คูม่ ือปฏิบัติงาน
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล

กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สานักงานจังหวัดสตูล

คานา
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความ
พึ ง พอใจ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ จึ ง มี ป ระกาศ ให้ จั ง หวั ด จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด ารงธรรมขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
31 กรกฎาคม 2557 จังหวัดได้มีคาสั่งจังหวัดสตูล ที่ 1292/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้อานวยการ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล ทาหน้าที่ให้บริการประชาชนในการรับเรื่ องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูล
ข่ า วสาร ให้ ค าปรึ ก ษา รั บ เรื่ อ งปั ญ หาความต้ อ งการ และข้ อ เสนอแนะของประชาชนและท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 ต่ อ มากระทรวงมหาดไทยได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้า งภารกิ จ และอั ตราก าลั ง ของส านัก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามคาสั่งที่ 399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
เป็นกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สังกัดสานักงานจังหวัดมีบทบาทในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แก่ประชาชน
อย่างแท้จริง
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบตั งิ าน
เกีย่ วกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ เ จ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติง านประจ าศูน ย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล สามารถดาเนินการจั ดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะของประชาชน และสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ มีมาตรฐานในการจัดการข้อร้องเรียนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้รับบริการ
หรือหน่วยงานที่ส่งข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ การส่ง
ข้อร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผล การรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการยุติเรื่องร้องเรียน
ขอบเขตการให้บริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล
(๑) งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะของประชาชน
(๒) งานบริการให้ข้อมูลข่าวสาร
(๓) งานบริการให้คาปรึกษางานคลินิกยุติธรรม
(4) งานรับเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบ
(5) งานอื่นๆตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ช่องทางการเข้าถึงบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล
(๑) โทรศัพท์สายด่วนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ช.ม.
(๒) โทรศัพท์ 074724404
(๓) อีเมลล์ damrongthamsatun@gmail.com
(4) เว็บไซต์จังหวัดศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล http://damrongdhamsatun.blogspot.com
(5) facebook “ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล”
(6) ส่งจดหมายมาที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล อาเภอเมืองสตูล 91000
(7) ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
ส่วนที่ ๑ โครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล (ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)
๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็น “ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล” มี
อานาจหน้าที่ กาหนดนโยบาย ควบคุม วางแผน กากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
๑.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็น “ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สตูล” มีหน้าที่ดูแล ควบคุม กากับการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล ให้เป็นไปตามนโยบายของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
๑.๓ หัวหน้าสานักงานจังหวัดสตูล เป็น “เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สตูล” และเป็นผู้รับผิดชอบส่วนงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล (ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์) มีหน้าที่
ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาส่งงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตลอดจนพิจารณา
ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่ อง ประสานการรับเรื่องตามสภาพปัญหา พร้อมทั้งประสานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เข้า
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา
/1.4 ข้าราชการ...

-2๑.4 ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสานักงานจังหวัดสตูล เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจา
ศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดสตูล ดังนี้
(1) นางสาวกุลวตี คันธโชติ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
(2) นางสุไรยา จันทรประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(3) นายกูสารี ยาแบโด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(4) นางสาวนูรอัยนี เอสเอ นิติกรปฏิบัติการ
(5) นายมารุต อาดา นิติกร
(6) นางสาวศิริรัตน์ ชูเอียด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(7) นายวิทยา สูเด็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(8) นางสาววริศรา ตรีกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(11) นางสาวรุชิณา เวชกะ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (สคบ.)
(12) นายศุภวิชญ์ ณ สงขลา เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (สคบ.)
โดยแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องในแต่ละวัน และให้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องร้องทุกข์/บันทึก
ข้อความสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับรายงานจากหน่วยตรวจสอบแล้วโดยให้
อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
๑.5 พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทนายอาสา จากสานักงานยุติธรรมจังหวัด ให้มีหน้าที่รับเรื่อง
ค่าเสียหายทางคดีอาญา ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
๑.6 ลูกจ้างสานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัด สตูล
จานวน ๒ คน และลูกจ้างประจาสานักงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล จานวน 4 คน เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ และงานธุรการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
๑.7 เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล ในช่วงนอกเวลา
ราชการ และวั น หยุ ด ราชการ (ทั้ งกลางวัน – กลางคื น ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง) ก าหนดให้ เจ้ า หน้ าที่ ผู้ อ ยู่เ วร
รักษาการณ์สถานที่ร าชการประจ าศาลากลางจังหวัด สตูล ในแต่ล ะเดือน เป็นผู้มีห น้าที่ในการรับโทรศัพท์
สายด่วน ๑๕๖๗ และให้บันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนตามแบบฟอร์มที่กาหนด และประสานหน่วยเคลื่อนที่เร็ วใน
การดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รับแจ้ง
ส่วนที่ ๒ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล
๒.๑ การปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการปกติ (วันจันทร์ –ศุกร์)
๒.๑.๑ เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เวลาเริ่มปฏิบัติงาน ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(2) ให้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ พิจารณากลั่นกรองเรื่อง ติดตามเรื่องค้าง และ
บันทึกข้อความสรุปเรื่องที่ส่วนราชการได้รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณา ประสานเรื่อง
ร้องเรียนโดยตรงกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดาเนินการปรับแนวทางวิธีการรับเรื่องร้องเรียนใน
แต่ละเรื่องให้มีความเหมาะสมตามสภาพปัญหา และพิจารณาประสานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหา
/(๓) ให้มี…

-3(๓) ให้มีหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนร้องทุกข์จากทุกช่องทาง/จัดทาหนังสือแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการ/บันทึกข้อความสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานทีต่ รวจสอบแล้วเสนอหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ(รับโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล)
๒. ๒. ๑ ผู้ อ ยู่ เ ว รรั ก ษาการ ณ์ ส ถาน ที่ ร าช การปร ะจ าศา ลากล างจั ง ห วั ด สตู ล
(เวรกลางคืน)
(๑) ให้มาประจาการ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล ตั้งแต่เวลา 1๗.๓๐ – 0๗.๓๐ น.
ของวันรุ่งขึ้น
(2) ให้ผู้อยู่เวรฯ มีหน้าที่รับโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
(๓) กรณีมีผู้โทรศัพท์ร้องเรียนผ่านสายด่วน ๑๕๖๗ ให้จดบันทึกเรื่องในแบบฟอร์มที่
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูลกาหนดไว้ ทั้งนี้ หากเป็นปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าให้แจ้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หรือ
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สตู ล หรื อ หั ว หน้ า ส านั ก งานจั ง หวั ด สตู ล เพื่ อ เข้ า ตรวจสอบ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที
(๔) ให้ลงชื่อปฏิบัติงานในบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน พร้อมบันทึกสถานการณ์ประจาวัน
(๕) วิธีการการรับโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ และการสอบถามข้อมูลจากผู้ร้องให้
เป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูลกาหนดขึ้น
๒.๒.๒ ผู้อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจาศาลากลางจังหวัดสตูล (เวรกลางวัน) ใน
วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
(๑) ให้มาประจาการ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ตั้งแต่ ๐๗.๓๐–๑๗.๓๐น.
(2) ให้ผู้อยู่เวรฯ มีหน้าที่รับโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
(๓) กรณีมีผู้โทรศัพท์ร้องเรียนผ่านสายด่วน ๑๕๖๗ ให้จดบันทึกเรื่องในแบบฟอร์มที่
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูลกาหนดไว้ ทั้งนี้ หากเป็นปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้ าให้แจ้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรื อ
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานศู น ย์ ดารงธรรมจั ง หวั ด สตู ล หรื อหั ว หน้ าส านั ก งานจั ง หวั ด สตูล เพื่ อเข้ า ตรวจสอบ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที
(๔) ให้ลงชื่อปฏิบัติงานในบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน พร้อมบันทึกสถานการณ์
ประจาวัน
(๕) วิธีการการรับโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ และการสอบถามข้อมูลจากผู้ร้อง
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูลกาหนดขึ้น
ส่วนที่ ๓ วิธีการรับเรื่อง/ร้องเรียนร้องทุกข์/การให้คาปรึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
๓.๑ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย/์ ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของรัฐบาล
(๑๑๑๑) ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
/(๑) อ่านเรื่อง...

-4(๑) อ่านเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยละเอียด
(๒) สรุปประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยย่อ แล้วจัดทาบันทึกข้อความและ
หนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตามลาดับ
(๓) ส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพร้อมทั้งกาหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันทาการ
๓.๒ กรณีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์มาด้วยตนเองให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
(๑) สอบถามข้อ มูล จากผู้ ร้อ งแล้ ว กรอกข้อ มูล ลงในแบบฟอร์ ม ให้ มีส าระส าคั ญ
พอสมควรประกอบไปด้วย ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
(๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม
สมควรหรือความเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ต่างๆและให้ลงลายมือชื่อของผู้ร้อง
(๓) ถ้าเป็นการร้องเรียนร้องทุกข์แทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอานาจด้วย/หากผู้ร้องไม่
ยินยอมลงชื่อมิให้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ใน
แบบคาร้อง
(๔) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ โดยย่อแล้วจัดทาบันทึกข้อความและ
หนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
(๕) ส่ งหนังสื อให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้ง
กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันทาการ
๓.๓กรณีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์/ Line facebook และEmail ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดสตูล ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
(๑) สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
(๒) สอบถามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้น
(๓) ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่กล่าวหาผู้อื่นจะต้องสอบถามผู้ร้องให้ได้รายละเอียดที่
ชัดเจน หากผู้ร้องมีข้อมูลเป็นเอกสารขอให้ส่งเอกสารมาเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ก็ได้
(๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ว่าสามารถดาเนินการต่อได้หรือไม่ ถ้าดาเนินการ
ได้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ทันที และหากได้รับคาตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้แจ้ง
ให้ผู้ร้องทราบต่อไป
(๕) บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ศูนย์ดารงธรรมกาหนดไว้ หากผู้ร้องไม่ยินยอมให้
ข้อมูลมิให้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล/นิติบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้อง
มิให้เกิดปัญหาการกลั่นแกล้ง และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
(๖) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ โดยย่อเพื่อ จัดทาบันทึกข้อความและ
หนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
(๗) ส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพร้อมทั้งกาหนด ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายใน ๗ วันทาการ

/การ...
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๓.๔ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/การให้คาปรึกษาแก่ประชาชน ดาเนินการดังนี้
(๑) สอบถามข้อมูลจากผู้รับบริการ
(2) หากสามารถให้ข้อมูล/คาปรึกษาได้ ให้ชี้แจง ทาความเข้าใจกับผู้รับบริการ
(3) หากไม่สามารถให้ข้อมูล/คาปรึกษาได้ ให้โทรศัพท์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
มารับเรื่องและให้ บริการข้อมูลข่าวสาร/คาปรึกษาทันที ทั้งนี้ การให้ข้อมูลข่า วสารนั้นต้องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้รับเรื่องและแจ้งขั้นตอน วิธีการให้ผู้รับบริการ
ทราบ
(4) ให้ เจ้ าหน้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมฯ บันทึกการให้ บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้
คาปรึกษาในทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป
ส่วนที่ ๔ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล
ขั้นตอนที่ ๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์เรื่อง แยกเป็น ๒ กรณี
(๑) กรณีลักษณะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นบัตรสนเท่ห์ (ไม่มีชื่อ -สกุลผู้ร้องไม่มีที่อยู่
ผู้ร้อง หรือข้อมูลอื่นๆที่สามารถติดต่อได้ ไม่มีพยานหลักฐานหรือแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนไม่สามารถ
ชี้พยานบุ ค คลได้ แน่ น อน) ให้ เ สนอผู้ บั งคั บบั ญชา ไม่ ให้ รับ เรื่ องไว้ พิจารณาและจาหน่ ายออกจากสารบบ
(๒) กรณีไม่ใช่บัตรสนเท่ห์ ให้ดาเนินการตามวิธีการรับเรื่องข้างต้น
ขั้นตอนที่ ๓ การส่งหนังสือแจ้งเรื่องเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดาเนินการโดยให้มีสาระสาคัญดังนี้
(๑) มูลเหตุของปัญหา
(๒) การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
(๓) แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา
(๔) ผลการชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ
(๕) ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ ๕ ครบกาหนดรายงานแล้ว หน่วยงานไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดให้
แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แจ้งเตือนตามระบบปกติ ให้รายงานภายใน 1๕ วันทาการ
ขั้นตอนที่ ๖ ครบกาหนดแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว ยังไม่ได้รับรายงานให้แจ้งเตือนครั้งที่ ๒
แจ้งเตือนตามระบบปกติ ให้รายงานภายใน 7 วันทาการ
ขั้นตอนที่ 7 ครบกาหนดแจ้งเตือนครั้งที่ 2 แล้ว ยังไม่ได้รับรายงานให้แจ้งเตือนครั้งที่ 3
แจ้งเตือนตามระบบปกติ ให้รายงานภายใน 3 วันทาการ
ขั้นตอนที่ 8 ครบกาหนดแจ้งเตือนครั้งที่ 3 แล้วยังไม่ได้รับรายงานให้รายงานผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูลเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
/ขัน้ ตอนที่ 9...

-6ขั้น ตอนที่ 9 การสรุ ปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อ ได้รั บแจ้งผลการตรวจสอบตาม
ขั้นตอนที่ ๔ ให้ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
- ยุ ติ เ รื่ อ ง จั ด เก็ บ ในแฟ้ ม พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก ในระบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย (๑๕๖๗)
- ไม่ยุติ เสนอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
สรุปขัน้ ตอนการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
ลาดับ

รายละเอียด

ร ะ ย ะ เ ว ล า ห น่ ว ย ง า น
ดาเนินการ
รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ ๑

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ขั้นตอนที่ ๒

วิเคราะห์เรื่อง

ขั้นตอนที่ ๓

การส่ ง หนั ง สื อ ประทั บ ตราแจ้ ง เรื่ อ งเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง

๑ วั น ท าการ ศู น ย์ ด า ร ง
ธรรมจั ง หวั ด
สตูล

ขั้นตอนที่ ๔

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 15 วันทาการ หน่ ว ยงานที่
ร้องทุกข์แล้วรายงานให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๕

แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ให้รายงานภายใน 15 วันทาการ

ขั้นตอนที่ ๖

แจ้งเตือนครั้งที่ ๒ ให้รายงานภายใน 7 วันทาการ

15 วันทาการ หน่ ว ยงานที่
7 วันทาการ เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๗

แจ้งเตือนครั้งที่ 3 ให้รายงานภายใน 3 วันทาการ

3 วันทาการ

ขั้นตอนที่ 8

หากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ ร ายงานผลการด าเนิ น การ ๑ วันทาการ
ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ศู น ย์ ด า ร ง
ธรรมจั ง หวั ด
สตูล

ขั้นตอนที่ 9

สรุ ป ผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง ผลการ ๗ วันทาการ
ดาเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศู น ย์ ด า ร ง
ธรรมจั ง หวั ด
สตูล

ส่วนที่ ๕ วิธีการและแนวทางการรับโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่
ราชการประจาศาลากลางจังหวัด สตูล
๕.๑ ขั้นตอนการรับโทรศัพท์
ขั้นตอนที่ ๑ กล่าวคาทักทาย ตามตัวอย่างดังนี้
“สวัสดีครับ/ค่ะ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล รายงานชื่อเจ้าหน้าที่ รับสาย ยินดีให้บริการ
ครับ/ค่ะ ต้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านใด ครับ/ค่ะ”
ขั้นตอนที่ ๒ สอบถามปัญหาความเดือดร้อน/ฟังเพื่อจับประเด็นโดยให้ทราบข้อมูลสาคัญเพื่อ
นาไปบันทึกในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้
/ปัญหา...

-7- ปัญหา .....?
- สาเหตุ .....?
- ใคร .....?
- ทาอะไร .....?
- ทีไ่ หน .....?
- เมื่อใด .....?
- อย่างไร .....?
- ความประสงค์ของผู้ร้อง คืออะไร ….?
ขั้นตอนที่ ๓ การจบการสนทนา ตัวอย่างดังนี้
“ต้องการเพิ่มรายละเอียดอื่นอีกมั้ยครับ/ค่ะ ขอบคุณที่ใช้บริการ สวัสดี ครับ/ค่ะ”
ขั้นตอนที่ ๔ การกรอกข้อมูลที่สอบถามได้ในแบบฟอร์ม
ขั้นตอนที่ ๕ สรุปรวบรวมแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สตูลดาเนินการต่อไป
๕.๒ ข้อแนะนาในการรับโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗
(๑) พูดในเชิงบวก มีน้าเสียงเต็มใจให้บริการ มีจังหวะการพูดที่เหมาะสม ลาดับการ
ให้ข้อมูลเป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายและชัดเจน
(๒) ทักษะในการฟังฟังอย่างตั้งใจ ฟังจนจบ ไม่ขัดจังหวะหรือพูดแทรกมีการตอบ
รับคาเป็นระยะ
(๓) ต้องใจเย็น อดทนกับการต่อว่าของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยใช้น้าเสียงสุภาพ
(๔) ควรหลีกเลี่ยงคาพูดที่ยั่วยุให้เกิดเรื่องร้องเรียน
(๕) กรณีให้ประชาชนถือสายรอระหว่างการค้นหาข้อมูล “กรุณาถือสายรอสักครู่
กระผม/ดิฉันจะทาการตรวจสอบข้อมูลให้ครับ/ค่ะ
(๖) กรณีมีประชาชน โทรเล่น /โทรผิด/โรคจิต ให้จบการสนทนาตามตัวอย่างดังนี้
“ขออภัยครับ/ค่ะ ที่นี่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล สายด่วน ๑๕๖๗ หากไม่สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องขออนุญาต
วางสาย ขอบคุณที่ใช้บริการ สวัสดีครับ/ค่ะ”
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล
ให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
อานาจหน้าที่ ให้มีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมฯ ดังนี้
(๑) รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
(๒) ในการติดตามเรื่องค้างดาเนินการ/เรื่องที่ยังไม่ได้รับรายงาน
(๓) สรุปเรื่องที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
(๔) จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันลงในระบบ
(๕) งานธุรการอื่นๆของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สตูล เช่น ส่ง FAX ส่ง LINE บันทึกข้อมูลใน
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
(๕) ดาเนินงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานศูนย์ดารงธรรมฯ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมฯ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสตูลมอบหมาย
/ระยะ...

-8ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องผ่านระบบออนไลน์
ระยะเวลาการดาเนินการ
ช่องทางการร้องเรียน
ระยะเวลาการรับเรื่อง
Call Center
เสียงโทรศัพท์ดังไม่เกิน 3 ครั้ง
เว็บไซด์มหาดไทย / สปน.
ทุก 3 ชั่วโมง
Face book
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
Line/Line@
ไม่เกิน 30 นาที
เว็บไซด์ ศดธ.จว.สตูล
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
e-mail
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

(วัน)

กาหนดเวลาแล้วเสร็จ
(วัน)

7
7
7
7
7
7

15
15
15
15
15
15

