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คานา
คู่มื อการปฏิบั ติง านการจัด การเรื่ องราวร้อ งทุ กข์ นี้ จัด ทาขึ้น เพื่อ ให้ บุค ลากรของกองตรวจ
ราชการ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการ
ดาเนิ น การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งขอความเป็ น ธรรม ร้ อ งขอความอนุ เคราะห์ ช่ว ยเหลื อ เพื่อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากมีการโยกย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาแทนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ
ได้ทันที ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป
ในการนี้ ผู้จั ดทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และผู้สนใจทั่วไป หากมีข้อบกพร่องประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ กองตรวจราชการ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นแนวทางในการทางานมีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
มีหลักการ ขั้นตอน กระบวนการดาเนิ นงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และมีมาตรฐานเดียวกัน และใช้อ้างอิงในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผลลัพธ์การบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ผู้บริหาร หน่วยงานภายนอก ตลอดจนประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการได้
รับทราบและเข้าใจกระบวนงาน ขั้นตอน ระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ขอบเขต
คู่มื อ การปฏิบั ติ ง านนี้ ค รอบคลุ ม ขั้ น ตอนตั้ งแต่ ก ารรั บเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่มี ร ายละเอีย ดเกี่ย วกั บความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการดาเนินการในโครงการ กิจกรรม หรือ นโยบายต่าง ๆ ของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิส าหกิจ และหน่ ว ยงานเอกชนอื่นที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐ หรือรั ฐ วิส าหกิจในสั งกั ด
กระทรวงคมนาคม ให้ดาเนินกิจ กรรมหรือโครงการนั้น ๆ หรือได้รับความเดือดร้อน หรือความเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม รวมถึง การรับข้อเสนอแนะ การร้องขอสนับสนุน
การขอความอนุ เ คราะห์ แ ละข้ อคิ ด เห็ น ต่า งๆ แต่ ไ ม่ร วมถึ งการร้ องเรีย นเกี่ ย วกั บ กระท าผิ ด วินั ย หรื อ ทุจ ริ ต
การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ในส่วนราชการกระทรวงคมนาคม และการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนจะต้องยื่นหนังสือร้องเรียน
ถึงผู้บริหารกระทรวงคมนาคมที่เป็นข้าราชการประจาได้แก่ ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผ่านการทาหนังสือร้องเรียนมายังกระทรวงคมนาคมโดยตรง หรือส่งเรื่อง
ร้องเรียนผ่านจากหน่วยงานภายนอก เช่น สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ขั้นตอนการตรวจสอบ วิเคราะห์
และสรุ ปเรื่ องร้ องเรี ย น พร้ อมความเห็น เสนอผู้บริห ารเพื่อพิจารณาสั่ งการให้ ห น่ว ยงานในสั งกัดกระทรวง
คมนาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ องร้ อ งเรี ย นน าไปพิจ ารณาต่ อ ตามข้ อ สั่ ง การ ขั้ น ตอนการรั บการรายงานผลการ
ดาเนินการของหน่วยงาน โดยฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์จะดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินการ
ของหน่วยงานพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บริหารตามลาดับชั้นประกอบการพิจารณาดาเนินการเพื่อ ยุติเรื่องหรือ
มีบัญชาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาดาเนินการอื่นๆ ต่อไป
3. คาจากัดความ
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้ องเรียนได้รับการแก้ไข
เป็นที่ยุติ
เรื่องราวร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการดาเนินการในโครงการ กิจกรรม หรือ นโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานเอกชนอื่นที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
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ให้ดาเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ หรือได้รับความเดือดร้อน หรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือผู้ได้รับมอบอานาจหรือมอบหมายหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนอื่นที่ได้รับ
มอบอานาจจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย กระทาการอันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง กระทาการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้สาหรับการนั้น กระทาการไม่สุจริ ต หรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้
รวมถึงข้อเสนอแนะ และการร้องขอรับการสนับสนุน และร้องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือต่าง ๆ
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐ /ภาคเอกชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ การให้
ข้อคิดเห็น การชมเชย การสอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมและ/หรือภารกิจ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม
คาย่อ
๑) หน่วยงาน
- กระทรวงคมนาคม (คค.)
- กองตรวจราชการ (กต.)
- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ (รต.)
๒) ตาแหน่งข้าราชการประจา
- ปลัดกระทรวงคมนาคม (ปกค.)
- รองปลัดกระทรวงคมนาคม (รปค.)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (ตรค.)
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองตรวจราชการ : พิจารณาการสรุปรายงานการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และเสนอต่อ
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมตามลาดับชั้นต่อไป
หัว หน้า ฝ่ า ยเรื่ อ งราวร้ อ งทุก ข์ : พิ จ ารณากลั่ นกรองตรวจสอบข้ อมู ล ความถู กต้ อ ง ความชัด เจน
ครบถ้วน ของรายงานการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และเสนอต่อผู้อานวยการกองตรวจราชการ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ : รับเรื่องร้องเรียนและการรายงานผลการดาเนินการ
แก้ไขปั ญหาเรื่ องร้ องเรี ย นของหน่ ว ยงานในสั งกัดเพื่อ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปเรื่องร้องเรียน พร้อ ม
ความเห็นเสนอผู้บริหาร คค. เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป และเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องหรือมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนที่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมได้
พิจ ารณาสั่ ง การให้ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณาด าเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาตามข้ อ สั่ ง การและรายงานผลการพิ จ ารณา
ดาเนินการให้กระทรวงคมนาคมทราบ

ชื่อกระบวนการ : การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อกาหนดที่สาคัญ : ดาเนินการได้รวดเร็วตามขั้นตอนและระเบียบที่กาหนด
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกระบวนการเรื่องราวร้องทุกข์
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5. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ : การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อกาหนดที่สาคัญ : ดาเนินการได้รวดเร็วตามขั้นตอนและระเบียบที่กาหนด
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow

ผังงาน
(Flow Chart)

- ประชาชนร้องเรียนต่อผู้บริหาร
คค. ซึ่งเป็นข้าราชการประจา ได้แก่
ปกค. รปค. ตรค.
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนว่า
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดในสังกัด
คค. และวิเคราะห์สรุปประเด็น
ปัญหาพร้อมเสนอความเห็นในการ
ดาเนินงาน/แนวทางแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์

รับเรื่องร้องเรียน

ส่งเรื่องร้องเรียนที่ผู้บริหารได้สั่งการให้
หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการและเร่งรัดติดตามเรื่องดังกล่าว

- รับรายงานผลการดาเนินการตาม
ข้อสั่งการจากหน่วยงานในสังกัด
คค. ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องรายงานผล
การดาเนินการตามข้อสั่งการ

- ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานผล
การดาเนินการของหน่วยงานใน
สังกัด คค. ที่เกี่ยวข้อง
๑) ถ้าครบให้สรุปผลการ
ดาเนินการพร้อมเสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหารเพื่อยุติเรื่องหรือเพื่อ
ดาเนินการอื่นๆ
๒) ถ้าไม่ครบให้แจ้งหน่วยงาน
ชี้แจง/ส่งข้อมูล/ดาเนินการเพิ่มเติม
๓) ถ้าไม่มีการรายงานผลการ
ดาเนินการ ให้ทาหนังสือแจ้งเตือน
หน่วยงานเพื่อเร่งรัดการรายงานผล
- จัดทาสรุปผลการดาเนินการของ
หน่วยงานพร้อมเสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหารเพื่อยุติเรื่องหรือเพื่อ
ดาเนินการอื่นๆ

ไม่ครบถ้วน

ไม่รายงานผล

ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานในสังกัด
คค. ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย

๑ วัน

ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์
กต.

๗ วัน

ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปเรื่อง
ร้องเรียน พร้อมความเห็นเสนอผู้บริหาร
คค. เพื่อพิจารณาสั่งการ

- ส่งเรื่องร้องเรียนที่ผู้บริหารได้สั่ง
การให้หน่วยงานในสังกัด คค. ที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ และเร่งรัด
ติดตามเรื่องดังกล่าว

ระยะเวลา

ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์
กต.

หนังสือ
เตือน

๓๐ วัน

ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์
กต.

๑ วัน

ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์
กต.

๑) และ ๒) ใช้
เวลา ๗ วัน
๓) กรณีที่
หน่วยงานไม่
รายงานผลให้
ทาหนังสือแจ้ง
เตือน

ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์
กต.

๗ วัน

ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์
กต.

ครบถ้วน

สรุปผลการดาเนินการของหน่วยงานพร้อมเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อยุติเรื่องหรือเพื่อ
ดาเนินการอื่นๆ

-๔-

ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow
- กรณีที่เป็นเรื่องร้องต่อผู้บริหาร
คค. (ข้าราชการประจา) ให้ทา
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ร้องเรียนทราบ (แล้วแต่กรณีเพราะ
บางเรื่องหน่วยงานตอบผู้ร้อง
โดยตรงแล้ว)
- นาข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดทา
ฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ โดย
บันทึกลงสถิติเรื่องราวร้องทุกข์ตาม
ประเภทเรื่องราวร้องทุกข์และ
หน่วยงานที่ถกู ร้องเรียน

ผังงาน
(Flow Chart)
ทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ร้องเรียนทราบ

นาข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดทา
ฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย

๗ วัน
(ดาเนินการ
พร้อมกับการ
สรุปผลการ
ดาเนินการของ
หน่วยงาน)

ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์
กต.

จัดทาราย
เดือน

ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์
กต.

6. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ ๑ การรับเรื่องร้องเรียน
- ประชาชน นิติบุคคล สมาคม องค์กรเอกชนต่างๆ หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ร้องเรียนต่อ
ผู้บริหาร คค. ซึ่งเป็นข้าราชการประจา ได้แก่ ปกค. รปค. ตรค.
- กรณีที่ผู้ร้องเรียนเดินทางมาร้องเรียนโดยตรงที่กระทรวงคมนาคมให้กรอกรายละเอียดลงแบบรับ
เรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงคมนาคม
- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ บันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้ร้องเรียน ชื่อเรื่อง ประเด็นเรื่องร้องเรียน เลขรับ
และวันที่ที่ได้รับหนังสือร้องเรียนตามระบบสารบรรณ ระยะเวลาดาเนินการ ๑ วัน
ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปเรื่องร้องเรียน พร้อมความเห็นเสนอผู้บริหาร คค.
เพื่อพิจารณาสั่งการ
- ฝ่ ายเรื่ องราวร้ อ งทุ กข์ ตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนว่า เกี่ ย วข้ องกับ หน่ ว ยงานใดในสั งกั ด คค. และ
วิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหาพร้อมเสนอความเห็นในการดาเนินงาน/แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ ระยะเวลาดาเนินการ ๗ วัน
ขั้นตอนที่ ๓ ส่ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ผู้ บ ริ ห ารได้ สั่ ง การให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด คค. ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการและเร่งรัดติดตามเรื่องดังกล่าว
- ผู้บริหารมีบัญชาให้หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไปพิจารณาดาเนินการตาม
ข้อสั่งการ
- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ดาเนินการตามบัญชาผู้บริหาร พร้อมสาเนาเรื่องไว้เพื่อติดตามการดาเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ จะมีการทาหนังสือเร่งรัดติดตามผลการพิจารณา
ดาเนินการของหน่วยงานในสังกัดภายหลังจากผู้บริหารได้สั่งการไปแล้ว ๓๐ วันนับจากวันที่สั่งการ
กรณีที่หน่วยงานยังไม่มีการรายงานผลการดาเนินการให้ทราบ

-๕-

ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการตามข้อสั่งการ
- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ รับรายงานผลการดาเนินการตามข้อสั่งการจากหน่วยงานในสังกัด คค. ที่
เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดาเนินการ ๑ วัน
ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบ วิเ คราะห์ร ายงานผลการดาเนิ น การของหน่ว ยงานในสัง กัด คค. ที่
เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานใน
สังกัด คค. ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดาเนินการ ๗ วัน
 ถ้าข้อมูลครบถ้วน สามารถสรุปผลการดาเนินการพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อ
ยุติเรื่องหรือเพื่อดาเนินการอื่นๆ
 ข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น ขาดความชั ด เจน ฝ่ า ยเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ จ ะพิ จ ารณาสรุ ป ผลการ
ดาเนินการพร้อมเสนอความเห็นต่อ ตรค. เพื่อให้หน่วยงานชี้แจง/ส่งข้อมูล/ดาเนินการ
เพิ่มเติมหรือจัดประชุม/ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
 ถ้าหน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไม่มีการรายงานผลการดาเนินการ
ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ จะทาหนังสือประทับตราแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เร่งรัดการรายงานผล
ขั้นตอนที่ ๖ สรุปผลการดาเนินการของหน่วยงานพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อยุติเรื่อง
หรือเพื่อดาเนินการอื่นๆ
- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ จัดทาสรุปผลการดาเนินการของหน่วยงานพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
เพื่อยุติเรื่องหรือเพื่อดาเนินการอื่นๆ ระยะเวลาดาเนินการ ๗ วัน
ขั้นตอนที่ ๗ ทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- ฝ่ายเรื่ องราวร้ องทุกข์ ทาหนั งสื อแจ้ งผลการพิจ ารณาให้ ผู้ ร้ องเรี ยนทราบเพื่อยุติเรื่ อง ระยะเวลา
ดาเนินการ ๗ วัน (แล้วแต่กรณีเพราะบางเรื่องหน่วยงานแจ้งตอบผู้ร้องโดยตรงแล้ว)
ขั้นตอนที่ ๘ นาข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดทาฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์
- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ นาข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดทาฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ โดยบันทึกลงสถิติ
เรื่องราวร้องทุกข์ตามประเภทเรื่องราวร้อ งทุกข์และหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ระยะเวลาดาเนินการ
๑ เดือน
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
ลาดับ
๑

กระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ผู้รับผิด
ชอบ

รับเรื่องร้องเรียน

๑ วัน

- ประชาชนร้องเรียนต่อ
ผู้บริหาร คค. ซึ่งเป็น
ข้าราชการประจา ได้แก่
ปกค. รปค. ตรค.

- มีการบันทึกข้อมูล
รายละเอียดผู้ร้องเรียน ชือ่
เรื่อง ประเด็นเรื่องร้องเรียน
เลขรับและวันที่ที่ได้รับ
หนังสือร้องเรียนตามระบบ
สารบรรณอย่างครบถ้วน

ฝ่าย
เรื่องราว
ร้องทุกข์
กต.

-๖-

ลาดับ

กระบวนการ

ระยะ
เวลา

๒
๗ วัน

ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปเรื่อง
ร้องเรียน พร้อมความเห็นเสนอ
ผู้บริหาร คค. เพื่อพิจารณาสั่งการ

๓
๓๐ วัน
ส่งเรื่องร้องเรียนที่ผู้บริหารได้สั่งการให้
หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ และเร่งรัดติดตามเรื่อง
ดังกล่าว
๔
๑ วัน

รายละเอียดงาน

ไม่ครบถ้วน

ไม่รายงานผล
หนังสือเตือน

ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานในสังกัด คค. ที่
เกี่ยวข้อง

ครบถ้วน

๗ วัน

ผู้รับผิด
ชอบ

- ตรวจสอบเรื่อง
- สามารถวิเคราะห์ และสรุป
ร้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับ รายละเอียดเรื่องร้องเรียนที่
หน่วยงานใดในสังกัด
เป็นประเด็นสาคัญของการ
คค. และวิเคราะห์สรุป
ร้องเรียนได้อย่างถูกต้อง
ประเด็นปัญหาพร้อม
ชัดเจน ครบถ้วน
เสนอความเห็นในการ
ดาเนินงาน/แนว
ทางแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์
- ส่งเรื่องร้องเรียนที่
- สามารถเสนอความเห็นให้
ผู้บริหารได้สั่งการให้
ผูบ้ ริหารสั่งการไปยัง
หน่วยงานในสังกัด คค.
หน่วยงานในสังกัด คค. ได้
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
อย่างถูกต้องและตรงกับ
และเร่งรัดติดตามเรื่อง
ประเด็นข้อร้องเรียนและ
ดังกล่าว
ภารกิจของหน่วยงาน

ฝ่าย
เรื่องราว
ร้องทุกข์
กต.

- รับรายงานผลการ
ดาเนินการตามข้อสั่ง
การจากหน่วยงานใน
สังกัด คค. ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับรายงานผลการ
พิจารณาดาเนินการแก้ไข
ปัญหาตามประเด็นเรื่อง
ร้องเรียนและรายงานผล
ภายในเวลาที่กาหนด
- มีการบันทึกข้อมูลหนังสือ
การรายงานผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานใน
สังกัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียนโดยเลขรับและวันที่
ที่ได้รับหนังสือร้องเรียนตาม
ระบบสารบรรณอย่าง
ครบถ้วน

ฝ่าย
เรื่องราว
ร้องทุกข์
กต.

- ตรวจสอบ วิเคราะห์
รายงานผลการ
ดาเนินการของ
หน่วยงานในสังกัด คค.
ที่เกี่ยวข้อง
๑) ถ้าครบให้สรุปผล
การดาเนินการพร้อม
เสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหารเพื่อยุติเรื่อง
หรือเพื่อดาเนินการอื่นๆ
๒) ถ้าไม่ครบให้แจ้ง
หน่วยงานชี้แจง/ส่ง
ข้อมูล/ดาเนินการ
เพิ่มเติม

- สามารถพิจารณาและ
วิเคราะห์ รายละเอียดการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานใน
สังกัดที่เป็นประเด็นสาคัญ
ของการร้องเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน

ฝ่าย
เรื่องราว
ร้องทุกข์
กต.

หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องรายงานผล
การดาเนินการตามข้อสั่งการ

๕

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ฝ่าย
เรื่องราว
ร้องทุกข์
กต.

-๗-

ลาดับ

กระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ผู้รับผิด
ชอบ

- ผู้บริหารรับทราบรายงาน
ผลพิจารณาการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่
ตรงประเด็น ครบถ้วนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาให้ยุติ
เรื่องหรือพิจารณาสั่งการให้
ดาเนินการอื่นๆ ได้

ฝ่าย
เรื่องราว
ร้องทุกข์
กต.

- กรณีที่เป็นเรื่องร้องต่อ
ผู้บริหาร คค.
(ดาเนินกา (ข้าราชการประจา) ให้
รพร้อมกับ ทาหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องเรียน
การ
สรุปผล ทราบ (แล้วแต่กรณี
เพราะบางเรื่อง
การ
ดาเนินการ หน่วยงานตอบผู้ร้อง
โดยตรงแล้ว)
ของ
หน่วยงาน)

- หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน
ได้รับการลงนามจาก
ผู้บริหารและส่งต่อให้ผู้ร้อง
ได้พร้อมกับการสรุปผลการ
พิจารณาดาเนินการของ
หน่วยงานเพือ่ ยุติเรื่องได้

ฝ่าย
เรื่องราว
ร้องทุกข์
กต.

จัดทาราย - นาข้อมูลที่ได้รวบรวม
จัดทาฐานข้อมูล
เดือน
เรื่องราวร้องทุกข์ โดย
บันทึกลงสถิติเรื่องราว
ร้องทุกข์ตามประเภท
เรื่องราวร้องทุกข์และ
หน่วยงานที่ถกู ร้องเรียน

- ผู้บริหารได้รับทราบ
ฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์
ที่เป็นสถิตริ ายเดือน และ
จัดแบ่งตามประเภทเรื่องราว
ร้องทุกข์ หน่วยงานที่ถกู
ร้องเรียน และสามารถใช้
เป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงานในสังกัด คค.
ได้ต่อไป

ฝ่าย
เรื่องราว
ร้องทุกข์
กต.

๓) ถ้าไม่มีการ
รายงานผลการ
ดาเนินการ ให้ทา
หนังสือแจ้งเตือน
หน่วยงานเพือ่ เร่งรัดการ
รายงานผล
๖
สรุปผลการดาเนินการของหน่วยงานพร้อมเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อยุติเรื่องหรือเพื่อ
ดาเนินการอื่นๆ

๗

๗ วัน

- จัดทาสรุปผลการ
ดาเนินการของ
หน่วยงานพร้อมเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหาร
เพื่อยุติเรื่องหรือเพื่อ
ดาเนินการอื่นๆ

๗ วัน

ทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ร้องเรียนทราบ

๘

นาข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดทา
ฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์

8. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนงาน การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์มีระบบในการการติดตามการรายงานผลการดาเนินการของ
หน่วยงานในสังกัดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร คค. โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์จะดาเนินการทาหนังสือ
ประทับตราแจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่มีการรายงานผล โดยจะดาเนินการทาหนังสือแจ้งเตือน
เป็นระยะนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหาร คค. ได้มีบัญชาสั่งการให้หน่วยงานพิจารณาและรายงานผลการดาเนินการทุก
๑๕ วัน ๑ เดือน และ ๓ เดือน

-๘-

9. เอกสารอ้างอิง
9.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 25๔๖
9.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 25๕๒
9.3 ค าสั่ ง กระทรวงคมนาคม เรื่ อ ง มอบหมายให้ ร องปลั ด กระทรวงคมนาคมปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
๙.๔ คาสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบการตรวจราชการ
และมอบอานาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติราชการแทน ประจาปีงบประมาณ
10. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงคมนาคม

ภาคผนวก

-๑๐-

ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 25๔๖
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 25๕๒
๓. คาสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่แทน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
๔. คาสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบ
การตรวจราชการและมอบอานาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทน ประจาปีงบประมาณ
๕. ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวง
คมนาคม
๖. รายชื่อผู้จัดทา

-๑๑-

ภาคผนวก 1
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 25๔๖

พระราชกฤษฎีกา

-๑๒-

ภาคผนวก ๒
ระเบียบ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 25๕๒

ระเบียบ

-๑๓-

ภาคผนวก ๓
คาสั่ง
คาสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่แทน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

คาสั่ง

-๑๔-

ภาคผนวก ๔

คาสั่ง

คาสั่ง
คาสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบการตรวจราชการและ
มอบอานาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติ

-๑๕-

ภาคผนวก ๕
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงคมนาคม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

-๑๖-

ภาคผนวก ๖
รายชื่อผู้จัดทา
ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ กองตรวจราชการ

รายชื่อผู้จัดทา

