๑

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจัดการเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
๑. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ (ไม่เสียค่าโทร)

ระยะเวลาเปิดรับเรื่อง
ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของรัฐบาล สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ชั้น ๑ อาคารสานักงาน ก.พ. (เดิม)
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
๓. www.1111.go.th

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

๔. ตู้ ปณ.๑๑๑๑ (ไม่ต้องติดแสตมป์)
เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)

ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

* หมายเหตุ ช่องทางตู้ ปณ. ๑๑๑๑ เว็บไซต์ และโมบายแอปพลิเคชัน เปิดให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์
ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่เจ้าหน้าที่ สปน. จะดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ในวันและเวลาราชการ

ขัน้ ตอนและระยะเวลาการให้ บริ การ
กระบวนงาน
กระบวนงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ประกอบด้วย ๕ กระบวนงานย่อย
๑. กระบวนงาน : การประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
** ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง
๒. กระบวนงาน : การประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่เดินทางมาร้องทุกข์ที่จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑
** ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน ๑.๕ วันทาการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริการประชาชน
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

๒
กระบวนงาน

หน่ วยงานผู้รบั ผิดชอบ

๓. กระบวนงาน : การประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(เว็บไซต์ www.1111.go.th)
** ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน ๒ วันทาการ
๔. กระบวนงาน : การประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ (ตู้ ปณ.๑๑๑๑)
** ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน ๘.๕ วันทาการ
๕. กระบวนงาน : การประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทางโมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
** ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน ๑ วันทาการ
ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนของแต่ละกระบวนงานปรากฏตามเอกสารภาคผนวก

** หมายเหตุ
เริ่มนับระยะเวลาเมื่อ : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์เข้าสู่ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
สิ้นสุดระยะเวลาเมื่อ : เจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลการดาเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ว่าได้มีการประสานส่งเรื่อง
ร้องทุกข์ หรือชี้แจง หรือให้คาแนะนาแก่ผู้ร้อง หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้อง หรือระงับเรื่อง หรือยุติเรื่อง หรือรวมเรื่องแล้วแต่กรณี
ยกเว้นเรื่องร้องทุกข์กรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน จะใช้ระยะเวลาการให้บริการมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น
(๑) การรวมกลุ่มเรียกร้องของมวลชน (๒) เรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (๓) เรื่องที่เป็นปัญหายืดเยื้อยาวนาน
(๔) เรื่องการร้องเรียนกล่าวโทษ (๕) เรื่องที่มีผลกระทบในวงกว้าง (๖) เรื่องที่ต้องแก้ปัญหาในเชิงนโยบาย (๗) เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและต้องวิเคราะห์กลั่นกรองและเสนอความเห็นด้านกฎหมาย (๘) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน (๙) เรื่องที่
ไม่สามารถประสานการดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยวิธีปกติ เช่น ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ ต้องมีการจัดประชุม เป็นต้น
(๑๐) เรื่องทีก่ ระทบต่อความมั่นคงของชาติ (๑๑) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อกาหนดการให้บริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. คาร้องทุกข์
๒. ใบมอบฉันทะ (ใช้กรณีที่ผู้ร้องทุกข์มอบให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทน)
๓. สาเนาเอกสารประกอบคาร้อง (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
การยื่นคาร้องทุกข์ไม่เสียค่าธรรมเนี ยม ทั้งนี้ หากผู้ร้องประสงค์จะขอส าเนาคาร้อง ศูนย์บริการประชาชน
ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จะจั ด ท าส าเนาค าร้อ งและเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการจัดทาสาเนาข้อมูลดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

๓
ขอบเขตการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์
เรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายถึง เรื่องที่ประชาชน
ได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสี ยหาย หรือ อาจเดือดร้อน หรือ อาจเสี ยหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หรื อ ส่ ว นราชการ หรื อ จ าเป็ น ต้ อ งให้ ส่ ว นราชการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาหรื อปลดเปลื้ องทุ กข์ นอกจากนี้
ยั ง หมายรวมถึ ง การแจ้ ง เหตุ แจ้ ง เบาะแส ติ ช ม เสนอข้ อ คิ ด เห็ น โดยได้ ยื่ น เรื่ อ งต่ อ นายกรั ฐ มนตรี
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทางช่องทางการรับเรื่อง
ร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
วิธีการยื่นและถอนคาร้องทุกข์
ผู้ร้องทุกข์จะต้องยื่นคาร้องทุกข์ด้วยตนเอง (เว้นแต่เจ็บป่วย/มีเหตุจาเป็น สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
ร้องทุกข์แทนได้) โดยมีรายการประกอบด้วย ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ เรื่องอันเป็นเหตุร้องทุกข์ พฤติการณ์
เกี่ยวกับ เรื่องที่ร้องทุกข์ และความประสงค์ที่จะขอให้ช่วยเหลื อเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ โดยนาเสนอ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่ ใช้ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ และใช้ ถ้ อ ยค าสุ ภ าพ พร้ อ มทั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ โดยส านั ก งานปลั ด
สานักนายกรัฐมนตรี จะรับคาร้องทุกข์ และพิจารณาดาเนินการ หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่
กาหนดในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ผู้ ร้องทุก ข์จ ะถอนคาร้ องทุ กข์ทั้ งหมดหรือบางส่ ว นเมื่ อใดก็ได้ โดยการถอนคาร้องทุก ข์ต้องท าเป็ น
หนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ แต่ถ้าผู้ร้องทุกข์ถอนคาร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้
และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
การร้องเรียนการให้บริการ
หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริการ
ประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านช่องทาง ๕ ช่องทาง ดังนี้
- สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
- จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
- เว็บไซต์ www.1111.go.th
- ตู้ ปณ.๑๑๑๑
- โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
ซึ่งสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจะได้ดาเนินการให้เป็นไปตามผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ภายในองค์กร พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ ตามเอกสารภาคผนวก

