คู่มอ
ื การปฏิบตั งิ าน

การจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คำนำ
กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ตามวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาองค์การมาโดยลาดับ ทั้งนี้เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ ับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ ร่วมรับผิดชอบตัวชี้วัด
ด้านการพัฒ นาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ในส่วนของกระบวนการหลัก “กำรรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอควำมช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี”
จึ งได้ ป รับ ปรุง การด าเนิ น งานเป็ น คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานการจั ด การเรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย น ร้ อ งขอ
ความช่ ว ยเหลื อ ต่ อ รั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาองค์ ก าร ของส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ขึน้

กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สิงหาคม 2559

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ (Objectives)

1
2

2. ขอบเขต (Scope)
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3. คาจากัดความ (Definition)

2

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
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5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

3

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
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7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)

7

8. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)

7

9. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
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10. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Form)

8

ภาคผนวก

9

ภาคผนวก 1 แบบฟอร์ม
ภาคผนวก 2 เทคนิควิธีการรับเรื่องร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ข้ อ 1 ให้ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ ราชการทางการเมื อ ง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ กลั่ น กรองเรื่ อ งเพื่ อ เสนอต่ อ รั ฐ มนตรี รวมทั้ ง
เสนอความเห็นประกอบการวินจิ ฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
(2) สนับสนุนการทางานของรัฐมนตรีในการดาเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน
(3) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้ แ จงญั ต ติ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และกิ จ การอื่ น
ทางการเมือง
(4) ประสานงานและติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามนโยบายของรั ฐ มนตรี กั บ
ส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกากับของกระทรวง
(5) ดาเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานรัฐมนตรี
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในกระบวนการรับ เรื่องราวร้อ งทุก ข์ ร้องเรีย น ร้องขอความช่วยเหลื อต่อ รัฐ มนตรี
กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ดาเนินการ ดังนี้
กระบวนการย่อยที่ 1 ผูร้ ้องมาด้วยตนเอง / รับเรื่องทางโทรศัพท์
กระบวนการย่อยที่ 2 การรับเรื่องร้องทุกข์เป็นจดหมาย / หนังสือ, กลุ่มคน (Mob)
และทางเว็บไซต์ (www.moe-news.net)
กระบวนการย่ อ ยที่ 3 จั ด ท ารายงานความก้ า วหน้ า การติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์
ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

2

1. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ (Objectives)
1.1 เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทาง และมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
บุคลากรกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
1.2 เพื่อให้ผู้ต้องการร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ได้ทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
1.3 เพื่อเผยแพร่วธิ ีการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

2. ขอบเขต (Scope)
ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือ
ต่อรัฐมนตรี ตั้งแต่การรับเรื่อง เสนอผูม้ ีอานาจสั่งการ ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผล
การพิจารณาเบือ้ งต้น

3. คาจากัดความ (Definition)
3.1 รัฐมนตรี หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ตามคาสั่งมอบหมายงาน)
3.2 เรื่องราวร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือ
ที่ผู้รอ้ งมีถึงรัฐมนตรี
3.3 ผู้ร้อง หมายถึง ผูท้ ี่สง่ เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
3.4 ผู้ร้องมาด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ หมายถึง ผู้ร้องมาร้องเรียนด้วยตนเอง
หรือโทรศัพท์มายังสานักงานรัฐมนตรีเพื่อร้องทุกข์ร้องเรียนหรือขอคาปรึกษา
3.5 เรื่องร้องทุกข์ท่ีเป็นจดหมายหรือหนังสือ หมายถึง ผู้ร้องส่งเรื่องราวร้องทุกข์
ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร หรือมาเขียนคาร้องและยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง
3.6 เรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มคน (Mob) หมายถึง ผู้ร้องรวมตัวกันเป็นหมู่คณะเดินทาง
มายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยื่นเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
3.7 เรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ หมายถึง ผู้ร้องส่งเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ (www.moe-news.net)
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
4.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ : จัดทาบันทึกสรุป วิเคราะห์ เสนอความเห็นเสนอผูม้ ีอานาจ
4.2 หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี : ลงนามบันทึกเสนอ ผูม้ ีอานาจ
4.3 ผู้มีอานาจ : วินจิ ฉัยสั่งการ

5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
5.1 กระบวนการย่อยที่ 1 ผูร้ ้องมาด้วยตนเอง / รับเรื่องทางโทรศัพท์
พบผู้ร้อง/รับฟังประเด็นการ
ร้องทุกข์

พูดคุย ซักถาม ข้อมูลเพิ่มเติม

วิเคราะห์ประเด็น
การร้องทุกข์

ให้คาปรึกษา
แนะนาผู้ร้อง





กรณีติดตำมเรื่อง

สอบถำมเลขทะเบียนรับ
(หมำยเลขโทรศัพท์ผู้รอ้ ง)

ค้นหำเรื่อง/หมำยเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงำนที่
พิจำรณำ

โทรศัพท์แจ้งผู้ร้อง



กรณีปรึกษำ

กรณีส่งเรื่องรำวร้องทุกข์

วิเครำะห์
ประเด็น

เรื่องของ
ศธ.

ไม่ทรำบ
ปรึกษำ
หัวหน้ำงำน

ใช่

ทรำบ
ให้คำแนะนำ

แนะนำให้ส่งเรื่องฯ
ผ่ำนทำงไปรษณีย์ /
เว็บไซต์/หน่วยงำน
ต้นสังกัด

ไม่ใช่

แนะนำให้ร้อง
ไปยัง
หน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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5.2 กระบวนการย่อยที่ 2 การรับเรื่องร้องทุกข์เป็นจดหมาย / หนังสือ / กลุ่มคน (Mob)
และทางเว็บไซต์ (www.moe-news.net)
ประสานกับผู้ร้อง เพื่อยื่น
หนังสือ และลงทะเบียนรับ

เข้าเว็บไซต์ (www.moe-news.net)
เพื่อตรวจสอบ และพิมพ์เรื่องออกทางเครื่องพิมพ์

รับเรื่องร้องทุกข์
จากงานสารบรรณ

ค้นหาเรื่องเดิม

พิจารณาเรื่อง

ไม่ใช่เรื่องในหน้าที่

จัดทาบันทึกสรุปเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบัญชา และทาหนังสือถึง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง (ถ้ามี)

รับเรื่องที่มคี าสั่งการจาก
งานสารบรรณและบันทึกคาสัง่ การ
ลงในฐานข้อมูล

ส่งคืนงาน
สารบรรณ

ความรับผิดชอบ

ดาเนินการตามคาสั่งการ

พิจารณาเรื่องเพื่อแจ้งผล
การดาเนินงานเบื้องต้น

จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
เบื้องต้น
หนังสือประทับตราพร้อมซอง

สแกนเรื่องเก็บในระบบบริหาร
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา

กรณีส่งทางไปรษณีย์
บรรจุหนังสือลงซองและ
ส่งให้งานสารบรรณ

จัดเก็บเอกสาร

กรณีส่งทางอีเมล์
สแกนหนังสือ
ประทับตรา
ส่งทางอีเมล์
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5.3 กระบวนการย่อยที่ 3 จัดทารายงานความก้าวหน้า การติดตามเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

รวบรวมข้อมูล
จากฐานข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

จัดทารายงานความก้าวหน้า
การติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ
รายเดือน

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
6.1 กระบวนการย่อยที่ 1 ผูร้ ้องมาด้วยตนเอง / รับเรื่องทางโทรศัพท์ ดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ได้รับการติดต่อจากผูร้ ้อง / ผูร้ ้องติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
2. พูดคุย ซักถาม รับฟังประเด็นเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ
3. วิเคราะห์ประเด็นการร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา ทั้งนี้
ให้มกี ารปรึกษาหารือในกลุ่มงาน และหัวหน้ากลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
4. ให้คาปรึกษา แนะนา ผูร้ ้อง
6.2 กระบวนการย่อยที่ 2 การรับเรื่องร้องทุกข์ เป็นจดหมาย / หนังสือ, กลุ่มคน (Mob)
และทางเว็บไซต์ (www.moe-news.net) ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กรณี การรับเรื่องร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ ต้องเข้าเว็บไซต์ www.moe-news.net
เพื่อตรวจสอบ และพิมพ์เรื่องออกทางเครื่องพิมพ์ และนาเรื่องไปลงทะเบียนรับ
กรณี การรับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มคน (Mob) : ประสานกับผู้ร้อง ให้ยื่นหนังสือ
และลงทะเบียนรับที่สานักงานรัฐมนตรี หากผู้ร้องประสงค์จะยื่นหนังสือต่อข้าราชการทางการเมือง
ให้ประสานงานผูเ้ กี่ยวข้อง
2. รับเรื่องจากงานสารบรรณ หรือจากหัวหน้ากลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ หากเป็น
เรื่องต่อเนื่อง ต้องค้นหาเรื่องเดิมแนบ
3. จัดทาบันทึกสรุปเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา (ผูม้ ีอานาจ) เพื่อพิจารณาสั่งการ และ
ทาหนังสือส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) แล้วเสนอเอกสารต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับ
4. รับเรื่องที่มีคาสั่งการแล้ว จากงานสารบรรณ และบันทึกคาสั่งการลงใน
ฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
5. จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเบือ้ งต้น ให้ผู้ร้องทราบ
6. สแกนเรื่องเก็บในระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
7. จัดเก็บเอกสาร
6.3 กระบวนการย่อยที่ 3 จัดทารายงานความก้าวหน้า การติดตามเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน จากฐานข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดเป็นสารสนเทศ
ของกลุ่มงาน
3. จัดทารายงานความก้าวหน้า การติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
4. เสนอผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อทราบ
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7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard) รายละเอียดในภาคผนวก 1
7.1 กระบวนการย่อยที่ 1 ผูร้ ้องมาด้วยตนเอง / รับเรื่องทางโทรศัพท์
1. รับฟังเรื่องร้องทุกข์จากผูร้ ้องที่มาด้วยตนเอง / โทรศัพท์ ทุกครั้ง ให้คาแนะนา
เบือ้ งต้นแก่ผู้ร้อง
2. กรณี ผูร้ ้องประสงค์ส่งเรื่อง (เอกสาร) ร้องทุกข์ จะนาเข้าสู่กระบวนการย่อยที่ 2
7.2 กระบวนการย่อยที่ 2 การรับเรื่องร้องทุกข์ เป็นจดหมาย / หนังสือ / กลุ่มคน (Mob)
และทางเว็บไซต์
1. จัดทาบันทึกสรุปเรื่องร้องทุกข์ เสนอรัฐมนตรี โดยมีเอกสารข้อมูลประกอบ
ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบฟอร์มทุกเรื่อง และเสนอเรื่องพิจารณาสั่งการได้ภายใน 2 วันทาการ
นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากงานสารบรรณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. มีการบันทึกคาสั่งการของผู้มอี านาจ ลงในฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ฯ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ทุกเรื่อง
3. มีการแจ้งผลการพิจารณาเบือ้ งต้นให้ผรู้ ้องที่สามารถติดต่อได้ทราบ
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีคาสั่งการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเรื่องร้องทุกข์ฯ ทั้งหมด
4. มีการจัดเก็บเอกสารเรื่องร้องทุกข์ ด้วยระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ทุกเรื่อง
7.3 กระบวนการย่อยที่ 3 การจัดทารายงานความก้าวหน้า การติดตามเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
มีการจัดทารายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี และเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

8. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
8.1 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล เรื่องร้องทุกข์ ที่ผู้มอี านาจสั่งการได้พิจารณามอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับเรื่องไปพิจารณาแล้ว จากฐานข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทุกเดือน
8.2 สรุปข้อมูลบัญชีเรื่อง เพื่อติดตามผลการพิจารณา ทุกเดือน
8.3 จัดพิมพ์บัญชีเรื่อง และหนังสือประสานหน่วยงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
ในหนังสือ เพื่อขอติดตามเรื่องที่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา
8.4 เสนอผูบ้ ังคับบัญชา เพื่อประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อติดตาม ขอทราบผล
การพิจารณา
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9. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
9.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
9.2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
9.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
9.4 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การร้องเรีย น กล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรีย น กล่าวโทษว่า
กระทาผิดวินัย
9.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
9.6 หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว 826/2482 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2482
เรื่องข้าราชการต้องหาในคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย
9.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
9.8 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ตอ้ ง
รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

10. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Form)
10.1 แบบฟอร์มบันทึกสรุปเรื่อง รายละเอียดในภาคผนวก 2/1
10.2 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน รายละเอียดในภาคผนวก 2/2
10.3 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก รายละเอียดในภาคผนวก 2/3
10.4 แบบฟอร์มหนังสือราชการประทับตรา รายละเอียดในภาคผนวก 2/4
10.5 แบบฟอร์มซอง รายละเอียดในภาคผนวก 2/5
10.6 แบบฟอร์มหนังสือราชการประสานหน่วยงานติดตามรายงานผลการพิจารณา
เรื่องราวร้องทุกข์ รายละเอียดในภาคผนวก 2/6
10.7 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า การติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี รายละเอียดในภาคผนวก 2/7

ภาคผนวก


ภาคผนวก 1 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน



ภาคผนวก 2 แบบฟอร์ม



ภาคผนวก 3 เทคนิควิธีการรับเรื่องร้องทุกข์

ตารางที่ ๙ ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ :๔. การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
กระบวนการย่อย : ๔.๑ การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี: ผู้ร้องมาด้วยตนเอง/รับเรื่องทางโทรศัพท์
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ลาดับที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑.
พบ/รับฟังประเด็น
การร้องเรียน

๒.

๓.

พูดคุย ซักถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
วิเคราะห์ประเด็น
การร้องเรียน

๔.
ให้คาปรึกษา
แนะนา
ผู้ร้อง

๑. ได้รับการติดต่อจากผู้ร้อง/ผู้ร้องติดต่อผ่าน
ทางโทรศัพท์

๒. สอบถามประเด็นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องขอความช่วยเหลือ
๓. วิเคราะห์ประเด็นการร้องเรียน

๔. ให้คาปรึกษา

ขึน้ อยูก่ ับ
สถานการณ์
ผู้ร้องทุกข์ซึ่ง
เจ้าหน้าที่จะ
ควบคุมเวลา
แต่ละกรณี
ไม่ควรเกิน
๖๐ นาที

๑. รับฟังเรื่องร้องทุกข์จากผู้ร้องที่มาด้วยตนเอง/
หรือทางโทรศัพท์ ทุกครัง้ ให้คาแนะนา
เบือ้ งต้นแก่ผู้ร้อง
๒. กรณีที่ผู้ร้องประสงค์สง่ เรื่อง (เอกสาร)
ร้องทุกข์ จะนาเข้าสู่กระบวนการย่อยที่ ๒

-

กลุ่มงานรับเรื่องราว
ร้องทุกข์

กระบวนการย่อย : ๔.๒ การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี : รับเรื่องที่เป็นจดหมาย/หนังสือ, กลุ่มคน (Mob) และทางเว็บไซต์ (www.moe-news.net)
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละของการดาเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

๑.

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

๑. รับเรื่องจากงานสารบรรณ

๕ นาที

-

-

๒. วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่อง
๓. ทาบันทึกสรุปเรื่องพร้อมแนบเรื่องเดิม (ถ้ามี)
๔. ทาหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
๕. เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการตามลาดับชัน้

๓๐ นาที
๖๐ นาที

๑.บันทึกสรุปเรื่อง
๒.เอกสารประกอบ
การเสนอ

๖. รับเรื่องที่มีคาสั่งการจากงานสารบรรณ

๕ นาที

๗. บันทึกคาสั่งการลงในฐานข้อมูลเรื่องร้อง
ทุกข์ฯ

๑๐นาที

จัดทาบันทึกสรุปเรื่องร้องทุกข์ฯ เสนอรัฐมนตรี
โดยมีเอกสารข้อมูลประกอบครบถ้วน ถูกต้อง
ตามแบบฟอร์มทุกเรื่อง และเสนอเรื่อง เพื่อ
พิจารณาสั่งการได้ภายใน ๒ วันทาการ นับจาก
วันที่ได้รับเรื่องจากงานสารบรรณ ได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๙๐
มีการบันทึกคาสั่งการตามคาสั่งการลงใน
ฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ทุกเรื่อง

๘.ทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเบือ้ งต้น

๖๐ นาที

มีการแจ้งผลการพิจารณาเบือ้ งต้นให้ผู้ร้อง
ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่มีคาสั่งการฯ

๙.เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามแจ้งผู้ร้อง

๓๐ นาที

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเรื่องร้องทุกข์ฯ ทัง้ หมด

๑๐. สแกนเรื่องเก็บในระบบบริหารจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๑๑. ส่งเรื่องต่อให้งานสารบรรณจัดส่งหน่วยงาน
ที่
เกี่ยวข้องตามคาสั่งการ

๑๐ นาที

มีการจัดเก็บเอกสารเรื่องร้องทุกข์ฯ ด้วยระบบ
บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกเรื่อง

รายละเอียดของงาน

รับเรื่องร้องทุกข์

๒.

๓.

จัดทาบันทึกสรุปเรื่อง
เสนอผู้บังคับบัญชา

รับเรื่องที่มีคาสั่งการจาก
งานสารบรรณ และบันทึก
คาสั่งการลงในฐานข้อมูล

๔.
จัดทาหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาเบือ้ งต้น
๕.
จัดเก็บเอกสารโดยสแกน
เรื่องเก็บในระบบบริหาร
จัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

๓๐ นาที

๕ นาที

ตรวจสอบจาก
ฐานข้อมูลเรื่องราว
ร้องทุกข์ฯ (MS Access)
สาเนาหนังสือแจ้ง
ผู้ร้อง

ตรวจสอบในระบบ
บริหารจัดการ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานรับ
เรื่องราวร้องทุกข์

กระบวนการย่อย : ๔.๓ การจัดทารายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี รายเดือน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : มีรายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องทุกข์ฯ (รายงานปี) เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนตุลาคม
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

๑.
รวบรวมข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล
๒.

รายละเอียดของงาน
๑. รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจาก
ฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล

๓.

จัดทาบันทึกเสนอรายงานฯ
รายเดือน

๔.

๓. จัดทาบันทึกสรุปรายงานความก้าวหน้าการ
ติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ ที่มคี าสั่งการแล้ว และ
ยังไม่ได้สั่งการ
๔. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ

เสนอผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๗ วัน

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
มีการจัดทารายงานความก้าวหน้าการติดตาม
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี เสนอผู้บังคับบัญชา
ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
บันทึกเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ติดตามเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
รายเดือน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานรับ
เรื่องราว
ร้องทุกข์

ภาคผนวก 2/1
แบบฟอร์มบันทึกสรุปเรื่อง

บันทึกสรุปเรื่อง
นำเสนอ รมว.ศธ. (ระบุชื่อ)
กั้นหน้ำ
3 ซม.

เรื่อง………………………………………………………….…………………………………………….…………………………
จำก.....................................................................................................................................................
เอกสำรเลขที.่ ......................................................ลงวันที่.................................เลข สร …………………

สรุปประเด็นสำคัญ
เรื่องเดิม (ถ้ามี)..........................................................................................................
ตรวจเสนอ
.............. ........................................................................................................................................... ...................
.............. ..............................................................................................................................................................
...../...../....

ข้อพิจำรณำ
…………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ข้อกฎหมำย (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ข้อเสนอ
เพื่อโปรด.....................
(......................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

กั้นหลัง
2 ซม.

ภาคผนวก 2/1
แบบฟอร์มบันทึกสรุปเรื่อง

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร. สานักงานรัฐมนตรี กลุ่ม..........................………..... โทร. …………………..........................
ที่ เลขรับ สร ........................................................ วันที…่ …….............................................................
เรื่อง ……………………………..............................................................................................................
เรียน รมว.ศธ. (..........ระบุชื่อ...........)
1. สกอ. เสนอขอความเห็นชอบ กรณี...........................................................................
............................................................................................................................................................
2. สร. ขอเรียนข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 ที่มาของเรื่อง หรือการดาเนินการที่ผ่านมา
2.2 การดาเนินงานในปัจจุบัน
2.3 สร.ได้ประสานงานเพิ่มเติมทราบว่า
2.4 ข้อเท็จจริงข้อสุดท้ายส่วนมากจะเป็นอานาจในการอนุมัติฯ
3. ข้อพิจารณา (กรณีที่มีมากกว่า 1 ข้อ ให้ระบุเป็นหัวข้อเพิ่มเติมเป็น 3.1 – 3.x ได้)
4. เห็นควร (อนุมัติ / เห็นชอบ / รับทราบ) (กรณีที่มีมากกว่า 1 ข้อ ให้ระบุเป็นหัวข้อ
เพิ่มเติมเป็น 4.1 – 4.x ได้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรด (ทราบ / อนุมัติ / เห็นชอบ / ลงนาม) หรือสุดแต่จะกรุณามีดาริ

(......................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

ภาคผนวก 2/2
แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน

ภาคผนวก 2/3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก

ภาคผนวก 2/4
แบบฟอร์มหนังสือราชการประทับตรา

ภาคผนวก 2/5
แบบการจ่าหน้าซอง ส่งไปรษณีย์
ชาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๔/๒๕๔๖
ไปรษณีย์ศึกษาธิการ

(ชั้นความเร็ว)
(ส่วนราชการที่ออกหนังสือ)
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ
สถานที่
ที่ตั้ง
รหัสไปรษณีย์

ภาคผนวก 2/6
แบบฟอร์มหนังสือราชการประสานหน่วยงานติดตามรายงานผลการพิจารณา

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักงานรัฐมนตรี กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
วันที่
เรื่อง การติดตามหนังสือเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๕๓ ภายใน ๑๐๒๖

เรียน
ตามหนังสือบันทึกข้อความ สานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ 0100/………… ลงวันที่ ............................
เรื่อง .................................................................. กรณี ................................................................................................
ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ กรณี เ รื่ อ งดั ง กล่ า วได้ ล่ ว งเลยไปพอสมควรแล้ ว ส านั ก งานรั ฐ มนตรี จึ ง ขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดเร่งรัดการพิจารณา ตามอานาจหน้าที่ ผลเป็นประการใด กรุณ าแจ้งให้ทราบ
เพื่อสานักงานรัฐมนตรีจะได้รายงานรัฐมนตรีต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(...................................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

ภาคผนวก 2/7
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักงานรัฐมนตรี กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๕๓ ภายใน ๑๐๒๖
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
วันที่
เรื่อง รายงานความก้าวหน้า การติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือฯ รายเดือน
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานรัฐมนตรี ได้สรุปรายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่องร้องทุกข์
ตรวจเสนอ ร้ องเรี ยน หรื อร้ องขอความช่ วยเหลื อ ต่ อรั ฐมนตรี รายเดื อน......................... จ าแนกตามกลุ่ ม เรื่ อ ง และ
การสั่งการของผู้มีอานาจ ดังนี้
............
1. เรื่องที่เสนอผู้มีอานาจและมีบัญชา
กลุ่ม/เรื่อง

จำนวน (เรื่อง)
อยู่ระหว่ำง
สั่งกำรแล้ว
กำรพิจำรณำ

กลุ่มที่ ๑ ร้องทุกข์ ร้องเรียน
1. กล่าวหาข้าราชการ ขัดแย้งผู้บังคับบัญชา
2. แจ้งทุจริต คอร์รัปชั่น
3. นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
4. ค่าตอบแทน วิทยฐานะ เงินเดือน
5. พฤติกรรมไม่เหมาะสม
6. ร้องเรียนพฤติกรรมผู้บริหารหน่วยงาน
กลุ่มที่ ๒ ขอควำมเป็นธรรม ขอควำมอนุเครำะห์
7. ทุนการศึกษา : กยศ., กรอ.
8. ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ
9. ขอช่วยราชการ โอน-ย้าย ข้าราชการ
10. ขอความอนุเคราะห์ จชต.
11. ขอรับการสนับสนุน,ขอให้สนับสนุนโรงเรียน
12. ตาแหน่งหน้าที่
13. หนีส้ ินครู, กู้ ชพค., กองทุนเงินกู้
14. การสอบ ขอเทียบวุฒิ เทียบโอน

/กลุ่มที่ 3...

-2จำนวน (เรื่อง)
อยู่ระหว่ำง
สั่งกำรแล้ว
กำรพิจำรณำ

กลุ่ม/เรื่อง
กลุ่มที่ ๓ เรื่องเกี่ยวข้องกับกำรร้องทุกข์ ร้องเรียน
15. ตีความกฎหมาย,เสนอขอแก้ไขกฎหมาย,อุทธรณ์
16. รายงานกรณีในพื้นที่
17. เสนอความเห็นด้านการศึกษา
18. รายงานข้อเท็จจริง
19. รายงานความรับผิดทางละเมิด
20. รายงานข้าราชการต้องหาคดี
21. การดาเนินการตามขั้นตอนของศาล
กลุ่มที่ ๔ เรื่องอื่นๆ :
22. อื่นๆ
รวมจำนวน

2. เรื่องที่มีบัญชา จาแนกตามองค์กรหลัก/หน่วยงานในกากับ

/3. เรื่องร้องทุกข์...

-๓3. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เสนอรัฐมนตรี จานวน ......... เรือ่ ง จาแนกได้ดังนี้
2.1 มีคาสั่งการมอบหมายหน่วยงานดาเนินการ จานวน ......... เรื่อง
2.2 รายงาน/ดาเนินการเป็นที่ยุติแล้ว จานวน ......... เรื่อง
2.3 อยู่ระหว่างพิจารณาสั่งการ จานวน .......... เรื่อง
รายละเอียดดังรายงานที่แนบ ทั้งนี้ ในส่วนเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการของต้นสังกัดตามสาย
บังคับบัญชา สานักงานรัฐมนตรี จะได้ติดตามและรายงานเพื่อทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(.....................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

ภาคผนวก 3

เทคนิควิธีการรับเรื่องราวร้องทุกข์
1. การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(1) เจ้าหน้าที่ต้องรับฟัง/อ่านเอกสารอย่างตั้งใจ ละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะ
กรณี ผูร้ ้องมาร้องด้วยตนเอง / โทรศัพท์ ให้แสดงท่าที/วาจา ที่เป็นมิตร และเอาใจใส่ ตั้งใจฟัง
(2) กรณี บัตรสนเท่ห์ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2541 แจ้งเบาะแส
การ
กระทาผิด แต่มีรายละเอียดชัดเจน น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นปัญหาส่วนรวม
ควรส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้
(3) เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ไ ม่ อ าจด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ได้ ควรชี้ แ จงท าความเข้ า ใจ
โดยไม่ให้ความหวัง แต่ไม่ทาลายกาลังใจ
(4) กรณีร้องทุกข์ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้รับฟังและเสนอทางเลือก เพื่อให้ผู้ร้อง
ได้ระบาย หรือคิดเชิงเหตุผล ตามความเป็นจริง
2. เทคนิคการเจรจาต่อรองกับผู้ร้องรายบุคคล และเป็นหมู่คณะ (Mob)
(1) เจ้าหน้าที่ป ระเมินบุ คลิก ภาพ ท่าทีผู้ร้อง เพื่อเลือกใช้วิธีก ารที่เ หมาะสม
ในการเจรจา รับ ฟั ง/โต้ตอบ กั บ ผู้ร้องให้เ หมาะสม ถ้ามีเ รื่องเดิม ให้ตรวจสอบสถานภาพ
เรื่อง เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งผูร้ ้องด้วย
(2) กรณีผู้ร้องเป็นหมู่คณะ (mob) เสนอให้มีตัวแทนมาเจรจา จัดสถานที่รับรอง
ขณะรอเจ้าหน้าที่รับฟังข้อเสนอ ความต้องการ ข้อร้องเรียนให้ชัดเจน แจ้งประสาน
ผู้
ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
(3) ในการเจรจากับผู้ร้อง ต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม มีความสุ ภาพ อดทน
อดกลั้น เข้าใจเรื่องเพื่อรับฟังข้อเสนอ ความต้องการ เปิดโอกาสให้ผรู้ ้องได้ระบาย
ความ
คับข้องใจ และแจ้งข้อร้องทุกข์
(4) กรณีที่ผู้ร้องมีลักษณะจิตไม่ปกติ ให้รับฟังและให้ผู้ร้องได้ระบาย ผ่อนคลาย
ปัญหา แล้วหาทางตัดบท เพื่อปิดการสนทนา โดยไม่ต้องรับเรื่องไว้
(5) กรณีที่ผู้ร้องไม่ย อมกลับ หลังการเจรจา หรือจะทาร้ายตัวเอง เจ้าหน้าที่
อาจทอดเวลา เพื่อให้ผู้รอ้ งเหนื่อยล้า หรือให้ความช่วยเหลืออื่นทดแทน เช่น
ช่วย
ค่ายานพาหนะเพื่อกลับ หรือถ้าจาเป็นให้ รปภ./ตารวจมาเชิญตัว

3. การประสานเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
(1) กรณีที่ผู้ร้องมาติดตาม หรือกลุ่มคนมาเรียกร้องในประเด็นต่างๆ เจ้าหน้าที่ต้องหา
ข้อมูล จากหน่ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อง หรือ ติดตามข้อมูลปัจจุบัน เพื่อเตรีย มการล่วงหน้า และ
ใช้เครือข่ายที่มอี ยู่ในหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อประสานข้อมูล
(2) ในการรับฟังข้อร้องเรียนจากกลุ่มคน (mob) ที่เป็นประเด็นตามกระแส ส่งผลกระทบ
ต่อวงกว้าง ให้ประสานแจ้งหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมรับฟัง/แก้ปัญหา หรือ
บางกรณีอาจส่งต่อ mob ให้หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ และรายงานผล

คณะทำงำนจัดทำคูม่ ือกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดกำรเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องขอควำมช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
นางสาวศิรริ ัตน์ ทิวะศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

นางทัศนี นิมิตสมานจิตต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ ก้อนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นายวีระ ด่านพณิชย์สกุล

พนักงานวิเคราะห์และจัดเก็บเอกสาร

