คู่มือการดาเนินงานร้องเรียน
/ร้องทุกข์
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี

คานา
ศูน ย์ ด ำรงธรรมจั งหวัดเพชรบุ รี ส ำนึก ในพระมหำกรุณ ำธิคุณ ของพระบำทสมเด็ จพระเจ้ำ อยู่หั ว
จึงน้อมนำกระแสพระรำชดำรัสของพระองค์มำเป็นค่ำนิยมในกำรปฏิบัติรำชกำร “กำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุ ข”
ให้กับประชำชน โดยถือเป็นหน้ำที่หลักในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม
กำรถูกละเมิดสิทธิ เสรีภำพ ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรในกำรแก้ไขและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนของข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องสำมำรถดำเนินกำรด้วยควำมรวดเร็วและมีขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และ
ระเบียบกฎหมำยในแต่ละกรณี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดทำคู่มือกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ฉบับนี้ขึ้นมำ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี มีควำมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรร้องทุกข์/
ร้องเรียนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำให้กับประชำชนได้อย่ำงแท้จริง
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คูม่ ือการดาเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
บทนา
กำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบำลและหน่วยงำนของรัฐทรำบว่ำ
กำรบริหำรรำชกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบำลทุกยุคทุกสมัยและหน่วยงำนของ
รัฐได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชนมำโดยตลอด มีกำร
รั บ ฟั งควำมคิดเห็ น เปิ ดโอกำสให้ ป ระชำชนเข้ำมำมีส่ ว นร่ว ม และตรวจสอบกำรทำงำนของรัฐ บำลและ
หน่วยงำนของรัฐมำกขึ้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและเสริมสร้ำงควำมสงบสุขให้เกิดขึ้น
ในสังคม โดยเฉพำะเมื่อประเทศมีกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และกำรเมืองอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้
เกิดกำรเปลี่ ยนแปลงอย่ ำงรวดเร็ว นำไปสู่กำรแข่งขัน กำรเอำรัดเอำเปรียบ เป็นเหตุให้ประชำชนที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อน ประสบปัญหำหรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรม จึงมีกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงำนต่ำงๆ
เพิ่มขึ้น
กระทรวงมหำดไทยในฐำนะเป็นหน่วยงำนหลักในกำร “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชำชน ได้เปิด
“ศูนย์บริกำรข่ำวสำรกระทรวงมหำดไทย” เมื่อวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๓๖ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อรับทรำบควำม
คิ ด เห็ น ของประชำชนโดยตรง ให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล และรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ เกี่ ย วกั บ งำนของ
กระทรวงมหำดไทย ต่อมำบทบำทของ “ศูนย์บริกำรข่ำวสำรกระทรวงมหำดไทย” เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ภำรกิจเกี่ยวกับกำรแก้ไขปั ญหำเรื่องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ของประชำชน กระทรวงมหำดไทยจึงได้ปรับปรุง
ให้มีเอกภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่อ “ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย” ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน
๒๕๓๗
ศูนย์ดำรงธรรมที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมในส่วนกลำง แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
ศูนย์ ดำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย และศูนย์ดำรงธรรมหรือศูนย์ให้บริกำรประชำชนในลักษณะเดียวกับ
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหำดไทยของหน่วยงำนระดับกรมและรัฐวิสำหกิจ และศูนย์ดำรงธรรมในส่วนภูมิภำค
แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ดำรงธรรม
ขอบเขต
คู่มือกำรดำเนินงำนร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แนวคิดเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คาจากัดความ
ผู้ รั บ บริ ก ำร หมำยถึ ง ผู้ ที่ ม ำรั บ กำรบริ ก ำรจำกส่ ว นรำชกำรและประชำชนทั่ ว ไป ผู้ รั บ บริ ก ำร
ประกอบด้วย หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรัฐ/เอกชน/หรือบุคคล/นิติบุคคล
หน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนรำชกำรที่เรียกข้ออย่ำงอื่น องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส ำหกิ จ และให้ ห มำยควำมถึ ง องค์ ก รอิ ส ระ องค์ ก รมหำชน หน่ ว ยงำนในก ำกั บ ของรั ฐ และ
หน่วยงำนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้แก่ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำว และผู้ปฏิบัติงำนประเภทอื่น ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรแต่งตั้งในฐำนะเป็นกรรมกำรหรือฐำนะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงำนให้แก่
หน่วยงำนของรัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้ งทำงตรงและทำงอ้อมจำก
กำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำร
กำรจั ด กำรข้ อ ร้ อ งเรี ย น หมำยถึ ง มี ค วำมหมำยครอบคลุ ม ถึ ง กำรจั ด กำรในเรื่ อ งข้ อ ร้ อ งเรี ย น/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/กำรชมเชย/กำรสอบถำมหรือร้องขอข้อมูล
ช่องทำงกรขอร้องเรียน หมำยถึง ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ ทำงเว็บไซด์ เป็นต้น
เจ้ ำหน้ ำที่ หมำยถึง เจ้ ำ หน้ ำที่ผู้ รั บผิ ด ชอบจัด กำรข้ อร้องเรียนของหน่ว ยงำนข้อร้องเรียน ได้แ ก่
ร้องเรียนเรื่องหนี้สิน ควำมเดือดร้อน ที่ดิน เป็นต้น
คำร้องเรียน หมำยถึง คำหรือข้อควำมที่ผู้ร้องเรียนกรอกตำมแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ หรรอระบบกำรรับคำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สำมำรถตอบสนอง หรือมีรำยละเอียดอย่ำงชัดเจนหรือมี
นัยสำคัญที่เชื่อถือได้
ควำมหมำยของ “เรื่องรำวร้องทุกข์ ร้องเรียน” แยกเป็น 2 ประกำร คือ
(1) เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้ำรำชกำร หมำยถึง เรื่องรำวที่ข้ำรำชกำรเป็นผู้ถูกร้องเรียนเนื่องจำก
ปฏิบัติหน้ำที่หรือปฏิบัติตนไม่เหมำะสม
(2) เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของประชำชน หมำยถึง เรื่องรำวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับกำรปลด
เปลื้องควำมทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้ องเรียนหรือผู้อื่น หรือสำธำรณชนได้รับควำมเสียหำย และยัง
รวมถึงข้อขัดแย้งระหว่ำงประชำชนกับประชำชนอีกด้วย
กำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน หมำยถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่ำนช่อทำงกำรรับร้องเรียน
ต่ำง ๆ มำเพื่อทรำบ หรือพิจำรณำดำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมอำนำจหน้ำที่
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน หมำยถึง กระบวนกำรที่ดำเนินกำรในกำรแก้ไชปัญหำตำมเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับให้ได้รับกำรแก้ไข หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกกำรดำเนินงำน

ช่องทางการร้องเรียน
1. สำนักนำยกรัฐมนตรี สำยด่วน 1111
2. ผ่ำนหน้ำเว็บไซด์
3. Call center 1567
4. ร้องเรียนผ่ำนตู้/กล่องรับควำมคิดเห็น (จดหมำย/บัตรสนเท่ห์ เอกสำร)
5. ไปรษณีย์ปกติ (จดหมำย/บัตรสนเท่ห์/เอกสำร)
6. ยื่นโดยตรง (walk in)
7. โทรศัพท์/โทรสำร 0-3240-1163
8. ทำง Application spond
๑. ลักษณะของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑.๑ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี ลั ก ษณะเป็ น บั ต รสนเท่ห์ ต ำมมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เป็ น กรณี ก ำรร้ อ งเรี ย น
กล่ำวโทษที่ขำดข้อมูลหลักฐำนซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจะระงับทั้งหมด แต่ถ้ำเป็นกำรร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวข้อง
กับส่วนรวม จะส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบไว้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำต่อไป ซึ่งกรณีนี้สำมำรถ
ยุติเรื่องได้ทันที
๑.๒ เรื่ องร้ องเรี ย นทั่ว ไป ศูน ย์ ดำรงธรรมจะด ำเนินกำรจั ดส่ งเรื่องให้ ห น่ว ยงำนที่ เกี่ยวข้องรั บ
ไปดำเนินกำร โดยจะพิจำรณำส่งตำมควำมเหมำะสมของแต่ละเรื่องและจะตอบให้ผู้ร้องทรำบไว้ชั้นหนึ่งก่อน
ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแล้วจะแจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมและผู้ร้องทรำบ หรือบำงกรณีปัญหำหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ผู้ร้องทรำบโดยตรง ซึ่งระยะเวลำกำรพิจำรณำดำเนินกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะช้ำ
หรือเร็วขึ้นอยู่กับขั้นตอนกำรดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือของแต่ละกรณีปัญหำ ในกรณีเป็นเรื่องร้องเรียน
ทั่วไป หำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งผลให้ทรำบภำยในระยะเวลำที่กำหนด ศูนย์ดำรงธรรมจะมีหนังสือเตือน
ขอทรำบผลไปอีกครั้งหนึ่ง
๑.๓ เรื่ องร้ องเรี ย นส ำคั ญ เป็ น เรื่ องเกี่ย วข้อ งกับ ประชำชนส่ ว นรวมหรือ เป็น เรื่อ งที่เ กี่ ยวข้ อ ง
กั บ หลำยหน่ ว ยงำน เป็ น ประเด็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นทำงกฎหมำยหรื อ เป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง และ
รำยละเอียดตำมคำร้องยังไม่ชัดเจนหรือไม่แน่นอน หรือบำงกรณีศูนย์ดำรงธรรมอำจต้องให้เจ้ำหน้ำที่เดินทำง
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ ก่อนส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรต่อไป โดยแจ้งให้ผู้ ร้องทรำบไว้
ชั้นหนึ่งก่อน เมื่อหน่วยงำนได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้ำมำแล้วจึงจะแจ้งให้ผู้ร้องทรำบต่อไป
หรือหำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยังไม่รำยงำนผลให้ทรำบภำยในระยะเวลำที่กำหนด ศูนย์ดำรงธรรมจะแจ้งเตือน
ตำมระยะเวลำที่กระทรวงมหำไทยกำหนด

พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่ำด้วยเรื่องสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมกำร
วินิจฉัยร้องทุกข์ หมวด ๓ ได้บัญญัติสำระสำคัญของเรื่องรำวร้องทุกข์ไว้ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑๙ เรื่องรำวร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจำรณำจะต้องมีลักษณะ ดังนี้
(๑) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับควำมเดือดร้อน หรือเสียหำย หรืออำจจะเดือดร้อนหรือเสียหำยโดย
มิอำจหลีกเลี่ยงได้ และ
(๒) ควำมเดื อ ดร้ อ นหรื อ ควำมเสี ย หำยที่ ว่ ำ นั้ น เนื่ อ งมำจำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ละเลยต่ อ หน้ ำ ที่
ตำมกฎหมำยกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวล่ำช้ำเกินสมควร กระทำกำรนอกเหนื ออำนำจหน้ำที่
หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย กระทำกำรไม่ถูกต้องตำมขั้นตอนหรือวิธีกำรอันเป็นสำระสำคัญที่กำหนด
ไว้สำหรับกำรนั้น กระทำกำรไม่สุจริตหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
มำตรำ ๒๐ เรื่องรำวร้องทุกข์ที่ไม่อำจรับไว้พิจำรณำ มีลักษณะ ดังนี้
(๑) เรื่องร้องทุกข์ที่มีลักษณะเป็นไปในทำงนโยบำยโดยตรง ซึ่งรัฐบำลต้องรับผิดชอบต่อสภำ
(๒) เรื่องที่คณะรัฐมนตรี หรือนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำลมีมติเด็ดขำดแล้ว
(๓) เรื่องที่มีกำรฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศำล หรือที่ศำลพิพำกษำ หรือมีคำสั่งเด็ดขำดแล้ว
มำตรำ ๒๑ ส่วนประกอบของคำร้องทุกข์
คำร้องทุกข์ ประกอบด้วย
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง
(๒) เรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ตำมสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องทุกข์
(๓) ใช้ถ้อยคำสุภำพ
(๔) ลำยมือชื่อผู้ร้องทุกข์ ดำเนินกำรยื่นร้องทุกข์แทนผู้อื่น จะต้องแนบใบมอบฉันทะให้ผู้ร้องด้วย
๒. วิธีกำรยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์
คณะกรรมกำรว่ ำ ด้ว ยกำรปฏิบั ติ รำชกำรเพื่อ ประชำชนของหน่ ว ยงำนของรัฐ ส ำนั กงำน ก.พ.
(๒๕๔๑: ๒๐-๒๑) กล่ำวถึง วิธีกำรยื่นคำร้องเรียน ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำร
เพื่อประชำชนของหน่วยงำนของรัฐไว้ ดังนี้
(๑) ร้องเรียนด้วยวำจำ กรณีนี้จะเหมำะสำหรับเรื่องที่มีปัญหำหรืออุปสรรคที่ต้องกำรกำรแก้ไข
ในทันที
(๒) ร้องเรียนเป็นหนังสือ เป็นกรณีที่ใช้กับกำรร้องเรียนทั่วไปในทุกเรื่องที่ต้องกำรกำรแก้ไขปัญหำ
หรื อ ต้อ งกำรกำรวิ นิ จ ฉั ย ชี้ข ำดโดยองค์ กรที่ เหนื อ กว่ ำ ซึ่ ง กำรร้ องเรี ยนโดยวิ ธีนี้ ต้ อ งท ำโดยเขีย นหนั ง สื อ
(หรือพิมพ์) เล่ำถึงเหตุกำรณ์หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ต้องกำรร้องเรียนให้ชัดเจนมำกที่สุด แจ้งชื่อและที่อยู่
ให้ชัดเจนเพียงพอที่เจ้ำหน้ำที่สำมำรถติดต่อได้ พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อของผู้ร้องเรียน ถ้ำมีเอกสำรหรือหลักฐำน
ควรส่งไปพร้อมกันด้วย เพรำะจะทำให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นไปได้โดยรวดเร็วขึ้น และ
ส่งคำร้องเรียนนั้นไปยังสถำนที่ทำกำรของหน่วยงำนของรัฐนั้น
พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่ำด้ว ยเรื่องสิทธิร้องทุกข์ต่ อคณะกรรมกำร
วินิจฉัยร้องทุกข์ หมวด ๓ ได้บัญญัติวิธีกำรยื่นเรื่องรำวร้องทุกข์ไว้ ดังต่อไปนี้

มำตรำ ๒๒ กำรยื่ น เรื่ องรำวร้ องทุก ข์ หำกผู้ ใ ดประสงค์จะยื่น เรื่ องรำวร้ องทุ กข์ ให้ ยื่น เรื่ องรำว
ร้องทุกข์ได้ ดังนี้
(๑) ยื่นเรื่องรำวร้องทุกข์ ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือมอบหมำยให้ผู้อื่นยื่นแทน ซึ่งผู้นั้นจะต้องอยู่
ในฐำนะที่ทรำบข้อเท็จจริงอันเป็นสำเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ร้องเรียน
(๒) ส่งเรื่องรำวร้องทุกข์ทำงไปรษณีย์
๓. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓.๑ ยื่นเรื่อง
ผู้ร้ องยื่ น เรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ต่อหน่ว ยงำนผ่ ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ทำง Internet
ทำงไปรษณีย์ ทำงโทรศัพท์ หรือมำร้องเรียนด้วยตัวเอง และจำกหน่วยงำนภำยนอกกระทรวงมหำดไทย
๓.๒ หน่วยงำนที่รับและส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓.๒.๑ หน่ ว ยงำนภำยนอกกระทรวงมหำดไทย รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร/รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ ำ กำร
กระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงมหำดไทย สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ให้ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย สำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ สป.
๓.๒.๒ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย สำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ สป.
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่ำนทำง Internet ทำงไปรษณีย์ ทำงโทรศัพท์ หรือมำร้องเรียนด้วยตัวเอง
หลังจำกที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย สำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ สป.
ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว จะลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓.๓ หน่วยงำนดำเนินกำร
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย มอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล และเสนอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชำ
๓.๔ กำรสั่งกำร
๓.๔.๑ ปลั ด กระทรวงมหำดไทย/หั ว หน้ ำ ผู้ ต รวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย แจ้ ง ให้
กรุงเทพมหำนคร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย/จังหวัด และหน่วยงำนอื่นตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง มอบหมำยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย ตรวจสอบ/สอบสวนและสดับตรับฟังข้อเท็จจริง
ตลอดจนเสนอแนะแนวทำงแก้ไข หรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงและเสนอแนะแนวทำงแก้ไข
ประกอบด้วยผู้แทนส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓.๔.๒ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย สั่งกำรให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓.๕ กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓.๕.๑ กรุงเทพมหำนคร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย/จั งหวัด และ
หน่วยงำนอื่นดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓.๕.๒ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทยไปตรวจสอบ/สอบสวนและสดับตรับฟังข้อเท็จจริง
ตลอดจนเสนอแนะแนวทำงแก้ไข
๓.๕.๓ คณะกรรมกำรฯ ไปสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทำงแก้ไข

เมื่อมีกำรแจ้งให้กรุงเทพมหำนคร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย/จังหวัด
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว หำกพ้ น ระยะเวลำที่ ก ำหนดแล้ ว ยั ง ไม่ ไ ด้ ร ำยงำนผล ศู น ย์ ด ำรงธรรม
กระทรวงมหำดไทย ส ำนั ก ตรวจรำชกำรและเรื่ อ งรำวร้ อ งทุ ก ข์ สป. จะแจ้ ง เตื อ นตำมระยะเวลำที่
กระทรวงมหำดไทยกำหนด ดังนี้
(๑) เตือนครั้งที่ ๑ เมือ่ ครบกำหนด ๓๐ วัน
(๒) เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับกำรเตือนครั้งที่ ๑
(๓) เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับกำรเตือนครั้งที่ ๒
๓.๖ กำรรำยงำน/สรุปผล
เมื่ อ กรุ ง เทพมหำนคร/หน่ ว ยงำนรัฐ วิ ส ำหกิ จในสั ง กั ดกระทรวงมหำดไทย/จั งหวั ด และ
หน่ วยงำนอื่น รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลมำยังกระทรวงมหำดไทย ศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหำดไทย (เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ) ด ำเนิน กำรสรุ ป วิ เ ครำะห์ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จ จริ ง เพื่อน ำเรีย นปลัดกระทรวงมหำดไทย หั ว หน้ำผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทยผ่ ำนผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงมหำดไทยที่รับผิดชอบทรำบและพิจำรณำสั่งกำร หรือยุติเรื่อง กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียน
ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย จะนำเรียนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเพื่อโปรดทรำบ ส่วนเรื่อง
ที่ยุติแล้วจะแจ้งให้หน่วยงำนที่ส่งเรื่องมำให้กระทรวงมหำดไทยและแจ้งผู้ร้องทรำบต่อไป
๓.๗ ระบบฐำนข้อมูลเรื่องรำวร้องทุกข์
บันทึกรำยละเอียดและผลกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในแต่ละเขตตรวจรำชกำร
ลงในระบบฐำนข้อมูล เรื่องรำวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
ตรวจสอบและติดตำมเรื่องรำวร้องทุกข์ของจังหวัด ศู นย์ดำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย และผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงมหำดไทย
แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. กำรรับและพิจำรณำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑.๑ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทำงไปรษณีย์
(๑) เจ้ ำ หน้ ำที่ ต้อ งอ่ำ นหนัง สื อร้ องเรี ย น/ร้อ งทุ ก ข์ และตรวจสอบข้ อ มูล รวมทั้ ง เอกสำร
ประกอบกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์
(๒) สรุปประเด็นกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยย่อเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชำ หำกเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยให้ระบุตัวบทกฎหมำยเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย
(๓) หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงำน หำกมีควำมเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
หรือกำรเอำใจใส่ของหน่วยงำนก็ควรใส่ควำมเห็นหรือข้อสังเกตนั้นๆ ด้วย
(๔) เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ก ล่ ำ วโทษ ควรแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งคุ้ มครอง
ควำมปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องและพยำนที่เกี่ยวข้อง ตำมมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ และประทับตรำ “ลับ”
ในเอกสำรทุกแผ่น

(๕) เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่ำวโทษ แจ้งเบำะแสกระทำควำมผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่ำจะ
เป็นอันตรำยต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อ ยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ำยสำเนำคำร้องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่หำก
เป็นกำรกล่ำวหำในเรื่องที่เป็ นภัยร้ำยแรงและน่ำจะเป็นอันตรำยแก่ผู้ร้องเป็นอย่ำงมำก ก็ไม่ควรส่งสำเนำ
คำร้ องให้ห น่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อคำร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่ งให้หน่วยงำนที่เ กี่ยวข้องและ
ประทับตรำ “ลับ” ในเอกสำรทุกแผ่น
(๖) เมื่ออ่ำนคำร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่ำ เรื่องน่ำเชื่อถือเพียงใด หำกผู้ร้องแจ้งหมำยเลข
โทรศัพท์มำด้วย ควรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่ำผู้ร้องได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์จริง เพรำะ
บำงครั้ งอำจมีกำรแอบอ้ ำงชื่อผู้ อื่นเป็ นผู้ ร้ อง วิธี กำรสอบถำมไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นกำรร้ องเรี ยนก่อน
ควรถำมว่ำท่ำนได้ส่งเรื่องร้องเรียนมำจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหำกผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจ้งว่ำ โทรศัพท์มำเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วรีบจบกำรสนทนำ
๑.๒ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทำงโทรศัพท์
(๑) สอบถำมชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
(๒) สอบถำมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และปัญหำที่เกิดขึ้น
(๓) ถ้ำเป็ นเรื่ องร้องเรี ยนที่กล่ ำวหำผู้ อื่นจะต้องสอบถำมผู้ร้องให้ได้รำยละเอียดที่ชัดเจน
หำกผู้ร้องมีข้อมูลที่เป็นเอกสำรก็ขอให้ผู้ร้องส่งเอกสำรมำเพิ่มเติมทำงไปรษณีย์ก็ได้
(๔) พิ จ ำรณำเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ สำมำรถด ำเนิ น กำรได้ ห รื อ ไม่ ถ้ ำ ด ำเนิ น กำรได้
โดยประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงโทรศัพท์ก็ให้ติดต่อประสำนงำนในทันที หำกได้รับคำตอบจำกหน่วยงำน
และสำมำรถแจ้งผู้ร้องทันที
(๕) ถ้ำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่สำมำรถประสำนหน่วยงำนทำงโทรศัพท์ได้ทันที ให้กรอก
รำยละเอียดเรื่องร้องเรียนลงในระบบสำรสนเทศ และสำมำรถส่งเรื่องร้องเรียนไปให้หน่วยงำนทำงโทรสำร
หรือ E-mail ก็ได้
(๖) ถ้ำผู้ร้องเรียนพูดด้วยอำรมณ์รุนแรง ควรรับฟังให้จบก่อนแล้วจึงชี้แจงว่ำได้ประสำนงำน
อย่ำงสุดควำมสำมำรถแล้วบอกเหตุผลว่ำ ทำไมเรื่องร้องเรียนจึงไม่ได้รับกำรดำเนินกำรตำมที่ผู้ร้องต้องกำรหรือ
อำจเพิ่มเติมว่ำ ผู้ร้องมีควำมเดือดร้อนด้ำนอื่นที่ประสงค์จะขอควำมช่วยเหลืออีกหรือไม่
๑.๓ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทำงเว็บไซต์
(๑) ผู้ร้องแจ้งชื่อและที่อยู่ไม่ชัดเจน โดยร้องเรียนกล่ำวหำผู้อื่นโดยปรำศจำกรำยละเอียดและ
หลั กฐำนอ้ำงอิงหรื อเป็ น บั ตรสนเท่ห์ ตำมมติคณะรัฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ งดดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ดังกล่ำว
(๒) ผู้ร้องแจ้งชื่อและที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ตำมมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑
แต่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น ขอถนน แจ้งเบำะแสกำรค้ำยำเสพติด
หรือแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ก็ให้พิจำรณำส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่ำวให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบไว้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ

(๓) ผู้ร้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน แต่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นกำร
กล่ำวหำผู้อื่น โดยปรำศจำกรำยละเอียดไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ก็ให้โทรศัพท์ติดต่อผู้ร้องเพื่อขอข้อมูลผู้ร้อง
หรือให้ผู้ร้องยืนยันเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ก่อนที่จะพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
(๔) ผู้ร้ องร้องเรีย น/ร้องทุกข์ ในเรื่องขอควำมเป็นธรรม ขอควำมช่ว ยเหลือเมื่อพิจำรณำ
คำร้องแล้วเห็นว่ำ สำมำรถดำเนินกำรได้ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำขอทรำบข้อเท็จจริงต่อไป
(๕) เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ใด เป็นประเด็นที่ปรำกฏข้อเท็จจริงในหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่ำงๆ
ก็สำมำรถนำมำตอบผู้ร้องได้โดยตรง โดยไม่ต้องส่งหน่วยงำนพิจำรณำดำเนินกำรอีกครั้ง
๑.๔ คำแนะนำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แต่ละกรณี
(๑) กรณีผู้ร้องระบุประเด็นปัญหำเพียงประเด็นเดียว แต่จำกกำรวิเครำะห์สำมำรถช่วยเหลือ
ผู้ร้องในด้ำนอื่นๆ ให้แจ้งผู้ร้องทรำบและส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ
(๒) กรณีบัตรสนเท่ห์ตำมมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ แจ้งเบำะแสกำรกระทำควำมผิด
แต่ มี ร ำยละเอี ย ดชั ด เจน น่ ำ เชื่ อ ถื อ สำมำรถตรวจสอบได้ แ ละเป็ น ปั ญ หำส่ ว นรวม ในกรณี นี้ ค วรส่ ง เรื่ อ ง
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ
(๓) เรื่องสำคัญมำก ควรกำหนดชั้นควำมลับโดยให้หน่วยงำนพิจำรณำตรวจสอบในทำงลับ
(๔) กรณีไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำที่ผู้ร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในประเด็นนั้นได้ ควรโทรศัพท์แจ้ง
ผู้ร้องและสอบถำมควำมต้องกำรว่ำจะให้ช่วยเหลือในประเด็นอื่นอีกหรือไม่ หำกผู้ร้องต้องกำรให้ช่วยเหลือ
เพิ่มเติมในประเด็นอื่นก็ให้ทำคำร้องเป็นหนังสือมำอีกครั้งหนึ่ง
(๕) เรื่ องร้ องเรี ย น/ร้ องทุกข์ที่ไม่อำจดำเนินกำรช่ว ยเหลื อได้ ก็ควรชี้แจงทำควำมเข้ำใจ
โดยไม่ให้ ควำมหวังแต่ไม่ทำลำยกำลังใจ โดยบอกว่ำได้พยำยำมอย่ำงเต็มที่แล้ ว แต่ไม่ส ำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของผู้ร้องได้และถำมว่ำ ผู้ร้องประสงค์จะขอควำมช่วยเหลือด้ำนอื่นหรือไม่ หำกเรื่องนั้นอยู่
ในวิสัยที่จะดำเนินกำรได้
(๖) กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องเหนือธรรมชำติ ก็ให้พยำยำมชวนคุยปกติแล้วเสนอทำงเลือก
อื่นๆ
๒. เทคนิคกำรรับและเจรจำกับผู้ร้องรำยบุคคลและแบบกลุ่ม
๒.๑ ผู้ร้องรำยบุคคล แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้
(๑) ผู้ร้องมีลักษณะนักวิชำกำร เป็นบุคคลชอบแสดงควำมคิดเห็น มีเหตุมีผล กล้ำแสดงออก
และต้องกำรแนวร่วม เจ้ำหน้ำที่ที่รบั ผู้ร้องประเภทนี้จะต้องยินดีและตั้งใจที่จะรับข้อคิดเห็น ซึ่งอำจต้องใช้เวลำ
ในกำรรั บ ฟั งและที่พ บบ่ อ ยผู้ ร้ อ งจะให้ แ สดงควำมคิด เห็ นร่ ว ม ซึ่ง เจ้ ำหน้ำ ที่จ ะต้ องไม่แ สดงควำมคิ ดเห็ น
ไปในทำงเข้ำข้ำง แต่ใช้เป็ น ลักษณะชมเชยยกย่องว่ำเรื่องดังกล่ำวเป็นสิ่งที่เรำไม่เ คยได้รับรู้เลย เป็นสิ่ งที่
มีเหตุผลและจะส่งไปให้หน่วยงำนพิจำรณำต่อไป
(๒) ผู้ ร้องที่มีลักษณะชำวบ้ำน เป็นบุคคลที่เข้ำใจง่ำยและปัญหำส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหำ
หนี้สิ น ที่ดิน อิทธิพล ผู้ ร้องจะเข้ำมำแจ้งพูดคุยกับเจ้ำหน้ำที่ พร้อมทั้งจะมีอำกำรเกรงกลั วกับผู้ที อิทธิพล

ในพื้นที่ ซึ่งบำงครั้งจะต้องมีกำรประสำนไปยังหน่วยงำนเบื้องต้นโดยใช้โทรศัพท์ สอบถำมถึงรำยละเอียดและ
สุดท้ำยก็ให้ทำเป็นหนังสือ แต่ถ้ำหำกผู้ร้องเรียนเขียนหนังสือไม่ได้เจ้ำหน้ำที่จะเป็นผู้เขียนให้ แต่ที่สำคัญต้อง
อธิบำยให้ผู้ร้องทรำบถึงควำมสำมำรถและอำนำจที่ถูกกำหนดไว้ว่ำทำได้มำกน้อยแค่ไหน อย่ำงน้อยเจ้ำหน้ำที่
อำจจะช่วยเขำไม่ได้เลยแต่ก็ได้ดำเนินกำรไปบ้ำง ซึ่งดีกว่ำเขำมำพบเจ้ำหน้ำที่แล้วเพียงแต่ทำหนังสือแล้วให้
กลับบ้ำน ซึ่งต้องคำนึงถึงจิตใจของรำษฎร เพรำะบำงรำยเดินทำงมำเป็นร้อยกิโลเมตรเพื่อมำร้องเรียน/ร้ อง
ทุกข์
(๓) ผู้ ร้ องที่มี ลั กษณะอำรมณ์ ร้อน เป็นบุค คลที่เก็บกดมำจำกที่อื่นหรือมำจำกที่มีปัญหำ
เกิ ด ขึ้ น และหำที่ ร ะบำยอำรมณ์ ลั ก ษณะนี้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ต้ อ งพยำยำมที่ จ ะเตื อ นตั ว เองว่ ำ ตนเองมี อ ำชี พ
เป็นข้ำรำชกำร ต้องมีสมำธิ มีสติ ในบำงลักษณะของผู้ร้องหำกมีอำรมณ์ โดยพูดไม่เข้ำใจ ต้องใช้ควำมนุ่มนวล
พยำยำมอดทนและตีสนิทให้ได้ แม้กระทั่งบำงครั้งผู้ร้องก็ทรำบดีว่ำเจ้ำหน้ำที่ต้องกำรให้เขำสงบสติอำรมณ์
เจ้ำหน้ำที่ก็ต้องยอมรับว่ำมีควำมต้องกำรให้เขำสงบสติอำรมณ์จริงๆ แต่ต้องเจรจำ แต่ถ้ำหำกผู้ร้องไม่เข้ำใจ
จริงๆ จะต้องบอกให้ทรำบว่ำจะเชิญเจ้ำหน้ำที่ตำรวจนำตัวออกไป หำกไม่มีเจตนำที่จะคุยคงต้องสอบถำมว่ำ
ผู้ร้องไม่ยินดีจะร้องทุกข์ก็คงต้องดำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์ของผู้ร้องเป็นหลัก
(๔) ผู้ ร้ อ งที่ มี ลั ก ษณะนุ่ ม นวล เป็ น บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะไม่ ย อมเข้ ำ ใจ หั ว ดื้ อ ลั ก ษณะนี้
เป็นลักษณะที่สร้ำงปัญหำให้กับเจ้ำหน้ำที่มำกเพรำะตอนแรกเข้ำมำจะมีอำรมณ์สงบ ไม่มีปฏิกิริยำแต่เมื่อเข้ำ
มำพบก็จะแสดงเจตนำและควำมต้องกำรของตัวเองในกำรถูกรังแกและจะไม่ยอมที่จะถูกรังแกโดยเด็ดขำด
(๕) ผู้ ร้ องที่มีลั ก ษณะจิ ตไม่ป กติ เป็นบุค คลที่มี ลั กษณะ เมื่ อผู้ ร้อ งเดิน ทำงมำร้องเรี ย นที่
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย ต้องทำควำมเข้ำใจว่ำผู้ร้องมีควำมต้องกำรอะไร ซึ่งคงจะต้องคล้อยตำม
ไปก่อนพยำยำมให้ผู้ร้องมีกำรอำกำรผ่อนคลำยอำรมณ์ให้ดีขึ้น บำงครั้งไม่จำเป็นต้องทำคำร้องเป็นหนังสือ
แต่อำจจะต้องประสำนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทำภำระกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ทันที
(๖) ผู้ร้องที่มีลักษณะป่วยเป็นโรคติดต่อ เป็นบุคคลที่เจ้ำหน้ำที่จะแสดงควำมรังเกียจหรือ
ไม่พอใจไม่ได้ ต้องคำนึงเสมอว่ำเป็นหน้ำที่และอำชีพของข้ำรำชกำรทุกคน บำงครั้งผู้ร้องอำจแสดงควำมคุ้นเคย
หรือต้องกำรควำมสนใจ อำจจะมี สัมผัสเนื้อตัวก็ให้คำนึงถึงหน้ำที่ แต่อย่ำงไรก็ตำมก็ต้องคำนึงถึงประเภทของ
โรคด้วย
๒.๒ ผู้ร้องแบบกลุ่ม
มีลักษณะผู้ร้องตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ คือต้องกำรพบผู้บังคับบัญชำ
ระดับสูง เช่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงมหำดไทย ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ต้องอธิบำยให้ทรำบว่ำ
มีหน่วยงำนที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยตรง ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
กระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงมหำดไทย ดังนั้นจึงให้ยื่นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไว้กับเจ้ำหน้ำที่ได้เลย
แต่หำกกลุ่มได้รับกำรประสำนกับทำงเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงไว้ก่อนก็คงต้องรีบประสำนเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ
ทรำบและรับคำสั่งที่จะดำเนินกำรต่อไป

๓. กำรพิจำรณำกำหนดชั้นควำมลับและคุ้มครองผู้ร้อง
๓.๑ พิจ ำรณำว่ำเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้องทุกข์ดังกล่ ำวจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรั กษำ
ควำมลั บ ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ หรื อ ไม่ โดยพิ จำรณำว่ ำหำกส่ ง เรื่อ งให้ ห น่ว ยงำนพิ จำรณำแล้ ว
ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องได้จะได้รับควำมเดือดร้อนหรือไม่ เช่น เรื่องที่มีลักษณะกล่ำวหำข้ำรำชกำร แจ้งเบำะแส
ผู้มีอิทธิพล หำกไม่ปกปิดชื่อและที่อยู่ก็จะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมคุ้มครอง
๓.๒ กรณี มีก ำรระบุ ชื่อ ผู้ ร้ องจะต้ องคุ้ มครองทั้ ง ฝ่ ำ ยผู้ ร้อ งและผู้ ถู กร้ อง เนื่ องจำกข้ อ เท็ จจริ ง
ยังไม่ปรำกฏซึ่งอำจมีกำรกลั่นแกล้งกันได้
๓.๓ กรณีผู้ร้องระบุในคำร้องให้ปกปิดชื่อหรือไม่ประสงค์ให้นำลำยมือชื่อผู้ร้องไปเปิดเผย จะต้อง
คุ้มครองผู้ร้องเพรำะหน่วยงำนผู้ถูกร้องอำจทรำบได้และทำให้ผู้ร้องจะได้รับควำมเดือดร้อน
๓.๔ หำกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงหรือกระทบสิทธิของผู้ร้องโดยตรง ซึ่งผู้ร้องไม่ประสงค์
ให้เปิดเผยเรื่อง แต่กำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ร้องให้หน่วยงำน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มิ ฉ ะนั้ น ไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ ก็ ต้ อ งขออนุ ญ ำตจำกผู้ ร้ อ งก่ อ นและแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงำนให้
ควำมคุ้มครองผู้ร้อง
๔. หลักกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชำเพื่อคัดแยกและมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
๔.๑ เมื่อได้รับเรื่องจะต้องอ่ำนและวิเครำะห์ว่ำ มีประเด็นอะไรบ้ำง มีบุคคลและมีหน่วยงำนใด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ก ำรก ำหนดเวลำชั้ น ควำมเร็ ว (ด่ ว น ด่ ว นมำก ด่ ว นที่ สุ ด ) มี ค วำมส ำคั ญ หรื อ ชั้ น ควำมลั บ
(ลับ ลับมำก ลับที่สุด) หรือไม่ เพื่อนำไปสู่กำรพิจำรณำ
๔.๒ พิจ ำรณำเรื่ องร้ องเรี ย น/ร้องทุกข์ ว่ำเป็น เรื่องประเภทใด และควรมอบหมำยบุ คคลและ
เจ้ำหน้ำที่คนใดดำเนินกำร โดยพิจำรณำจำก
๔.๒.๑ เรื่องไม่ซับซ้อน เช่น เรื่องเกี่ยวกับสำธำรณูปโภค เช่น ขอไฟฟ้ำ
๔.๒.๒ เรื่องที่ซับซ้อนต้องใช้กำรวิเครำะห์และมีขั้นตอนที่ยุ่งยำก
(๑) กำรของบประมำณ ขอควำมช่วยเหลื อด้ำนต่ำงๆ เช่น ที่ดินทำกิน ที่อยู่อำศัย
กำรขอสัญชำติ
(๒) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชน กรณีต้องดำเนินงำนแล้ว
มีผลกระทบต่อบุคคล/ประชำชน ให้ได้รับควำมเดือดร้อนถึงขั้นต้องร้องเรียนขอควำมเป็นธรรม
(๓) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พฤติกรรมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ประพฤติตนไม่เหมำะสม
(๔) ปัญหำหนี้นอกระบบ
๔.๒.๓ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย เป็นเรื่องที่ต้องใช้กำรวิเครำะห์แต่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกฎหมำย ได้แก่ กำรได้รับควำมเดือดร้อน
(๑) กำรทำนิติกรรม/สัญญำ/ข้อตกลง
(๒) กำรกู้ยืม/ถูกหลอกลวง/ข่มเหงรังแก

๔.๒.๔ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมำยต้องใช้เวลำในกำรดำเนินมำกและต้องลงตรวจสอบ
พื้นที่หำข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่ประกอบกำรพิจำรณำ มีลักษณะเดียวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมำย
แต่มีขั้นตอนวิธีและใช้เวลำในกำรดำเนินกำรมำกกว่ำ ต้องใช้หลักฐำนในกำรพิจำรณำ ได้แก่
(๑) ข้อพิพำทต่ำงๆ
(๒) กำรขอคำปรึกษำเกี่ยวกับข้อกฎหมำย
(๓) กำรขอกรรมสิทธิ์/ลิขสิทธิ์
กำรพิจ ำรณำเรื่ องว่ำเป็ นเรื่องใด มองในภำพรวมถึงชั้นควำมเร็ว ควำมลั บและสำระแล้ ว
จะต้ อ งพิ จ ำรณำถึ ง ตั ว เจ้ ำ หน้ ำ ที่ จ ะมอบให้ ด ำเนิ น กำรด้ ว ย โดยเฉพำะเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ควำมละเอียดอ่อนในส่วนลึกในใจของผู้ร้อง
๕. เทคนิคกำรประสำนงำนกับผู้ร้อง
คู่มือกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ (๒๕๕๒: ๑๕) กล่ำวถึงเทคนิคกำรประสำนงำน
กับผู้ร้องไว้ ดังนี้
๕.๑ คุณสมบัติของผู้เจรจำ
๕.๑.๑ ควรเป็ น ผู้ ที่มีควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ เช่น กฎหมำยทั่ว ไป นโยบำยของรัฐบำล และ
ได้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรอยู่เสมอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
กำรดำเนินงำนร้องเรียน เช่น โครงกำรต่ำงๆ ของรัฐบำลที่มีวัตถุประสงค์ในกำรช่วยเหลือประชำชน
๕.๑.๒ มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้ มแย้มแจ่มใส สร้ำงควำมเป็นกันเอง และแสดงออกให้ผู้ร้องเห็น
ว่ำเจ้ำหน้ำที่เป็นพวกเดียวกันกับผู้ร้อง
๕.๑.๓ มี ค วำมจริ ง ใจในกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ว ยหั ว ใจ สร้ ำ งควำมรู้ สึ ก ว่ ำ ผู้ ร้ อ งเป็ น ญำติ มิ ต ร
ของเจ้ำหน้ำที่เอง
๕.๑.๔ มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้ร้อง เห็นว่ำปัญหำของผู้ ร้องเป็นเสมือนปัญหำของตนเองและ
คิดว่ำหำกเจ้ำหน้ำที่ต้องประสบปัญหำเช่นเดียวกับผู้ร้อง เจ้ำหน้ำที่ก็ต้องขอควำมช่วยเหลือเหมือนกับผู้ร้อง
๕.๑.๕ สำนึกและตระหนักถึงหน้ำที่ว่ำ เรำปฏิบัติงำนในกำรช่วยเหลือแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้ร้อง
จึงต้องมีควำมอดทน อดกลั้น ระมัดระวังในกำรเจรจำกับผู้ร้อง ประกอบกับเจ้ำหน้ำที่ที่เป็นที่พึ่งเป็นควำมหวัง
ของผู้ร้อง และสมัครใจมำทำหน้ำที่นี้เอง ไม่มีผู้ใดบังคับเจ้ำหน้ำที่
๕.๑.๖ ควรมีเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถพูดภำษำท้องถิ่นได้ทุกภูมิภำค เช่น ภำษำอีสำน เหนือ ใต้
เพื่อควำมสะดวกในกำรสื่อสำรกับผู้ร้องและทำให้ผู้ร้องรู้สึกอบอุ่น เนื่องจำกได้พบปะพูดคุยกับคนบ้ำนเดียวกัน
ไม่รู้สึกอ้ำงว้ำงหรือหวำดระแวง และควรมีผู้ที่สำมำรถสื่อสำรภำษำสำกลไว้เจรจำกับผู้ร้องที่เป็นชำวต่ำงชำติ
๕.๒ เทคนิคในกำรเจรจำ
๕.๒.๑ กรณีผู้ร้องทั่วไป
(๑) กรณีเป็ น ผู้ ร้ องรำยเดิม ก่อนกำรเจรจำให้ ศึก ษำข้ อมูล ลั กษณะนิ สั ยของผู้ ร้อ ง
เพื่อใช้วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรเจรจำกับผู้ร้อง เช่น ผู้ร้องมีอำรมณ์รุนแรงก็พยำยำมชวนพูดคุยเรื่องอื่นๆ ก่อน
จนกระทั่งผู้ร้องรู้สึกผ่อนคลำยหรืออำรมณ์ดีขึ้น จึงเจรจำประเด็นข้อร้องเรียน รวมทั้งศึกษำเรื่องร้ องเรียน/ร้องทุกข์

ของผู้ ร้ องก่อนว่ำ อยู่ ร ะหว่ำงขั้น ตอนใด หำกยังไม่มีข้อยุติให้ ป ระสำนหน่ว ยงำนที่เ กี่ยวข้องทำงโทรศัพ ท์
ในเบื้องต้นเพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำ และนำผลไปแจ้งผู้ร้องเพื่อบรรเทำสถำนกำรณ์ ควำมตึงเครียด และเป็น
กำรแสดงให้ผู้ร้องเห็นว่ำเรำมีควำมเอำใจใส่ในเรื่องของผู้ร้องเป็นอย่ำงดี
(๒) จัดเจ้ำหน้ำที่ที่เหมำะสมในกำรเจรจำกับผู้ร้อง เช่น หำกผู้ร้องพูดภำษำท้องถิ่นใด
ก็ควรจัดเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถพูดภำษำถิ่นนั้นเป็นผู้ร่วมเจรจำเพื่อควำมสะดวกในกำรสื่อสำร และเพื่อสร้ำง
ควำมอบอุ่นเป็นกันเอง หำกผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ก้ำวร้ำว หรือไม่ยอมรับฟังเหตุผล ควรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่
ที่มีประสบกำรณ์ในกำรเจรจำกับผู้ร้องและมีควำมใจเย็นเข้ำร่วมเจรจำกับผู้ร้อง
(๓) สอบถำมและวิเครำะห์ ว่ำ ผู้ ร้องต้องกำรขอควำมช่วยเหลื อเรื่องใด อยู่ในวิสั ย
ที่จะดำเนินกำรให้ได้หรือไม่ หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ได้ควรพยำยำมหำทำงช่วยเหลือผู้ร้องอย่ำงเต็มที่แล้ว
และสอบถำมเพิ่มเติมว่ำต้องกำรให้หน่วยงำนช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ หรือไม่
(๔) ไม่ควรให้ควำมหวังกับผู้ร้องในเรื่องที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ได้หรืออยู่นอกเหนือ
อำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน แต่ควรพูดให้กำลังใจและแนะนำว่ำยังมีทำงออกหรือ ทำงแก้ไขปัญหำอยู่ ขอให้
ผู้ร้องอย่ำท้อแท้หรือสิ้นหวัง
๕.๒.๒ กรณีผู้ร้องที่มีปัญหำ เช่น นิสัยก้ำวร้ำว อำรมณ์รุนแรง ไม่รับฟังคำชี้แจง สภำพจิต
ไม่ปกติ ควรดำเนินกำรดังนี้
(๑) เจ้ำหน้ำที่ผู้เจรจำกับผู้ร้องต้องมีควำมอดทน อดกลั้น รับฟัง ใจเย็นและควรขอให้
เพื่อนร่วมงำนเข้ำมำร่วมเจรจำด้วยเพื่อช่วยกันเกลี้ยกล่อมผู้ร้อง
(๒) สังเกตบุคลิกลักษณะของผู้ร้อง เพื่อคัดเลือกระดับของผู้เจรจำกับจัดหำผู้เจรจำ
ที่ เ หมำะสม เช่ น ผู้ ร้ อ งมี อ ำรมณ์ รุ น แรง ก้ ำ วร้ ำ ว หรื อ ไม่ ย อมรั บ ฟั ง เหตุ ผ ล ควรมอบหมำยเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ที่มีประสบกำรณ์ในกำรเจรจำกับผู้ร้องและใจเย็นเข้ำร่วมเจรจำกับผู้ร้อง
(๓) ปล่อยผู้ร้องได้ระบำยอำรมณ์ เมื่อระบำยแล้วยังไม่ลดควำมตึงเครียด บำงกรณีอำจ
ต้องประวิงเวลำ เช่น กำรนำเครื่องดื่ม น้ำชำ กำแฟ มำให้ผู้ร้องดื่มเพื่อให้ผู้ร้องได้ผ่อนคลำยลง หรืออำจชวน
พูดคุยเรื่องอื่นๆ เพื่อเบี่ยงเบนควำมสนใจและเพื่อประมวลข้อมูลในส่วนของผู้ร้องกับเพื่อให้มีควำมเป็นกันเอง
มำกขึ้น
(๔) พยำยำมเข้ำถึงจิตใจของผู้ร้องว่ำ กำลังได้รับควำมเดือดร้อ นจึงมีควำมเครียดและ
ควรพูดคุยอย่ำงเป็นกันเอง อย่ำให้มีช่องว่ำงระหว่ำงผู้ร้องกับเจ้ำหน้ำที่
(๕) ช่ว ยกั น เจรจำเป็นทีม เพื่อ ร่ว มกั นชี้แ จง เกลี้ ยกล่ อม โน้ม น้ำวผู้ ร้อง เนื่อ งจำก
บำงครั้งหำกมีเจ้ำหน้ำที่เพียงคนเดียวอำจไม่สำมำรถเกลี้ยกล่อมผู้ร้องได้
(๖) กรณี ผู้ ร้ อ งสภำพจิต ใจไม่ปกติห รื ออำรมณ์แ ปรปรวนรุนแรง อำจโทรศั พท์คุ ย
กับ ครอบครั ว ของผู้ ร้ องเพื่ อสอบถำมข้ อมู ล ของผู้ ร้อ ง หรื อค ำขอปรึ กษำ หรื อเพื่อ ให้ ค รอบครัว ของผู้ ร้อ ง
ช่วยเจรจำกับผู้ร้องโดยตรง
(๗) หำกไม่สำมำรถช่วยเหลือแก้ไขตำมควำมประสงค์ของผู้ร้องได้ ไม่ควรแนะนำให้
ผู้ร้องเปลี่ยนไปร้องเรียนในประเด็นอื่น ซึ่งก็มีแนวโน้มที่ไม่สำมำรถจะช่วยเหลือได้เช่นกัน เพรำะจะเป็นกำร

สร้ำงควำมหวังให้กับผู้ร้อง ซึ่งหำกไม่สำมำรถช่วยเหลือได้อีกจะยิ่งให้เกิดควำมตึงเครียดมำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิด
กำรเจรจำกับผู้ร้องโดยตรง
(๘) เชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำเจรจำกับผู้ร้องโดยตรง เพื่อเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำ
และให้ผู้ร้องได้เจรจำกับผู้รับผิดชอบโดยตรง และเป็นกำรแสดงให้ผู้ร้องเห็นว่ำเรำมีควำมตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหำ
ให้กับผู้ร้อง
(๙) กรณีผู้ร้องไม่ยอมกลับอำจปล่อยให้เหนื่อยล้ำไปเอง หรืออำจพิจำรณำแนวทำง
ช่วยเหลือด้ำนอื่นที่สำมำรถทำได้ เช่น ประสำนขอควำมช่วยเหลือด้ำนที่พักจำกมูลนิธิ ช่วยเหลือค่ำรถกลับบ้ำน
หำกมีควำมจำเป็นให้ตำรวจเชิญตัวออก (เป็นทำงเลือกสุดท้ำย)
(๑๐) กรณีผู้ร้องขู่ว่ำจะทำร้ำยตัวเองให้ยึดถือหลักกำร “กันไว้ดีกว่ำแก้” ด้วยกำรปลีกตัว
ออกมำ จำกนั้นประสำนผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ต่อไป
๖. แนวทำงกำรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติทันทีและรวดเร็ว
๖.๑ กำรประสำนทำงโทรศัพท์ กับเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกำรหำข้อมูล
ก่อนดำเนินกำรส่งเรื่องร้องเรีย น/ร้องทุกข์ เนื่องจำกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บำงเรื่องเมื่อได้รับข้อมูลจำก
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนแล้ว อำจยุติเรื่องได้ทันที
๖.๒ กำรประสำนกับหน่วยงำนเป็นหนังสือ เช่น กำรติดตำมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงำน
โดยอำจเป็นหนังสือประทับตรำหรือเป็นหนังสือลงนำม ทั้งนี้ อำจอ้ำงมติคณะรัฐมนตรีแนบไปพร้อมกับหนังสือ
เพื่อขอให้หน่วยงำนเร่วรัดผลกำรพิจำรณำและรำยงำนผลให้ทรำบภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยอำจติดตำม
เรื่องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์เป็น รำยเรื่องหรื อทำเป็นบัญชีก็ได้ส่วนกำรส่งเรื่ องร้องเรียนให้ หน่วยงำนอิสระนั้น
เรื่องจำกองค์กรอิสระต่ำงๆ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่ำงๆ โดยอิสระ ดังนั้น
ในกำรพิจำรณำส่งเรื่องมักเป็นกำรส่งเรื่องไปเพื่อให้หน่วยงำนรับทรำบเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ และ
แจ้งให้ผู้ร้องทรำบกำรดำเนินกำร ซึ่งหำกผู้ร้องติดตำมเรื่องก็ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องติดตำมเรื่องยังหน่วยงำนนั้นๆ
โดยตรงต่อไป
๖.๓ กำรประสำนหน่ ว ยงำนโดยกำรลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตำมเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ซึ่ ง ใน
กำรดำเนินกำรนั้นจะทำเป็นหนังสือเพื่อเชิญตัวแทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้องและผู้ร้อง/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เข้ำร่วมหำรือเพื่อแก้ไขปัญหำ โดยในหนังสือจะกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ (อำจขอให้หน่วยงำนในพื้นที่เป็น
ผู้จัดหำสถำนที่ที่เหมำะสม) พร้อมทั้งประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบอีกทำงหนึ่ง
๖.๔ ข้อแนะนำอื่นๆ
๖.๔.๑ ปัญหำในกำรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ เนื่องจำกประสำนงำนในครั้งแรกมักประสบ
ปัญหำ เช่น ไม่ทรำบว่ำจะประสำนกับ เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิ ดชอบท่ำนใด หำกปรำกฏว่ำหน่ว ยงำนที่เรำกำลั ง
ประสำนอยู่ นั้ น มีเจ้ำหน้ำที่ที่เรำรู้จั กหรือได้เคยประสำนงำนในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อื่นๆ ก็อำจขอรั บ
คำแนะนำและควำมช่วยเหลือ เพื่อติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยตรงต่อไป
๖.๔.๒ ในกำรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนครั้งแรก หำกเป็นหมำยเลขโทรศัพท์
กลำงและมักประสบปัญหำว่ำ มีกำรโอนสำยให้กับส่วนงำนภำยในหน่วยงำนนั้นๆ กว่ำจะติดต่อ กับเจ้ำหน้ำที่

ผู้รั บ ผิ ดชอบโดยตรงก็อำจทำให้ เสี ยเวลำมำก ดังนั้น ในกำรประสำนให้ เรำสอบถำมว่ำเรำสำมำรถติดต่อ
กับเจ้ำหน้ำที่ท่ำนใดเพื่อประสำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้น
๖.๔.๓ ในกรณีที่หน่วยงำนที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว แต่ไม่รำยงำนผลกำรพิจำรณำ
มำในระยะเวลำอั น สมควร อำจแก้ ไ ขปั ญ หำโดยวิ ธี ป ระสำนกั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ท ำงโทรศั พ ท์ ห รื อ ส่ ง หนั ง สื อ
ประทับตรำเร่งรัดขอทรำบผลและหำกหน่วยงำนยังไม่แจ้งผลกำรพิจำรณำอีก อำจทำบันทึกเสนอผู้บริหำร
เพื่อให้พิจำรณำสั่งกำร
๖.๔.๔ ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรตำมเรื่อง เช่น เรื่อ งที่ส่งให้จังหวัดพิจำรณำและปรำกฏว่ำ
จังหวัดส่งต่อไปยังอำเภอและอำเภอนั้นส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อไปยังตำบล/ท้องถิ่น ซึ่งกว่ำที่ตำบล/
ท้องถิ่นจะรำยงำนมำยังจังหวัดก็ใช้ระยะเวลำหลำยวัน อำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินกำรเพื่อติดตำม
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุก ข์ ในกรณีนี้ให้จังหวัดประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบว่ำดำเนินกำรอย่ำงไรเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๗. เทคนิคในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติ
๗.๑ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ต้องมีกำรติดตำม
๗.๑.๑ เรื่องที่อยู่ในควำมคำดหวังของผู้ร้องว่ำปัญหำจะได้รับกำรแก้ไข ซึ่งมักจะมีกำรติดตำม
เร่งรัดขอทรำบผลกำรพิจำรณำจำกเจ้ำหน้ำที่นับแต่วันยื่นคำร้องอย่ำงต่อเนื่อง
๗.๑.๒ เรื่องที่บังคับบัญชำให้ควำมสำคัญหรือมอบหมำยให้ดำเนินกำรเป็นกรณีเร่งด่วน
๗.๑.๓ เรื่องที่ต้องติดตำมภำยในระยะเวลำที่กำหนด (๓๐ วัน)
๗.๑.๔ เรื่องที่หน่วยงำนได้รำยงำนผลกำรพิจำรณำให้ทรำบแล้ว หำกแต่ยังมีข้อเคลือบแคลง
หรือเห็นว่ำยังมีกำรดำเนินกำรที่ไม่เหมำะสมหรือผู้ร้องยังโต้แย้งผลกำรพิจำรณำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๗.๒ วิธีกำร/ขั้นตอนกำรติดตำมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติ
๗.๒.๑ กำรติดตำมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทำงโทรศัพท์ควรดำเนินกำรในทุกกรณีที่มีกำร
ติดตำมขอทรำบผลจำกผู้ร้องหรือติดตำมภำยในระยะเวลำที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อขอทรำบควำมคืบหน้ำ ปัญหำ
หรืออุปสรรคในกำรดำเนินกำรเพื่อตอบชี้แจงผู้ร้องทรำบในเบื้องต้น หรือในบำงกรณี อำจสำมำรถยุติเรื่อง
ได้เลย
๗.๒.๒ กำรติดตำมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยทำเป็นหนังสือ กรณีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่รำยงำนผลกำรพิจำรณำให้ทรำบ ให้ดำเนินกำรโดยทำเป็นหนังสือประทับตรำ โดยแบ่งกำรดำเนินกำร
ติดตำมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออกเป็นระยะๆ ดังนี้
(๑) เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกำหนด ๓๐ วัน
(๒) เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับกำรเตือนครั้งที่ ๑
(๓) เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับกำรเตือนครั้งที่ ๒
๗.๒.๓ กำรติดตำมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยมีหนังสือเชิญประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหำรื อร่ ว มกัน ถึงปั ญหำและแนวทำงกำรแก้ไขเพื่อให้ ไ ด้ข้อยุติ เช่น กำรร้องเรียนเชิ งนโยบำย ปัญหำ
กลุ่มองค์กร หรือเรื่องที่เป็นข่ำวและอยู่ในควำมสนใจของประชำชน

๗.๒.๔ กำรติดตำมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยลงพื้นที่เพื่อทรำบปัญหำและเป็นกำรกระตุ้น
หน่วยงำนให้เร่งรัดกำรดำเนินกำรให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เนื่องจำกบำงครั้งเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อำจจะไม่ให้ควำมสนใจในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงจริงจัง เมื่อโทรศัพท์หรือมีหนังสือไปติดตำมเรื่องก็จะรำยงำน
ว่ำอยู่ระหว่ ำงกำรดำเนิ นกำร หรือบำงครั้งมีกำรรำยงำนที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เช่น หน่วยงำนรำยงำนว่ำ
ได้ประสำนงำนกับผู้ร้องเพื่อแก้ไขปัญหำแล้ว ปัญหำได้รับกำรแก้ไขแล้ว หรือผู้ร้องไม่ติดใจร้องเรียนอีกต่อไป
แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปไม่นำน ผู้ร้องมำติดตำมเรื่องพร้อมทั้งแจ้งว่ำ ไม่เคยได้รับกำรติดต่อจำกหน่วยงำนดังกล่ำว
หรือเคยได้รับกำรติดต่อแต่ปัญหำกำรร้องเรียนยังไม่ได้รับกำรแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ได้
๘. กำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูน ย์ ดำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย ส ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ สป. นำระบบ
ฐำนข้อมูลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อช่วยให้กำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในโปรแกรมบริห ำรเรื่องรำวร้องทุกข์ ประกอบด้ว ย
๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กำรบันทึกข้อมูลกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระทำโดยผู้ใช้ประเภทเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเขต
ตรวจรำชกำร ซึ่งจะบันทึกข้อมูลช่องทำงกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน/ร้องทุกข์
รำยละเอียดกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ ๒ กำรบันทึกควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรดำเนินกำร
กระทำโดยผู้ใช้ประเภทเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเขต
ตรวจรำชกำรหรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ำจั ง หวั ด ซึ่ ง จะท ำกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรดำเนินงำนตำมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในควำมรับผิดชอบของตน
ขั้นตอนที่ ๓ กำรตรวจสอบข้อมูลเรื่องรำวร้องทุกข์/ผลกำรดำเนินงำน
กระท ำโดยผู้ ใ ช้ ป ระเภทผู้ ต รวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย/ผู้ ใ ช้ ป ระเภทส่ ว น
รำชกำรภำยนอกสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ซึ่งจะทำกำรดู รำยละเอียดกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ ยกเว้น
รำยละเอียดของผู้ร้องทุกข์ รวมไปถึงดูรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรดำเนินงำนตำมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ใน
ควำมรับผิดชอบของตน

ภาคผนวก

แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
หน่วยงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน
คะแนนที่ได้รวม.........คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน
เต็ม

๑. กำรศึกษำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 6คะแนน
1.1 มีกำรสำรวจตำมหลักสถิติ เพื่อให้ทรำบควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละพื้นที่ให้บริกำร
ซึ่งควรครอบคลุมประเด็น ดังนี้
- ประเภทงำนบริกำร
- วันและเวลำเปิดให้บริกำร
- สถำนที่ให้บริกำร
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่สำคัญ
- กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
1.2 มีกำรวิเครำะห์ผลกำรสำรวจและนำไปใช้ในกำร
ออกแบบระบบกำรให้บริกำร
๒. งำนบริกำร
มีงำนบริกำร ณ ศูนย์ดำรงธรรมครอบคลุมประเภทงำน
ดังนี้
- รับเรื่องรำวร้องทุกข์ (ยกเว้นเรื่องร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐที่อยู่ในอำนำจผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)
- กำรจัดชุดปฏิบัติกำรเคลื่อนที่เร็ว
- รับเรื่องรำวควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของ
ประชำชน
- งำนคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
- งำนบริกำรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
- งำนบริกำรรับเรื่อง – ส่งต่อ
- งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำร/ให้คำปรึกษำ
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3 คะแนน
๓. เวลำเปิดให้บริกำร
วัน เวลำรำชกำร เพิ่มเวลำพักเที่ยง
8 คะแนน
๔. สถำนที่บริกำร
4.1 มีระบบกำรขนส่งสำธำรณะที่เข้ำถึงสถำนที่บริกำร
เพื่อให้สะดวกต่อกำรเดินทำง
4.2 มีป้ำย/สัญลักษณ์ บอกทิศทำงหรือตำแหน่งที่ตั้งของ
จุดให้บริกำรอย่ำงชัดเจน ไม่ติดตั้งในตำแหน่งที่ทำให้เกิด
ควำมสับสน
4.3 เข้ำถึงได้สะดวก และจัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ
4.4 กำรออกแบบสถำนที่คำนึงถึงผู้พิกำร สตรีมคี รรภ์
และผู้สูงอำยุ เช่น จุดให้บริกำรอยู่ชั้น ๑ (กรณีไม่มีลิฟท์) มีทำง
ลำดสำหรับรถเข็น มีพื้นที่ว่ำงใต้เคำน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิกำร
สำมำรถเข้ำได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวำง (ควำมสูง ๗๐-๗๕ ซม.
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๔๐ ซม.)* เป็นต้น

๕. กำรจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ
๕.1 มีกำรจัดสรรสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ สอดคล้องกับ
ผลสำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และควำมพร้อมของ
ทรัพยำกรที่มี เช่น น้ำดื่ม เก้ำอี้นั่งพักรอ
๕.2 กำรจัดให้มีห้องน้ำที่สะอำด และถูกสุขลักษณะ

6 คะแนน

๖. กำรออกแบบระบบงำน
๖.1 มีกำรจัดลำดับขั้นตอนกำรบริกำรที่ง่ำยต่อกำร
ให้บริกำรและรับบริกำร เพื่อให้ประชำชนไม่ต้องรอคอยรับ
บริกำรนำน
๖.2 มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ประสำนงำน/เจ้ำของงำน
เบอร์โทรติดต่อ และช่องทำงกำรติดต่อไว้อย่ำงชัดเจน
๖.3 มีกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนสำหรับเจ้ำหน้ำที่ ที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย โดยมีกำรระบุขั้นตอน
ระยะเวลำ และข้อมูลจำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนไว้ในคู่มือฯ
อย่ำงชัดเจน
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๖.4 กำรให้บริกำรไปในทิศทำงเดียวกัน เช่น กำรตอบ
คำถำม รูปแบบกำรบริกำรของแต่ละจุด เป็นต้น
๖.๕ มีระบบกำรให้บริกำรประชำชนแบบออนไลน์
3 คะแนน
๗. กำรจัดสรรบุคลำกร
มีกำรจัดตำรำงกำรทำงำนในช่วงพักทำนอำหำร หรือ
ช่วงเวลำที่มีผู้รับบริกำรเข้ำมำใช้บริกำรมำกเพื่อให้เหมำะสม
ในกำรให้บริกำรผู้รับบริกำรที่เพียงพอต่อจำนวนผู้รับบริกำรที่
เข้ำมำใช้บริกำรในแต่ละช่วงของจุดให้บริกำร
10
๘. บุคลำกรด้ำนกำรบริกำร
คะแนน
๘.1 มีกำรเพิ่มศักยภำพและทักษะในกำรปฏิบัติงำนที่
จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้ำหน้ำที่ เช่น จัดฝึกอบรม สัมมนำ
ระดมสมอง ศึกษำดูงำน เป็นต้น อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และมีจิต
บริกำร
๘.2 เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรอบรมกำรใช้ระบบ ซอฟท์แวร์และ
กำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องจนมีควำมเข้ำใจในด้ำนกำรใช้งำน
ระบบ
๘.3 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้บริกำรแทนกันได้ในงำน
บริกำรเบ็ดเสร็จจำนวนหนึ่ง
๘.4 เจ้ำหน้ำที่มีทักษะในกำรให้บริกำร ครอบคลุมเรื่อง
สำคัญ ดังนี้
- สำมำรถตอบคำถำมพื้นฐำนให้กับผู้รับบริกำรได้
- สำมำรถแก้ไข/รับมือกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตำม
มำตรฐำนกำรให้บริกำร
- กำรสื่อสำรและช่วยเหลือผู้รับบริกำรด้วยไมตรีจิต
๘.5 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถริเริ่มและพัฒนำกำรให้บริกำรที่
เกินควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร เช่น บริกำรอื่น ๆ เพิ่มเติม
ในเชิงรุก เป็นต้น
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๙. ระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจ
๙.1 มีจุดประเมินผลควำมพึงพอใจ ณ จุดให้บริกำรใน
รูปแบบที่ง่ำยและสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร
๙.2 มีกำรนำผลสำรวจมำปรับปรุงงำนบริกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง
๙.3 เกิดผลลัพธ์ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐
๑๐. คุณภำพกำรให้บริกำรและกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
1๐.1 วิธีกำรปฏิบัติงำนที่รวดเร็ว ถูกต้องตำมที่กฎหมำย
กำหนด (เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่
กำหนดไว้ในคู่มือกำรปฏิบัติงำน)
1๐.2 มีกลไกกำรรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริกำร รวมทั้งระบบกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำที่
ชัดเจน
1๐.3 กรณีเกิดข้อร้องเรียนในกำรให้บริกำร ข้อร้องเรียน
ในประเด็นเดิมจะต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก
๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร
มีกำรพัฒนำเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร กำรให้คำปรึกษำ
รวมทั้งช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน ผ่ำนทำงโทรศัพท์ หรือ
ศูนย์ Hotline หรือช่องทำงอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร
๑๒. ระบบกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
1๒.1 มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรของ
ศูนย์ดำรงธรรมที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อเรื่องที่ติดตำม
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำดำเนินกำร ผลดำเนินกำร และ
ข้อเสนอกำรปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
1๒.2 มีกลไกกำรรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริกำร รวมทั้งระบบกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำที่
ชัดเจน
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6 คะแนน
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ทั้งนี้ อำจมีกำรจัดชุดเฉพำะกิจลงไปในพื้นที่ปัญหำ
(ขึ้นกับลักษณะปัญหำที่เกิดขึ้น)
๑๓. กำรแก้ไขปัญหำที่ท้ำทำย
มีกำรค้นหำปัญหำ/อุปสรรคของกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้น
และคำดว่ำจะเกิดขึ้น และนำไปแก้ไขปรับปรุงให้กำรบริกำรดี
ยิ่งขึ้น
๑๔. กำรทบทวนปรับปรุงกำรดำเนินงำน
มีกำรนำผลจำกกำรติดตำมงำนมำดำเนินกำรปรับปรุง
งำนจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถมีระบบรับส่ง
เรื่อง และกำรให้บริกำรได้ถูกต้อง รวดเร็ว สำมำรถลดต้นทุน
ลดกำรสูญเสีย และเกิดคุณค่ำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร
๑๕. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
1๕.1 กำรจัดอบรมทักษะกำรให้บริกำรที่ทันสมัยอย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร กำรสร้ำง
ภำพลักษณ์กำรให้บริกำร กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรให้บริกำร
กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น และมีกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติงำนใหม่ เพื่อ
ป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้น
1๕.2 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำน และกำรปรับปรุงงำน รวมถึงกำรร่วมกันทบทวน
ระบบงำนเพื่อออกแบบงำนใหม่/สร้ำงนวัตกรรมในกำรให้บริกำร
๑๖. บุคลำกรด้ำนเทคนิค
1๖.1 เจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคนิคได้รับกำรอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับกำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำร และโปรแกรม
ประยุกต์ กำรซ่อมบำรุงฮำร์ดแวร์พื้นฐำน
1๖.2 เจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคนิคมีควำมสำมำรถ ดังนี้
- ตอบคำถำมและแก้ปัญหำพื้นฐำนเกี่ยวกับระบบ
- อธิบำยลักษณะปัญหำระบบเครือข่ำยต่อเชื่อมเมื่อ
ประสำนงำนกับบริษัทผู้ให้บริกำร
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3 คะแนน
๑๗. กำรบูรณำกำรวำงแผนระบบ
กำรบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับทรัพยำกรที่มีจำกัด โดยมีกำรเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนและควำมผิดพลำดใน
กำรกรอกข้อมูล รวมทั้ง กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงคุ้มค่ำ
2 คะแนน
๑๘. กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร online
มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร ซึ่งอำจรวมถึงระบบกำร
ร้องเรียน ผ่ำนช่องทำงที่เป็นระบบ online และมีกำรกำหนด
มำตรฐำนกำรให้บริกำรในแต่ละช่องทำงที่ได้เปิดให้บริกำรไว้
อย่ำงชัดเจนและเหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร เช่น
- กำรติดต่อผ่ำน Facebook มีกำรตอบกลับภำยใน 1
ชั่วโมง เป็นต้น
100
รวมคะแนน
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เอกสารอ้างอิง
สำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ สป. ๒๕๕๘. คู่มือกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน

คณะผู้จัดทา
นำงวันเพ็ญ

มังศรี

นำยปริทัศน์ วรรณสิทธิ์
นำงสำยพิณ ปรำงค์ทอง
นำยคมว์วิศน์ อินธิแสง
นำงสำวิตรี
ซุนด์วิค
นำงสำวภัทรนิษฐ์ เหมทำนนท์
นำงปทุมวรรณ สินล้น
นำงสำวประกำยแก้ว ใจเดียว
นำยวงศกร
วุฒิคุณำภรณ์

หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้ำสำนักงำนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิทยำศำสตร์ชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นิติกรปฏิบัติกำร

