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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์นี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรของกองตรวจ
ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการ
ด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องขอความเป็นธรรม  ร้องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากมีการโยกย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาแทนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ 
ได้ทันที ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป   
   

  ในการนี้ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฉบับนี้     
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
และผู้สนใจทั่วไป หากมีข้อบกพร่องประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน 
กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  

ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์  กองตรวจราชการ 
 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นแนวทางในการท างานมีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน      
มีหลักการ ขั้นตอน กระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และมีมาตรฐานเดียวกัน และใช้อ้างอิงในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผลลัพธ์การบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด ผู้บริหาร หน่วยงานภายนอก ตลอดจนประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการได้
รับทราบและเข้าใจกระบวนงาน ขั้นตอน ระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างเป็นรูปธรรม   
 

2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียนที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการด าเนินการในโครงการ กิจกรรม หรือ นโยบายต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนอ่ืนที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ให้ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ หรือได้รับความเดือดร้อน หรือความเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม รวมถึงการรับข้อเสนอแนะ การร้องขอสนับสนุน 
การขอความอนุเคราะห์และข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่รวมถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับกระท าผิดวินัยหรือทุจริต        
การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ       
ในส่วนราชการกระทรวงคมนาคม และการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนจะต้องยื่นหนังสือร้องเรียน
ถึงผู้บริหารกระทรวงคมนาคมที่เป็นข้าราชการประจ าได้แก่ ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผ่านการท าหนังสือร้องเรียนมายังกระทรวงคมนาคมโดยตรง หรือส่งเรื่อง
ร้องเรียนผ่านจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ขั้นตอนการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
และสรุปเรื่องร้องเรียน  พร้อมความเห็นเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนน าไปพิจารณาต่อตามข้อสั่งการ ขั้นตอนการรับการรายงานผลการ
ด าเนินการของหน่วยงาน โดยฝ่ายเรื่องราวร้องทุกขจ์ะด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินการ
ของหน่วยงานพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บริหารตามล าดับชั้นประกอบการพิจารณาด าเนินการเพ่ือ   ยุติเรื่องหรือ
มีบัญชาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาด าเนินการอ่ืนๆ ต่อไป 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข
เป็นที่ยุติ 
 เรื่องราวร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องท่ีเกิดข้ึนเมื่อผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการด าเนินการในโครงการ กิจกรรม หรือ นโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนอ่ืนที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม   



-๒- 

 

ให้ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ หรือได้รับความเดือดร้อน หรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนอ่ืนที่ได้รับ
มอบอ านาจจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม  ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติ  ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย กระท าการอันเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง  กระท าการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการนั้น  กระท าการไม่สุจริต  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
ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงคมนาคมและ/หรือภารกิจ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม 
 ค าย่อ 

๑) หน่วยงาน 
 - กระทรวงคมนาคม (คค.) 
 - กองตรวจราชการ (กต.) 
 - ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข ์(รต.) 

๒) ต าแหน่งข้าราชการประจ า  
- ปลัดกระทรวงคมนาคม (ปกค.) 
- รองปลัดกระทรวงคมนาคม (รปค.) 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (ตรค.) 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ : พิจารณาการสรุปรายงานการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และเสนอต่อ
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมตามล าดับชั้นต่อไป 
 หัวหน้าฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ : พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ความชัดเจน 
ครบถ้วน ของรายงานการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และเสนอต่อผู้อ านวยการกองตรวจราชการ 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ : รับเรื่องร้องเรียนและการรายงานผลการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปเรื่องร้องเรียน  พร้อม
ความเห็นเสนอผู้บริหาร คค. เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป และเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม :  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องหรือมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนที่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมได้ 
พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการและรายงานผลการพิจารณา
ด าเนินการให้กระทรวงคมนาคมทราบ 
 
 
 
 
 

ชื่อกระบวนการ : การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ : ด าเนินการได้รวดเร็วตามขั้นตอนและระเบียบที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกระบวนการเรื่องราวร้องทุกข์ 



-๓- 

 

5. Work Flow กระบวนงาน 

ชื่อกระบวนการ : การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ : ด าเนินการได้รวดเร็วตามขั้นตอนและระเบียบที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเรจ็ในการด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข ์
 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow 

ผังงาน 
    (Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/

ฝ่าย 

- ประชาชนร้องเรียนต่อผู้บริหาร 
คค. ซึ่งเป็นข้าราชการประจ า ได้แก่ 
ปกค. รปค. ตรค. 

   
๑ วัน 

 
ฝ่ายเร่ืองราวร้องทุกข ์

กต. 

- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนว่า
เกี่ยวขอ้งกับหนว่ยงานใดในสังกัด 
คค.  และวิเคราะห์สรุปประเด็น
ปัญหาพร้อมเสนอความเห็นในการ
ด าเนินงาน/แนวทางแก้ไขปญัหา
เร่ืองราวร้องทุกข์ 
 

  
๗ วัน 

 

 
 

ฝ่ายเร่ืองราวร้องทุกข ์
กต. 

- ส่งเร่ืองร้องเรียนที่ผู้บริหารได้สั่ง
การให้หน่วยงานในสังกัด คค. ที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการ และเร่งรัด
ติดตามเร่ืองดังกล่าว 
 

  
๓๐ วัน 

 
ฝ่ายเร่ืองราวร้องทุกข ์

กต. 

- รับรายงานผลการด าเนินการตาม
ข้อสั่งการจากหน่วยงานในสังกัด 
คค. ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

  
๑ วัน 

 
ฝ่ายเร่ืองราวร้องทุกข ์

กต. 

- ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานผล
การด าเนินการของหน่วยงานใน
สังกัด คค. ที่เกี่ยวข้อง 
   ๑) ถ้าครบให้สรุปผลการ
ด าเนินการพร้อมเสนอความเห็นตอ่
ผู้บริหารเพื่อยุติเรื่องหรือเพื่อ
ด าเนินการอื่นๆ 
   ๒) ถ้าไม่ครบให้แจ้งหนว่ยงาน
ชี้แจง/ส่งข้อมูล/ด าเนินการเพิ่มเติม 
   ๓) ถ้าไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินการ ให้ท าหนังสือแจ้งเตือน
หน่วยงานเพื่อเร่งรดัการรายงานผล 
 

  ๑) และ ๒) ใช้
เวลา ๗ วนั 
 
๓) กรณีที่
หน่วยงานไม่
รายงานผลให้
ท าหนังสือแจ้ง
เตือน 

 
 
 

ฝ่ายเร่ืองราวร้องทุกข ์
กต. 

- จัดท าสรุปผลการด าเนินการของ
หน่วยงานพร้อมเสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหารเพื่อยุติเรื่องหรือเพื่อ
ด าเนินการอื่นๆ 

  
 

๗ วัน 

 
 

ฝ่ายเร่ืองราวร้องทุกข ์
กต. 

รับเรื่องร้องเรียน 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปเรื่อง
ร้องเรียน  พร้อมความเห็นเสนอผู้บรหิาร 

คค. เพื่อพิจารณาสั่งการ 

ส่งเร่ืองร้องเรียนที่ผู้บริหารได้สั่งการให้
หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการและเร่งรัดติดตามเร่ืองดังกล่าว 

หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องรายงานผล
การด าเนินการตามข้อสั่งการ 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานในสังกัด 

คค. ที่เกี่ยวข้อง  

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

สรุปผลการด าเนินการของหนว่ยงานพร้อมเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อยุติเรื่องหรือเพื่อ

ด าเนินการอื่นๆ 

หนังสือ
เตือน 

ไม่รายงานผล 



-๔- 

 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow 

ผังงาน 
    (Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/

ฝ่าย 

- กรณีที่เป็นเร่ืองร้องต่อผู้บริหาร 
คค. (ข้าราชการประจ า) ให้ท า
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ร้องเรียนทราบ (แล้วแตก่รณีเพราะ
บางเร่ืองหน่วยงานตอบผู้ร้อง
โดยตรงแล้ว) 

  
๗ วัน  

 (ด าเนินการ
พร้อมกับการ
สรุปผลการ

ด าเนินการของ
หน่วยงาน) 

 
ฝ่ายเร่ืองราวร้องทุกข ์

กต. 

- น าขอ้มูลที่ได้รวบรวมจัดท า
ฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ โดย
บันทึกลงสถิติเร่ืองราวร้องทุกข์ตาม
ประเภทเร่ืองราวร้องทุกข์และ
หน่วยงานที่ถกูร้องเรียน 

  
จัดท าราย

เดือน 

 
ฝ่ายเร่ืองราวร้องทุกข ์

กต. 

 
6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑ การรับเรื่องร้องเรียน 

- ประชาชน นิติบุคคล สมาคม องค์กรเอกชนต่างๆ หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ร้องเรียนต่อ
ผู้บริหาร คค. ซึ่งเป็นข้าราชการประจ า ได้แก่ ปกค. รปค. ตรค.  

- กรณีที่ผู้ร้องเรียนเดินทางมาร้องเรียนโดยตรงที่กระทรวงคมนาคมให้กรอกรายละเอียดลงแบบรับ
เรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงคมนาคม 

- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์บันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้ร้องเรียน ชื่อเรื่อง ประเด็นเรื่องร้องเรียน เลขรับ
และวันที่ที่ได้รับหนังสือร้องเรียนตามระบบสารบรรณ ระยะเวลาด าเนินการ ๑ วัน 

 

 ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปเรื่องร้องเรียน พร้อมความเห็นเสนอผู้บริหาร คค. 
เพื่อพิจารณาสั่งการ 

- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดในสังกัด คค. และ
วิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหาพร้อมเสนอความเห็นในการด าเนินงาน/แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข ์ระยะเวลาด าเนินการ ๗ วัน 
 

ขั้นตอนที่ ๓ ส่งเรื่องร้องเรียนที่ผู้บริหารได้สั่งการให้หน่วยงานในสั งกัด คค. ที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการและเร่งรัดติดตามเรื่องดังกล่าว 

- ผู้บริหารมีบัญชาให้หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไปพิจารณาด าเนินการตาม
ข้อสั่งการ 

- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ด าเนินการตามบัญชาผู้บริหาร พร้อมส าเนาเรื่องไว้เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์จะมีการท าหนังสือเร่งรัดติดตามผลการพิจารณา
ด าเนินการของหน่วยงานในสังกัดภายหลังจากผู้บริหารได้สั่งการไปแล้ว ๓๐ วันนับจากวันที่สั่งการ
กรณีท่ีหน่วยงานยังไม่มีการรายงานผลการด าเนินการให้ทราบ 

 
 

ท าหนังสือแจ้งผลการพจิารณาให้       
ผู้ร้องเรียนทราบ 

น าข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดท า
ฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข ์



-๕- 

 

ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ 
- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์รับรายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการจากหน่วยงานในสังกัด คค. ที่

เกี่ยวข้อง ระยะเวลาด าเนินการ ๑ วัน 
 

ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานในสังกัด คค. ที่
เกี่ยวข้อง 

- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานใน
สังกัด คค. ที่เก่ียวข้อง ระยะเวลาด าเนินการ ๗ วัน 

 ถ้าข้อมูลครบถ้วน สามารถสรุปผลการด าเนินการพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพ่ือ  
ยุติเรื่องหรือเพ่ือด าเนินการอ่ืนๆ  

 ข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดความชัดเจน ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์จะพิจารณาสรุปผลการ
ด าเนินการพร้อมเสนอความเห็นต่อ ตรค. เพ่ือให้หน่วยงานชี้แจง/ส่งข้อมูล/ด าเนินการ
เพ่ิมเติมหรือจัดประชุม/ลงพื้นที่เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี 

 ถ้าหน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไม่มีการรายงานผลการด าเนินการ 
ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์จะท าหนังสือประทับตราแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เร่งรัดการรายงานผล  
 

ขั้นตอนที่ ๖ สรุปผลการด าเนินการของหน่วยงานพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อยุติเรื่อง
หรือเพื่อด าเนินการอ่ืนๆ 

- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์จัดท าสรุปผลการด าเนินการของหน่วยงานพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
เพ่ือยุติเรื่องหรือเพ่ือด าเนินการอ่ืนๆ ระยะเวลาด าเนินการ ๗ วัน 

 

ขั้นตอนที่ ๗ ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบเพ่ือยุติเรื่อง ระยะเวลา

ด าเนินการ ๗ วัน (แล้วแต่กรณีเพราะบางเรื่องหน่วยงานแจ้งตอบผู้ร้องโดยตรงแล้ว)  
 

ขั้นตอนที่ ๘ น าข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ 
- ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์น าข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ โดยบันทึกลงสถิติ

เรื่องราวร้องทุกข์ตามประเภทเรื่องราวร้องทุกข์และหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ระยะเวลาด าเนินการ 
๑ เดือน 
 

7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 

ล าดับ กระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

๑ 
   

๑ วัน - ประชาชนร้องเรียนต่อ
ผู้บริหาร คค. ซึ่งเปน็

ข้าราชการประจ า ได้แก่ 
ปกค. รปค. ตรค. 

- มีการบันทึกข้อมูล
รายละเอียดผู้ร้องเรียน ชือ่
เร่ือง ประเด็นเร่ืองร้องเรียน 

เลขรับและวันที่ที่ได้รับ
หนังสือร้องเรียนตามระบบ
สารบรรณอย่างครบถ้วน 

ฝ่าย
เร่ืองราว  
ร้องทุกข์  

กต. 

รับเรื่องร้องเรียน 



-๖- 

 

ล าดับ กระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

๒   
๗ วัน 

 

- ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานใดในสังกัด 
คค.  และวิเคราะห์สรุป
ประเด็นปัญหาพร้อม
เสนอความเห็นในการ
ด าเนินงาน/แนว
ทางแก้ไขปัญหา
เร่ืองราวร้องทุกข์ 

- สามารถวิเคราะห ์และสรุป
รายละเอียดเรื่องร้องเรียนที่
เป็นประเด็นส าคัญของการ
ร้องเรียนไดอ้ย่างถูกต้อง 

ชัดเจน ครบถ้วน 

ฝ่าย
เร่ืองราว  
ร้องทุกข์  

กต. 

๓   
๓๐ วัน 

- ส่งเร่ืองร้องเรียนที่
ผู้บริหารได้สั่งการให้
หน่วยงานในสังกัด คค. 
ที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการ 
และเร่งรัดติดตามเร่ือง
ดังกล่าว 
 

- สามารถเสนอความเห็นให้
ผูบ้ริหารส่ังการไปยัง

หน่วยงานในสังกัด คค. ได้
อย่างถูกตอ้งและตรงกับ
ประเด็นข้อร้องเรียนและ
ภารกิจของหน่วยงาน 

ฝ่าย
เร่ืองราว  
ร้องทุกข์  

กต. 

๔   
๑ วัน 

- รับรายงานผลการ
ด าเนินการตามข้อสั่ง
การจากหน่วยงานใน
สังกัด คค. ที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับรายงานผลการ
พิจารณาด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามประเด็นเร่ือง
ร้องเรียนและรายงานผล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
- มีการบันทึกข้อมูลหนังสือ
การรายงานผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานใน
สังกัดที่เกี่ยวข้องกบัเรื่อง
ร้องเรียนโดยเลขรับและวันที่
ที่ได้รับหนังสือร้องเรียนตาม
ระบบสารบรรณอย่าง
ครบถ้วน 
 
 
 
 

ฝ่าย
เร่ืองราว  
ร้องทุกข์  

กต. 

๕    
 
 

๗ วัน 

- ตรวจสอบ วิเคราะห์
รายงานผลการ
ด าเนินการของ
หน่วยงานในสังกัด คค. 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
   ๑) ถ้าครบให้สรุปผล
การด าเนินการพรอ้ม
เสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหารเพื่อยุติเรื่อง
หรือเพื่อด าเนินการอื่นๆ   
   ๒) ถ้าไม่ครบให้แจ้ง
หน่วยงานชี้แจง/ส่ง
ข้อมูล/ด าเนินการ
เพิ่มเติม 
 
 

- สามารถพิจารณาและ
วิเคราะห์ รายละเอียดการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ือง
ร้องเรียนของหน่วยงานใน
สังกัดที่เป็นประเด็นส าคัญ
ของการร้องเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
 

ฝ่าย
เร่ืองราว  
ร้องทุกข์  

กต. 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปเรื่อง
ร้องเรียน  พร้อมความเห็นเสนอ
ผู้บริหาร คค. เพื่อพิจารณาสั่งการ 

ส่งเร่ืองร้องเรียนที่ผู้บริหารได้สั่งการให้
หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ  และเร่งรัดติดตามเร่ือง
ดังกล่าว 

หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องรายงานผล
การด าเนินการตามข้อสั่งการ 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานในสังกัด คค. ที่

เกี่ยวขอ้ง  

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

ไม่รายงานผล 

หนังสือเตือน 



-๗- 

 

ล าดับ กระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

   ๓) ถ้าไม่มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินการ ให้ท า
หนังสือแจ้งเตือน
หน่วยงานเพือ่เร่งรัดการ
รายงานผล  

๖ 
  

 
๗ วัน 

- จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินการของ
หน่วยงานพร้อมเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหาร
เพื่อยุติเรื่องหรือเพื่อ
ด าเนินการอื่นๆ 

- ผู้บริหารรับทราบรายงาน
ผลพิจารณาการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนที่
ตรงประเด็น ครบถ้วนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาให้ยุติ
เร่ืองหรือพิจารณาสั่งการให้
ด าเนินการอื่นๆ ได ้

ฝ่าย
เร่ืองราว  
ร้องทุกข์  

กต. 

๗ 
  

๗ วัน  
 

(ด าเนินกา
รพร้อมกับ

การ
สรุปผล
การ

ด าเนินการ
ของ

หน่วยงาน) 

- กรณีที่เป็นเร่ืองร้องต่อ
ผู้บริหาร คค. 
(ข้าราชการประจ า) ให้
ท าหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ (แล้วแต่กรณี
เพราะบางเร่ือง
หน่วยงานตอบผู้ร้อง
โดยตรงแล้ว) 

- หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน
ได้รับการลงนามจาก
ผู้บริหารและส่งต่อให้ผู้ร้อง
ได้พร้อมกับการสรุปผลการ
พิจารณาด าเนินการของ
หน่วยงานเพือ่ยุติเรื่องได้ 

ฝ่าย
เร่ืองราว  
ร้องทุกข์  

กต. 

๘ 
  

จัดท าราย
เดือน 

- น าขอ้มูลที่ได้รวบรวม
จัดท าฐานข้อมูล
เร่ืองราวร้องทุกข์ โดย
บันทึกลงสถิติเร่ืองราว
ร้องทุกข์ตามประเภท
เร่ืองราวร้องทุกข์และ
หน่วยงานที่ถกูร้องเรียน 

- ผู้บริหารได้รับทราบ
ฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ 
ที่เป็นสถิติรายเดือน และ
จัดแบ่งตามประเภทเร่ืองราว
ร้องทุกข์ หน่วยงานที่ถกู
ร้องเรียน และสามารถใช้
เป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน
ของหน่วยงานในสังกัด คค. 
ได้ต่อไป 

ฝ่าย
เร่ืองราว  
ร้องทุกข์  

กต. 

 
8. ระบบติดตามประเมินผล 
 กระบวนงาน การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์มีระบบในการการติดตามการรายงานผลการด าเนินการของ
หน่วยงานในสังกัดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร คค. โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์จะด าเนินการท าหนังสือ
ประทับตราแจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้องที่ยังไม่มีการรายงานผล โดยจะด าเนินการท าหนังสือแจ้งเตือน
เป็นระยะนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหาร คค. ได้มีบัญชาสั่งการให้หน่วยงานพิจารณาและรายงานผลการด าเนินการทุก 
๑๕ วัน ๑ เดือน และ ๓ เดือน    
   
 

สรุปผลการด าเนินการของหนว่ยงานพร้อมเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อยุติเรื่องหรือเพื่อ

ด าเนินการอื่นๆ 

ท าหนังสือแจ้งผลการพจิารณาให้       
ผู้ร้องเรียนทราบ 

น าข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดท า
ฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข ์



-๘- 

 

9. เอกสารอ้างอิง 
 9.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 25๔๖  

9.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 25๕๒ 
9.3 ค าสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่แทน

ปลัดกระทรวงคมนาคม 
๙.๔ ค าสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบการตรวจราชการ

และมอบอ านาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติราชการแทน ประจ าปีงบประมาณ 
 
10. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 แบบรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

 

 
ภาคผนวก  1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 25๔๖ 
ภาคผนวก  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 25๕๒ 
ภาคผนวก ๓. ค าสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่แทน 
                         ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ภาคผนวก ๔. ค าสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบ 

    การตรวจราชการและมอบอ านาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติ 
    ราชการแทน ประจ าปีงบประมาณ 

ภาคผนวก ๕. ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวง 
      คมนาคม 
ภาคผนวก ๖. รายชื่อผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

 

 
ภาคผนวก 1 พระราชกฤษฎีกา 

 
พระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 25๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 

 

 
ภาคผนวก ๒ ระเบียบ 

 
ระเบียบ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 25๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

 

 
ภาคผนวก ๓ ค าสั่ง 

 
ค าสั่ง 

ค าสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่แทน 
ปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 

 

 
ภาคผนวก ๔ ค าสั่ง 

 
ค าสั่ง 

ค าสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบการตรวจราชการและ
มอบอ านาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 

 

ภาคผนวก ๕ ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงคมนาคม 



-๑๖- 

 

ภาคผนวก ๖ รายชื่อผู้จัดท า 
 
รายช่ือผู้จัดท า 

ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ กองตรวจราชการ 
 


