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นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 18 

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
  



บทสรุปผูบริหาร 
 

 การจัดการเรื่องรองทุกข รองเรียน รองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี เปนสวนหนึ่งของ
ภารกิจประสานราชการทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี กลุมรับเรื่องราวรองทุกข ได
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยมุงเนน
การดําเนินงานตามระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนด และดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกขแทนรัฐมนตรี ซ่ึง
เปนศูนยกลางอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการแกไขปญหา ใหความเปนธรรม และ ใหมี
ภาพลักษณการบริหารราชการอยางมีธรรมาภิบาล เอ้ืออารีตอผูรองทุกข รองเรียน 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนรูปแบบ แนวทางในการดําเนินงานจัดการเรื่องรองทุกข รองเรียน รองขอ
ความชวยเหลือตอรัฐมนตรี  
 2. เพ่ือเปนตนแบบ มาตรฐานในการจัดการเรื่องรองทุกข รองเรียน รองขอความ
ชวยเหลือตอรัฐมนตรี 
 3. เพ่ือเปนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงาน  
 

 กลุมรับเรื่องราวรองทุกข สํานักงานรัฐมนตรี ไดประมวลประสบการณ และปรับปรุง
พัฒนาการทํางานมาโดยลําดับ มีผงักระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน และกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
ของงานในแตละข้ันตอนไวชัดเจน ปฏิบัติไดจริงใน 5 กระบวนการ ไดแก 
 1. กระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข 
 2. กระบวนการดําเนินงานตามข้ันตอนของศาล 
 3. กระบวนการรับรายงานผลการพิจารณา 
 4. กระบวนการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกข 
 5. กระบวนการติดตามรายงานผลการพิจารณาเรื่องราวรองทุกข 
  

 ในการจัดการเรื่องรองทุกข รองเรียน รองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี ไดให
ความสําคัญใน 2 สวนสําคัญ ไดแก ผูรอง (ผูรับบริการ ) และรัฐมนตรี ในฐานะผูบังคับบัญชา ในสวน
ของผูรองไดใหความสําคัญกับการเอาใจใสตอผูรอง ใหบริการกับผูรองทุกคนอยางเสมอภาค เทาเทียม 
ไมเลือกปฏิบัติ และเปนไปตาม ระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนด มุงเนนการดําเนินงานท่ีถูกตอง ทันเวลา ใน
สวนของรัฐมนตรี ในฐานะผูบังคับบัญชา  ไดใหความสําคัญกับการสรุ ป วิเคราะห เสนอเรื่องอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว เสนอขอพิจารณา เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการ โดยคํานึงถึงอํานาจหนาท่ี และ
ภาพลักษณผูบังคับบัญชาระดับสูง ท่ีไมกาวลวงอํานาจหนาท่ีของสวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง 
แตมุงม่ันกําชับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรั ดการดําเนินงานตรวจสอบขอเท็จจริง และใหความเปน
ธรรม 
 
 



การดําเนินการตามข้ันตอนและมาตรฐานที่กําหนด 
 

 1. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานกลุมรับเรื่องราวรองทุกข ถือ เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบ ท่ี
จะตองดําเนินการรับเรื่องรองทุกข โดยตระหนักถึงความสําคัญของผูรองวาเปนผู ไดรับความเดือดรอน 
ไมเปนธรรม โดยรับฟงปญหาอยางเอาใจใส ดวยใจ ดําเนินการใหทุกคนอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน
ทุกราย และพึงระลึกไวเสมอวาการรับเรื่องรองทุกขของผูมารอง เปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
ในการรับเรื่องแทนรัฐมนตรี ซ่ึงถาสรางความเขาใจกับผูรองได จะสงผลสะทอนตอความเอ้ืออาทร เอา
ใจใสตอความเดือดรอน ของรัฐมนตรีท่ีมีตอผูรอง 
 2. การกําหนดมาตรฐานของงานในแตละข้ันตอน ไดแก 
  2.1 การพบผูรอง / การรับฟงปญหาเรื่องรองเรียน ทุกครั้ง  ท้ังจากการมารองดวย
ตนเอง ทางโทรศัพท อยางเอาใจใส การใหคําแ นะนําเบื้องตน อยางเห็นอกเห็นใจ จะสรางความพึง
พอใจใหกับผูรอง และผูรองไดผอนคลาย เกิดความประทับใจ ม่ันใจวาจะมีผูรับฟงปญหาและเสนอให
ผูมีอํานาจไดตอไป 
  2.2 การจัดทําบันทึกสรุปเรื่อง เพ่ือเสนอรัฐมนตรี /ผูมีอํานาจ ภายใน 2 วันทําการ 
เปนมาตรฐานระยะเวลาในการดําเนินการ เพ่ือเสนอผูมีอํานาจใหสั่งการโดยเร็ว ท้ังนี้ในทางการปฏิบัติ 
จะเนนย้ําเจาหนาท่ีในกลุมรับเรื่องราวรองทุกขวาใหเสนอเรื่องภายใน 1 วัน อยาใหมีเรื่องคาง และ
กรณีรับเรื่องหลัง 15.00 น. ถาจัดทําบันทึกสรุปเรื่องไมทัน ใหเ สนอภายในครึ่งเชาของวันถัดไป 
ยกเวนกรณีเรื่องตองขอขอมูลเพ่ิมเติม/แกไข ใหเรงประสานและเสนอโดยเร็ว 
  2.3 การดําเนินการตามคําสั่งการของรัฐมนตรี/ ผูมีอํานาจ เม่ือมีคําสั่งการแลว เรื่อง
สงกลับมาท่ีกลุมรับเรื่องราวรองทุกข จะดําเนินการโดย Scan เรื่องเก็บในระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส แลวสงเรื่องฉบับจริงท่ีมีคําสั่งการใหหนวยงาน / บุคคล ตามคําบัญชารับเรื่องไป
ดําเนินการทันที ภายใน  2 วันทําการ 
  2.4 การแจงผลการพิจารณาเบื้องตน ใหผูรองทราบผลการพิจารณาของรัฐมนตรี / 
ผูมีอํานาจ ภายใน 15 วันทําการ  หลังจากมีคําสั่งการ ท้ังนี้เพ่ือสรางความม่ันใจ อุนใจใหผูรองได
ทราบวา ไดมีการดําเนินการนําเสนอรัฐมนตรี / ผูมีอํานาจ ทราบปญหาขอรองเรียน และไดมีการ
มอบหมายใหหนวยงาน/ บุคคลท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการแลว 
  2.5 การรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานไดมีก ารกําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินการรายงานรายเดือน และราย 12 เดือน (รายป) ไว ทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
 การจัดการเรื่องรองทุกข รองเรียน รองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี ดําเนินการโดยมี
องคประกอบท่ีเปนปจจัยความสําเร็จ ดังนี้ 
 1. ระบบงานท่ีมีกลไกกา รปฏิบัติงานชัดเจน ไมซับซอน อํานวยความสะดวกใหผู
รองเรียน และกําหนดใหมีมาตรฐานการดําเนินงานในแตละข้ันตอน 
 2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ เสียสละ มีจิตบริการ และตองมีปริมาณ
เหมาะสมกับภาระงาน 



 3. มีสวนสนับสนุนการดําเนินงาน และเครือขายการทํางาน เ พ่ือความคลองตัว มี
ประสิทธิภาพ 
 4. มีความชัดเจนในอํานาจหนาท่ี ท้ังของรัฐมนตรี / ผูมีอํานาจ ในฐานะผูสั่งการ 
มอบหมายงาน และผูรองในฐานะผูรับบริการ ใหไดตามสิทธิประโยชน และความเปนธรรม 
 

ขอเสนอแนะ  
 

 1. ดานเจาหนาท่ีผูรับเรื่องรองทุกข : มีจิตบริการ และความเขาใจ ตระหนักในบทบาท
หนาท่ีของสํานักงานรัฐมนตรี เพ่ือสนับสนุนภารกิจและเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของรัฐมนตรี ในการ
บริหารราชการตามหลักธรรรมาภิบาล  โดยเฉพาะการเสนอขอพิจารณา เพ่ือการสั่งการของรัฐมนตรี 
ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนด ไมสงผลกระทบในภายหลัง 
 2. ดานการประสานงานกับผูเก่ียวของ : มุงผลสัมฤทธิ์ในการประสานงานทุกระดับ โดย
การใชรูปแบบ วิธีการท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการกับผูรอง เจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังการประสานงานกับรัฐมนตรี คณะทํางานรัฐมนตรี เพ่ือใหการวินิจฉัยสั่งการ เปนไปอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย และทันเวลา 
 3. ระบบการสนับสนุนการปฏิบตัิงาน : สํานักงานรัฐมนตรี ถือวาการพิจารณารบัเรื่องราว
รองทุกข เปนภารกิจหนาท่ีท่ีสําคัญ ตองรับผิดชอบดําเนินการแทนรัฐมนตรี มีระบบรองรับการแกไข
ปญหาฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผู รอง การประสานงานลวงหนากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมี
เครือขายเพ่ือการแกไขปญหาเฉพาะหนา   
  



คํานํา 
 

 การจัดการเรื่องรองทุกข รองเรียน รองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี เปนภารกิจตาม
กฎกระทรวงการแบงสวนราชการของสํานักงานรัฐมนตรี เพ่ือดําเนินการพิจารณาเรื่องราวรองทุกข
แทนรัฐมนตรี ท้ังนี้ในการดําเนินงานดังกลาว ตองคํานึงถึงความถูกตอง เหมาะสมของการใชอํานาจ
หนาท่ีของรัฐมนตรี และสิทธิประโยชนของผูรองอยางสมดุล  รวมท้ังการแกไขปญหา ใหความเปน
ธรรมแกผูรอง 
 

 การกําหนดกรอบแนวทาง และมาต รฐานการจัดการเรื่องรองทุกข รองเรียน รองขอ
ความชวยเหลือตอรัฐมนตรี จึงเปนความจําเปนในการดําเนินงานรับเรื่องราวรองทุกข เพ่ือใหเกิดความ
ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ผูเสนอผลงานขอรับการประเมิน ในฐานะหัวหนากลุมรับเรื่องราวรอง
ทุกข สํานักงานรัฐมนตรี ไดมีกา รวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานมาโดยลําดับ และไดมีการ
วิเคราะหการดําเนินงาน ประมวล ประสบการณ และความรูในการจัดการเรื่องรองทุกข รองเรียน รอง
ขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี เปนสวนหนึ่ง ของการพัฒนาองคกร และเปนแนวปฏิบัติเพ่ือ
ประสิทธิภาพของงานตอไป 
 
            
                                                    ศิริรัตน  ทิวะศิริ 
                                     ผูเสนอผลงาน 
  



บทสรุปผูบริหาร 
คํานํา 
สารบัญ 
 

บทท่ี 1 บทนํา 1 
 สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 1 
 วัตถุประสงค 3 
 นิยามศัพทเฉพาะ 3 
 ขอบเขตการดําเนินงาน 4 
 วิธีดําเนินการ 4 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 4 
 

บทท่ี 2 ทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของ 5 
 หลักธรรมาภิบาล 5 
 ความขัดแยงและการแกปญหา 7 
 การเจรจาตอรอง 8 
 แนวทางการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน 9 
 

บทท่ี 3 กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงาน 12 
 กระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข 13 
     การรับเรื่องรองทุกขท่ีผูรองมาดวยตนเอง/รับเรื่องทางโทรศัพท 13 
  การรับเรื่องรองทุกขท่ีเปนจดหมาย/หนังสือ 15
             
  การรับเรื่องรองทุกขจากกลุมคน (Mob)  18 
  การรับเรื่องรองทุกขบนเว็บไซตสํานักงานรัฐมนตรี 20 
 กระบวนการดําเนินงานตามข้ันตอนของศาล 22 
  คําสั่งศาล 22 
  การมอบอํานาจ (ใบแตงทนายความ) 24 
 กระบวนการรับรายงานผลการพิจารณา 26 
  การรับรายงานผลการพิจารณาเรื่องรองทุกข 26 
  การรับรายงานเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 28 
  การรับรายงานเรื่องขาราชการตองหาคดี 30 
  การรับรายงานเรื่องการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 32 
 กระบวนการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกข 34 
 กระบวนการติดตามรายงานผลการพิจารณาเรื่องรองทุกข 36 
 

บทท่ี 4 การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 38 
 กรอบแนวทางการจัดการ และรายงานเรื่องรองทุกข รองเรียน รองขอความ   
               ชวยเหลือตอรัฐมนตรี 38 



 การจัดทําบันทึกสรุปเรื่อง 38 
 การดําเนินการตามข้ันตอน และมาตรฐานท่ีกําหนด 39 
 การสํารวจความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 40 
 ผลการดําเนินงาน 42 
บทท่ี 5 บทสรุป วิเคราะห และขอเสนอแนะ 44 
 สรุปผลการดําเนินงาน 44 
 ปจจัยความสําเร็จ 45 
 ความชัดเจนในอํานาจหนาท่ี 45 
 ขอเสนอแนะ 46 
 
บรรณานุกรม 48 
ภาคผนวก 
 เอกสารผนวก 1 ตัวอยาง บันทึกสรุปเรื่องรองทุกข รองเรียน 
 เอกสารผนวก 2 ตัวอยาง บันทึกสรุปเรื่องรายงานความรับผิดทางละเมิด 
 เอกสารผนวก 3 ตัวอยาง บันทึกสรุปเรื่องการมอบหมายอํานาจดําเนินคดี  
 เอกสารผนวก 4 ตัวอยาง บันทึกสรุปเรื่องหมายเรียกคดี 
 เอกสารผนวก 5 ตัวอยาง บันทึกขอความ ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 เอกสารผนวก 6 ตัวอยาง หนังสือประทับตรา แจงผลการพิจารณาเบื้องตน 
 เอกสารผนวก 7 รายงานความกาวหนาการติดตามเรื่องรองทุกข รองเรียน (รายเดือน) 
 เอกสารผนวก 8 รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องรองทุกข ประจําปงบประมาณ 
 เอกสารผนวก 9 แบบสํารวจความตองการ กระบวนการรบัเรื่องรองทุกข รองเรียน  

รองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี สําหรับผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย 
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