ระเบียบสานักข่าวกรองแห่งชาติ
ว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๖
------------------------------โดยที่สมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการเรื่อร้งองเรียนของสานักข่าวกรองแห่งชาติให้เป็น
มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึง่ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอันหนึ่งของการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สานักข่าวกรองแห่งชาติเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสานักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบีย บนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ข้อร้องเรียน” หมายความรวมถึง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คาชมเชย การสอบถาม การขอข้อมูล ที่ผู้
ร้องเรียนได้ยื่นหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักข่าวกรองแห่งชาติตามระเบียบนี้
“ผู้ร้องเรียน” หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องเรียนแทน และผู้จัดการแทนผู้ร้องเรียนด้วย
“หน่วยงานภายใน” หมายความว่า หน่วยงานระดับสานัก กอง หรือเทียบเท่า สังกัดสานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
“ศปท.สขช.” หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักข่าวกรองแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สานักข่าวกรองแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
สานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนตามระเบียบนี้
ส่วนที่ ๑
การเสนอข้อร้องเรียน
ข้อ ๕ ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ได้รับความสะดวก
จากการปฏิบัติงานของสานักข่าวกรองแห่งชาติ หรือจาเป็นต้องให้สานักข่าวกรองแห่งชาติ ช่วยเหลือ เยียวยา
ปลดเปลื้องทุกข์ หรือต้องการเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ชมเชย สอบถาม ขอข้อมูล มีสิทธิเสนอข้อร้องเรียนต่อ
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องได้
ข้อ ๖ ผู้ร้องเรียนจะต้องร้องเรียนด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้ร้องเรียนเจ็บป่วยหรือไม่สามารถร้อง เรียนด้วย
ตนเองได้เพราะเหตุจาเป็นอื่น ผู้ร้องเรียนจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นร้องเรียนแทนก็ได้

-๒–
ข้อ ๗ ข้อร้องเรียนต้องทาเป็นหนังสือและมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
(๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ร้องเรียน และคาขอให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์
(๓) ใช้ถ้อยคาสุภาพ
(๔) ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบฉันทะตาม ข้อ ๖
ข้อร้องเรียนใด มีรายการไม่ครบตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ให้เจ้าหน้าที่ ให้
คาแนะนาแก่ผู้ร้อง เรียนเพื่อดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคาร้อง เรียนนั้นให้ถูกต้อง เว้นแต่ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะ
เป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คาชมเชย การสอบถาม การขอข้อมูล อาจไม่ต้องมีรายการครบตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนมีเหตุจาเป็นไม่สามารถทา ข้อร้องเรียนเป็นหนังสือได้ อาจแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ตก็ได้
ในการนี้ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกถึงเหตุแห่งความจาเป็นที่ผู้ร้อง เรียนจาต้องแจ้งด้วยวาจาไว้ด้วย หลังจาก
นั้นให้บันทึกการร้อง เรียนโดยให้มีรายการหรือเอกสารแนบตาม ข้อ ๗ และวันเดือนปีที่รับคาร้อง เรียน พร้อม
กับให้ดาเนินการลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ลายมือชื่อผู้รับคาร้องเรียน และให้นาข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การรับ ข้อ ร้อง เรียน ทางโทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ ต ให้ผู้ร้อง เรียน ลงลายมือชื่อในโอกาสแรก
ที่จะทาได้
ข้อ ๙ การเสนอข้อร้องเรียน ให้กระทาได้ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอานวยการและประชาสัมพันธ์สานักอานวยการ สานักข่าวกรองแห่งชาติ
(๒) ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ ๙ ถนนราชดาเนินนอก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
(๓) ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ complain@nia.mail.go.th
ส่วนที่ ๒
การรับข้อร้องเรียน
ข้อ ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับข้อร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน ใบรับ ข้อร้องเรียนจะต้องมี
ข้อความแสดงถึงวันเดือนปีที่รับข้อร้องเรียน และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่สานักข่าวกรองแห่งชาติได้รับ ข้อร้องเรียนที่เสนอมาตาม ข้อ ๙ (๒) หรือ (๓) หรือ
จากส่วนราชการอื่น ให้สานักข่าวกรองแห่งชาติตอบแจ้งการรับ ข้อร้องเรียน ไปยังผู้ร้องเรียนโดยทางไปรษณีย์
ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฏในคาร้อง เรียน หรือกระทาในรู ปของ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ภายในสิบวันทาการ
นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
ส่วนที่ ๓
การดาเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน
ข้อ ๑๒ ข้อร้องเรียนที่เสนอต่อสานักข่าวกรองแห่งชาติตามข้อ ๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนข้อ
ร้องเรียนในสารบบการพิจารณาแล้วตรวจข้อร้องเรียนในเบื้องต้นถ้าเห็นว่าเป็นข้อร้องเรียนที่สมบูรณ์ครบถ้วนให้รีบ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้เสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อ หัวหน้า ศปท.สขช.
เพื่อดาเนินการต่อไป

-๓ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนาให้ผู้ร้องเรียนแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็น
ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ สานักข่าวกรองแห่งชาติ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อหัวหน้า ศปท.สขช. เพื่อดาเนินการต่อไป และแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้เรีองยนเท่าที่จะสามารถกระทาได้
ส่วนที่ ๔
ขั้นตอนและแผนผังการจัดการข้อร้องเรียน
ข้อ ๑๓ การดาเนินการเกี่ยวกับการเสนอข้อร้องเรียน การรับข้อร้องเรียน และการดาเนินการพิจารณา
ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้กาหนดในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม ขั้นตอน แผนผังการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียน
แนบท้ายระเบียบนี้

ขั้นตอนและแผนผัง
การปฏิบัติงาน
การจัดการข้อร้องเรียน
ของสานักข่าวกรองแห่งชาติ
***************************************************************************

-๑วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การดาเนินงานจัดการข้ อร้ องเรียนของ สานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับเกณฑ์ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเป็นกลไกสาคัญใน
การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองคุณธรรมและ
จริยธรรม
คาจากัดความ
ข้อร้องเรียน
= ให้หมายรวมถึง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือขอข้อมูล
ผู้รอ้ งเรียน
= ประชาชนทั่วไป, องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน, ผู้รับบริการ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ติดต่อ
มายัง สขช. ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ชมเชย
สอบถามหรือร้องขอข้อมูล
เจ้าหน้าที่
= เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของ สขช.
หน่วยงาน
= สานักข่าวกรองแห่งชาติ
หน่วยงานภายใน
= สานัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการแก้ ไขปรับปรุง
ตามข้อร้องเรียนในเรื่องนั้นๆ
ศปท.สขช.
= ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องในหน่วยงาน = ผู้บริหาร/ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการกอง/ผู้อานวยการกลุ่มขึ้นตรง/คณะกรรมการ
หรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อร้องเรียนในเรื่องนั้นๆ
หน่วยงานภายนอก
= หน่วยงานหรือองค์กรนอกสานักข่าวกรองแห่งชาติ
ระดับข้อร้องเรียน
= จาแนกความสาคัญของข้อร้องเรียนออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับ

๑

๒

๓

ประเภท

ข้อคิดเห็น,ข้อเสนอแนะ,คาชมเชย,
สอบถามหรือร้องขอข้อมูล

ข้อร้องเรียนแก้ไขได้เอง

ข้อร้องเรียนทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้
เอง

นิยาม

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่
ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ/ให้
ข้อคิดเห็น/ ชมเชย / สอบถามหรือร้อง
ขอข้อมูล

ผู้ ร้ อ ง เ รี ย น ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เดือดร้อน แต่สามารถแก้ไข
ได้โดย หน่วยงานภายใน

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

- การเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
- การสอบถามข้อมูลทั่วไป

- การร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการให้บริการของ

- ผูร้ อ้ งเรียนได้รับความเดือดร้อน
ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน
ภายใน แต่เพียงหน่วยงานเดียว
- ผูร้ อ้ งเรียนร้องขอในสิ่งที่อยู่
นอกเหนือบทบาทอานาจหน้ าที่
ของ สขช.
- การร้องเรียนเกี่ยวกับความผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่

- ชมเชย เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ใน สขช.
-การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการ

เวลาในการตอบสนอง

๑ วัน

ไม่เกิน ๑๕ วัน

-การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
- การร้องเรียนความไม่โปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑ วัน (ชี้แจงให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ)

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่

หน่วยงานภายใน

ศปท.สขช.

-๒ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน

ผู้ร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ผู้รับ
ข้อร้องเรียน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในหน่วยงาน

ศปท.สขช.

คณะกรรมการ
(กปปป.)

๑. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อ
ร้องเรียน สขช.
๒. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน
จากช่องทางต่าง ๆ

๑ วันทาการ

๓. การบันทึกข้อร้องเรียน
๔. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน
๕. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียนกรณีข้อ
ร้องเรียนระดับ ๑ และการประสาน
หน่วยงานภายนอก
กรณีข้อร้องเรียนระดับ ๓

ข้อร้องเรียน
ระดับ ๑
(๑ วันทาการ)

ข้อร้องเรียนระดับ ๓ (๑ วันทาการ)
ข้อร้องเรียนระดับ ๒
(๑ วันทาการ )

๖. การประสานหน่วยงานภายในเพื่อ
ดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุง กรณีข้อ
ร้องเรียนระดับ ๒
๗. การประสาน ศปท.สขช.กรณีข้อ
ร้องเรียนระดับ ๓
๘. การติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง
และแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ
๙. การรายงานผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนให้ ศปท.สขช.ทราบ(รายเดือน)

๕ วันทาการ

๑๕ วันทาการ
๑๕ วันทาการ

เดือนละ
๑ ครั้ง

อธิบายสัญลักษณ์

เริ่มต้น/สิ้นสุด

ดาเนินการ

พิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน
ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
๑.๑ กาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน
๑.๒ พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อกาหนดเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน
-๓๑.๓ ออกคาสั่งและแจ้งคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๒. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
เจ้าหน้าที่
ในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติที่กาหนดดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียนเพื่อประสาน
หาทางแก้ไข
ภายใน ๑ วัน

โทรศัพท์

ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ดัง

หนังสือ / จดหมาย

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน

ภายใน ๑ วัน (นับจากวันที่
งานสารบรรณของหน่วยงานลง
เลขรับหนังสือ / จดหมาย)

เว็บไซต์

ทุกวัน (เช้า)

ภายใน ๑ วัน

กล่องรับข้อร้องเรียน /
กล่องแสดงความคิดเห็น

ทุกวัน (เช้า,กลางวัน)

ภายใน ๑ วัน

อื่น ๆ เช่นมาร้องเรียนด้วยตนเอง

ทุกครั้งที่มีผู้รอ้ งเรียน

ภายใน ๑ วัน

หมายเหตุ

๓. การบันทึกข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่
๓.๑ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตอ้ งบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน
๓.๒ การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน ควรถามชื่อ-สกุล หมายเลขติดต่อกลับของผู้รอ้ งเรียนเพื่อเป็น
หลักฐานยืนยัน และป้องกันการกลั่นแกล้ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการดาเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงตอบ
กลับแก่ผู้รอ้ งเรียน

๔. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่
พิจารณาจาแนกระดับข้อร้องเรียน แบ่งตามความยาก-ง่าย ดังนี้
- ข้อร้องเรียนระดับ ๑ เป็นข้อคิดเห็น , ข้อเสนอแนะ, คาชมเชย, สอบถามหรือร้ องขอข้อมูล กล่าวคือ
ผู้ร้องเรีย นไม่ ได้รับความเดือดร้ อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อ เสนอแนะ/ให้ข้อคิดเห็น /ชมเชย/สอบถามหรือร้ องขอข้ อมูล
ข่าวสารจาก สขช.
- ข้อร้องเรียนระดับ ๒ ผู้ร้องเรียนได้ รับความเดือดร้ อน และหน่วยงานภายใน สามารถแก้ไขได้โดย
หน่วยงานภายใน
-๔- ข้อร้องเรียนระดับ ๓ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หน่วยงานภายในไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน
เดียว ต้องประสานหน่วยงานภายในอืน่ หรือหน่วยงานภายนอก หรือเป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออานาจกล่าวคือผู้ร้องเรียน
ร้องขอในสิ่งที่อยูนอกเหนื
่
อบทบาทอานาจหน้าที่ของ สขช.
๕. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียนกรณีข้อร้องเรียนระดับ ๑ และการประสานหน่วยงานภายนอกกรณีข้อร้องเรียนระดับ ๓
เจ้าหน้าที่
๕.๑ ข้อร้องเรียนระดับ ๑ เป็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คาชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูลสามารถรับเรื่อง
และชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบได้ทันที โดยกาหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน ๑ วันทาการ ยกเว้นกรณีที่ผู้
ร้องเรียนจัดทาเป็นหนังสือ เจ้าหน้าทีต่ ้องตอบข้อมูลส่งกลับไปยังผูร้ ้องเรียน (ระดับ ๑ ) แต่สามารถดาเนินการได้เสร็จสิ้น
ภายใน ๑ วันทาการ
๕.๒ ข้อร้องเรียนระดับ ๓ ถ้าข้อร้องเรียนนอกเหนืออานาจหน้าทีข่ อง สขช. ให้พิจารณาความเหมาะสมของข้อ
ร้องเรียนโดยเบื้องต้นให้ชี้แจงทาความเข้ าใจกับผู้ ร้องเรียนเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่การทางาน ของ สขช. และแนะนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผูร้ ้องเรียนโดยตรง ซึ่งอาจหาหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้แก่ผู้ร้องเรียน
โดยกาหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน ๑ วันทาการ ในกรณีที่ผรู้ ้องเรียนร้องเรียนเป็นหนังสือ/จดหมาย/
โทรสาร อาจจัดทาหนังสือส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่ไป
อ
๖. การประสานผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุง กรณีข้อร้องเรียนระดับ ๒
เจ้าหน้าที่
๖.๑ ข้อร้องเรียนระดับ ๒ ให้พิจารณาจัดทาบันทึกข้ อความส่ งต่อไปยัง หน่วยงานภายใน ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ดาเนินการแก้ ไข/ปรับปรุงต่ อไป ทั้งนี้กาหนดระยะเวลาในการจัดทาบันทึกข้ อความ ต่อไปยังหน่วยงานภายใน ที่
เกี่ยวข้ องใน ๑ วันทาการ ยกตัวอย่ างผู้ร้องเรียนจัดทาหนังสือถึง สขช.ร้องเรียนข้าราชการของสานักหนึ่ง ว่าพูดจาไม่
สุภาพ และไม่เต็มใจให้บริการ เจ้าหน้าที่สามารถโทรศัพท์ แจ้งไปยัง หน่วยงานภายในที่ ถูกร้องเรียน พร้อมจัดทาบันทึก
ข้อความส่งไปยังหน่วยงานภายในที่ถูกร้องเรียน ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้ภายใน ๑ วันทาการ
ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานภายใน
๖.๒ ภายหลังจากได้รับแจ้งข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ หรือได้รับบันทึกข้อความจากเจ้าหน้าทีใ่ ห้ผู้เกี่ยวข้อง
พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ส่งผลการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรงและสาเนาผลการ
ดาเนินการให้เจ้าหน้าทีทราบภายใน
่
๑๕ วันทาการ

๗. การประสาน ศปท.สขช. กรณีข้อร้องเรียนระดับ ๓
เจ้าหน้าที่
๗.๑ ข้อร้องเรียนระดับ ๓ ไม่สามารถพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงได้เฉพาะหน่วยงานภายใน ให้จัดทาบันทึกข้อความ
ส่งไปยัง ศปท.สขช. เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้กาหนดระยะเวลาในการจัดทหา นังสือดังกล่าว
ภายใน ๑ วันทาการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
๗.๒ ภายหลังจากได้รับแจ้งข้อร้องเรียนจาก ศปท.สขช. ให้พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม ภายในเวลา
๔๕ วันทาการ หรือภายในเวลาที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการนั้นกาหนดไว้ และให้ส่งผลการดาเนินการ ไปยังผู้
ร้องเรียนโดยตรงรวมทั้งสาเนาผลการดาเนินการให้ ศปท.สขช. ทราบ
-๕๘. การติดตามประเมินผลและรายงาน
เจ้าหน้าที่
๘.๑ ภายหลังจากแจ้งให้ ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้ องดาเนินการแก้ ไข/ปรับปรุง ข้อร้องเรียนในระดับ ๒
เรียบร้อยแล้ว ประมาณ ๕ วันทาการ ให้ตดิ ตามความคืบหน้าในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
๘.๒ เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนระดับ ๒ จากเจ้าหน้าที่ ให้พิจารณาดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนแต่ละ
กรณีตามความเหมาะสม ภายใน ๑๕ วันทาการ เมื่อดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้จัดทาหนังสือตอบกลับข้อ
ร้องเรียนไปยังผู้รอ้ งเรียนโดยตรงและสาเนาหนังสือตอบกลับอร้
ข้ องเรียน (ระดับ ๒) ให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย
๘.๓ รวบรวมข้อร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนทั้งหมด จัดเก็บในแฟ้มข้อร้องเรียน
ของหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อจัดทารายงานการจัดการข้ อร้องเรียนในแต่ละเดือน
๙. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ ศปท.สขช. ทราบ (รายเดือน)
เจ้าหน้าที่
สรุปข้อร้องเรียนให้ครบจากหน่วยงานภายในทั้งหมด ภายในวันที่ ๑๐ ของแต่ ละเดือน และนามาวิเคราะห์
การจัดการข้ อร้องเรียนในภาพรวมของ สขช. เมื่อวิเคราะห์ เรียบร้ อยแล้วให้ส่ง รายงานผล การจัดการข้ อร้องเรียนให้
ศปท.สขช. ทราบ ทุกวันที่ ๑๕ ของแต่ละเดือน
-----------------------------------หมายเหตุ : กรณีบัตรสนเท่ห์ หรือข้อร้องเรียนที่ไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ ไม่นับแต่ให้ส่ง ศปท .สขช. ใช้เป็นข้อมูลสาหรับ
พิจารณาต่อ/กรณีการร้องเรียนเรื่องการละเมิด ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ

