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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย 

1. บทน า 
 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศนูย์บริการข่าวสารมหาดไทย  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการให้บริการ
ข้อมูล  และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์  เกีย่วกับงานของกระทรวงมหาดไทย  ทางโทรศัพท์หมายเลข 1567  และทาง
ไปรษณีย์  ตู้ ปญ.1  ปณ..มหาดไทย  กรุงเทพฯ 10206  ต่อมาบทบาทของศนูย์บริการข่าวสารมหาดไทยได้เพิม่มากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงภารกจิเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทกุขข์องประชาชน  จึงได้มกีารปรับปรุงศูนย์บรกิาร
ข่าวสารมหาดไทยให้มีเอกภาพและประสทิธิภาพย่ิงขึ้น  โดยใช้ชื่อว่า  ศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  ตัง้แต่วนัที่          
1 เมษายน 2537 
 
 ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา  กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปรับบทบาทการท างานของศนูย์ด ารงธรรมให้เป็นไปใน
เชิงรกุมากกว่าเชิงรับโดยพิจารณาเห็นว่า “ศูนย์ด ารงธรรม” ควรมีบทบาทในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชนอย่างจริงจัง  
บังเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ปรับปรุงศูนย์ด ารงธรรมที่มีอยู่เดิมให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้โดย
ก าหนดให้ศูนย์ด ารงธรรมมีการจัดตั้งครอบคลุมทั่วประเทศ  เพื่ออ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค  กล่าวคือ 
 
 ส่วนกลาง  ศนูย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ณ กระทรวงมหาดไทย 
 ส่วนภูมิภาค  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวดัทกุจังหวัด 
 
 ต่อมาคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่    
18 กรกฎาคม 2557 ให้จังหวัดจดัตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  เพื่อท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บรกิารขอ้มูล
ข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและขอ้เสนอแนะของประชาชน  และท าหน้าทีเ่ป็นศูนย์บรกิารร่วมตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
 
 โดยจังหวัดเลย  ได้จดัตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัเลย ณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวดัเลย  และอาศัยอ านาจตาม      
ข้อ 2 , 3 และ 5 แห่งประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาตฉิบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และมาตรา 
57 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ  พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
และคณะท างานศนูย์ด ารงธรรมจังหวดัเลย  ตามค าส่ังจังหวดัเลย  ที่ 2523/2557  ลงวันที ่ 29  กรกฎาคม  2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากบทบาทและภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย  จึงมีประชาชนที่ได้รับความเดอืดร้อนมาติดตอ่ขอ
ค าปรึกษา  และหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องมาประสานงานร่วมกนัในการแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนเป็นจ านวนมาก  อกีทัง้ต้อง
จัดเก็บข้อมลูเอกสารการรอ้งเรียน  รวมทั้งมีวัสดุอุปกรณต์่างๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  แต่พื้นที่ห้องปฏิบัติงานมีความแออัด  
คับแคบ  ไม่สะดวกในการรับเรือ่งรอ้งทกุขจ์ากประชาชนที่มีจ านวนมาก  และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  และการจัดเก็บ
เอกสาร  ระบบขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  
 นายคุมพล  บรรเทาทกุข์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายของรัฐบาล  คณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ  และกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างมาก  โดยได้แปลงนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ  เพือ่ขับเคลือ่นการด าเนนิงาน
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลยให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม  รวมถึงการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผูม้ารอ้งทกุข ์ หรอืมา   
ติดต่อราชการ  ให้มีความคล่องตัวมากขึน้  จึงมีแนวคิดในการด าเนินการ  ดังนี ้
 
 1.ปรับปรุงสถานที่ท าการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลยใหม่  เพือ่รองรับภารกจิตามนโยบายของรฐับาล  โดยเมื่อ
วันที ่1 ตุลาคม 2557 นายคุมพล  บรรเทาทุกข์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  จึงให้ด าเนนิการปรับปรุงสถานที่ศนูย์ด ารงธรรม
จังหวัดเลยขึน้ใหม่  เพือ่สนับสนุนการท างานของศนูย์ด ารงธรรมจังหวดัให้คล่องตัวขึ้น  โดยใช้ห้องปฏิบัติงาน (เดมิ) ของที่ท า
การปกครองจังหวัดเลย  ปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติงานของศนูย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย  ปรับปรุงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย 
(เดิม) เป็นห้อง ONE STOP SERVICE และปรับปรุงห้องเก็บของ (เดิม) เปน็ห้องวทิยุสัง่การ  ซึ่งปรับปรุงแลว้เสรจ็และเปิดที่
ท าการใหม่ในวนัศุกร์ที ่10 ตุลาคม 2557  พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบริษัทผลิตไฟฟ้าจังหวัดเลย จ ากัด เพือ่
ด าเนนิการจัดซือ้รถยนต์  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  และเสือ้ทมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย 
 2.บูรณาการความร่วมมือจากสว่นราชการ/หน่วยงาน  และภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง  ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนนิงานศนูย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย 
 3.อ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนผูม้าร้องทกุข์อย่างรวดเร็วทันท ี
 4.เร่งรดัการด าเนินการจัดท าคู่มือประชาชน  ตามพระราชบัญญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 กอ่นพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช ้
 5.ดูแลสวัสดกิารต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติงาน  เพือ่สร้างขวญัก าลังใจ  ตลอดจน  แรงจูงใจในการท างานโดย
มีแนวคิดว่า  หากอยากจะได้งาน  ผู้บริหารต้องลงทนุ 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานให้กับเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรียน
ภายในจังหวัด  ศนูย์ด ารงธรรมจังหวัดเลยจงึได้จัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรอ้งเรียน/รอ้งทกุขข์ึ้น  เพือ่อ านวยความ
สะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลยจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนนิการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน 

ศูนยด์ ารงธรรม  มาจากค าว่า  “ด ารง”  และ  “ธรรม” 
 ด ารง  หมายความว่า  ทรงไว ้ ชูไว้  ท าให้คงอยู่ 
 ธรรม  หมายความว่า  ความยุติธรรม  ความถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 



3. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานการแก้ไขปญัหาเรือ่งรอ้งเรียน/ร้องทกุข์  มีเนื้อหาครอบคลุมเป็นมาในการจัดตั้งศนูย์ด ารง
ธรรม  ภารกจิ  ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  เทคนิคในการรับเรือ่งรอ้งเรียน  การจัดเก็บขอ้มูลเรื่องร้องเรียน  รูปแบบหนังสือที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน  และหมายเลขโทรศัพทท์ีใ่ช้ในการติดต่อประสานงาน  โดยการด าเนนิการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทกุข์  ผ่านชอ่งทางการติดต่อสื่อสารที่ก าหนด  ประกอบด้วย 
 1)ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดเลย  ชัน้ 1 ศาลากลางจังหวัดเลย 
 2)ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 042815092 สายด่วน 1567 
 3)จดหมาย 
 4)ส่วนราชการส่งเรือ่งให้ด าเนนิการ  เช่น  ส านักราชเลขาธกิาร  ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  ส านกังาน
ปลัดส านักนายกรฐัมนตร ี ส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดนิ  และสือ่มวลชน 
 5)ร้องเรียนผ่านชอ่งทาง APPLICATION SPOND 
 6)รับเรือ่ง ส่งตอ่ ให้บรกิารรับค ารอ้งการย่ืนขอใบอนุญาตตา่งๆ และสง่ตอ่ให้หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนนิการจนแล้วเสรจ็ 
4. กระบวนการท างาน 
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย  ซึ่งมีการปรับปรงุสถานที่  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557  ไดจ้ัดให้มีสถานที่เป็นการ
เฉพาะส าหรับบริการประชาชนที่มาใช้บรกิารศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัเลย ณ บริเวณ ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวัดเลย  เป็นห้อง
ศูนย์ด ารงธรรม  ห้องบรกิารประชาชน  หอ้งศูนย์วิทยุสื่อสาร (หน่วยเคลือ่นที่เร็ว) โดยบูรณ๖การความร่วมมอืจากทุก
กระทรวง กรม  ส่วนราชการ  และหน่วยงานรฐัวิสาหกจิ  สนับสนนุการด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรม  ทั้งด้านวัสดุ  อุปกรณ์  
และบุคลากร  ให้สามารถบรกิารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธภิาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และทัว่ถึง  ซึ่งปัจจุบัน  นายพรชัย  ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวดัเลย  เป็นผู้อ านวยการศนูย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย  และ
จะมีหนว่ยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้งหมนุเวียนเข้ามาท างานวันละ 3 หน่วยงาน  ในการรบัเรื่องราวรอ้งทุกข์  ความเดอืดรอ้นให้
ข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งเป็นจุดรับขอ้เสนอแนะ  ข้อคิดเห็นในการร่วมกนัปฏิรูปประเทศ  ผ่านไปยังรัฐบาล  ทั้งนี้  ได้แบ่ง
โครงสร้างการท างานเป็น 4 ส่วน  คือ 
 ส่วนที่ 1  ส่วนงานรับเรือ่งรอ้งเรียนและรอ้งทกุข์ตามเจตนารมณ์ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  ซึ่งทุกวันจะ
มีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนกระทรวง จ านวน 2 คน เจ้าหน้าทีท่หาร  จ านวน 3 คน ต ารวจ จ านวน 1 คน  พยาบาลจิตเวช 
จ านวน 1 คน นิตกิรจากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 1 คน ทนายความจากสภาทนายความจังหวัดเลย  และเจ้าหน้าที่ศนูย์ด ารง
ธรรมจังหวัดเลย  มารอให้บรกิารประชาชนตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 นาฬกิา 
 
 (1)รับข้อเสนอแนะ  ปญัหาความต้องการ  รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะความต้องการ  จากประชาชน  และ
รวบรวมขอ้มูลเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (2)ฝ่ายอ านวยการประสานงานหน่วยด ารงธรรม ประสานงานศนูย์ด ารงธรรมของส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ
และองคก์รปกครองทอ้งถิน่  ภายในพืน้ทีจ่งัหวัด  เพือ่ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเร่งด่วน 
 (3)รับเร่ืองราวร้องทกุข ์ ให้ค าปรกึษา  สอบสวนเรือ่งราวร้องเรียนร้องทกุขท์ี่รอ้งผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
 ส่วนที่ 2  ส่วนงานบรกิารประชาชน  (one stop service) จะมีหนว่ยงานที่ให้บรกิารมาเปิดรับบริการ
ประกอบด้วย 
 (1)ส านกังานขนส่งจังหวดัเลย  รับเรือ่งตอ่ภาษีรถยนต์  และรถจกัรยานยนต ์ ตรวจสอบสถานะใบอนญุาต  
ตรวจสอบค าขออนุญาตต่างๆ ในเบ้ืองตน้  ตลอดจนให้ค าแนะน าปรกึษา 
 (2)ส านกังานประกันสังคมจังหวัดเลย  ให้บริการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกนัตน  รับช าระเงนิ  สมทบ  จ่าย
สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสงัคม  พ.ศ. 2533  และให้ค าแนะน าปรึกษาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 

 (3) บรษิัท  ทีโอท ีจ ากดั (มหาชน) สาขาเลย  ให้บรกิารในเรื่องขอติดตั้งโทรศัพท์บ้าน  อนิเตอรเ์นต็ของ TOT 
รับช าระค่าโทรศัพท์ของค่าย TOT , TT&T , TRUE  และ AIS  รับช าระค่าบัตรเครดิตของทกุธนาคาร  รับช าระค่าน้ าประปา
ส่วนภูมิภาค  รับช ารพค่าไฟฟ้า  และบริการเติมเงินออนไลน ์
 (4) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวดัเลย  ให้บรกิารรับสมัครฝึกอาชีพ  และการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 
 ส่วนที่ 3  ส่วนงานบรกิารข้อมูลข่าวสาร  โดยส านักงานสถิตจิังหวัดเลย  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มาประจ าเพือ่ให้ข้อมูล
ต่างๆ ตามที่ประชาชนรอ้งขอซ่ึงเป็นการให้บรกิารเกี่ยวกับขอ้มลูข่าวสารภายในจังหวัดเลย  และขอ้มลูข่าวสารของหนว่ยงานตา่งๆ 
 ส่วนที่ 4  ศนูย์วิทยุสื่อสาร  ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว  (Mobile Unit) โดยมีการติดตั้งสายด่วนศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดเลย  หมายเลข 1567 และศนูย์วิทยุ  ในการรับแจ้งเหตุเร่งด่วนซ่ึงจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วสนธิก าลังกนัของทหาร  
ต ารวจ  ฝ่ายปกครอง และ อปพร.  รวม 12 นาย แบ่งเป็น 2 ผลัดๆ ละ6 คน ออกไปให้ความช่วยเหลือ  ตลอด 24 ชั่วโมง  
เพื่อออกปฏิบัติการในพื้นที่  กรณีมีเรื่องส าคัญหรือเรือ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดรอ้นเร่งด่วน 

2.ศนูยด์ ารงธรรมระดบัอ าเภอ  จังหวดัได้ก าหนดให้ทกุอ าเภอทกุแห่งจดัตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอและก าหนดให้
มีงานบรกิารภายในศนูย์  ได้แก่  บรกิารรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์  การรับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน  การให้บริการขอ้มูลข่าวสาร  และการให้บรกิารแบบเบ็ดเสร็จ  ซึ่งอ าเภอแต่ละแห่งได้จัดตั้งศนูย์ด ารงธรรมอ าเภอ
ครบทั้ง 14 อ าเภอ แล้ว  ดังนี ้
 2.1 อ าเภอเมอืงเลย จดัตั้ง ณ  ศาลากลางจังหวัดเลย 
 2.2 อ าเภอวังสะพุง  จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอ าเภอวังสะพุง 
 2.3 อ าเภอหนองหิน  จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอ าเภอหนองหิน 
 2.4 อ าเภอผาขาว  จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอ าเภอผาขาว 
 2.5 อ าเภอภูกระดึง  จัดตั้ง ณ ทีว่่าการอ าเภอภูกระดึง 
 2.6 อ าเภอเชียงคาน  จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอ าเภอเชียงคาน 
 2.7 อ าเภอท่าลี่  จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอ าเภอท่าลี ่
 2.8 อ าเภอภูหลวง  จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอ าเภอภูหลวง 
 2.9 อ าเภอภูเรอื  จัดตั้ง ณ ทีว่่าการอ าเภอภูเรือ 
 2.10 อ าเภอนาด้วง  จัดตัง้ ณ ที่ว่าการอ าเภอนาดว้ง 
 2.11 อ าเภอนาแห้ว  จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอ าเภอนาแห้ว 
 2.12 อ าเภอเอราวัณ  จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอ าเภอเอราวัณ 
 2.13 อ าเภอปากชม  จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอ าเภอปากชม 
 2.14 อ าเภอด่านซ้าย  จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอ าเภอด่านซ้าย 
โดยศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้มีค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าทีข่องศนูย์ด ารงธรรมอ าเภอและให้มีศนูย์ด ารงธรรมอ าเภอ
เคลื่อนที่ด้วย  ซึ่งเป็นการท างานเชิงรกุในการเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 
 3.หน่วยด ารงธรรม  จังหวัดได้ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน  องคก์รปกครองทอ้งถิน่  ต าบล  หมู่บ้านในพืน้ทีทุ่ก
แห่งเป็นหนว่ยด ารงธรรม  โดยให้ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์  และไกล่เกลี่ย  แก้ไขปญัหาในเบ้ืองต้น  หากสามารถ
แก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติได้  ก็ให้ด าเนนิการตามกฎหมายและอ านาจหน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้ง  หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ให้รีบ
ด าเนนิการส่งเรื่องตอ่ให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ตามล าดับ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของ
ประชาชนให้เป็นที่ยุติตอ่ไป 
 
 
 
 
 



5.แนวทางการปฏิบัติงาน 
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย  ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดงันี้ 
 5.1 การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  ให้ถอืปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจัดการเรือ่งราว    
ร้องทุกข์  พ.ศ. 2552 
 5.2 ให้ศูนย์ด ารงธรรมแจ้งผลการด าเนนิการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเบ้ืองต้น  ภายใน 7 วัน  นับแต่วนัทีร่ับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข ์
 5.3 ให้ส่วนราชการพิจารณาด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ตามอ านาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  และรายงานผล
ให้จังหวัดทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  นับตั้งแต่วันที่รับเรื่องไว้พิจารณา 1)เรื่องเดือดร้อนร าคาญภายใน 3 วัน                              
2)เรื่องขอความช่วยเหลือ ภายใน 5 วัน 3)เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใน 7 วัน และ 4)เรื่องเบาะแส/ปัญหาที่ดิน 
ภายใน 15 วัน 
 ส าหรับเรือ่งรอ้งเรียนเร่งด่วนที่ผูว้่าราชการจังหวัดเลยสั่งการผ่านไลน์ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดเลยให้รายงานวนัต่อ
วัน  โดยใช้ชุดหน่วยงานปฏิบัตกิารเคลื่อนทีเ่ร็ว  (Mobile unit) เป็นผู้ปฏิบัติ  หากมเีหตุขัดขอ้งไม่สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  ให้รายงานผลความคืบหน้าให้ศูนย์ฯ ทราบทนัที 

5.4 ให้ส่วนราชการให้ความส าคัญกับเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามในที่ประชุมของ   
ส่วนราชการทกุครั้ง  ก าหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องราวรอ้งทุกข์  แจ้งให้ศูนย์ด ารงธรรมทราบพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์
ในการติดต่อประสานงาน 24 ชัว่โมง  และเมื่อมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบงานเรือ่งราวรอ้งทกุข์ให้มี
การมอบหมายงานในหน้าทีต่ามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน  เพือ่จะได้ทราบถึงจ านวนงานที่ค้างยุระหว่างการด าเนินการ  
และผู้รับมอบงานแทนสามารถเร่งรัดด าเนินการตอ่ไปได้ 
 5.5 ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา  ให้มอบหมายผู้รับผิดชอบหรอืแตง่ตั้งในรูปของคณะท างานด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 
 5.6 หากส่วนราชการไม่สามารถรายงานผลให้จังหวัดทราบภายในก าหนดเวลาศนูย์ด ารงธรรมจะประสานงาน
ทางโทรศัพท์  และมีหนังสือติดตามผลการด าเนนิงานตอ่ไป 
 5.7 ให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  รายงานผลการด าเนนิการทกุสัปดาห์และทกุเดอืน  เพือ่จังหวัดจะได้รวบรวม
ข้อมูลและจัดท ารายงานระดับจังหวัด  ทั้งนี้  ให้มอบหมายหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ านวนหนึ่งคน  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการดังกล่าว 
 5.8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดตั้งหนว่ยด ารงธรรมระดับทอ้งถิ่น  เพือ่รับเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทุกข์  และแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน  เมือ่ด าเนินการแลว้ให้รายงานให้อ าเภอทราบ  หากเกินความสามารถของท้องถิ่นให้รายงาน      
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอด าเนินการต่อไป 
 5.9 ให้จัดตั้งหน่วยด ารงธรรมขึน้ทกุหนว่ยงาน  โดยมีหน้าทีร่ับเรือ่งรอ้งเรียนรอ้งทุกข์  หากเห็นว่าเรือ่งรอ้งเรียน
นั้น  อยู่ในอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบได้โดยตรง  โดยไม่ต้องส่งให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  และให้ศูนย์
ด ารงธรรมที่ได้จัดตั้งขึ้นทุกหน่วยงาน  รายงานผลด าเนินงานทกุสัปดาห์และทกุเดอืน  เพื่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัจะได้
รวบรวมขอ้มูลและจัดท ารายงานระดับจังหวัดต่อไป  ทั้งนี้  ให้มอบหมายหรือแต่งตั้งเจา้หน้าที่จ านวนหนึ่งคน  เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนนิการดังกล่าว 
 5.10 ให้เจ้าหน้าที่บันทกึขอ้มูล  ศนูย์ด ารงธรรมจังหวัด  บันทึกขอ้มูลการรับเรื่องร้องทุกข์ในสมุดและ
คอมพิวเตอร์พรอ้มทั้งลงในระบบของศนูย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
http://www.1567.moi.go.th/login/loginback.aspx ด้วย 
 5.11 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนนิการรับเรื่องราวรอ้งทุกข์ใน
แต่ละเดอืน  และแจง้ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่ผลการด าเนินการให้ประชาชนรับทราบ 

5.12 ผู้อ านวยการศนูย์ด ารงธรรมจังหวัด  จะรายงานผลการด าเนินการของศนูย์ด ารงธรรมจังหวัด  ในการแก้ไข
ปัญหาประชาชน  รวมถึงติดตาม  เรง่รัดการด าเนินการที่ยังไม่แล้วเสรจ็ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลยทกุเดือน 

 
 
 

6.หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ การด าเนนิการ 

1.เจ้าหน้าที่ธรุการ       ตรวจสอบรายละเอียดความถกูต้องของเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์เบ้ืองต้น  และลงรับเรือ่งตามระเบียบ
งานสารบรรณ  พรอ้มทั้งแจกจ่ายเรื่องให้เจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนนิการตามภารกจิอ านาจหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

2.เจ้าหน้าที่หรอืบุคลากรของศนูย์ด ารงธรรม
จังหวัด 

     ประมวลเรือ่งรอ้งเรียนรอ้งทกุข์  และวิเคราะห์ปัญหา
ความเดอืดรอ้นหรือความตอ้งการ  ตลอดจนเร่งรัด
ติดตาม (กรณีไม่มกีารรายงานผลการด าเนนิการตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด) และประมวลวเิคราะห์รายงานผล
การด าเนนิการของส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง (กรณีรายงาน
ผลการด าเนนิการตามระยะเวลาที่ก าหนด) พร้อมทั้งเสนอ
ความคิดเห็นเบ้ืองตน้ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อ
พิจารราและแจ้งให้ผู้รอ้งทราบ 

3.ส่วนราชการ  หนว่ยงานทีร่ับผิดชอบ      ด าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและพจิารณาแก้ไข
ปัญหาตามภารกิจอ านาจหน้าที่ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง  หรือ
ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหา  แล้ว
รายงานผลให้จังหวัดทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.ผู้บังคับบัญชา 
 

     พจิารณาให้ความเห็นชอบ  หรือสั่งการตามที่
เห็นสมควร 
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7.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ได้มีการก าหนดแนวทางและขัน้ตอนการปฏบัิติงาน  ดังตอ่ไปนี้ 

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 รับเรือ่งและ
ลงทะเบียนหนังสือ 

     -ตรวจสอบรายละเอียดความถกูต้องของ
เรื่องร้องเรียนร้องทกุข์เบ้ืองต้น 
     -รับและลงทะเบียนตามระบบงานสาร
บรรณ 
     -แจกจ่ายเรือ่งให้เจา้หน้าทีผู่้รับผิดชอบ 

15 นาท ี เจ้าหน้าที่ธรุการ 

2 ประมวล  วิเคราะห์
ปัญหาหรือความ
ต้องการ 

     ประมวลเรือ่งรอ้งเรียนรอ้งทกุขแ์ละ
วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนหรอืความ
ต้องการของผู้รอ้ง  เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ  เพือ่พิจารณา 

1 วัน เจ้าหน้าที่หรอื
บุคลากรของศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัด 

3 พิจารณาสั่งการหรือ
มอบหมาย 

     ผู้บังคับบัญชาพิจารณามอบหมายหรือสั่ง
การให้ส่วนราชการ  หนว่ยงานทีร่ับผิดชอบ
หรือเกี่ยวขอ้ง  ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและ
ด าเนนิการแก้ไขปัญหาแลว้รายงานตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 3/5/7 วัน 

1 วัน ผู้บังคับบัญชา 
(ตามล าดับ) 

4 ส่วนราชการ
หน่วยงานที่ไดร้ับ
มอบหมาย
ด าเนนิการ 

     ส่วนราชการ  หนว่ยงานทีร่ับผิดชอบหรือ
เกี่ยวขอ้ง  ด าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จริง
และพิจารณาแก้ไขปัญหาตามภารกิจอ านาจ
หน้าที่ในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง 
     รายงานผลการด าเนนิการให้ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดทราบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
3/5/7 วัน หากมีขอ้ขัดข้องให้แจ้งภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดและให้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาให้เสร็จสิน้โดยเร็วที่สดุ  และแจ้งผู้รอ้ง
เบ้ืองต้นภายใน 7 วัน 

7 วัน ส่วนราชการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบหรอื
เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5 เร่งรดัติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
หรือประมวล
วิเคราะห์รายงาน 

     ล่วงพน้ระยะเวลาทีก่ าหนดให้ส่วนราชการ  
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบหรือเกี่ยวขอ้ง  รายงาน
ผลการด าเนนิการจะแจ้งเตอืนเป็นระยะๆ 
ดังนี ้
     เตือนครั้งที่ 1 เมื่อครบก าหนด 7 วนั 
     เตือนครั้งที่ 2 เมื่อครบก าหนด 5 วนั   
นับแต่วนัทีเ่ตือนครั้งที่ 1  
     เตือนครั้งที่ 3 เมื่อครบก าหนด 3 วนั   
นับแต่วนัทีเ่ตือนครั้งที่ 2  
     ประมวลวิเคราะห์รายงานผลการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและการด าเนินการของ
ส่วนราชการ  หนว่ยงานทีร่ับผิดชอบหรือ
เกี่ยวขอ้ง  พร้อมความเห็นเบ้ืองต้นเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร 

7/5/3 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 วัน 

เจ้าหน้าที่หรอื
บุคลากรของศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

6 พิจารณาสั่งการหรือ
มอบหมาย 

     ผู้บังคับบัญชาพิจารณามอบหมายหรือสั่ง
การตรวจสองหรอืด าเนินการเพิ่มเติมหรือยุติ
เรื่องแล้วแต่กรณ ี

1 วัน ผู้บังคับบัญชา 
(ตามล าดับ) 

7 แจ้งผลให้ผู้รอ้งทราบ  
และการยุติเรื่อง 

     แจ้งผลการด าเนนิงานให้ผู้รอ้งทราบเวน้
แต่การรอ้งเรียนรอ้งทกุขท์ี่มีลกัษณะบัตร
สนเท่ห์  หรอืเรื่องที่ไม่ระบุชือ่ผู้รอ้ง 

1 วัน เจ้าหน้าที่หรอื
บุคลากรของศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘.ลักษณะของเรื่องร้องเรียน 
 ๘.1  เร่ืองร้องเรียนที่มีลกัษณะเป็นบตัรสนเทห่์   เป็นกรณีการรอ้งเรียนกล่าวโทษที่ขาดข้อมูลหลกัฐานทั้งศูนย์
ด ารงธรรมจะระงับเรือ่งทั้งหมด  แต่ถ้าเป็นการร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวขอ้งกับส่วนร่วม  จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบไว้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาต่อไป ซึ้งกรณนีี้สามมารถยุติได้ทันที 
 ๘.๒  เร่ืองร้องเรียนทั่วไป  ศูนย์ด ารงธรรมจะด าเนินการณ์จัดส่งเรือ่งให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องรับไปด าเนินการ
โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของแตล่ะเรือ่งและจะตอบให้ผู้ร้องทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน  ซึ้งเมื่อหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องจะ
ด าเนนิการแลว้จะแจ้งให้ศูนย์ด ารงธรรมและผู้ร้องทราบ  หรอืบางกรณีปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งจะแจ้งให้ผู้รอ้งทราบโดยตรง   ซ้ึง
ระยะการพิจารณาด าเนนิการของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจะช้าหรอืเรว็ขึน้อยู่กับขัน้ตอนการด าเนนิการจะช้าหรือเรว็ขึน้อยู่กับ
การด าเนนิการให้การช่วยเหลอืของแต่ละกรณีปัญหา ในกรณีเรือ่งร้องเรียนทั่วไป หากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องไมแ่จ้งผลให้ทราบ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ศนูย์ด ารงธรรมจะมีหนังสอืเตือนข้อทราบผลไปอกีครั้งหนึ่ง 
 ๘.๓  เร่ืองร้องเรียนส าคญั  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวมหรอืเป็นเรือ่งทีเ่กี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงานเป็นประเด็นขอ้รอ้งเรียนทางกฎหมายหรือเป็นเรือ่งรอ้งเรียนที่มีขอ้เท็จจริงและรายละเอียดตามค ารอ้งยังไม่แจง้ชัด
หรือไม่แน่นอน  หรอืบางกรณีศูนย์ด ารงธรรมต้องให้เจา้หน้าทีเ่ดนิทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพืน้ทีก่่อนส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการต่อไปโดยแจง้ให้ผู้ร้องทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อนเมื่อหน่วยงานได้รายงานผลการตรวจสนอบข้อเทจ็จรงิเข้า
มาแล้วจึงจะแจ้งให้ผู้รอ้งทราบต่อไป หรอืหากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งยังไม่รายงานผลให้ทราบภายในระยะเวลาทีก่ าหนดศนูย์
ด ารงธรรมจะแจ้งเตอืนไปอกีครั้งหนึ่ง  
๙  การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรยีน 
 ๙.๑  เร่ืองร้องเรียนทางหนังสือ 

- เจ้าหน้าที่ตอ้งอ่านหนังสอืรอ้งเรียนและพจิารณาเอกสารประกอบการรอ้งเรียนโดยละเอียด 
- สรุปประเด็นการร้องเรียนโดยย่อเสนอผู้บังคับบัญชา หากเกี่ยวขอ้งกับกฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอ

ผู้บังคับบัญชาประกอบการพิจารณาด้วย 
- หนังสือที่มีไปถึงหนว่ยงาน หากจะมีความเห็นหรอืข้อสังเกตจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเอาใจใส่ของ

หน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นข้อสังเกต 
- เรือ่งรอ้งเรียนกล่าวโทษ  ควรจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุม้ครองความปลอดภัยให้แก่ผู้รอ้งและพยานที่

เกี่ยวขอ้ง ตามมติคณะรฐัมนตรี พ.ศ. 2541 และประทับตรา ลับ ในเอกสารทุกแผ่น 
- เรือ่งรอ้งเรียนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด  หรือผูม้ีอทิธิพลซ่ึงน่าจะเป็นอนัตรายต่อผู้รอ้งควร

ปกปิดชื่อและทีอ่ยู่ของผูร้อ้งกอ่นถ่ายส าเนาค าร้องไห้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งแต่หารการกล่าวหาในเรือ่งที่เป็นภัยร้ายแรงและ
น่าจะเป็นอนัตรายต่อผู้รอ้งเป็นอย่างมาก กไ็ม่ควรส่งส าเนาค ารอ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง แต่ควรใช้วธิีคัดย่อค ารอ้งแล้วพิมพ์
ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและประทับตราลับ ในเอกสารทกุแผน่ 

- เมือ่อ่านค ารอ้งแลว้ต้องประเมินด้วยว่า เรือ่งน่าเชื่อถือเพียงใดหากผู้รอ้งแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มาดว้ยควร
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูร้้องโดยขอให้ยืนยันว่าผู้รอ้งได้รอ้งเรียนจริงเพราะบางครั้งจะมกีารแอบอ้างชื่อผูอ้ื่นเป็นผู้รอ้งเรียน
วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรือ่งหรอืประเดน็การรอ้งเรียนควรถามว่าไมท่านใดส่งเรือ่งร้องเรียนมาจริงหรือไม่ในลักษณะใดในผู้
ร้องปฏิเสธกจ็ะชี้แจงว่า โทรมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นแล้วรีบจบการสนทนา แตถ่า้ผู้ร้องถามว่าได้ชือ่และหมายเลข
โทรศัพท์มาจากไหน ค าร้องมีประเด็นอย่างไร ก็อาจตอบว่า  เรามขี้อมลูในเบ้ืองต้นแคช่ื่อและหมายเลขโทรศัพท์   

แต่รายละเอียดยังไม่เพียงพอ  จึงโทรมาประมานขอทราบรายละเอียด  และตอ้งยืนยันอย่างหนักแนน่ว่า  เราไมม่ี
รายละเอียดจึงจะแจ้งให้ทราบ 
 
 
 
 

๙.๒ เร่ืองร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
- สอบถามชื่อ- ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดตอ่ 
- สอบถามเรือ่งรอ้งเรียนและปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
- ถ้าเป็นเรือ่งรอ้งเรียนที่กล่าวหาผู้อื่นจะตอ้งสอบถามผูร้้องให้ได้ รายละเอียดที่ชัดเจน หากผู้รอ้งมีขอ้มูลที่เป็น

เอกสารก็ขอให้ผู้ร้องเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ก็ได้ กแ็จ้งให้ผู้รอ้งทันที  
- ถ้าเรื่องร้องเรียนไม่สามารถประสานหน่วยงานทางโทรศัพท์ได้ทนัทีให้กกอกรายละเอียดเรือ่งรอ้งเรียนลงใน

ระบบสารสนเทศ และสามมารถส่งเรือ่งรอ้งเรียนไปให้หน่วยงานทางโทรสาร E-MAIL กไ็ด้ 
- ถ้าผู้รอ้งเรียนพูดดว้ยอารมณ์รนุแรงควรรบัฟังให้จบก่อนแล้วจึงชี้แจงว่า ได้ประสานงานสุดความสามารถแล้ว

บอกเหตุผลว่า ท าไมเรือ่งรอ้งเรียนไม่ได้รับการด าเนนิการตามที่ผู้รอ้งตอ้งการหรอือาจถามเพิ่มเติมว่าผู้รอ้งมีความเดอืดรอ้น
เรื่องอื่นที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลอือกีหรือไม่ 
๙.๓เร่ืองร้องเรียนทางเว็บไซต์ 
 - ผู้ร้องแจ้งชื่อ-ที่อยู่ไม่ชัดเจน โดยรอ้งเรียนกล่าวหาผู้อืน่โดยปราศจากรายละเอียดหรือหลักฐานอ้างอิงหรอืเป็น
บัตรสนเท่หรอืตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2541 ให้งดเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 
 - ผู้ร้องแจ้งชื่อ-ที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ แตเ่รือ่งรอ้งเรียนเป็นเรือ่งเกี่ยวกับประโยชน์เพือ่ส่วนรวม  เช่น  
ขอถนน  แจ้งเบาะแสการค้ายาเสพติด อื่นๆ หรือแสดงความคิดเห็นทีเ่ป็นประโยชนก์็ให้พิจารณาส่งเรือ่งรอ้งเรียนกอ่นที่จะ
พิจารณาด าเนนิต่อไป 
 - ผู้ร้องเรียนในเรื่องขอความเป็นธรรม  ขอความช่วยเหลอืซ่ึงพิจารณาค ารอ้งแล้วหากเห็นว่า ด าเนินการได้ ให้ส่ง
เรื่องให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องพจิารณาขอทราบข้อเท็จจริงตอ่ไป 
 - เรือ่งรอ้งเรียนใดเป็นประเด็นที่ปรากฏข้อเท็จจริงในหนงัสือพิมพ์หรือสือ่ต่างๆก็สามารถที่จะน ามาตอบผู้รอ้งได้
โดยตรง โดยไม่ตอ้งส่งหน่วยงานพิจารณาด าเนินการอกีครั้ง 

ค าแนะน าเรื่องร้องเรียนแต่ละกรณี 
1 กรณีผูร้้องระบุประเดน็ปัญหาเพียงประเด็นเดียว แต่จากการวเิคราะห์สามารถช่วยเหลือผู้รอ้งในด้านอืน่ 
2 กรณีบัตรสนเท่ห์แจ้งเบาะแสการกรระท าผิด แต่มรีายละเอียดชัดเจนน่าเชือ่ถอืสามมารถตรวจสอบได้และเป็น
ปัญหาส่วนรวม ในกรณีนี้ควรส่งเรือ่งให้หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งพิจารณา 
3 เรื่องส าคัญมาก ควรก าหนดชัน้ความลับโดยให้หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบในทางลบั 
4 กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ผูร้้องเรียนในประเด็นนั้นได้ ควรโทรแจ้งผูร้้องและถามความต้องการให้ชว่ยเหลือ

ในประเดน็อืน่อกีหรอืไม่ หากผู้รอ้งต้องการช่วยเหลือเพิม่เตมิในประเด็นอื่นกท็ าค ารอ้งเป็นหนังสอืมาอีกครั้ง 
5 เรื่องร้องเรียนที่ไมอ่าจด าเนนิการช่วยเหลือได้ ก็ควรชีแ้จงท าความเข้าใจโดยไม่ให้ความหวังแต่ไมท่ าลาย

ก าลังใจโดยได้บอกว่าได้พยายามเต็มที่แลว้ แต่ไม่สามารถตอบวนองต่อความตอ้งการของผู้รอ้งได้และถามว่าผูร้้องประสงค์ขอ
ความช่วยเหลอืด้านอื่นหรือไม่หากเรือ่งนั้นอยู่ในในวิสัยทีจ่ะด าเนนิการได้ 

6 กรณรี้องเรียนเรือ่งเหนือธรรมชาติ ก็ให้พยายามชวนคุยปกติแลว้เสนอทางเลอืกอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.เทคนิคการรับและเจราจากับผู้ร้องรายบุคคลและกลุ่มมวลชน 
 ในการแก้ไขปญัหาเรือ่งรอ้งเรียน  กรณีที่ผูร้อ้งเดนิทางมารอ้งเรียนด้วยตนเอง  เจ้าหน้าที่จะตอ้งเป็นช่างสังเกต
และมีปฏภิาณไหวพริบในการเจราจาเพือ่แก้ไขปัญหา  เพือ่ความสะดวกในการศกึษาจึงขอแบ่งผู้ร้องเรียนออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี ้
 10.1 ผู้ร้องรายย่อย 
 10.2 ผู้ร้องแบบกลุ่ม 
 10.1  ผู้ร้องรายย่อย  สามารถจะแบ่งเป็นหลายประเภท 
 - ลักษณะวิชาการ เป็นพวกทีช่อบแสดงความคิดเห็นลกัษณะของผูร้้องประเภทนีจ้ะเป็นบุคคลที่มีเหตุมผีล กล้า
แสดงออกและมแีนวร่วม เจ้าหน้าที่รับผูร้้องจะต้องยินดีและตั้งใจทีจ่ะรับข้อคิดเห็น ซึ้งประเภทนีอ้าจจะต้องใชเ้วลาในการรับ
ฟังและที่พบบ่อยผู้ร้องจะให้ความคิดเห็น ซึง้เจ้าหน้าที่จะต้องไมแ่สดงความคดิเห็นไปในทางเข้าข้าง แต่ใชเ้ป็นลักษณะชมเชย
ยกย่องว่า เรื่องกังกล่าวเป็นสิ่งทีเ่ราไมเ่คยได้รับรู้เลย เป็นสิ่งที่มีเหตุผลและจะส่งไปให้หน่วยงานพิจารณาตอ่ไป 
 - ลักษณะชาวบ้าน ลกัษณะของผูร้้องจะเป็นชาวบ้าน เข้าใจงา่ยและปัญหาส่วนใหญก่จ็ะเป็นปัญหาหนี้สิน ที่ดนิ 
อิทธิพล ผู้รอ้งจะแจ้งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งจะมีอาการเกรงกลัวกับผู้มีอทิธิพลในพื้นที่ ซึ้งบางครั้งจะต้องมีการ
ประสานงานไปยังหน่วยงานเบ้ืองต้นโดยใชโ้ทรศัพท์  สอบถามถึงรายละเอียดและสุดทา้ยก็ให้ท าเป็นหนังสือแต่ถ้าหากผู้
ร้องเรียนเขียนหนังสอืไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เขียนให้แต่ที่ส าคัญต้องอธิบายให้ผู้ร้องทราบถึงความสามารถและอ านาจหน้าที่
ถูกก าหนดไว้ว่าท าได้มากนอ้ยแค่ไหน อย่างน้อยเจ้าหน้าทีอ่าจชว่ยเขาไม่ได้เลยแต่ก็ได้ด าเนินการไปบ้าง ซ้ึงดีกว่าเขามาพบ
เจ้าหน้าที่แลว้เพียงแตท่ าหนังสอืแลว้ให้กลบับ้าน ซึ้งต้องค านึงถึงจิตใจของราษฎร เพราะบางรายเดินทางมาเป็นรอ้ยกโิลเมตร
เพื่อจะมารอ้งเรียน 
 - ลักษณะอารมณร์้อน เป็นบุคคลที่เก็บกดมาจากที่ๆมีปญัหาเกดิขึ้นและหาที่ระบายอารมณ์  ลักษณะนี้เจ้าหน้าที่
ต้องพยายามที่จะเตอืนตวัเองว่า ตนเองมอีาชีพเป็นข้าราชการ  ต้องมสีมาธิ  สติ  ในลักษณะของผูร้้องร้องหากมอีารมณ์พูดไม่
เข้าใจ  ตอ้งใช้ความนุม่นวล  พยายามอดทนและตสีนทิให้ได้แม้กระทั้งบางครั้งผูร้้องกท็ราบดีว่า  เจา้หน้าทีต่้องการให้เค้าสงบ
สติ เจ้าหน้าทีก่็ต้องยอมรับว่า มีความต้องการให้เค้าสลบสติอารมณ์คงตอ้งสอบถามว่าผู้ร้องไม่ยินดทีี่จะรอ้งทกุขก์็คงต้อง
ด าเนนิการตามเจตนารมณ์ของผู้รอ้งเป็นหลกั 
 - ลักษณะนุ่มนวล  มีลกัษณะไม่ยอมเข้าใจ    หัวดื้อ  ลกัษณะนีเ้ป็นลกัษณะที่สร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่มาก
เพราะตอนแรกเข้ามาจะมอีารมณ์สงบ ไม่มปีฏิกิริยาแตเ่มื่อเข้ามาพบก็แสดงเจตนาและความต้องการของตัวเองในการถูก
รังแกและจะไม่ยอมที่จะถกูรังแกโดยเด็ดขาด 

- ลักษณะจิตไม่ปกต ิลักษณะนี้ เมือ่ผู้รอ้งเดนิทางมารอ้งเรียนที่ศนูย์ด ารงธรรมจังหวัดเลยก็ต้องท าความเข้าใจว่า 
ผู้ร้องมีความตอ้งการอะไร  ซึ้งคงจะต้องคลอ้ยตามไปก่อนพยายามให้ผู้ร้องมีความผอ่นคลายอารมณ์ให้ดีขึน้บางครั้งไม่
จ าเป็นตอ้งท าค าร้องเป็นหนงัสือ  แตอ่าจจะต้องประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่บรรเทาภาระการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทนัท ี
 - ลักษณะป่วยเป็นโรคติดต่อ  ลกัษณะนีจ้ะเป็นการแสดงความรังเกียจหรือไม่พอใจไม่ได้ ต้องค านึงเสมอว่าเป็น
หน้าที่และอาชีพของข้าราชการทกุคน  บางครั้งผู้แสดงความคุ้นเคย หรือต้องการความสนใจ  อาจจะมกีารสมัผัสเนื้อตวัก็ให้
ค านึงถึงหน้าที่  แต่อย่างไรก็ตามก็ตอ้งค านงึถึงประเภทโรคด้วยเพราะว่าชวีิตใครชวีิตใครก็ห่วง เชน่ กรณีผู้ป่วย  เช่นกรณีป่วย
เป็น  โรคเรื้อน  เดินทางมาร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรม 
 10.2  ผู้ร้องแบบกลุ่ม 
 - มีลักษณะผู้รอ้งตั้งแต่ 5  คนขึ้นไป โดยมวีตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ตอ้งการพบผู้บังคับบัญชาระดับสูง  เช่น  ผู้ว่า
ราชการจังหวดั  ซ้ึงเจ้าหน้าที่ต้องอธิบายให้ทราบว่า  มีหนว่ยงานทีร่ับเรือ่งโดยตรงซ้ึงเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ว่าราชการ
จังหวัด  ดังนั้น  จึงให้ยืนหนังสอืรอ้งเรียนไวก้ับเจ้าหน้าที่ได้เลย ถ้ากลุม่ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงไว้กอ่นก็คง
ต้องรีบประสานงานเพือ่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและรับค าส่ังที่จะด าเนนิการตอ่ไป 
 
 
 

11.  การพิจารณาก าหนดชั้นความลบัและคุ้มครองผู้ร้อง 
 - พิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะตอ้งปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย  การรกัษาความลับทางราชการ พ.ศ. 
2544  หรือไม่ โดยพิจารณาว่า หากส่งเรือ่งให้หน่วยงานพิจารณาแลว้ผู้ให้ข้อมลูหรือผูร้้องจะได้รับความเดือดรอ้นหรอืไม่  
เช่น เรือ่งทีม่ีลักษณะกล่าวหาราชการ แจ้งเบาะแสผู้มอีิทธิพล  หากไม่ปกปิดชื่อ-ทีอ่ยู่กะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้
ความคุ้มครอง 
 - กรณีการระบุชื่อผู้ถกูกล่าวหาจะต้องคุม้ครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผูถู้กกล่าวหาเนือ่งจากยังไม่ได้ข้อเทจ็จรงิที่ปรากฏ
และอาจมกีารกลั่นแกลง้กล่าวหากนัได้ 
 - กรณีผู้รอ้งระบุในค ารอ้งให้ปกปิดหรอืไม่ประสงค์ให้น าลายมอืชื่อผูร้้องไมเ่ปิดเผยเพราะหน่วยงานผูถู้กร้องอาจ
ทราบได้และผู้รอ้งจะได้รับความเดอืดร้อน 
 - หากเป็นเรือ่งเกี่ยวกับความมั่งคงหรือกระทบสิทธขิองผูร้้องโดยตรง ซึ้งผูร้้องไม่ประสงค์ให้เปิดเผยเรื่อง แตก่าร
ด าเนนิการเรื่องร้องเรียนจ าเป็นจะตอ้งเปิดเผยข้อมูลผูร้้องให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง มิฉะนั้นไม่สามารถด าเนนิการได้ ก็ต้องขอ
อนุญาตจากผู้รอ้งกอ่นและแจ้งให้หน่วยงานให้ความคุ้มครองผู้รอ้ง 
 
12.หลักการพิจารณาเรื่องร้องเรียนใบเยื่อต้นของผู้บังคับบัญชาเพื่อคัดแยกและมอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
เรื่องร้องเรียน 
 - เมือ่ได้รับเรื่องจะต้องอ่าและวเิคราะห์ว่า  มีประเดน็ใดบ้างมีบุคคลในหน่วยงานใดที่เกีย่วข้อง มกีารก าหนดเวลา
ชั้นความเร็ว (ด่วน  ด่วนมาก  ด่วนที่สดุ)  มคีวามส าคัญหรอืชัน้ความลับ (ลับ  ลับมาก  ลับที่สุด  หรือไม่  เพื่อน าไปสู่การ
พิจารณา 
 - พิจารณาบุคคลและเจ้าหน้าที่ด าเนินการพจิารณาจาก 

12.1  เรื่องไม่ซับซ้อน  เช่น เรือ่งเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เช่น  ขอไฟฟ้า 
12.2  เรื่องที่ซับซ้อนต้องให้การวเิคราะห์และมีขัน้ตอนที่ยุ่งยาก 

          - การของบประมาณ ขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น  ที่ดนิท ากิน ทีอ่ยู่อาศัย  การขอสญัชาติ 
                        - ร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐหรอืภาคเอกชน  กรณีตอ้งด าเนินการแล้วมีผลกระทบตอ่บุคคล/ประชาชนให้
ได้รับความเดอืดรอ้นถึงขัน้ต้องร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
                        - ร้องเรียนพฤติกรรมเจา้หน้าที่ของรฐัที่ประพฤติตนไมเ่หมาะสม 
                        - ปัญหานี้หนอกระบบ 

- เรือ่งทีเ่กี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นเรื่องที่ใชก้ารวเิคราะห์แต่มีสว่นเกี่ยวขอ้งกับข้อกฎหมาย ได้แก่  การได้รับความ
เดือดร้อนจาก 

         - การท านติิกรรม/สัญญา/ขอ้ตกลง 
         - การกู้ยืม/ถกูหลอกลวง/ขม่เหงรังแก 
- เรือ่งทีเ่กี่ยวข้องกับกฎหมายต้องใช้เวลาด าเนินการมากและตอ้งลงตรวจพืน้ที่หาข้อมลู ข้อเท็จจริงในพื้นที่

ประกอบการพิจารณา 
        - มีลกัษณะเดียวกับเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัข้อกฎหมาย  แต่มขีั้นตอนวิธแีละการใช้งานในการด าเนนิการ
มากกว่า  ตอ้งใช้หลักกฎหมายในการพิจารณาได้แก่ 
         - ข้อพิพาทต่างๆ 

        - การขอค าปรกึษาเกี่ยวกับขอ้กฎหมาย 
        - การขอกรรมสทิธิ์/ลขิสิทธิ ์
 
 
 



การพจิารณาเรือ่งว่าเป็นประเภทใด มองในภาพรวมถึงชั้นความเร็ว  ความลับและสาระแล้ว  จะตอ้งพิจารณาถึง
ตัวเจ้าหน้าทีจ่ะด าเนินการด้วย  โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนเกี่ยวขอ้งกับความลายละเอียดอ่อน  ในสว่นลกึในใจของผูร้้องเช่น    
กรณีประสบปัญหาชี้ชะตาความเป็นอยู่และความอยู่รอด โดยมีเวลาเร่งดว่น ก าหนดบังคับ  ความเอื้ออาทรความช่วยเหลือ
โดยเร็ว  ซึ่งพิจารณาและวิเคราะห์ได้จากสาระในหนังสือของผูร้้องจา่ยงานต้องวิเคราะห์ว่า  เจ้าหน้าที่คนใดมีความเหมาะสม
จะด าเนินการในเรื่องประเภทนี้มากที่สุด เมือ่ประสานผู้รอ้ง แลว้ผู้รอ้งรู้สกึสบายใจ ยินดีร่วมมือการให้ขอ้มูลและด าเนนิการ
ต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่รอ้งขอ  โดยไม่ให้เกิดผลกระทบทางจิตใจและกระท าในสิ่งที่ตั้งใจแผงไว้หนังสือร้องเรียน  อาทิเช่น  จะ
ฆ่าตัวตาย  หรือร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ในภายหลัง 

 
13. เทคนิคการประสานงานกับผู้ร้อง 

13.1 คุณสมบตัิของผู้เจรจา 
13.1  ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องตา่งๆเชน่ กฎหมายทั่วไป นโยบายของรัฐบาลและได้ติดตามขอ้มูลข่าวสารอยู่

เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข่าวสารทีเ่ป็นปัจจบัุน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับการด าเนนิการเรื่องร้องเรียน เช่น โครงการต่างๆของ
รัฐบาลทีม่ีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลอืประชาชน 

13.2  มีมนุษย์สัมพันธ์ย้ิมแย้มแจ่มใส  สร้างความเป็นกันเอง  แสดงออกให้ผู้ร้องเห็นว่าเจ้าหน้าที่พวกเดียวกันกับผู้ร้อง 
13.1  จริงใจให้บรกิารดว้ยหัวใจ  สร้างความรู้สกึว่าผู้รอ้งเป็นญาตมิิตรของเจ้าหน้าที่เอง  

 13.4 เห็นอกเห็นใจผู้รอ้ง  เห็นว่าปัญหาของผู้รอ้งเป็นเสมอืนปัญหาของตนเองและคดิว่า  หากเจ้าหน้าที่ตอ้ง
ประสบปัญหาเช่นเดียวกับผู้ร้อง  เจ้าหน้าทีก่็อาจต้องขอความช่วยเหลอืเหมอืนกับผู้รอ้ง 
 13.5 ส านึก  ตระหนักถึงหน้าที่ว่า  เราปฏบัิติงานในการช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาแก่ผูร้้องจึงต้องมีความอดทน  อด
กลั้น  ระมัดระวังในการเจรจากับผู้ร้อง  ประกอบกับเจ้าหน้าทีท่ี่เป็นที่พึ่ง  เป็นความหวังของผูร้้อง  และสมัครใจมาท าหน้าที่นี้
เอง  ไมม่ีผู้ใดบังคับเจ้าหน้าที ่
 13.6 ควรมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาทอ้งถิ่นไดทุ้กภมูิภาค  เช่น  ภาษาอีสาน  เหนือ  ใต ้ เพือ่ความสะดวก
ในการสื่อสารกับผูร้้องและท าให้ผู้ร้องรู้สกึอบอุ่น  เนือ่งจากได้พบปะพูดคุยกับคนบ้านเดียวกันไมรู่้สึกอ้างว้างหรือหวาดระแวง  
และควรมีผูท้ี่สามารถสื่อสารภาษาสากลไว้เจราจากับผู้รอ้งทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ
 
       13.2 เทคนคิในการเจราจา 

13.2.1 กรณผีู้ร้องทั่วไป 
1) กรณทีี่เป็นผูร้้องรายเดิม  กอ่นการเจรจาให้ศึกษาข้อมูลลักษณะนิสัยของผู้รอ้ง  เพือ่ใช้วิธกีารที่เหมาะสมใน

การเจราจากับผูร้้อง  เชน่  ผูร้้องมีอารมณร์นุแรงก็พยายามชวนพูดคุยเรือ่งอืน่ๆ กอ่น จนกระทั่งผู้รอ้งรูส้ึกผอ่นคลายหรอื
อารมณ์ดีขึน้  จึงเจราจาประเดน็รอ้งเรียน  รวมทั้งศึกษาเรือ่งรอ้งเรียนของผู้รอ้งกอ่นว่า  อยู่ระหว่างขั้นตอนใดหากยังไม่มีขอ้
ยุติให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทางโทรศัพท์ในเบ้ืองต้นเพื่อตดิตามความคืบหน้า  และน าผลไปแจ้งผู้รอ้งเพือ่บรรเทา
สถานการณ ์ ความตงึเครียด  และเป็นการแสดงให้ผู้ร้องเห็นว่า  เรามีความเอาใจใส่ในเรื่องของผูร้้องเป็นอย่างดี 

2) จัดเจ้าหน้าที่ทีเ่หมาะสมในการเจราจากบัผู้ร้อง  เช่น  หากผูร้้องพดูภาษาทอ้งถิน่ใดก็ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่
สามารถพูดภาษาถิ่นนั้นเป็นผู้รว่มเจราจาเพือ่ความสะดวกในการสือ่สาร  และเพื่อสร้างความอบอุน่  เป็นกันเอง  หากผูร้้อง
ร้องเรียนเรื่องกฎหมายควรมอบหมายให้เจา้หน้าทีท่ี่มีความรู้ด้านกฎหมายเป็นผู้รว่มเจราจา  หากผู้รอ้งมอีารมณ์รนุแรง
ก้าวร้าว  หรอืไม่ยอมรับฟังเหตุผล  ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าทีท่ี่มีประสบการณ์ในการเจราจากับผูร้้องและมีความใจเย็นเข้า
ร่วมเจราจากับผูร้้อง 

3) สอบถาม  วเิคราะห์ว่า  ผูร้้องตอ้งการให้ความช่วยเหลอืเรือ่งใด  อยู่ที่วิสัยที่ด าเนินการให้ได้หรือไม่หากไม่
สามารถด าเนนิการให้ได้ควรพยายามหาทางช่วยเหลือผูร้้องอย่างเต็มที่แลว้และสอบถามเพิ่มเติมว่า  ต้องการให้หน่วยงาน
ช่วยเหลือเรื่องอื่นๆหรอืไม่ 

4) ไม่ควรให้ความหวังกับผูร้้องในเรื่องที่ไมส่ามารถด าเนนิการให้ได้หรืออยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  
แต่ควรพดูให้ก าลังใจและแนะน าว่ายังมทีางออกหรอืทางแก้ไขปัญหาอยู่  ขอให้ผู้ร้องอย่าท้อแท้หรอืสิ้นหวัง 

13.2.2 กรณผีู้ร้องที่มีปญัหา  เช่น  นิสัยก้าวร้าว  อารมณ์รนุแรง  ไมร่ับฟังค าชี้แจง  สภาพจิตไม่ปกต ิ ควร
ด าเนนิการดังนี ้

1) เจ้าหน้าที่ผูเ้จราจากับผู้รอ้งต้องมีความอดทน  อดกลัน้  รับฟัง  ใจเย็น  และควรขอให้เพื่อร่วมงานเข้ามาร่วม
เจราจาด้วยเพือ่ช่วยกนัเกลี้ยกลอ่มผูร้้อง 

2) สังเกตบุคลิกลกัษณะของผูร้้อง  เพือ่คัดเลือกระดับของผู้เจราจากับจัดหาผูเ้จราจาทีเ่หมาะสม  เชน่  ผูร้้องมี
อารมณ์รนุแรง  ก้าวร้าว  หรอืไม่ยอมรับฟังเหตุผลควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการเจราจากับผู้รอ้งและใจเย็น
เข้ารว่มเจราจากับผู้รอ้ง 

3) ปล่อยให้ผู้ร้องได้ระบายอารมณ์  เมือ่ระบายแล้วยังไม่ลดความตึงเครียดบางกรณีอาจต้องประวิงเวลา  เช่น  
การน าเครื่องดืม่  น้ าชา  กาแฟ  มาให้ผู้รอ้งดื่มเพื่อให้ผูร้้องได้ผ่อนคลายลง  หรืออาจชวนพูดคุยเรือ่งอื่นๆ เพือ่เบ่ียงเบนความ
สนใจและเพื่อประมวลขอ้มูลในสว่นของผูร้อ้งกับเพือ่ให้มีความเป็นกันเองมากขึ้น 

4) พยายามเข้าถึงจิตใจของผูร้้องวา่  ก าลังได้รับความเดอืดรอ้นจึงมีความเครียดและควรพูดคุยอย่างเป็นกนัเอง  
อย่าให้มีช่องว่างระหว่างผูร้้องกับเจ้าหน้าที ่

5) ช่วยกันเจรจาเป็นทีมเพือ่รว่มกันชีแ้จง  เกลี้ยกลอ่ม  โน้มน้าวใจผูร้้องเนือ่งจากบางครั้ง  หากมีเจ้าหน้าที่เพียง
คนเดียวอาจไม่สามารถเกลี้ยกลอ่มผูร้้องได ้

6) กรณทีี่ผู้รอ้งมีสภาพจิตไม่ปกตอหรอือารมณ์แปรปรวนรุนแรง  อาจโทรศัพท์คุยกับครอบครวัของผู้รอ้งเพื่อ
สอบถามขอ้มูลของผูร้้อง  หรอืค าขอปรึกษา  หรือเพื่อให้ครอบครัวของผูร้้องช่วยเจรจากับผู้ร้องโดยตรง 

7) หากไม่สามารถช่วยเหลือแก้ไขตามความประสงค์ของผู้รอ้งได้  ไม่ควรแนะน าให้ผู้รอ้งเปลี่ยนไปร้องเรียนใน
ประเดน็อืน่ซ่ึงก็มแีนวโนม้ที่ไม่สามารถจะชว่ยเหลือได้เชน่กนั เพราะจะเป็นการสร้างความหวังให้กับผู้รอ้ง  ซึ่งหากไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้อกีจะย่ิงท าให้เกดิความตึงเครียดมากย่ิงขึน้  ส่งผลให้เจรจากับผูร้้องยากย่ิงขึ้น 

8) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมาเจรจากับผูร้อ้งโดยตรง  เพือ่เร่งรัดการแก้ไขปญัหาและให้ผู้ร้องได้เจรจากับ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง  และเป็นการแสดงให้ผู้ร้องเห็นว่า  เรามีความตั้งใจทีจ่ะแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้อง 

9) กรณีผู้รอ้งไม่ยอมกลับอาจปล่อยให้เหนือ่ยล้าไปเอง  หรอือาจพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านอื่นที่จะสามารถ
ท าได้  เชน่  ประสานขอความช่วยเหลอืด้านที่พกัจากมูลนิธิ  ชว่ยเหลือค่ารถกลับบ้าน  หากมีความจ าเป็นให้ต ารวจเชญิตัว
ออก (เป็นทางเลอืกสดุท้าย) 

10) กรณีผู้รอ้งขม่ว่าจะท าร้ายตนเองให้ยึดถือหลักการ “กันไว้ดกีว่าแก”้ ด้วยการปลกีตัวออกมา  จากนัน้
ประสานผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่อไป 

 
14.แนวทางการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติทันทีและรวดเร็ว 
 1) การประสานทางโทรศัพทก์ับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อเป็นการหาขอ้มูลก่อนด าเนินการส่ง
เรื่องร้องเรียน  เนื่องจากเรือ่งรอ้งเรียนบางเรื่องเมื่อไดร้ับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภายในหนว่ยงานแล้ว  อาจจะยุติเรื่องไดท้ันที 
 2) การประสานกับหน่วยงานเป็นหนังสอื  เช่น  การตดิตามเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานโดยอาจเป็นหนงัสือ
ประทับตรา  หรอืเป็นหนังสือลงนาม  ทั้งนี้  อาจอ้างมติคณะรฐัมนตรแีนบไปพร้อมกับหนังสือเพือ่ขอให้หน่วยงานเร่งรัดผล
การพจิารณาและรายงานผลให้ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยอาจติดตามเรื่องร้องเรียนเป็น  รายเรือ่งหรอืท าเป็นบัญชี
ก็ได้ส่วนการสง่เรือ่งรอ้งเรียนให้หน่วยงานอสิระนัน้  เนือ่งจากองคก์รอิสระต่างๆ  มีอ านาจหน้าที่ในการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรียน
ต่างๆ  โดยอิสระ  ดังนั้น  ในการพิจารณาสง่เรื่องจึงมกัเป็นการส่งเรื่องไปเพือ่ให้หน่วยงานรับทราบเป็นข้อมลูประกอบการ
พิจารณา  และแจ้งให้ผู้องทราบการด าเนินการ  ซึ่งหากผู้รอ้งติดตามเรื่องก็ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องติดตามเรื่องยังหนว่ยงานต่างๆ 
โดยตรงต่อไป 
 3) การประสานหนว่ยงานโดยการลงพืน้ทีเ่พื่อติดตามเรือ่งรอ้งเรียน  ซึ่งในการด าเนินการนั้นจะท าเป็นหนังสือ
เพื่อเชญิตัวแทนจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้อง  /  ผูท้ี่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา  โดยในหนังสือจะ
ก าหนดวนั  เวลา  สถานที่  (อาจขอให้หน่วยงานในพื้นที่เป็นผูจ้ัดหาสถานทีท่ี่เหมาะสม)  พร้อมทั้งประมานกับเจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบอีกทางหนึ่งดว้ย 



 ข้อแนะน าอื่นๆ 
 1) ปัญหาในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่  เนือ่งจากการประสานงานในครั้งแรกมกัประสบปัญหา  เชน่  ไม่
ทราบว่าจะประสานกับเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบท่านใด  หากปรากฏว่าหนว่ยงานทีเ่ราก าลังประสานอยู่นั้น  มเีจ้าหน้าที่ทีเ่ราอาจ
รู้จักหรือได้เคยประสานในเรือ่งรอ้งเรียนอื่นๆ  กอ็าจขอรับค าแนะน าและความช่วยเหลอืเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียนโดยตรงตอ่ไป 
 2) ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานครั้งแรก  หากเป็นหมายเลขโทรศัพท์กลางและมกัประสบ
ปัญหาว่า  มกีารโอนสายให้กับส่วนงานภายในหน่วยงานนั้นๆ  กว่าจะติดตอ่กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงก็อาจท าให้
เสียเวลามาก  ดังนั้น  ในการประสานให้เราสอบถามว่า  เราสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท่านใดเพือ่ประสานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนนั้น 
 3) ในกรณทีี่หน่วยงานที่ไดร้ับเรือ่งรอ้งเรียนแล้ว  แต่ไม่รายงานผลการพิจารณามาในระยะเวลาอนัสมควร  อาจ
แก้ไขปัญหาโดยวิธีประสานกับเจ้าหน้าทีท่างโทรศัพท์หรอืส่งหนังสอืประทับตราเร่งรัดขอทราบผลและหากหน่วยงานยังไม่แจ้ง
ผลด าเนนิการพิจารณาอีก  อาจท าบันทกึเสนอผู้บริหารเพือ่ให้พิจารณาสั่งการ 
 4) ปัญหาความล่าช้าในการตามเรือ่ง  เช่น  เรือ่งที่ส่งให้อ าเภอฯ พิจารณาปรากฏว่า  อ าเภอฯ  ส่งตอ่ไปยัง
หน่วยงานในพืน้ที่  และอ าเภอนัน้ส่งเรื่องรอ้งเรียนต่อไปยังต าบล/ทอ้งถิน่  ซึ่งกว่าทีต่ าบล/ท้องถิ่นจะรายงานมายังจังหวัดฯ ก็
ใช้ระยะเวลาหลายวนัอาจท าให้เกิดความล่าช้า  ในการด าเนนิการเพือ่ติดตามเรือ่งรอ้งเรียนในกรณนีี้ให้สอบถามไปยังจังหวัดฯ  
โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบว่าด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเรือ่งรอ้งเรียนหากจงัหวัดส่งเรือ่งให้หน่วยงานในพื้นที่ให้
สอบถามว่า  ส่งไปหน่วยงานใด (เลขที่หนังสือ  ลงวนัที่) และสอบถามหมายเลขโทรศพัท์ของหน่วยงานในพื้นที่เพือ่จะได้
ประสานกับเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบโดยตรงในกาติดตามผลการด าเนนิการตอ่ไป 
 
15.เทคนิคการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ได้ข้อยุติ 

เร่ืองร้องเรียนที่ต้องมีการตดิตาม 
- เรือ่งทีอ่ยู่ในความคาดหวังของผู้รอ้งว่า  ปัญหาจะได้รับการแก้ไข  ซ่ึงมักจะมกีาติดตามเร่งรัดขอทราบผลการ

พิจารณาจากเจ้าหน้าที่นับแต่วนัย่ืนค ารอ้งอย่างต่อเนือ่ง  โดยผ่านชองทางการร้องเรียนต่างๆ 
- เรือ่งที่ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญหรือมอบหมายให้ด าเนินการเป็นกรณเีร่งด่วน 
- เรือ่งทีต่้องติดตามภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (3/5/7 วัน) 
- เรือ่งที่หน่วยงานไดร้ายงานผลการพิจารณาให้ทราบแล้ว  หากแต่มขี้อเคลือบแคลงหรอืเห็นว่า  ยังมกีาร

ด าเนนิการที่ไมเ่หมาะสมหรือผูร้้องยังโต้แย้งผลการพจิารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
วิธกีาร/ขั้นตอนการตดิตามเร่ืองให้ได้ข้อยตุ ิ

การติดตามเรื่องร้องเรียนสามารถด าเนินการได้ทุกช่องทางการรอ้งเรียนตามล าดับความส าคัญ  ดังนี้   
1) การติดตามเรือ่งร้องเรียนทางโทรศัพท์ควรด าเนินการในทกุกรณทีี่มกีาติดตามขอทราบผลจากผูร้้องหรอื

ติดตามภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้  เพื่อทราบความคืบหน้า  ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนนิการเพื่อตอบชี้แจงผู้รอ้ง
ทราบได้ในเบ้ืองต้น  หรอืในบางกรณอีาจสามารถยุติเรื่องไดเ้ลย  การติดตามครั้งแรกอาจไม่ทราบว่าจะประสานกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบท่านใด  หากปรากฏว่า  หน่วยงานทีเ่ราก าลังประสานงานอยู่นัน้มีเจ้าหน้าที่ทีเ่ราอาจรูจ้ักหรือได้เคยประสานใน
เรื่องร้องเรียนอืน่ๆ ก็อาจขอรับค าแนะน าและความช่วยเหลอืเพือ่ติดตอ่กับเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบเรื่องร้องเรียนโดยตรงตอ่ไป  
หากไม่ทราบว่าจะตดิตามจากผู้ใดควรใช้วิธทีางโทรศัพท์ไปที่เจ้าหน้าที่หน้าห้องของผู้บริหารในหน่วยงานนั้น  แล้วแจ้งความ
ประสงค์ขอทราบผลการแก้ไขปัญหาเรื่องรอ้งเรียน  เพื่อแจ้งผลการด าเนนิการให้ผู้ร้องทราบและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

 
 
 
 

2) การติดตามเรือ่งโดยท าเป็นหนังสือ  กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รายงานผลการพิจารณาให้ทราบ  ให้
ด าเนนิการโดยท าเป็นหนังสือประทับตรา  โดยแบ่งการด าเนนิการติดตามเรื่องร้องเรียนออกเป็นระยะๆ ดังนี้ 

-เตือนครั้งที่ 1 เมื่อครบก าหนด 7 วนั 
-เตือนครั้งที่ 2 เมื่อครบก าหนด 5 วนั  นับแต่ได้รับการเตอืนครั้งที ่1  
-เตือนครั้งที่ 3 เมื่อครบก าหนด 3 วนั  นับแต่ได้รับการเตอืนครั้งที ่2  

 3) การติดตามเรือ่งโดยมีหนังสือเชิญประชมุกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่หารอืรว่มกันถึงปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขเพือ่ให้ได้ข้อยุติ  เชน่  การร้องเรียนเชงินโยบาย  ปัญหากลุ่มองคก์ร  หรือเรือ่งทีเ่ป็นข่าวและอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน 
 4) การติดตามเรือ่งโดยลงพืน้ทีเ่พื่อทราบปัญหาและเป็นการกระตุน้หนว่ยงานให้เร่งรัดการด าเนนิการให้ได้ข้อยุติ
โดยเร็ว  เนื่องจากบางครั้งเจ้าหน้าทีข่องหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งอาจจะไม่ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเมือ่
โทรศัพท์หรอืมีหนงัสือไปติดตามเรือ่งกจ็ะรายงานว่า  อยู่ระหว่างการด าเนนิการ  หรือบางครั้งมีการรายงานที่ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง  เชน่  หนว่ยงานรายงานว่า  ไดป้ระสานกับผู้รอ้งเพือ่แก้ไขปัญหาแล้ว  ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว  หรือผูร้้องไม่ตดิ
ใจร้องเรียนอีกต่อไป  แตเ่มือ่เวลาผ่านไปไม่นาน  ผูร้อ้งก็มาติดตามเรือ่งพรอ้มทั้งแจ้งว่า  ไม่เคยได้รับการติดตอ่จากหน่วยงาน
ดังกล่าวเลย  หรอืเคยได้รับการติดตอ่แต่ปัญหาการร้องเรียนยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ได้ 
 
16.การด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
 1) เรื่องที่ด าเนินการแล้ว  ได้ตามความประสงค์ของผูร้้องทั้งหมด 
 2) เรื่องที่ด าเนินการแล้ว  ได้ตามความประสงค์ของผูร้้องบางส่วน (หน่วยงานเจ้าของเรือ่งด าเนินการตาม
ขอบเขตเต็มที่แล้ว)  หรอืได้บรรเทา  เยียวยาปัญหาความเดือดรอ้นของผูร้้องตามความเหมาะสมและไดแ้จ้งให้ผู้รอ้งทราบ 
 3) เรื่องที่ด าเนินการแล้ว  แต่ไม่ได้ตามประสงค์ของผูร้้อง  (เช่น พน้วิสัยด าเนินการ)  และได้ชี้แจงท าความเข้าใจ
กับผู้ร้อง 
 4) เรื่องที่ส่งต่อให้หนว่ยงานอืน่เพือ่ทราบ  หรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้วและได้แจ้งให้ผู้รอ้งทราบว่ามี
หน่วยงานทีร่ับดูแลเรือ่งต่อ 
 5) เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพจิารณา  หรอืรวมเรื่อง  เช่น  บัตรสนเท่ห์  เรือ่งที่อยู่ในกระบวนการทางศาลเรือ่ง
ร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มีหลกัฐาน  และไดแ้จ้งให้ผู้องทราบตามควรแกก่รณี 
 6) เรื่องเสนอข้อคดิเห็นที่พ้นวิสัยด าเนนิการหรือเป็นกรณทีี่หนว่ยงานได้ด าเนินการอยู่แล้ว 
 7) กรณทีี่เป็นการเสนอขอ้คิดเหน็ที่มผีลต่อส่วนรวมให้หน่วยงานประมวลขอ้มูลและเสนอขอ้คิดเหน็เชิงนโยบาย
ต่อผู้บริหาร 

 
 
 
 

 


