
 

 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

 
คํานํา 

  ศูนยดํารงธรรม  สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข  เปนหนวยงานรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกขที่กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึน้เพื่อเปนกลไกหนึ่งในการใหบริการ ชวยเหลือประสานการแกไข
ปญหาและอาํนวยความเปนธรรมใหกับประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน  โดยเนนรูปแบบการสื่อสารทาง
โทรศัพทจากประชาชนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ  มีเจาหนาที่และเครือขายครอบคลุมทุก
พื้นที่  เชื่อมโยงทุกหนวยงานทั้งในสวนกลางและสวนภมูิภาค  ทําใหสามารถติดตอประสานงานแกไขปญหา
และใหบริการประชาชนไดอยางรวดเรว็ 

  ตลอดระยะเวลาที่ศูนยดํารงธรรมไดปรับปรุงการใหบริการและเปดอยางเปนทางการพรอม
กันทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕  โดยมีชองทางใหประชาชนไดรองเรียน ๕ ชองทาง ไดแก 
โทรศัพทสายดวน ๑๕๖๗  จดหมาย  รองเรียนผานเว็บไซต  มารองเรียนดวยตนเอง  และชองทางอืน่ๆ  ทําให
ไดรับการรองเรียนจากประชาชนในหลายรูปแบบ  เจาหนาที่ของศูนยดํารงธรรมจึงตองมีเทคนิคและวธีิการตางๆ 
ในการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกบัประชาชนเพือ่ใหไดขอยุต ิซ่ึงจะตองใชทกัษะหลายๆดานในการปฏิบัติงาน  
ดังนั้น หากไดมีการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนก็จะเปน
ประโยชนสําหรับเจาหนาทีท่ี่ยายมาปฏิบตัิงานใหม 

  ศูนยดาํรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนกับ
ขาราชการและเจาหนาที่ของศูนยดํารงธรรมทั้งในสวนกลางและสวนภมูิภาคในการปฏิบัติงานการแกไขปญหา
เร่ืองรองเรียนใหกับประชาชนบางไมมากกน็อย   

 

 

ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.                      

กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

   

 
 
 
 

 



 

 
สารบัญ 

 
          หนา 

 ๑. บทนํา        ๔ 
 ๒. วัตถุประสงค        ๕ 
 ๓. ขอบเขต        ๖ 
 ๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน      ๖ 
  ๔.๑ ลักษณะของเรื่องรองเรียน     ๙ 
  ๔.๒ การรับและการพิจารณาเรื่องรองเรียน   ๙ 
  ๔.๓ เทคนิคการรับและเจรจากับผูรองรายบุคคล   ๑๑ 

     และกลุมมวลชน 
๔.๔ การพิจารณากําหนดชั้นความลับและคุมครองผูรอง  ๑๒ 
๔.๕ หลักการพิจารณาเรื่องรองเรียนในเบ้ืองตนของ  ๑๓ 

     ผูบังคับบัญชาเพื่อคัดแยกและมอบหมายเจาหนาที่ 
     ดําเนินการเรื่องรองเรียน 
๔.๖ เทคนิคการประสานกับผูรอง    ๑๔ 
๔.๗ แนวทางการประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหไดขอยุติ ๑๖ 

      ทันทีและรวดเร็ว 
๔.๘ เทคนิคในการติดตามเรื่องรองเรียนใหไดขอยุติ  ๑๗ 
๔.๙ การบริหารจัดการขอมูลเรื่องรองเรียน   ๑๘ 

 ๕. ภาคผนวก        ๒๔   

  - รูปแบบหนังสือที่ใชในการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน  ๒๕ 

  - หมายเลขโทรศัพทสายดวนของหนวยบริการภาครัฐและเอกชน  ๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 
         กระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งศูนยบริการขาวสารมหาดไทย เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ใหบริการขอมูล และรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เกี่ยวกับงานของกระทรวงมหาดไทยทาง
โทรศัพทหมายเลข ๑๕๖๗ และทางไปรษณีย ตู ปณ.๑ ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๖  ตอมาบทบาท
ของศูนยบริการขาวสารมหาดไทยไดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของประชาชน จึงไดมีการปรับปรุงศูนยบริการขาวสารมหาดไทยใหมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใชช่ือวา ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ 

      ในหวงระยะเวลาที่ผานมา   กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปรับบทบาทการทํางานของ
ศูนยดํารงธรรมใหเปนไปในเชิงรุกมากกวาเชิงรับโดยพิจารณา
เห็นวา  “ศูนยดํารงธรรม” ควรมีบทบาทในการบําบัดทุกข  
บํารุงสุข  แกประชาชนอยางจริงจัง   บังเกิดผลสําเร็จเปน
รูปธรรม  กระทรวงมหาดไทยจึงไดปรับปรุงศูนยดํารงธรรมที่มี
อยูเดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกําหนดสถานที่ตั้งอยาง
ชัดเจนและเหมาะสม  มีเจาหนาที่และเครื่องมือส่ือสารที่มี
เครือขายเชื่อมโยงถึงกันในทุกระดับ สามารถติดตอประสานงานไดอยางรวดเร็ว และมีพิธีเปดศูนยดํารงธรรม
ในมิติใหม อยางเปนทางการพรอมกันทั่วประเทศในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซ่ึง ตรงกับ  วันดํารงราชานุภาพ 

ศูนยดํารงธรรม  มาจากคําวา  “ดํารง” และ “ธรรม” 
ดํารง  หมายความวา  ทรงไว  ชูไว  ทําใหคงอยู 
ธรรม  หมายความวา  ความยตุิธรรม  ความถูกตอง 

 

บทบาทของศูนยดํารงธรรมในปจจุบัน 

       กระทรวงมหาดไทยไดปรับปรุงกระบวนการและขัน้ตอนระบบงานเรื่องราวรองทุกข
ของกระทรวงมหาดไทย  โดยกําหนดใหสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข  สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปนหนวยงานกลางรับผิดชอบการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองราวรองทุกข  และเพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการของศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีความสอดคลองกับแนวทางการปรับปรุงการบวนการและ
ขั้นตอนระบบงานเรื่องราวรองทุกขของกระทรวงมหาดไทยที่มีการปรบัปรุงใหม  จึงมอบอํานาจใหหัวหนา
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัตริาชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานศูนยดํารงธรรมแทน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ฝายบริหาร  ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2/2550 ลงวันที่ 3 มกราคม 2550 
 
 

๑. บทนํา 



 ๕ 

 
 

                  
       ศูนยดํารงธรรมมีการจัดตั้งครอบคลุมทั่วประเทศ  เพื่ออํานวยความเปนธรรมใหกับ

ประชาชนทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค  กลาวคือ  
สวนกลาง  ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  มีที่ตั้งอยูบริเวณชัน้ ๒  อาคารดํารงราชานุภาพ   และศูนย
ดํารงธรรมหรือศูนยใหบริการประชาชนในลักษณะเดยีวกบัศูนยดํารงธรรมกระทรวงของหนวยงานระดับ
กระทรวง  ของหนวยงานระดับกรมและรฐัวิสาหกจิมีทีต่ั้งอยูในกรมและหนวยงานรัฐวิสาหกจิแตละแหง 
สวนภูมิภาค  แบงเปน ๒ ระดับ คือ ศูนยดํารงธรรมจงัหวดั ณ ศาลากลางจังหวดัทกุจงัหวดั และศนูยดํารงธรรม
อําเภอ ณ ทีว่าการอําเภอ 

   ดังนั้น  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาทีผู่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค   สํานกัตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกขจึง
ไดจดัทําคูมอืการปฏิบัติงานเกีย่วกบัการรองเรียน/รองทกุขขึน้  เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
ของศูนยดํารงธรรมจะไดนําไปใชประโยชนในดาํเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน  

 

 

 

 

 

 สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 

  ศูนยดํารงธรรม มท. 

   ผูชวยผูตรวจราชการ 

สวนประมวลผลและ
วิเคราะหเร่ืองราวรองทุกข 

 สวนตรวจราชการ สวนติดตามผลการ
บริหารราชการ  ฝายบริหารงานทั่วไป 

๒. วัตถุประสงค 



 
๖ 

 
 
     คูมือการปฏิบัติงานการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข  มีเนื้อหาครอบคลุมความเปนมา       

ในการจดัตั้งศนูยดํารงธรรม  โครงสราง  ภารกิจ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เทคนิคในการรับเรื่องรองเรียน   
การจัดเก็บขอมูลเร่ืองรองเรียน  รูปแบบหนังสือที่ใชในการปฏิบัติงาน  และหมายเลขโทรศัพทที่ใชในการ
ติดตอประสานงาน   
 
 
         

      การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ศูนยดํารงธรรม  สํานักตรวจราชการ 
และเรื่องราวรองทุกข  ไดมกีารกําหนดแนวทางและขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี ้
        ๑. การรับและลงทะเบียนหนังสือเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  

          - การรับและลงทะเบยีนหนังสือที่สงมาจากหนวยงานภายนอกและภายในกระทรวง  
             มหาดไทย รวมทั้งทีม่ารองเรียนดวยตนเองที่ศนูยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

         ๒. การเสนอผูบงัคับบญัชาสั่งการตรวจสอบ 
                                       - หนวยงานรัฐวสิาหกิจ / สวนราชการ / จังหวัด ตรวจสอบขอเท็จจรงิและรายงานผล 
                                                ใหทราบ 
                                       - มอบหมายใหผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบ / สอบสวนและ 
                                         สดับตรับฟงขอเท็จจริงตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา  แลวรายงานผล 
                                         ใหทราบ 
              - แตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
                                         ไปสอบสวนขอเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข  แลวรายงานผลใหทราบ 
         ๓. การติดตามผลการดําเนินการ 
                                        เมื่อมีการแจงใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจ / สวนราชการ / จังหวัดตรวจสอบขอเทจ็จริงแลว  
หากพนระยะเวลาที่กําหนด  แลวยังไมไดรายงานผลจะมกีารแจงเตือนเปนระยะๆ ดังนี้ 

- เตือนครั้งที่  ๑ เมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน 
   - เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกําหนด ๑๕ วนั นับตั้งแตไดรับการเตือนครัง้ที่ ๑ 
   - เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกําหนด    ๗ วัน นับตั้งแตไดรับการเตือนครัง้ที่ ๒  
   
 
 
 
 
 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๓. ขอบเขต 



 ๗ 

    ๔. การรายงานผล 
                - เมื่อหนวยงานรัฐวสิาหกิจ / สวนราชการ / จังหวัด  ตรวจสอบขอเท็จจริงและสรุป
รายงานผลมายังกระทรวงมหาดไทยแลว  ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะดาํเนินการสรุป วเิคราะห
และรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อนําเรียนปลดักระทรวงมหาดไทย  หวัหนาผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ทราบและพิจารณาสั่งการ  หรือยุติเร่ือง  ถาเปนกรณีที่เปนเรื่องรองเรียนตอรัฐมนตรี    
วาการกระทรวงมหาดไทย  จะนําเรยีนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ  สวนเรื่องที่ยุติ
แลวจะแจงใหหนวยงานที่สงเรื่องมาใหกระทรวงมหาดไทยและแจงผูรองทราบตอไป 
       ๕. ระบบ E-Inspection 
         - บันทึกรายละเอยีดขอมูลและผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกขในแตละเขต
ตรวจราชการลงในระบบ E-Inspection  ซ่ึงเปนโปรแกรมระบบฐานขอมูลเร่ืองรองเรียน  เพื่อจะเปนขอมูล
ในการตรวจสอบและติดตามเรื่องราวรองทุกขของจังหวัดและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ปมท./หน.ผต.มท. 

ผต.มท. 

(6)  หนวยงานตรวจสอบ 

ขอเท็จจริง และรายงานผล          

                 (20 วัน ) 

หนวยงาน/รัฐวิสาหกิจ

นอกสังกัด มท. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 

  (7) รายงานวิเคราะห/สรุปผล 

               ( 2-5 วัน )  

หนวยงานภายนอก มท. 
- สํานักราชเลขาธิการ 
- สํานักเลขาธิการนายก 
  รัฐมนตรี 
- สํานักเลขาธิการ ครม. 
- สนง.ผูตรวจการ  
   แผนดินของรัฐสภา 
 - สนง.ปปช. 
- สนง.ปปง. 
- กระทรวง ทบวง  อื่นๆ 

รัฐมนตรีวาการ//รัฐมนตรี

ชวยวาการระทรวงมหาดไทย 

      ปลัดกระทรวง 
       มหาดไทย 

ศูนยดํารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย 
โทร.1567 / อินเทอรเน็ต 

 

มารองเรียนดวยตนเอง 

สํานักตรวจ

ราชการและ

เรื่องราว             

รองทุกข สป.       

ศูนยดํารงธรรม 

 

กรม 

 

รัฐวิสาหกิจ 

 

จังหวัด 

รายงานผลการ

ตรวจสอบ

ขอเท็จจริงให     

ศูนยดํารงธรรม

กระทรวงมหาดไทย 

ทําการวิเคราะห

สรุปผลนําเสนอ

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย        

 
        ปมท./ 
 หน.ผต.มท. 

     พิจารณา 
     สั่งการ /  
     ยุติเรื่อง 

 

ผูรองเรียน 

/ รองทุกข 

        (1) 

(2) หนวยงานที่รับและสงเรื่องราวรองทุกข 

(3) สตร./ศูนยดํารงธรรม 

สรุปประเด็นและแนวทาง 

การแกไขปญหา 

            ( 1-3 วัน) 

(4)  ปมท./หน.ผต 

 สั่งการ 
           (1-2 วัน) 

(8)  ยุติเรื่อง 

     ( 1-2 วัน) 

กระบวนงานดําเนินการเรื่องราวรองทุกขศูนยดํารงธรรม 
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. 

แจงสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหหนวยงานที่สงเรื่องและแจงผูรองเรียน/รองทุกข 

  การบันทึกขอมูลลงระบบ   
    E-Inspection 
        

สปน. หมายเลข 1111 
การเชื่อมโยงเครือขาย IT 

(5)  ยุติเรื่องในสวนของ มท. 

 

กทม. 

คณะทํางาน

กลั่นกรอง

เรื่องราว         

รองทุกข

กระทรวง 

มหาดไทย 

 

1567 

             คณะทํางานแกไขบรรเทาปญหาเรื่องรองเรียน /รองทุกข  
- รองปมท.บ. (08-5482-5599) 

- หน.ผต.มท. (08-9967-2685) - ผอ. สตร. สป. (08-9897-9268) 

- หน.ผต.ปค. (08-1848-7602) - ผอ.สวนประมวลฯ สตร.สป 
- หน.ผต.สถ. (08-9925-2736)   (08-1206-7149)    

- หน.ผต.ปภ. (08-1174-3891) - กปน. (08-1312-7866)  

- หน.ผต.พช. (08-1171-0553) - กปภ. (08-1734-8129) 

- หน.ผต.ยธ. (08-1754-2138) - กฟน. (0-2253-6548) 

- หน.ผต.ทด. (08-1833-5845) - กฟภ. (08-7704-7094) 

- หน.ผต.กทม.(08-1611-4612) - องคการตลาด (08-9815-2723) 

- ผอ.สกม.สป. (08-9897-9300) 



 
   ปมท./หน.ผต.มท. 

 
 
           ผต.มท. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 

หนวยงานภายนอก มท. 
- สํานักราชเลขาธิการ 
- สํานักเลขาธิการนายก 
  รัฐมนตรี 
- สํานักเลขาธิการ ครม. 
- สนง.ผูตรวจการ  
   แผนดินของรัฐสภา 
 - สนง.ปปช. 
- สนง.ปปง. 
- กระทรวง ทบวง  อื่นๆ 

รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย 

      ปลัดกระทรวง 
       มหาดไทย 

ศูนยดํารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย 

 

มารองเรียนดวยตนเอง 

 

สํานักตรวจ

ราชการและ

เรื่องราวรอง

ทุกข สป. 

 

รัฐวิสาหกิจ 

 

กรม 

 

 
จังหวัด 

 
 
รายงานผลการ

ตรวจสอบ

ขอเท็จจริงมาที่        

     ผต.มท. 

วิเคราะหสรุปผล

รายงานการ

ตรวจสอบ

ขอเท็จจริง 
 ( ผต.มท.) 

 
        ปมท./ 
 หน.ผต.มท. 

     พิจารณา 
     สั่งการ /  
     ยุติเรื่อง 

 

ผูรองเรียน 

/ รองทุกข 

        (1) 

(2) หนวยงานที่รับและสงเรื่องราวรองทุกข 

(3) หนวยงานดําเนินการ 

         (  10 วัน) 

         (4)  สั่งการ 

               (5  วัน) 

(5)  ตรวจสอบขอเท็จจริง 

              ( 30 วัน ) 

   (6) รายงาน/สรุปผล 

               ( 20 วัน )  

(7)  ยุติเรื่อง 

     ( 10 วัน) 

แจงสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหหนวยงานที่สงเรื่องและแจงผูรอง

แผนภูมิแนวทางการดาํเนินงานเรื่องราวรองทุกข  ของ สตร. สป.  

   E-Inspection 
        

สปน. หมายเลข ๑๑๑๑ 
การเชื่อมโยงเครือขาย IT 



 

๙  
๔.๑ ลักษณะของเรื่องรองเรียน 
 

        ๑. เร่ืองรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห  เปนกรณีการรองเรียนกลาวโทษทีข่าด
ขอมูลหลักฐาน  ซ่ึงศูนยดํารงธรรมจะระงบัเรื่องทั้งหมด  แตถาเปนการรองเรียนในประเด็นเกี่ยวของกับ
สวนรวม  จะสงใหหนวยงานที่เกีย่วของรับทราบไวเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไป  ซ่ึงกรณีนี้
สามารถยุติเร่ืองไดทันท ี
        ๒. เร่ืองรองเรียนท่ัวไป  ศูนยดํารงธรรมจะดาํเนินการจัดสงเรื่องใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ
รับไปดําเนินการ  โดยจะพิจารณาสงตามความเหมาะสมของแตละเรื่องและจะตอบใหผูรองทราบไวช้ันหนึ่งกอน  
ซ่ึงเมื่อหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการแลวจะแจงใหศนูยดํารงธรรมและผูรองทราบ  หรือบางกรณีปญหา
หนวยงานทีเ่กีย่วของจะแจงใหผูรองทราบโดยตรง  ซ่ึงระยะเวลาการพจิารณาดําเนินการของหนวยงานที่
เกี่ยวของจะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับขั้นตอนการดําเนินการใหการชวยเหลือของแตละกรณีปญหา  ในกรณีเปน
เร่ืองรองเรียนทั่วไป  หากหนวยงานที่เกี่ยวของไมแจงผลใหทราบภายในระยะเวลาทีก่ําหนด  ศูนยดํารงธรรม
จะมีหนังสือเตอืนขอทราบผลไปอีกครั้งหนึ่ง 
        ๓. เร่ืองรองเรียนสําคัญ  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประชาชนสวนรวมหรือเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน เปนประเด็นขอรองเรียนทางกฎหมายหรือเปนเรื่องรองเรียนที่มีขอเท็จจริงและ
รายละเอียดตามคํารองยังไมชัดแจงชดัหรือไมแนนอน  หรือบางกรณศีูนยดํารงธรรมอาจตองใหเจาหนาที่
เดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพืน้ที่กอนสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป  โดยแจงใหผูรอง
ทราบไวช้ันหนึ่งกอน  เมื่อหนวยงานไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเขามาแลวจึงจะแจงใหผูรอง
ทราบตอไป  หรือหากหนวยงานทีเ่กีย่วของยงัไมรายงานผลใหทราบภายในระยะเวลาทีก่าํหนด  ศนูยดํารงธรรม
จะแจงเตือนไปอีกครั้งหนึ่ง   
 
 ๔.๒ การรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน 
 

         ๔.๒.๑  เร่ืองรองเรียนทางหนังสือ 
• เจาหนาทีต่องอานหนังสือรองเรียนและพิจารณาเอกสารประกอบการรองเรียนโดยละเอยีด 
• สรุปประเด็นการรองเรียนโดยยอเสนอผูบังคับบัญชา  หากเกีย่วของกับกฎหมายให  
       ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผูบังคับบัญชาประกอบการพิจารณาดวย 
• หนังสือที่จะมไีปถึงหนวยงาน  หากจะมีความเห็นหรือขอสังเกตจะเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพหรือการเอาใจใสของหนวยงานก็ควรใสความเห็นหรือขอสังเกต  
• เร่ืองรองเรียนกลาวโทษ ควรจะแจงใหหนวยงานที่เกีย่วของคุมครองความ 
       ปลอดภัยใหแกผูรองและพยานที่เกีย่วของ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ และ  
       ประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน 
 
 



 ๑๐ 

• เร่ืองรองเรียนกลาวโทษ  แจงเบาะแสการกระทําความผิด หรือผูมีอิทธิพลซ่ึงนาจะ
เปนอันตรายตอผูรอง  ควรปกปดชื่อและทีอ่ยูของผูรองกอนถายสําเนาคํารองให
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  แตหากเปนการกลาวหาในเรื่องที่เปนภัยรายแรงและนาจะ
เปนอันตรายตอผูรองเปนอยางมาก  ก็ไมควรสงสําเนาคํารองใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ  แตควรใชวิธีคัดยอคํารองแลวพมิพขึ้นใหมสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน 

• เมื่ออานคํารองแลวตองประเมินดวยวา เร่ืองนาเชื่อถือเพียงใด  หากผูรองแจง
หมายเลขโทรศัพทมาดวย  ควรสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูรองโดยขอใหยนืยนัวา 
ผูรองไดรองเรียนจริง  เพราะบางครั้งจะมีการแอบอางชื่อผูอ่ืนเปนผูรองเรียนวิธีการ
สอบถามไมควรบอกเรื่องหรือประเด็นการรองเรียนกอน  ควรถามวาทานไดสง
เร่ืองรองเรียนมาจริงหรือไม  ในลักษณะใดหากผูรองปฏิเสธก็จะชี้แจงวา โทรมา
เพื่อตรวจสอบขอมูลเบื้องตนแลวรีบจบการสนทนา  แตถาผูรองถามวา ไดช่ือและ
หมายเลขโทรศัพทมาจากไหน  คํารองมีประเด็นอยางไร  ก็อาจตอบวา เรามีขอมูล
ในเบื้องตนแคช่ือและหมายเลขโทรศัพท  แตรายละเอยีดยังไมเพยีงพอ  จึงโทรมา
ประสานขอทราบรายละเอยีด  และตองยนืยนัอยางหนกัแนนวา เราไมมรีายละเอยีด
จึงจะแจงใหทราบ 

          ๔.๒.๒ เร่ืองรองเรียนทางโทรศัพท 

• สอบถามชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได 
• สอบถามเรื่องรองเรียนและปญหาที่เกิดขึน้ 
• ถาเปนเรื่องรองเรียนที่กลาวหาผูอ่ืนจะตองสอบถามผูรองใหได  รายละเอียดที ่

                                         ชัดเจน หากผูรองมีขอมูลที่เปนเอกสารก็ขอใหผูรองสงเอกสารมาเพิ่มเติมทาง 
                                         ไปรษณียก็ได 

• พิจารณาเรื่องรองเรียนวา สามารถดําเนินการไดหรือไม  ถาดําเนินการไดโดย 
                           ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทางโทรศัพทก็ใหติดตอประสานงานในทันที               
                           หากไดรับคาํตอบจากหนวยงานและสามารถแจงผูรองไดก็ใหแจงผูรองทันที 

• ถาเรื่องรองเรียนไมสามารถประสานหนวยงานทางโทรศัพทไดทันที  ใหกรอก 
                           รายละเอียดเร่ืองรองเรียนลงในระบบสารสนเทศ  และสามารถสงเรื่องรองเรียน   
                           ไปใหหนวยงานทางโทรสาร หรือ E-mail ก็ได 

• ถาผูรองเรียนพูดดวยอารมณรุนแรงควรรับฟงใหจบกอนแลวจึงชีแ้จงวา ได  
                           ประสานงานอยางสุดความสามารถแลวบอกเหตุผลวา ทําไมเรื่องรองเรียนจึงไมได 
                           รับการดําเนนิการตามที่ผูรองตองการ  หรืออาจถามเพิ่มเติมวา ผูรองมคีวามเดือดรอน 
                           ดานอื่นที่ประสงคจะขอความชวยเหลืออีกหรือไม 
 



 ๑๑ 

          ๔.๒.๓  เร่ืองรองเรียนทางเว็บไซต   

• ผูรองแจงชื่อ-ที่อยูไมชัดเจน  โดยรองเรียนกลาวหาผูอ่ืนโดยปราศจากรายละเอียด
และหลักฐานอางอิงหรือเปนบัตรสนเทหตามมติคณะรฐัมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑  ใหงด
ดําเนินการเรื่องรองเรียนดังกลาว  

•  ผูรองแจงชื่อ-ที่อยูไมชัดเจนหรือเปนบตัรสนเทห  แตเร่ืองรองเรยีนเปนเรื่องเกีย่วกับ
ประโยชนเพื่อสวนรวม เชน ขอถนน  แจงเบาะแสการคายาเสพติด  อ่ืนๆ  หรือ
แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนกใ็หพิจารณาสงเรื่องรองเรียนดังกลาวให
หนวยงานทีเ่กีย่วของรับทราบไวเปนขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

• ผูรองแจงชื่อและที่อยู  หมายเลขโทรศัพทที่ชัดเจนแตเร่ืองรองเรียนเปนการ
กลาวหาผูอ่ืน  โดยปราศจากรายละเอียดไมสามารถดําเนินการได  ก็ใหติดตอผูรอง
ตามที่อยูเพื่อขอขอมูลผูรองหรือใหผูรองยนืยันเรื่องรองเรียนกอนทีจ่ะพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

• ผูรองรองเรียนในเรื่องขอความเปนธรรม  ขอความชวยเหลือซ่ึงพิจาณาคํารองแลว  
หากเห็นวา ดําเนินการได  ใหสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาขอทราบ
ขอเท็จจริงตอไป 

• เร่ืองรองเรียนใดเปนประเดน็ที่ปรากฏขอเท็จจริงในหนังสือพิมพหรือส่ือตางๆ ก็
สามารถที่จะนํามาตอบผูรองไดโดยตรง  โดยไมตองสงหนวยงานพิจารณา
ดําเนินการอีกครั้ง 

           คําแนะนําเรื่องรองเรียนแตละกรณี  
๑. กรณีผูรองระบุประเด็นปญหาเพียงประเดน็เดียว  แตจากการวิเคราะหสามารถ 

ชวยเหลือผูรองในดานอื่น  
  ๒. กรณีบัตรสนเทหแจงเบาะแสการกระทาํความผิด  แตมีรายละเอียดชัดเจนนาเชื่อถือ
สามารถตรวจสอบไดและเปนปญหาสวนรวม  ในกรณนีีค้วรสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาได 
  ๓. เร่ืองสําคัญมาก ควรกําหนดชั้นความลับโดยใหหนวยงานพจิารณาตรวจสอบในทางลับ 
  ๔. กรณไีมสามารถแกไขปญหาที่ผูรองรองเรียนในประเด็นนั้นได  ควรโทรแจงผูรองและ
ถามความตองการใหชวยเหลือในประเดน็อื่นอีกหรือไม  หากผูรองตองการใหชวยเหลือเพิ่มเติมในประเดน็
อ่ืนก็ใหทําคํารองเปนหนังสอืมาอีกครั้งหนึ่ง 
  ๕. เร่ืองรองเรียนที่ไมอาจดําเนินการชวยเหลือไดก็ควรชี้แจงทําความเขาใจ  โดยไมให
ความหวังแตไมทําลายกําลังใจ  โดยบอกวาไดพยายามอยางเต็มทีแ่ลว   แตไมสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูรองไดและถามวา ผูรองประสงคจะขอความชวยเหลือดานอื่นหรือไม  หากเรื่องนัน้อยูในวิสัยที่
จะดําเนินการได 
  ๖. กรณีรองเรยีนเรื่องเหนือธรรมชาติ  ก็ใหพยายามชวนคุยปกติแลวเสนอทางเลือกอื่นๆ 
 



 ๑๒ 

     

 ๔.๓ เทคนคิการรับและเจรจากับผูรองรายบุคคลและกลุมมวลชน 
                      ในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน กรณทีี่ผูรองเดินทางมารองเรียนดวยตนเอง เจาหนาที่จะตอง
เปนชางสังเกตและมีปฏิภาณไหวพริบในการเจรจาเพื่อแกไขปญหา  เพือ่ความสะดวกในการศึกษาจงึขอแบง
ผูรองเรียนออกเปน ๒ ประเภท ดังนี ้
   ๑. ผูรองรายยอย 
   ๒. ผูรองแบบกลุม 

          ๑. ผูรองรายยอย  สามารถจะแบงออกเปนหลายประเภท 
  - ลักษณะนกัวชิาการ เปนพวกที่ชอบแสดงความคิดเหน็ ลักษณะของผูรองประเภทนีจ้ะเปน
บุคคลที่มีเหตุมีผล  กลาแสดงออกและตองการแนวรวม  เจาหนาที่รับผูรองจะตองยนิดแีละตั้งใจที่จะรับ
ขอคิดเห็น  ซ่ึงประเภทนี้อาจจะตองใชเวลาในการรับฟงและที่พบบอยผูรองจะใหแสดงความคิดเหน็รวม ซ่ึง
เจาหนาทีจ่ะตองไมแสดงความคิดเห็นไปในทางเขาขาง  แตใชเปนลักษณะชมเชยยกยองวา เร่ืองดังกลาวเปน
ส่ิงที่เราไมเคยไดรับรูเลย  เปนสิ่งที่มีเหตุผลและจะสงไปใหหนวยงานพิจารณาตอไป 
  - ลักษณะชาวบาน  ลักษณะของผูรองจะเปนชาวบาน  เขาใจงายและปญหาสวนใหญก็จะ
เปนปญหาหนีสิ้น ที่ดิน อิทธิพล  ผูรองจะเขามาแจงพูดคยุกับเจาหนาที่  พรอมทั้งจะมอีาการเกรงกลวักับผูมี
อิทธิพลในพื้นที่  ซ่ึงบางครั้งจะตองมีการประสานไปยังหนวยงานเบื้องตนโดยใชโทรศัพท  สอบถามถึง
รายละเอียดและสุดทายก็ใหทําเปนหนังสอื  แตถาหากผูรองเรียนเขียนหนังสือไมไดเจาหนาทีจ่ะเปนผูเขียน
ให  แตที่สําคญัตองอธิบายใหผูรองทราบถึงความสามารถและอํานาจทีถู่กกําหนดไววาทําไดมากนอยแคไหน 
อยางนอยเจาหนาที่อาจจะชวยเขาไมไดเลยแตก็ไดดําเนินการไปบาง  ซ่ึงดีกวาเขามาพบเจาหนาทีแ่ลวเพยีงแต
ทําหนังสือแลวใหกลับบาน  ซ่ึงตองคํานึงถึงจิตใจของราษฎร  เพราะบางรายเดินทางมาเปนรอยกโิลเมตรเพื่อ
จะมารองเรียน 
  - ลักษณะอารมณรอน เปนบุคคลที่เก็บกดมาจากที่อ่ืนหรือมาจากที่ๆ มีปญหาเกิดขึน้และหา
ที่ระบายอารมณ  ลักษณะนี้เจาหนาที่ตองพยายามทีจ่ะเตือนตัวเองวา ตนเองมีอาชีพเปนขาราชการ  ตองมี
สมาธิ มีสติ  ในบางลักษณะของผูรองหากมีอารมณโดยพูดไมเขาใจ  ตองใชความนุมนวล  พยายามอดทน
และตีสนิทใหได  แมกระทั่งบางครั้งผูรองก็ทราบดีวา เจาหนาที่ตองการใหเขาสงบสติอารมณ  เจาหนาที่ก็
ตองยอมรับวา มคีวามตองการใหเขาสงบสติอารมณจริงๆ แตตองเจรจา  แตถาหากผูรองไมเขาใจจรงิๆ 
จะตองขูวาจะเชิญเจาหนาที่ตาํรวจนําตวัออกไป  หากไมมีเจตนาที่จะคยุคงตองสอบถามวา ผูรองไมยินดจีะ
รองทุกขก็คงตองดําเนินการตามเจตนารมณของผูรองเปนหลัก 
  - ลักษณะนุมนวล  แตมีลักษณะไมยอมเขาใจ หวัดื้อ  ลักษณะนีเ้ปนลักษณะที่สรางปญหา
ใหกับเจาหนาที่มากเพราะตอนแรกเขามาจะมีอารมณสงบ  ไมมีปฏิกิริยาแตเมื่อเขามาพบก็จะแสดงเจตนา
และความตองการของตัวเองในการถูกรังแกและจะไมยอมที่จะถูกรังแกโดยเดด็ขาด 
 
 



 ๑๓ 

  - ลักษณะจติไมปกติ ลักษณะนี้  เมื่อผูรองเดินทางมารองเรียนที่ศูนยดํารงธรรมกระทรวง 
มหาดไทยก็ตองทําความเขาใจวา ผูรองมีความตองการอะไร  ซ่ึงคงจะตองคลอยตามไปกอนพยายามใหผูรอง
มีการผอนคลายอารมณใหดขีึ้น  บางครั้งไมจําเปนตองทาํคํารองเปนหนังสือ  แตอาจจะตองประสานไปยัง
หนวยงานทีเ่กีย่วของเพื่อบรรเทาภาระการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทนัที 
  - ลักษณะปวยเปนโรคติดตอ  ลักษณะนี้จะแสดงความรังเกียจหรือไมพอใจไมได  ตองคํานึง
เสมอวาเปนหนาที่และอาชพีของขาราชการทุกคน  บางครั้งผูรองอาจแสดงความคุนเคย  หรือตองการความ
สนใจ  อาจจะมีการสัมผัสเนื้อตัวก็ใหคํานึงถึงหนาที่  แตอยางไรก็ตามก็ตองคํานึงถึงประเภทของโรคดวย
เพราะชีวติใคร ใครก็เปนหวง  เชน  กรณีผูปวยเปนโรคเรื้อน เดินทางมารองเรียนที่ศูนยดํารงธรรม 

        ๒. ผูรองแบบกลุม 
             - มีลักษณะผูรองตั้งแต ๕ คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงคสวนใหญตองการพบผูบังคับบัญชา
ระดับสูง  เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงเจาหนาที่
ตองอธิบายใหทราบวา มีหนวยงานที่รับเรื่องโดยตรงซึ่งเปนเสมือน
ตัวแทนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ดังนัน้ จึงใหยื่น
หนังสือรองเรียนไวกับเจาหนาที่ไดเลย  แตถาหากกลุมไดประสาน
กับทางเจาหนาที่ระดบัสูงไวกอนก็คงตองรีบประสานเพื่อแจงให
ผูบังคับบัญชาทราบและรับคําสั่งที่จะดําเนินการตอไป   
 

 ๔.๔ การพิจารณากําหนดชั้นความลับและคุมครองผูรอง 
• พิจารณาวาเรื่องรองเรียนดังกลาวจะตองปฏบิัติตามระเบียบวาดวย การรักษาความลับ

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม  โดยพิจารณาวา หากสงเรื่องใหหนวยงาน
พิจารณาแลว ผูใหขอมูลหรือผูรองจะไดรับความเดือดรอนหรือไม เชน เร่ืองที่มี
ลักษณะกลาวหาขาราชการ แจงเบาะแสผูมีอิทธิพล  หากไมปกปดชื่อ-ที่อยู กจ็ะตอง
แจงใหหนวยงานที่เกีย่วของใหความคุมครอง 

• กรณีมีการระบุช่ือผูถูกกลาวหาจะตองคุมครองทั้งฝายผูรองและผูถูกกลาวหา  
เนื่องจากยังไมไดขอเท็จจริงที่ปรากฏและอาจมีการกลั่นแกลงกลาวหากันได 

• กรณีผูรองระบุในคํารองใหปกปดหรือไมประสงคใหนําลายมือช่ือผูรองไปเปดเผย  
เพราะหนวยงานผูถูกรองอาจทราบไดและผูรองจะไดรับความเดือดรอน 

• หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือกระทบสิทธิของผูรองโดยตรง  ซ่ึงผูรองไม
ประสงคใหเปดเผยเรื่อง  แตการดําเนนิการเรื่องรองเรียนจําเปนจะตองเปดเผยขอมูล 
ผูรองใหหนวยงานที่เกี่ยวของ มิฉะนัน้ไมสามารถดําเนนิการได  ก็ตองขออนุญาตจาก 
ผูรองกอนและแจงใหหนวยงานใหความคุมครองผูรอง 

 
 



 ๑๔ 

           ๔.๕ หลักการพิจารณาเรื่องรองเรียนในเบือ้งตนของผูบังคับบัญชาเพือ่คัดแยกและมอบหมาย

เจาหนาที่ดําเนินการเรื่องรองเรียน 
  

• เมื่อไดรับเรื่องจะตองอานและวิเคราะหวา มีประเด็นใดบางมีบุคคลในหนวยงานใด
เกี่ยวของ  มีการกําหนดเวลาชั้นความเร็ว (ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด)  มคีวามสําคัญหรือ
ช้ันความลับ (ลับ ลับมาก ลับที่สุด) หรือไม  เพื่อนําไปสูการพิจารณา 

• พิจารณาบุคคลและเจาหนาที่ดําเนินการโดยพิจารณาจาก 
๑. เร่ืองไมซับซอน เชน เร่ืองเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เชน ขอไฟฟา  

                 ๒. เร่ืองที่ซับซอนตองใชการวิเคราะหและมีขัน้ตอนที่ยุงยาก  
                      - การของบประมาณ  ขอความชวยเหลือดานตางๆ เชน ทีด่ินทํากนิ  ที่อยูอาศัย  การขอ 
                         สัญชาติ  
                      - รองเรียนหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน  กรณีตองดาํเนินงานแลวมีผลกระทบตอ 
                         บุคคล/ประชาชนใหไดรับความเดือดรอนถึงขั้นตองรองเรียนขอความเปนธรรม 
                      - รองเรียนพฤติกรรมเจาหนาที่ของรัฐที่ประพฤติตนไมเหมาะสม 
                      - ปญหาหนี้นอกระบบ 

•      เร่ืองที่เกี่ยวของกับกฎหมาย 
                   เปนเรื่องที่ตองใชการวิเคราะหแตมีสวนเกี่ยวของกับขอกฎหมาย  ไดแก การไดรับความ  
                   เดือดรอนจาก            - การทํานิติกรรม/สัญญา/ขอตกลง 
                                                     - การกูยืม/ถูกหลอกลวง / ขมเหงรังแก 

•      เร่ืองที่เกี่ยวของกับขอกฎหมายตองใชเวลาในการดําเนินการมากและตองลงตรวจพื้นที่     
        หาขอมูล  ขอเท็จจริงในพื้นที่ประกอบการพิจารณา 

                  - มีลักษณะเดยีวกบัเรื่องที่เกี่ยวของกับขอกฎหมาย แตมีขั้นตอนวิธีและใชเวลาในการ 
                    ดําเนินการมากกวา ตองใชหลักกฎหมายในการพิจารณาไดแก    
                                              - ขอพิพาทตางๆ 
                                              - การขอคําปรึกษาเกีย่วกับขอกฎหมาย 
        - การขอกรรมสิทธิ์ / ลิขสิทธิ์ 
      การพจิารณาเรื่องวาเปนประเภทใด  มองในภาพรวมถึงชั้นความเรว็ ความลับและสาระแลว  จะตอง

พจิารณาถึงตัวเจาหนาทีจ่ะมอบใหดําเนินการดวย  โดยเฉพาะเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับความละเอียดออน
ในสวนลึกในใจของผูรอง เชน กรณีประสบปญหาชี้ชะตาความเปนอยูและความอยูรอด  โดยมีเวลาเรงดวน
กําหนดบังคับ  ความรูสึกที่ตองการความเขาใจ  ความหวงใย  ความเอื้ออาทรและใหความชวยเหลือโดยเร็ว  
ซ่ึงพิจารณาวเิคราะหไดจากสาระในหนังสือของผูรอง  ผูจายงานตองวิเคราะหวา เจาหนาที่คนใดมีความเหมาะสม
ที่จะดําเนินการในเรื่องประเภทนี้มากที่สุด  เมื่อประสานผูรองแลวผูรองรูสึกสบายใจ  ยินดีรวมมือในการให
ขอมูลและดาํเนินการตางๆ ตามทีเ่จาหนาที่รองขอ  โดยไมใหเกิดผลกระทบทางจิตใจและกระทําในส่ิงที่ตั้งใจ
แฝงไวในสาระหนังสือรองเรียน อาทิเชน จะฆาตวัตาย หรือรองเรียนกลาวโทษเจาหนาที่ในภายหลัง 



 ๑๕ 

๔.๖ เทคนิคการประสานงานกับผูรอง 

                      ๑. คุณสมบตัิของผูเจรจา 
                           ๑.๑ ควรเปนผูที่มีความรอบรูในเรื่องตางๆ เชน กฎหมายทั่วไป นโยบายของรัฐบาลและได
ติดตามขอมูลขาวสารอยูเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน  ซ่ึงจะเปนประโยชนกับการ
ดําเนินการเรื่องรองเรียน เชน โครงการตางๆ ของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงคในการชวยเหลือประชาชน 
              ๑.๒ มีมนุษยสัมพนัธ ยิ้มแยมแจมใส สรางความเปนกันเอง แสดงออกใหผูรองเห็นวา 
เจาหนาทีเ่ปนพวกเดียวกนักบัผูรอง 
                          ๑.๓ จริงใจใหบริการดวยหัวใจ สรางความรูสึกวาผูรองเปนญาติมิตรของเจาหนาที่เอง 
                          ๑.๔ เหน็อกเห็นใจผูรอง เหน็วาปญหาของผูรองเปนเสมือนปญหาของตนเองและคดิวา หาก
เจาหนาทีต่องประสบปญหาเชนเดยีวกับผูรอง  เจาหนาที่ก็อาจตองขอความชวยเหลือเหมือนกับผูรอง 
             ๑.๕ สํานึก ตระหนักถึงหนาที่วา เราปฏิบัติงานในการชวยเหลือแกไขปญหาใหแกผูรองจึง
ตองมีความอดทน อดกล้ัน ระมัดระวังในการเจรจากับผูรอง  ประกอบกบัเจาหนาที่ทีเ่ปนที่พึ่ง เปนความหวัง
ของผูรอง และสมัครใจมาทาํหนาที่นี้เอง ไมมีผูใดบังคับเจาหนาที ่
             ๑.๖ ควรมีเจาหนาทีท่ี่สามารถพูดภาษาทองถ่ินไดทุกภูมภิาค เชน ภาษาอีสาน เหนือ ใต  เพื่อ
ความสะดวกในการสื่อสารกับผูรองและทําใหผูรองรูสึกอบอุน  เนื่องจากไดพบปะพูดคุยกับคนบานเดียวกัน  
ไมรูสึกอางวางหรือหวาดระแวง  และควรมีผูที่สามารถสื่อสารภาษาสากลไวเจรจากบัผูรองที่เปนชาวตางชาต ิ

          ๒. เทคนิคในการเจรจา 
               ๒.๑ กรณีผูรองท่ัวไป 
                      ๒.๑.๑ กรณีที่เปนผูรองรายเดมิ กอนการเจรจาใหศกึษาขอมูลลักษณะนิสัยของผูรอง  เพื่อ
ใชวิธีการที่เหมาะสมในการเจรจากับผูรอง เชน ผูรองมีอารมณรุนแรงก็พยายามชวนพดูคุยเร่ืองอื่นๆ กอน
จนกระทั่งผูรองรูสึกผอนคลายหรืออารมณดีขึ้น จึงเจรจาประเด็นขอรองเรียน รวมทั้งศึกษาเรื่องรองเรียนของ
ผูรองกอนวา อยูระหวางขั้นตอนใด  หากยังไมมีขอยุติใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทางโทรศัพทในเบื้องตน
เพื่อติดตามความคืบหนา  และนําผลไปแจงผูรองเพื่อบรรเทาสถานการณ  ความตึงเครียด และเปนการแสดง
ใหผูรองเห็นวา เรามีความเอาใจใสในเรื่องของผูรองเปนอยางด ี
         ๒.๑.๒ จดัเจาหนาที่ที่เหมาะสมในการเจรจากับผูรอง เชน หากผูรองพูดภาษาทองถ่ิน
ใดก็ควรจัดเจาหนาที่ที่สามารถพูดภาษาถิน่นั้นเปนผูรวมเจรจาเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร  และเพื่อสราง
ความอบอุน เปนกันเอง  หากผูรองรองเรียนเรื่องกฎหมายควรมอบใหเจาหนาที่ที่มีความรูดานกฎหมายเปน  
ผูรวมเจรจา  หากผูรองมีอารมณรุนแรง กาวราว หรือไมยอมรับฟงเหตุผล  ควรมอบหมายใหเจาหนาที่ที่มี
ประสบการณในการเจรจากบัผูรองและมีความใจเย็นเขารวมเจรจากับผูรอง 
                     ๒.๑.๓ สอบถาม วิเคราะหวา ผูรองตองการใหความชวยเหลือเร่ืองใด  อยูในวิสัยที่จะ
ดําเนินการใหไดหรือไม  หากไมสามารถดาํเนินการใหไดควรพยายามหาทางชวยเหลือผูรองอยางเต็มที่แลว
และสอบถามเพิ่มเติมวา ตองการใหหนวยงานชวยเหลือเร่ืองอื่นๆหรือไม 



 ๑๖ 

                     ๒.๑.๔ ไมควรใหความหวงักบัผูรองในเรื่องที่ไมสามารถดําเนินการใหไดหรืออยู
นอกเหนืออํานาจหนาที่ของหนวยงาน  แตควรพูดใหกําลังใจและแนะนําวายังมีทางออกหรือทางแกไข
ปญหาอยู ขอใหผูรองอยาทอแทหรือส้ินหวงั 

            ๒.๒ กรณีผูรองท่ีมีปญหา เชน นิสัยกาวราว  อารมณรุนแรง  ไมรับฟงคําชี้แจง  สภาพจิตไม 
ปกติ  ควรดําเนินการดังนี ้
                     ๒.๒.๑  เจาหนาที่ผูเจรจากบัผูรองตองมีความอดทน อดกลั้น รับฟง ใจเย็น  และควร 
                                               ขอใหเพื่อนรวมงานเขามารวมเจรจาดวยเพื่อชวยกันเกล้ียกลอมผูรอง 
                      ๒.๒.๒ สังเกตบุคลิกลักษณะของผูรอง  เพื่อคัดเลือกระดับของผูเจรจากับจัดหาผูเจรจา 
                                               ที่เหมาะสม เชน  ผูรองมีอารมณรุนแรง  กาวราว  หรือไมยอมรับฟงเหตุผล   
                                               ควรมอบหมายเจาหนาที่ทีมปีระสบการณในการเจรจากบัผูรองและใจเย็นเขา 
                                               รวมเจรจากับผูรอง  
                                  ๒.๒.๓ ปลอยใหผูรองไดระบายอารมณ เมื่อระบายแลวยังไมลดความตึงเครียด        

บางกรณีอาจตองประวิงเวลา เชน การนําเครื่องดื่ม น้ําชา กาแฟ  มาใหผูรองดื่ม
เพื่อใหผูรองไดผอนคลายลง  หรืออาจชวนพูดคุยเร่ืองอื่นๆ เบื่อเบี่ยงเบนความ
สนใจและเพื่อประมวลขอมลูในสวนของผูรองกับเพื่อใหมีความเปนกนัเอง
มากขึ้น 

       ๒.๒.๔ พยายามเขาถึงจติใจของผูรองวา กําลังไดรับความเดือดรอนจึงมีความเครียด
และควรพดูคุยอยางเปนกนัเอง  อยาใหมีชองวางระหวางผูรองกับเจาหนาที่ 

                                  ๒.๒.๕ ชวยกันเจรจาเปนทีมเพื่อรวมกันชี้แจง  เกลี้ยกลอม  โนมนาวใจผูรองเนื่องจาก
บางครั้งหากมเีจาหนาทีเ่พียงคนเดยีวอาจไมสามารถเกลี้ยกลอมผูรองได 

                                  ๒.๒.๖  กรณีที่ผูรองมีสภาพจิตไมปกติหรืออารมณแปรปรวนรุนแรง  อาจโทรศัพทคุย
กับครอบครัวของผูรองเพื่อสอบถามขอมูลของผูรอง  หรือคําขอปรึกษา  หรือ
เพื่อใหครอบครัวของผูรองชวยเจรจากับผูรองโดยตรง 

                     ๒.๒.๗ หากไมสามารถชวยเหลือแกไขตามความประสงคของผูรองได  ไมควรแนะนํา
ใหผูรองเปลี่ยนไปรองเรียนในประเด็นอื่นซึ่งก็มีแนวโนมที่ไมสามารถจะ
ชวยเหลือไดเชนกัน  เพราะจะเปนการสรางความหวังใหกับผูรอง  ซ่ึงหากไม
สามารถชวยเหลือไดอีกจะยิ่งทําใหเกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น  สงผลให
เจรจากับผูรองยากยิง่ขึ้น 

                                   ๒.๒.๘ เชิญหนวยงานที่เกีย่วของมาเจรจากับผูรองโดยตรง  เพือ่เรงรัดการแกไขปญหา
และใหผูรองไดเจรจากับผูรับผิดชอบโดยตรง  และเปนการแสดงใหผูรองเห็น
วา เรามีความตั้งใจที่จะแกไขปญหาใหกับผูรอง 

 
 



 ๑๗ 

                       ๒.๒.๙ กรณีผูรองไมยอมกลับอาจปลอยใหเหนื่อยลาไปเอง  หรืออาจพิจารณา
แนวทางชวยเหลือดานอื่นทีจ่ะสามารถทําได เชน ประสานขอความชวยเหลือ
ดานที่พักจากมูลนิธิ  ชวยเหลือคารถกลับบาน  หากมี ความจําเปนใหตํารวจ
เชิญตัวออก (เปนทางเลือกสุดทาย) 

                      ๒.๒.๑๐ กรณผูีรองขูวาจะทาํรายตนเองใหยึดถือหลักการ “กันไวดกีวาแก” ดวยการ
ปลีกตัวออกมา จากนั้นประสานผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อแกไขสถานการณตอไป 

 
๔.๗ แนวทางการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอยุติทันทีและรวดเร็ว 
 

          ๑. การประสานทางโทรศัพทกับเจาหนาที่ภายในหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนการหาขอมูล
กอนดําเนินการสงเรื่องรองเรียน  เนื่องจากเรื่องรองเรียนบางเรื่องเมื่อไดรับขอมูลจากเจาหนาที่ภายใน
หนวยงานแลว  อาจยุติเร่ืองไดทันท ี
          ๒. การประสานกับหนวยงานเปนหนังสือ เชน การติดตามเรื่องรองเรียนของหนวยงานโดย
อาจเปนหนังสือประทับตรา หรือเปนหนังสือลงนาม ทั้งนี้  อาจอางมตคิณะรัฐมนตรีแนบไปพรอมกับ
หนังสือเพื่อขอใหหนวยงานเรงรัดผลการพิจารณาและรายงานผลใหทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดย
อาจติดตามเรือ่งรองเรียนเปนรายเรื่องหรือทําเปนบัญชีก็ได สวนการสงเรื่องรองเรียนใหหนวยงานอิสระนั้น  
เนื่องจากองคกรอิสระตางๆ มีอํานาจหนาที่ในการพจิารณาเรื่องรองเรียนตางๆ โดยอิสระ  ดังนั้น ในการ
พิจารณาสงเรือ่งจึงมักเปนการสงเรื่องไปเพื่อใหหนวยงานรับทราบเปนขอมูลประกอบการพิจารณา  และแจง
ใหผูรองทราบการดําเนนิการ  ซ่ึงหากผูรองติดตามเรื่องก็ใหช้ีแจงใหผูรองติดตามเรื่องยงัหนวยงานนัน้ๆ 
โดยตรงตอไป 
          ๓. การประสานหนวยงานโดยการลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องรองเรียน  ซ่ึงในการดาํเนินการนั้น
จะทําเปนหนังสือเพื่อเชิญตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูรอง / ผูที่ไดรับผลกระทบเขารวมหารือเพื่อ
แกไขปญหา  โดยในหนังสอืจะกําหนดวนั เวลา สถานที่ (อาจขอใหหนวยงานในพื้นที่เปนผูจดัหาสถานที่ที่
เหมาะสม) พรอมทั้งประสานกบัเจาหนาทีผู่รับผิดชอบอีกทางหนึ่งดวย   

ขอแนะนําอื่นๆ 
 ๑. ปญหาในการประสานงานกับเจาหนาที ่ เนื่องจากการประสานงานในครั้งแรกมักประสบ ปญหา 
เชน ไมทราบวาจะประสานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทานใด  หากปรากฏวาหนวยงานที่เรากําลังประสานอยู
นั้น มีเจาหนาที่ที่เราอาจรูจักหรือไดเคยประสานในเรื่องรองเรียนอื่นๆ ก็อาจขอรับคําแนะนําและความ
ชวยเหลือ เพื่อติดตอกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนโดยตรงตอไป 
 ๒.ในการประสานงานกับเจาหนาที่ของหนวยงานครั้งแรก  หากเปนหมายเลขโทรศัพทกลางและมัก
ประสบปญหาวา มีการโอนสายใหกับสวนงานภายในหนวยงานนัน้ๆ กวาจะติดตอกบัเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
โดยตรงก็อาจทําใหเสียเวลามาก  ดังนัน้ ในการประสานใหเราสอบถามวา เราสามารถติดตอกับเจาหนาที่
ทานใดเพื่อประสานเกีย่วกับเรื่องรองเรียนนั้น   



 ๑๘ 

 ๓. ในกรณีที่หนวยงานที่ไดรับเรื่องรองเรียนแลว  แตไมรายงานผลการพิจารณามาในระยะเวลาอัน
สมควร  อาจแกไขปญหาโดยวิธีประสานกบัเจาหนาที่ทางโทรศัพทหรือสงหนังสือประทับตราเรงรัดขอ
ทราบผลและหากหนวยงานยังไมแจงผลการพิจารณาอีก  อาจทําบันทกึเสนอผูบริหารเพื่อใหพจิารณาสั่งการ 
 ๔. ปญหาความลาชาในการตามเรื่อง เชน เร่ืองที่สงใหจงัหวัดฯ พิจารณาและปรากฏวา จังหวัดฯ สง
ตอไปยังอําเภอ และอําเภอนั้นสงเรื่องรองเรียนตอไปยังตําบล/ทองถ่ิน  ซ่ึงกวาที่ตําบล/ทองถ่ินจะรายงานมายัง
จังหวดัฯ กใ็ชระยะเวลาหลายวนัอาจทาํใหเกิดความลาชา  ในการดาํเนินการเพื่อตดิตามเรื่องรองเรยีนในกรณีนี้
ใหสอบถามไปยังจังหวัดฯ โดยประสานกบัเจาหนาที่ผูรับผิดชอบวาดําเนินการอยางไรเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
หากจังหวดัสงเรื่องใหหนวยงานในพืน้ที่ใหสอบถามวา สงไปที่หนวยงานใด (เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ) และ
สอบถามหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานในพื้นที ่  เพือ่จะไดประสานกับเจาหนาทีผู่รับผิดชอบโดยตรงใน
การติดตามผลการดําเนนิการตอไป 
 

๔.๘ เทคนิคในการติดตามเรื่องรองเรียนใหไดขอยุติ 
•    เร่ืองรองเรียนท่ีตองมีการติดตาม 

   -  เร่ืองที่อยูในความคาดหวงัของผูรองวา ปญหาจะไดรับการแกไข  ซ่ึงมักจะมกีารตดิตาม 
       เรงรัดขอทราบผลการพิจารณาจากเจาหนาที่นับแตวนัยื่นคํารองอยางตอเนื่อง   โดยผาน 
       ชองทางการรองเรียนตางๆ  

                 -  เร่ืองที่ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญหรือมอบหมายใหดําเนินการเปนกรณีเรงดวน 
                 -  เร่ืองที่ตองติดตามภายในระยะเวลาที่กําหนด (๓๐ วัน) 
                 -  เร่ืองที่หนวยงานไดรายงานผลการพิจารณาใหทราบแลว  หากแตยังมีขอเคลือบแคลง   
                                 หรือเหน็วา ยังมีการดาํเนินการที่ไมเหมาะสมหรือผูรองยังโตแยงผลการพิจารณาของ 
                                 หนวยงานที่เกีย่วของ 
  

• วิธีการ/ขั้นตอนการติดตามเรื่องรองเรียนใหไดขอยตุ ิ
               การติดตามเรื่องรองเรียนสามารถดําเนินการไดทุกชองทางการรองเรียนตามลําดับ
ความสําคัญ ดงันี้ 
              ๑. การติดตามเรื่องรองเรียนทางโทรศัพทควรดาํเนินการในทกุกรณีที่มกีารติดตามขอทราบ
ผลจากผูรองหรือติดตามภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ทั้งนี ้ เพื่อขอทราบความคืบหนา ปญหาหรืออุปสรรคใน
การดําเนนิการเพื่อตอบชีแ้จงผูรองทราบไดในเบื้องตน หรือในบางกรณอีาจสามารถยุตเิร่ืองไดเลย  การติดตาม
ในครั้งแรกอาจไมทราบวา จะประสานกบัเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทานใด  หากปรากฏวา หนวยงานที่เรากําลัง
ประสานอยูนัน้มีเจาหนาที่ทีเ่ราอาจรูจักหรือไดเคยประสานในเรื่องรองเรียนอื่นๆ กอ็าจขอรับคําแนะนําและ
ความชวยเหลือเพื่อติดตอกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนโดยตรงตอไป  หากไมทราบวาจะติดตามจากผูใด  
ควรใชวิธีโทรศัพทไปที่เจาหนาที่หนาหองของผูบริหารหนวยงานนั้น  แลวแจงความประสงคขอทราบผล
การแกไขปญหาเรื่องรองเรียน เพื่อแจงผลการดําเนนิการใหผูรองทราบและรายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ 



 ๑๙ 

               ๒. การติดตามเรื่องโดยทําเปนหนงัสือ  กรณีหนวยงานที่เกีย่วของยังไมไดรายงานผลการ
พิจารณาใหทราบ  ใหดําเนินการโดยทําเปนหนังสือประทับตรา  โดยแบงการดําเนนิการติดตามเรื่อง
รองเรียนออกเปนเปนระยะๆ ดังนี ้
       - เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกาํหนด ๓๐ วัน 
       - เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกําหนด ๑๕ วนั นับตั้งแตไดรับการเตือนครั้งที่ ๑ 
       - เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกําหนด    ๗ วนั นับตั้งแตไดรับการเตือนครั้งที่ ๒  
              ๓. การติดตามเรื่องโดยมีหนังสือเชญิประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหารอืรวมกันถึง
ปญหาและแนวทางการแกไขเพื่อใหไดขอยุติ  เชน การรองเรียนเชิงนโยบาย ปญหากลุมองคกร หรือเร่ืองที่
เปนขาวและอยูในความสนใจของประชาชน 
              ๔. การติดตามเรื่องโดยลงพื้นที่เพือ่ทราบปญหาและเปนการกระตุนหนวยงานใหเรงรัดการ
ดําเนินการใหไดขอยุติโดยเร็ว เนื่องจากบางครั้งเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของอาจจะไมใหความสนใจ
ในการแกไขปญหาอยางจริงจัง  เมื่อโทรศัพทหรือมีหนังสือไปติดตามเรื่องก็จะรายงานวา อยูระหวางการ
ดําเนินการ หรือบางครั้งมีการรายงานที่ไมตรงกับขอเท็จจริง เชน หนวยงานรายงานวา ไดประสานกับผูรอง
เพื่อแกไขปญหาแลว  ปญหาไดรับการแกไขแลว  หรือผูรองไมติดใจรองเรียนอีกตอไป  แตเมื่อเวลาผานไป
ไมนาน  ผูรองก็มาติดตามเรื่องพรอมทั้งแจงวา ไมเคยไดรับการติดตอจากหนวยงานดังกลาวเลย  หรือเคย
ไดรับการติดตอแตปญหาการรองเรียนยังไมไดรับการแกไขหรือยังแกไขไมได  
   

๔.๙ การบรหิารจัดการขอมูลเรื่องรองเรยีน 
      ศูนยดํารงธรรม  สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข  ไดจดัทําระบบฐานขอมูลเร่ือง

รองเรียนเพื่อใชในการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน/รองทกุข  พรอมทั้งชวยใหเจาหนาที่สะดวกตอการ
ติดตามผลการดําเนินการในเรื่องราวรองทุกขที่อยูในความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น      

         ขั้นตอนการทํางานสําหรับการจัดการเรื่องราวรองทุกข ประกอบดวย ๓ ขั้นตอนดังนี ้
           ขั้นตอนที่  ๑ :  การบันทึกขอมูลการรองทุกข กระทําโดยผูใชประเภทเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

งานเรื่องราวรองทุกขประจําเขต ซ่ึงจะทําการบันทึกขอมูลผูรองทุกข ผูถูกรองทุกข รายละเอียดการรองเรียน 
พรอมทั้งกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  

           ขั้นตอนที่  ๒:  การบนัทึกความกาวหนา / ผลการดําเนินงาน กระทําโดยผูใชประเภทเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานเรื่องราวรองทุกขประจําเขต หรือ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเรื่องราวรองทุกขประจาํจังหวดั 
ซ่ึงจะทําการรายงานความกาวหนา / ผลการดําเนินงานตามเรื่องราวรองทุกขในความรับผิดชอบของตน  

           ขั้นตอนที่  ๓:  การตรวจสอบขอมูลเร่ืองราวรองทุกข / ผลการดําเนินงาน กระทําโดยผูใช
ประเภทผูตรวจราชการฯ / ผูใชประเภทสวนราชการภายนอกสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะทํา
การดูรายละเอยีดการรองเรียน ยกเวนรายละเอียดของผูรองทุกข รวมไปถึงรายงานความกาวหนา / ผลการ
ดําเนินงานตามเรื่องราวรองทุกขในความรับผิดชอบของตน 

 
 



 ๒๐ 

   ๑. การบันทึกเร่ืองราวรองทุกข 
             ภายหลังจากมกีารรองเรียนจากประชาชนหรอืหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ฯ จะทําการ

บันทึกขอมูลรายละเอียดการรองทุกข พรอมทั้งสงหนงัสือไปยงัหนวยงานทีเ่กีย่วของเพื่อใหมกีารดาํเนนิการ 
หลังจากมีความคืบหนาในการดําเนินการ เจาหนาทีฯ่ จะทาํการบันทกึขอมูลผลการดําเนนิการอกีครั้ง รวมถึง
เมื่อเสรจ็สิ้นขัน้ตอนของการรองทุกขแลว เจาหนาทีจ่ะทําการบนัทกึผลการดําเนนิงาน พรอมกบัออกหนังสือ
แจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบแลวบันทกึขอมูลทั้งหมดลงในโปรแกรม โดยระหวางการดําเนนิการผูใชที่
เกีย่วของสามารถ Login เขาระบบ E-Inspection เพื่อทาํการตรวจสอบสถานการณดําเนนิการเรื่องราวรองทุกข
ที่เกี่ยวของกับตนเองได 

หนาเว็บสําหรับสนับสนุนการทํางานของขั้นตอนนี้ประกอบดวย  
 

 เว็บหนาแรก : แสดงขอมูลเร่ืองราวรองทุกขที่อยูในความรับผิดชอบของเจาหนาทีฯ่ โดยแสดง
ขอมูลตามวันที่ลาสุดที่รับเรื่องราวรองทุกขเขามา โดยผูใชสามารถระบุเงื่อนไขเพื่อเลือกแสดง
เฉพาะขอมูลที่ตองการไดดังตอไปนี ้

- ระบุคําสําคัญเพื่อคนหาเรื่องราวรองทุกข 
- ระบุประเภทเรื่องราวรองทุกข 
- ระบุความเรงดวน 
 

     นอกจากนีจ้ากเว็บหนาแรก  ผูใชสามารถลบขอมูลเร่ืองราวรองทกุขที่ไมตองการออกจากฐานขอมูล

โดยการ  หนาเรื่องราวรองทุกขที่ตองการลบ แลวคลิกปุม "ลบ"   จะปรากฏหนาตางถามผูใชอีก
คร้ังเพื่อใหผูใชยืนยนัวาจะลบขอมูลหรือไม ถาตองการลบก็ใหกดปุม "OK"  ถาไมตองการลบใหกดปุม 
"Cancel" 

       

 
 

 เว็บหนาเพิ่มขอมูลเร่ืองราวรองทุกข : โดยทําการคลิกที่ปุม "เพิ่มการรองทุกข"   สําหรับ
การเพิ่มขอมูลเร่ืองราวรองทุกขสําหรับกํากับ ติดตาม ประกอบดวยขอมูล ๒  สวน ไดแก  

- ประวัติผูรองทุกข / ผูถูกรองเรียน เปนขอมูลสวนตัวของผูรองทุกข และ ผูถูกรองเรียน 
ไดแก เลขประจําตัวประชาชน, ช่ือสกุล, เพศ, อาชีพ, สถานที่ติดตอ, เบอรโทร, Email-
Address และขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ 



 ๒๑ 

- รายละเอียดการรองทุกข ไดแก ที่มาของการรองทุกข, วันที่รับเรื่อง, ช้ันความลับ, เลขที่
หนังสือออก, ประเภทเรื่องราวรองทุกข, ช่ือเร่ือง, หนวยงานที่รับผิดชอบ, กําหนด
รายงานผล, เปนตัวช้ีวัดหรือไม, สาระสําคัญ, สถานที่จัดเก็บเอกสาร และไฟลแนบ 

 

         
 

                                          รูปเว็บหนาเพิ่ม/แกไขขอมูลเร่ืองราวรองทุกข 
 

 

ในการบันทกึขอมูลเร่ืองราวรองทุกขที่อยูในการกํากับ / ติดตามเขาไปในฐานขอมูลใหทํา

การกดปุม "บันทึก"  

 
 เว็บหนาแกไขขอมูลการรองทุกข : โดยทําการ  หนาขอมูลเร่ืองราวรองทุกขที่ตองการแกไข

แลวคลิกที่ปุม "แกไขการรองทุกข"    โดยจะปรากฏขอมูลรายละเอียดขอมูลเร่ืองราว
รองทุกขที่เคยกรอกไวแลวในแบบฟอรม   ภายหลังจากแกไขขอมูลเร่ืองราวรองทุกขเรียบรอย

แลวใหทําการกดปุม "บันทึก"    เพื่อบันทกึความเปลี่ยนแปลงลงฐานขอมูล 
 
 เว็บหนาแกไข / เพิ่มเติม ขอมูลผลการดําเนินงาน : โดยทําการ  หนาขอมูลเร่ืองราวรองทุกข

ที่ตองการแกไข / เพิ่มเติมผลการดําเนนิงานแลวคลิกที่ปุม "แกไขผลการดําเนินงาน"    

โดยจะปรากฏขอมูลรายละเอียดการรองทกุขทางดานขวามือของแบบฟอรม ซ่ึงไมสามารถ
แกไขได    เมือ่มีความคืบหนารายงานเขามาจากหนวยงานที่เกีย่วของ เจาหนาทีฯ่ ตองทําการ
บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม  ซ่ึงประกอบไปดวย  

 
 



 ๒๒ 

• หนังสือแจงจังหวัด / หนวยงานที่เก่ียวของ 
โดยเจาหนาทีฯ่ ตองบันทึกขอมูล วันที่การรายงานผลการดําเนินงาน, ผลการดําเนินงาน 
(ในกรณีทียุ่ติแลวใหระบุวันที่ยุติ พรอมทั้งเหตุผลในการยุติ, ขอพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม
, บันทึกความกาวหนา และไฟลแนบ 

• รายงานกระทรวงมหาดไทย / หนวยงานตนเรื่อง 
เมื่อเร่ืองราวรองทุกขไดยตุิลง เจาหนาทีฯ่ ตองบันทึกขอมูลเลขที่หนังสือและวันที่ที่
รายงานกระทรวงมหาดไทย, รายงานหนวยงานตนเรื่อง และรายงานใหแกผูรองทุกข
ทราบ โดยตองใสขอมูลบันทึกการรายงาน พรอมกับไฟลแนบดวย  
 

 
 

                    เว็บหนาเพิ่ม/แกไขขอมูลผลการดําเนินงานของเรื่องราวรองทุกข 
 

ในการบันทกึขอมูลเร่ืองราวรองทุกขที่อยูในการกํากับ / ติดตามเขาไปในฐานขอมูล 

ใหทําการกดปุม "บันทึก"  

 
                   ๒. โปรแกรมรายงานสรปุเร่ืองราวรองทุกข 

 

              รายงานสรุปเรื่องราวรองทุกขประกอบดวยรายงาน ๒ ชนิดคือ รายงานจําแนกตามประเภท
เร่ืองรองเรียนและรายงานจําแนกตามเขตตรวจราชการ / จังหวดั  เจาหนาที่สามารถระบุเงื่อนไขในการ
แสดงรายงานเพิ่มเติมไดโดยสามารถระบุประเภทของเรื่องราวรองทุกขและพื้นที่ที่ตองการแสดงผล (เขต
ราชการ / จังหวัด ในความรบัผิดชอบ)  

  



 ๒๓ 

 

 
          เว็บหนาแสดงรายงานสรุปเร่ืองราวรองทุกข 
 

เจาหนาที่สามารถสั่งพิมพรายงานสรุปเรื่องราวรองทุกขได ๓ รูปแบบ คือ 

• รายงานในรูปตารางและกราฟ  

• รายงานในรูปตารางอยางเดยีว  

• รายงานในรูปกราฟอยางเดียว  
 

โดยทําการกดที่ลิงก  
 

 
 

           เว็บหนาแสดงรายงานสรุปเร่ืองราวรองทุกขสําหรับพิมพในรปูตารางและกราฟ 
 

 
****************************** 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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