ 

  



 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และชว่ยประชาชน 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และช่วยเหลอืประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 

๒๕๔๖  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ

ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มี

ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการ

อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่าง

สม่ าเสมอ 

๒.  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดชัยภูมิ 

  เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับ

การพัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้ ง

เบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและ

ปกปิดชื่อผูร้้องเรียน   เพื่อมใิห้ผู้รอ้งเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดรอ้นจากการรอ้งเรียน 

๓.  สถานที่ตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยถูมิ 

๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา      

ข้อกฎหมาย เรื่องทั่วไป พรอ้มทั้งรับเรื่องปัญหาความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของประชาชน 
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๕.  วัตถุประสงค ์

  ๑.  เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

และช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  ๒.  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

จัดการ     ข้อรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์  ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสทิธิภาพ 

๖.  ค าจ ากัดความ 

  “ผูร้ับบริการ”  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรง

และทางออ้ม  จากการด าเนินการของส่วนราชการ   

  “การจัดการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/

ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรอืการร้องขอขอ้มูล 

  “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการ           

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้

ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

  “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ที่ใช้ในการรับเรื่อง

ร้องเรียน/รอ้งทุกข์  เช่น  ตดิต่อดว้ยตนเอง/ติดตอ่ทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/ตูแ้สดงความคิดเห็น (ตู้แดง) 

๗.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ ตั้งแตเ่วลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
อบจ.ชัยภูมิ 
(15 วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.chpao.org/ 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐44812098 
044821816 

๔. ร้องเรียนทาง สายด่วน นายก.อบจ.ชย. 
081-8763336 

ยุติ ไม่ยุติ 
๕. ร้องเรียนทางตู้แสดงความคิดเห็น     

(ตู้สีน้ าเงิน) 
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๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การแต่งตั้งผู้รับผดิชอบในการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของหน่วยงาน 

  9.๑  จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ของประชาชน 

  9.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานศูนย์รับเรื่องราว

ร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  9.๓  แจ้งผูร้ับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเพื่อความสะดวกใน

การประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรยีน / ร้องทุกข์  จากช่องทางต่าง ๆ 

  ด าเนนิการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เข้ามายังหน่วยงานจาก

ช่องทางตา่ง ๆ  โดยมีขอ้ปฏิบัติตามที่ก าหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ 

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

รับข้อร้องเรยีน / ร้องทุกข์ 

เพื่อประสานหาทางแก้ไข

ปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ

อบจ.ชัยภูมิ 

ทุกครั้งที่มกีารรอ้งเรียน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

www.chpao.org/ 

ทุกวัน ภายใน  1-2  วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐-4481-2098 
0-4482-1816 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนทางสายด่วน 
นายก.อบจ.ชย. 

081-8763336 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนทางตู้แสดงความ

คิดเห็น  (ตู้สีน้ าเงิน) 

ทุกวัน ภายใน  ๑-2  วันท าการ  
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๑๑.  การบันทกึข้อร้องเรียน 

 ๑1.๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ติดตอ่  เรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์  และสถานที่เกิดเหตุ 

 ๑1.๒  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ลงในแบบ

บันทึกข้อรอ้งเรียน / ร้องทุกข์ 

๑๒.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  และการแจ้งผู้ร้องเรียน / 

ร้องทุกข์ทราบ 

  ๑๒.๑  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  

เจ้าหนา้ที่       ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ขอ้มูลแก่ผู้รอ้งขอได้ทันที 

  ๑๒.๒  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ

หน่วยงาน  เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดต้นไม้  กลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นต้น  

จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผูบ้ริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเบือ้งตน้อาจโทรศัพท์แจ้ง

ไปยังหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๑๒.๓  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์รับเรื่องราวร้อง

ทุกข์และช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิให้ด าเนินการประสานหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  ๑๒.๔  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณี  ผู้ร้องเรียนท าหนังสือ

ร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหาร

พิจารณาสั่งการไปยังหนว่ยงานที่รับผดิชอบ  เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผูร้้องเรียนทราบ  ตอ่ไป 

๑๓.  การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  7  วันท าการ  เพื่อ

เจ้าหนา้ที่ศูนย์ฯ  จะได้แจง้ให้ผู้รอ้งเรียนทราบ  ตอ่ไป 
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๑๔.  การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บรหิารทราบ 

  ๑4.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์  ให้ผูบ้ริหารทราบ

ทุกเดือน 

  ๑4.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อน ามา

วิเคราะหก์ารจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  

ปรับปรุง   และพัฒนาองค์กร  ตอ่ไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

  การด าเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียน / ร้องทุกข์  ให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย 

ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / 

ร้องทุกข์ใหแ้ล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ท าการ 

๑๖.  แบบฟอร์ม 

  แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

๑๗.  จัดท าโดย 

  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

- หมายเลขโทรศัพท์  044 812098 ,044 821816 ,044 813582 

-เว็บไซต์  www.chpao.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
1.แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

2.ค าสั่งองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 197/2560      

ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

อ านวยการ และคณะท างานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์         

และช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

 
 


