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คู่มือสำหรับประชำชนในกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชำชน
1. ศูนย์ดำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ำยนิติกำรฯ
สำนักปลัด อบจ.เพชรบูรณ์
2. งำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ สำนักปลัด อบจ.เพชรบูรณ์

ขอบเขตการให้บริการ
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1.ศูนย์ดำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ำยนิติกำรและพำณิชย์ สำนักปลัด อบจ.เพชรบูรณ์
2. โทรศัพท์: 056721856 ต่อ 202
โทรสำร: 056-723020
3. ที่หน้ำกระดำนเว็บบอร์ด เว็ปไซต์
http://www.phetchabunpao.go.th
4. เฟสบุ๊ค องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.facebook.com/phetchabunpao.go.th

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1. กำรยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นหนังสือ
และกำรส่งทำงโทรสำรผ่ำนช่องทำงที่ 1 ในวันเวลำ
รำชกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30 -16.30 นำฬิกำ
2. กำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยทำงโทรศัพท์ใน
วันเวลำรำชกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 16.30
นำฬิกำ
3. กำรยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นหนังสือ
และกำรส่งทำงโทรสำรผ่ำนช่องทำงที่ 2 ที่ช่องทำงที่
3 และช่องทำงที่ 4 สำมำรถใช้บริกำรได้ตลอดเวลำ
24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
หมำยเหตุ กำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องมีชื่อผู้ทำกำร
ร้องเรียน ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ และ
หลีกเลี่ยงกำรยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีลักษณะ
เป็นบัตรสนเท่ห์และทำงรำชกำรอำจไม่รับเรื่องไว้
พิจำรณำได้บำงกรณี

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ด้วยกระทรวงมหำดไทย มีภำรกิจหลักในกำร “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของประชำชน กำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อน ควำมไม่เป็นธรรม จำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จึงเป็นหน้ำที่ของขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทยที่จะต้องเข้ำไปช่วยเหลือ แก้ไข และบรรเทำปัญหำ
ต่ำงๆ เพื่อให้ประชำชนผู้ประสงค์ใช้บริกำรในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดเพชรบู ร ณ์ จึงได้จั ดทำคู่มือส ำหรับ ประชำชนในกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์นี้ขึ้น ซึ่งกำรเปิดให้ บ ริกำร
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน สำมำรถยื่นเรื่องได้ด้วยตนเองผ่ำนชองทำง ณ ที่ทำกำรศูนย์ดำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และผ่ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ตตำมที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นช่องทำงให้บุคคลทั่วไปสำมำรถร้องทุกข์/
ร้อ งเรี ย นมำยั งหน่ ว ยงำนฯ ได้ โดยตรง เพื่ อ ควำมรวดเร็ว ในกำรรับ ทรำบปั ญ หำ สำมำรถน ำไปดำเนิ น กำรได้
อย่ำงรวดเร็ว ทุกๆเรื่องจะมีกำรติดตำมมิให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรแก้ไขปัญหำ และเพื่อเป็นกำรป้องกันปัญหำที่อำจ
เกิดจำกผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องกำรก่อกวนระบบงำนในลักษณะกำรกระทำอันเข้ำลักษณะบัตรสนเท่ห์ และเพื่อให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรให้บริกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ศูนย์ดำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรใช้บริกำรไว้อย่ำงเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
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หลักเกณฑ์กำรร้องทุกข์ / ร้องเรียน
1. เรื่องที่อำจนำมำร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อน หรือเสียหำย
อันเนื่องมำจำกเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 เรื่องที่อำจนำมำร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อน หรือเสียหำย
อันเนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนในสังกัด ในเรื่องดังต่อไปนี้
- กระทำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร
- กระทำควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
- ละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินควร
- กระทำกำรนอกเหนืออำนำจหน้ำที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย
- ปฏิบัติหน้ำที่หรือปฏิบัติตนไม่เหมำะสม
1.2 เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของประชำชน ซึง่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะตำม
อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
- ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับกำรปลดเปลื้องควำมทุกข์ที่ตนได้รับ
- เรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่น หรือสำธำรณชนได้รับควำมเสียหำย
- ข้อขัดแย้งระหว่ำงหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กับประชำชน
1.3 เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่เสียหำย
ต่อบุคคลอื่น
2. กำรใช้บริกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้อง
สำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริกำรได้ เพื่อยืนยันว่ำมีตัวตนจริง
3.วิธีกำรยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่ำนช่องทำงที่กำหนด ดังนี้
3.1. ใช้ถ้อยคำสุภำพ และมี วัน เดือน ปี ชื่อ และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเท็จจริง หรือ
พฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำมเดือดร้อน หรือเสียหำยอย่ำงไร ต้องกำรให้
แก้ไขดำเนินกำรอย่ำงไร หรือ ชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ / หน่วยงำนได้ชัดแจ้งเพียงพอ
ที่สำมำรถดำเนินกำร สืบสวน สอบสวน ได้ระบุ พยำน เอกสำร พยำนวัตถุ และพยำนบุคคล (ถ้ำมี)
3.2 คำร้องทุกข์/ร้องเรียน อำจส่งทำงไปรษณีย์ไปหน่วยงำน
3.3 กรุณำป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับกำรติดต่อกลับ เพื่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลกำรตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่ำนทรำบ ถ้ำหำกท่ำนไม่ประสงค์จะให้
ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องกำรทรำบผลกำรตรวจสอบข้อร้องเรียนก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่ำวให้ครบถ้วน
แต่จะถือว่ำเป็นกำรแจ้งเบำะแสให้ทรำบเท่ำนั้น
4. เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อำจไม่รับพิจำรณำ
4.1 คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนจริง
จะถือว่ำเป็นบัตรสนเท่ห์ ในกรณีนี้ รวมถึงกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่ำนทำงช่องทำงกำรโทรศัพท์ และโทรสำรด้วย
4.2 คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยำนหรือหลักฐำนเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตร
สนเท่ห์ตำมหลักกำรพิจำรณำมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2541 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
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ที่ มท.0205.3/ว 4190 ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2552 หรือกำรชี้ช่องแจ้งเบำะแสไม่เพียงพอที่จะสำมำรถ
ดำเนินกำรสืบสวน สอบสวนต่อไปได้
4.3 เรื่องที่มีกำรเสริมแต่งจำกควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยใช้ควำมรู้สึกส่วนตัว หรือเป็นกำรกลั่นแกล้ง
ใส่ร้ำยบุคคลอื่นให้ได้รับควำมเสียหำยเพื่อประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
44 เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องไม่อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลหรือมีคำพิพำกษำหรือคำสั่ง
คดีเสร็จเด็ดขำดแล้ว
5. ถำมปัญหำ / แนะนำ / ร้องเรียน
5.1 สอบถำมเป็นหนังสือโดยตรง
5.2 ทำงโทรศัพท์: 056721856 ต่อ 202
5.3 ที่หน้ำกระดำนเว็บบอร์ด เว็ปไซต์http://www.phetchabunpao.go.th
5.4 ทีเ่ ฟสบุ๊ค องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน (ตำมแนวทำงประกำศคณะกรรมกำรกระจำย
อ ำนำจให้ แ ก่ อปท. เรื่ อ ง แนวทำงในกำรจั ด บริ ก ำรรั บ
เรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชนในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
ขององค์กำรบริห ำรส่ ว นจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริห ำร
ส่ วนตำบล ลงวัน ที่ 10 กุ มภำพั น ธ์ 2558 และแนวทำง
ปฏิบัติในกำรจัดบริกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน
หนังสือสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี นร.0107/ว1714
ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558)
1. ยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่ำนช่องทำงที่กำหนด
ในกรณียื่นเป็นหนังสือจะยื่นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะหรือ
ผู้ จั ด กำรแทนได้ หรื อ จะท ำกำรร้ อ งด้ ว ยวำจำหรื อ ทำง
โทรศัพท์ก็ได้
2. ศูนย์ดำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
/เจ้ำหน้ำที่(งำนธุรกำร)รับเรื่องทันทีภำยใน 15 นำที
3. เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ลงนำมแจ้ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่
ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติ ภำยใน 1 วันทำกำร
4. ด ำเนิ น กำรตรวจสอบว่ ำ อยู่ ในอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง
หน่วยงำนหรือไม่
- ในกรณีอยู่ในอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้เสนอ
ผู้บังคับบัญชำเพื่อหำแนวทำงแก้ไข ปัญหำควำมเดือดร้อน
โดยเร็ว ภำยในกำหนด 15 วันทำกำร นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
- ในกรณี ไ ม่ อ ยู่ ใ นอ ำนำจหน้ ำ ที่ ใ ห้ ส่ ง เรื่ อ งไปยั ง
หน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ย วข้อ งเพื่ อด ำเนิ น กำรต่ อไป พร้อมแจ้ ง
ผู้ ร้ อ ง/หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งทรำบภำยในก ำหนด 5 วั น
ทำกำรนับแต่วันที่ได้รับทรำบผลกำรตรวจสอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์ดำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
- ฝ่ำยนิติกำรฯ สำนักปลัด อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์: 056721856 ต่อ 202
โทรสำร: 056-723020
2. งำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ สำนักปลัด อบจ.
เพชรบูรณ์
- หน้ำกระดำนเว็บบอร์ด เว็ปไซต์
http://www.phetchabunpao.go.th
- เฟสบุ๊ค องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.facebook.com/phetchabunpao.go.th
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5. กำรดำเนิ น กำรรับ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่อยู่ใน
อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องหน่ ว ยงำน จะต้ อ งด ำเนิ น กำรหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนให้แล้วเสร็จ
จนสำมำรถยุติเรื่องได้ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือปรำกฎชัดแจ้งว่ำต้องใช้ระยะ
เวลำนำนกว่ำนั้น ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ทำกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน
ทรำบเหตุ ผ ลกำรพิ จ ำรณำด ำเนิ น กำรตำมระยะเวลำ
พอสมควรนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หรือบำงกรณีอำจน้อยกว่ำ
นั้นก็ได้
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