
ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว
จัดท าขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลจอม
หมอกแก้ว ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

   

        ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง             หน้า 

หลักการและเหตุผล 

การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

สถานที่ตั้ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

ค าจ ากัดความ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรือ่งร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

การบันทึกข้อร้องเรียน 

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

มาตรฐานงาน 

แบบฟอร์ม 

จัดท าโดย 

ภาคผนวก 

- ใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์/ทางโทรศัพท์ 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
และมีการประเมินการให้บริการสม่ าเสมอ 

2. การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริการส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง 
การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว จัดตั้ง
เพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ 
และข้อเสนอแนะของประชาชน 

3. สถานที่ตั้ง 

ตั้งอยู่ ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 206 หมู่ที่ 9 ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย 57250 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหา 

ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

5. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล 

จอมหมอกแก้วมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ 

ร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



7. ค าจ ากัดความ 

ผู้รับบริการ    = ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  = ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ 

   ทางอ้อมจากการก าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน  

    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

การจัดการข้อร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน  

   ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

 ผู้ร้องเรียน  = ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์ด ารงธรรม 

   องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้วผ่านช่องทางต่างๆ โดย 

   มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/  

   การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน= ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง 

                ทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book/Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) 

เจ้าหน้าที่  = เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

ข้อร้องเรียน  = แบ่งเป็นประเภทต่าง เช่น 

       - ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

          - การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน 

     - การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 



8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

กระบวนการจดัการเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุติ                                        ไม่ยุต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานหน่วยงานที่รับผดิชอบ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์ด ารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว

ทราบ (7 วัน) 

 

ยุติเร่ืองแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติเรื่องแจ้งผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนนิการรายงาน
ผลให้จังหวัดทราบ 

5. ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟัง
ปัญหา) 

4.ร้องเรียนทาง Face book 

3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
053-184101 

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 



9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

9.1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

9.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

9.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว เพื่อความสะดวกใน 

การประสานงาน 

10.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อ 

ปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน เพื่อ 
ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ 
ศูนย์ด ารงธรรมองค์การ 
บริหารส่วนต าบลจอม
หมอกแก้ว 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ - 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบล
จอมหมอกแก้ว 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ - 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
(053-184101) 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ - 

ร้องเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียน Line (ศูนย์รับ
ฟังปัญหา) 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

 

 



11. การบันทึกข้อร้องเรียน 

3.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ 
หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 

3.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 

      12. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 

 - กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูลแก่ผูร้้องขอได้ทันท ี
 - ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ
ดับ การจัดการขณะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อ
สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว ให้
ด าเนินการประสาน แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
 - ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 

      13. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 5 วันท าการ เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้
ร้องเรียนทราบต่อไป 

      14. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงรายทราบ 

- รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าสัปดาห์ รายงานให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
เชียงราย ทราบทุกสัปดาห์ 

 

 

  

 



-รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนใน
ภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์การต่อไป 

15. มาตรฐานงาน 

การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

-กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต์/
โทรศัพท์/Face Book/Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) ให้ศูนย์ฯ ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ 

16. แบบฟอร์ม 

- แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ 

17. จัดท าโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  

 เบอร์โทรศัพท์ 053-184101 

 เว็บไซต์  

 Line ศูนย์รับร้องราวร้องทุกข์ 

 Face book 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 


