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ศูนยบริการรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คูมือปฏิบัติงาน  
การจดัการเรื่องราวรองทุกข 

 



คํานาํ 
คูมือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวรองทุกข จัดทําขึ้น

เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการ    
เรื่องรองทุกข  รองเรียนที่ยื่นตอศูนยบริการรวมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเจาที่ผูปฏิบัติงาน
สามารถดําเนินงานไดอยางสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการกํากับตอด
ตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนไปตาม
ขั้นตอน ตามเกณฑมาตรฐานศูนยราชการสะดวก(Government 
Easy Contact Center : GECC) โดยหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือฉบับ
นี้จะสามารถใชปฏิบัติงานสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
ผูรับบริการของ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดลอม ในระดับสูงสุด สงเสริมการขับเคลื่อนเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐรวมสรางประโยชนสุขแกประชาชนตอไป 

 

 

 
                                                    คณะผูจัดทํา  

ศูนยบริการรวม ทส.       
                                                     ตุลาคม 2563 
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1.1 เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการ

เรื่องราวรองทุกขของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องราวรองทุกข     

ณ ศูนยบริการรวม ทส. ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตามภารกิจของศูนยบริการรวม ทส. 

1.2 เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการกํากับ 

ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนไป

ตามขั้นตอนและมาตรฐานงานที่กําหนดไว 
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แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวรองทุกขของ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องราวรองทุกข ณ ศูนยบริการรวม ทส.  

ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ซึ่งประชาชน       

ไดรองทุกขใน 5 ชองทาง ตั้งแตขั้นตอนการรับเรื่อง การพิจารณา

เรื่อง การขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม การแจงหนวยงานใหพิจารณา

ดํ า เนินการตามอํานาจหน าที่  การแจ ง ให ผู ร องทราบผล               

การดําเนินงาน การประสานงานกับผูรองหรือหนวยงาน 
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3.1 เรื่องรองทุกข หมายถึง เรื่องที่ประชาชนไดรับความ

เดือดรอน หรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือ

สวนราชการ หรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยา

หรือปลดเปลื้องทุกข รวมทั้งการแจงเบาะแส ติชม เสนอ

ขอคิดเห็น โดยไดย่ืนเรื่องตอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ผานทางชองทางการรับเรื่องราวรองทุกขของ

รัฐบาลและสงเรื่องใหสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมดําเนินการ 
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3.2 ผูรองทุกข หมายถึง ผูรองทุกขรวมถึงผูที่ไดรับมอบฉันทะให

รองทุกขแทน หรือผูจัดการแทนผูรองทุกขดวย 

3.3 กรณีเรื่องปกติไมซับซอน หมายถึง เรื่องที่สงใหหนวยงาน

ดําเนินการแกไขปญหาตามขอบเขตอํานาจหนาที่โดยปกติ ปญหา

ไมมีความยุงยากหรือทับซอนกับอํานาจหนาที่ของหนวยงานอ่ืน

ในการแกไขปญหา หรือสามารถประสานงานแกไขปญหาไดโดย

ทันที  เชน ประเด็นที่ เกี่ยวกับสังคมและสวัสดิการ เปนตน 

นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการแสดงความคิดเห็น แจงเหตุ แจง

เบาะแส ติชม ฯลฯ 
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3.4 กรณีเรื่องที่มีความซับซอน หมายถึง เรื่องตามกรณี ดังนี้ 
(๑)  การรวมกลุมเรียกรองของมวลชน 
(๒)  เรื่องความขัดแยงระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคล 
(๓)  เรื่องที่เปนปญหายืดเย้ือยาวนาน 
(๔)  เรื่องการรองเรียนกลาวโทษ 
(๕)  เรื่องที่มีผลกระทบในวงกวาง 
(๖)  เรื่องที่ตองแกปญหาในเชิงนโยบาย 
(๗)  เรื่ องที่ เกี่ ยวของกับกฎหมายและตองวิ เคราะห

กลั่นกรอง   และเสนอความเห็นดานกฎหมาย 
(๘)  เรื่องที่เก่ียวของกับหลายหนวยงาน 
(๙)  เรื่องที่ไมสามารถประสานการดําเนินการแกไขปญหา        

โดยวิธีปกติ เชน ตองตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่            
ตองมกีารจัดประชุม เปนตน 

(๑๐) เรื่องที่เก่ียวของกับสถาบันพระมหากษัตริย 
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3.5 ชองทางการใหบริการรับเรื่องราวรองทุกข หมายถึง ชองทาง
ที่ศูนยบริการประชาชนจัดไวบริการประชาชนในการติดตอสื่อสาร
กับศูนยบริการรวม ทส. ประกอบดวย 5 ชองทาง ดังนี ้

(1) ศูนยบริการรวม ทส. เปนชองทางการรับเรื่องราวรองทุกขทางกายภาพ 
ในกรณีที่ประชาชนเดินทางมารองทุกขดวยตนเองที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(2) สายดวน Green Call หมายเลข 1310 เปนชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข 
ในลักษณะ Call Center ผานศูนยบริการรวม ทส. โทร. 0 2265 6223-5 
โทรสาร 0 2265 6222 

(3) เว็บไซต http://petition.mnre.go.th เปนชองทางการรับเรื่องราว     
รองทุกข 

(4) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส greencall1310@mnre.go.th ที่มุงเนนการ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

(5)  จดหมายถึงผูอํานวยการศูนยบริการรวม ทส. 92 ซอยพหลโยธิน 7 

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400 
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3.6 ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข หมายถึง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการประสานงานแกไขปญหาเรื่องราวรอง
ทุกขของประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3.7 เจาหนาที่หมายถึง เจาหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขของ
ศูนยบริการรวม ทส. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
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3.8 การดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก  

(1) เรื่องที่ดําเนินการแลวไดตามความประสงคของผูรองทั้งหมดและได
แจงใหผูรองทราบ 

(2) เรื่องที่ดําเนินการแลวไดตามความประสงคของผูรองบางสวนและได
แจงใหผูรองทราบ 

(3) เรื่องที่ดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรองและได
ชี้แจงทําความเขาใจกับผูรอง 

(4) เรื่องที่สงตอใหหนวยงานอื่นเพ่ือทราบ และไดแจงใหผูรองทราบ 
(5) เรื่องรองเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห

เรื่องที่อยูในกระบวนการทางศาล เรื่องรองทุกขกลาวโทษแตไมมี
หลักฐาน และไดแจงใหผูรองทราบตามควรแกกรณี 

(6) เรื่องเสนอขอคิดเห็นที่พนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีที่หนวยงาน
ไดดําเนินการอยูแลว 
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เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวรอง

ทุกขของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องราวรองทุกข ณ ศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกขของศูนยบริการรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ งพัฒนาการ

ใหบริการใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง และตอบสนอง   

ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ประชาชน   

มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยบริการรวมกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐานศูนยราชการ

สะดวก ดังนี้ 

ศูนยบริการรวม  ทส. 

ศนูยบ์ริการร่วม ทส. 
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1.  ปฏิบัติงาน รวดเร็ว ถูกตองตามกฎหมาย 

2.  รับฟง และตอบสนองขอรองเรียนของผูรับบริการ โดยใช

ระบบ e-Petition ในการติดตามการแกไขปญหา 

3.  เขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่รับโทรศัพท 

4.  ดูแลรักษาระบบโทรศัพทใหพรอมใชงาน มีคุณภาพเสียง

ชัดเจน เรียกติดตอเจาหนาที่ไดทันที จัดเก็บขอมูลของ

ผูรับบริการเพื่อชวยในการสืบคนขอมูลประวัติการขอรับ

บริการ และจัดทําฐานขอมูลคําถาม-คําตอบ เพ่ือให

สามารถตอบคําถามไดอยางรวดเรว็ถูกตองตรงกัน 

5.  หมั่นศึกษาหาความรูเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และภารกิจ

ของกระทรวงทรพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม         

ในการประสานงาน 

6.  ตรวจสอบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสทุกวัน เวลา 09.00 น.  

และ 14.00 น. ไมใหมีเรื่องใดคางการพิจารณาเกิน 1 วัน 

7.  กรณีมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหรีบ รายงาน

ผูบังคับบัญชาทราบ 

8.  เตรียมความพรอมในการปรับเปลี่ยนการะบวนงานสูการ

เปนรัฐบาลดิจิทัล พัฒนา ปรับปรุง บริการอิเล็กทรอนิกส

อยางตอเนื่อง 
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6.1 โทรศัพทสายดวนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม Green Call 1310 

6.1.1 เจาหนาที่ Green Call 1310 รับสาย สืบคน สอบถามรายละเอียด
ของเรื่อง เชน ชื่อผูรอง วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ วัตถุประสงคของการรอง
ทุกข หมายเลขโทรศัพทติดตอ เปนตน และบันทึกขอมูลเรื่องรองทุกขในระบบ ฯ
ภายใน 15 นาท ี

6.1.2 สําหรับเรื่องกรณีปกติ เจาหนาที่ Green Call 1310 จะวิเคราะห
และสรุปประเด็นคํารองทุกข เพ่ือบันทึกลงในระบบ e-PETITION 

6.1.3 แจงใหผูรองทราบการดําเนินการเบื้องตน 
6.1.4 ประสานแจงรหัสเรื่องรองทุกขใหผูรองทราบ สําหรับใชในการ

ติดตามผลการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข และแจงการดําเนินการเปนเบื้องตน
ใหผูรองทราบ 

 
หมายเหตุ :ระยะเวลาในการดําเนินการใหบริการ/เรื่อง 2 ชั่วโมง 
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เอกสารอางอิง 
1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

-หมวด ๑ การจัดระเบียบราชการในสานักนายกรัฐมนตรี 
-หมวด ๒ การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 

3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
4) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
8) คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการปฏิบัติงาน      

เรื่อง รองเรียนรองทุกข ของ ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด      
สํานักนายกรัฐมนตรี 

9) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบ
ดิจิทัลพ.ศ. ๒๕๖๒ 

10) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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