ทีมาของการพัฒนาระบบการรับเรืองร้องทุกข์และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
มาตรา 44 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”
มาตรา “บุคคลย่อมมีสิทธิได้ รับข้ อมูล คําชีแจงและเหตุผล จากหน่วยงานราชการ
หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้ องถิน ก่อนอนุญาตหรือดําเนินโครงการทีอาจมี
ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม ฯลฯ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน”
มาตรา 61 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรืองราวร้ องทุกข์และได้ รับผล
การพิจารณาภายในเวลาอันสมควรทังนี ตามทีกฎหมายบัญญัติ”
มาตรา “บุคคลผู้เป็ นข้ าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้ างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้ องถินและเจ้ าหน้ าทีอืนของ
รัฐ มีหน้ าทีดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย เพือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวกและ
ให้ บริการแก่ประชาชน”
. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช
ซึงแก้ ไขเพิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ) พุทธศักราช
มาตรา 3/1 บัญญัติให้ การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้ าทีของส่วนราชการต้ องใช้ วิธกี าร
บริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี เพือให้ การบริหารราชการแผ่นดินเป็ นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขันตอนการ
ปฏิบัติงานทีเกินความจําเป็ น ประชาชนได้ รับการอํานวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความ
ต้ องการ รวมทังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมําเสมอ
. พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี พ.ศ.
มาตรา 8 “ในการบริหารราชการเพือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้ อง
ดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ทีจะได้ รับการบริการจากรัฐและจะต้ องมีแนวทางการ
บริหารราชการดังต่อไปนี
(4) ให้ เป็ นหน้ าทีของข้ าราชการทีจะต้ องคอยรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของสังคม
โดยรวม และประชาชนผู้รับบริการ เพือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพือให้ มีการ
ปรับปรุงวิธกี ารปฏิบัติราชการให้ เหมาะสม
การดําเนินการตามวรรคหนึง ให้ ส่วนราชการกําหนดวิธปี ฏิบัติให้ เหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
เรือง ทังนี ก.พ.ร. จะกําหนดแนวทางการดําเนินการทัวไปให้ ส่วนราชการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามมาตรา
นี ด้ วยก็ได้ ”
มาตรา 37 ในการปฏิบัติราชการทีเกียวข้ องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้ วยกัน ให้ ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศ
ให้ ประชาชนและข้ าราชการทราบเป็ นการทัวไป

- มาตรา 38 เมือส่วนราชการใดได้ รับการติดต่อสอบถามเป็ นหนังสือจากประชาชนหรือจาก
ส่วนราชการด้ วยกันเกียวกับงานทีอยู่ในอํานาจหน้ าทีของส่วนราชการนัน
ให้ เป็ นหน้ าทีของส่วน
ราชการนันทีจะต้ องตอบคําถามหรือแจ้ งการดําเนินการให้ ทราบภายในสิบห้ าวันหรือภายใน
กําหนดเวลาทีกําหนดไว้ ตามมาตรา 37
มาตรา 39 ให้ ส่วนราชการจัดให้ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพืออํานวย
ความสะดวกให้ แก่ประชาชนทีจะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้ อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกับ
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศตามวรรคหนึงต้ องจัดทําในระบบ
เดียวกับทีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจัดให้ มีขึนตามมาตรา 40
มาตรา 40 เพืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วน
ราชการทุกแห่ง ให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจัดให้ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กลางขึนให้ กรณีทส่ี วนราชการใดไม่อาจจัดให้ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ อาจร้ อง
ขอให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ดําเนินการจัดทําระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
ส่วนราชการดังกล่าวก็ได้
ในการนี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจะขอให้ ส่วน
ราชการให้ ความช่วยเหลือด้ านบุคลากร ค่าใช้ จ่าย และข้ อมูลในการดําเนินการก็ได้
มาตรา 41 ในกรณีทส่ี วนราชการได้ รับคําร้ อง เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกียวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอืนใดจากบุคคลใดโดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้ เป็ น
หน้ าทีของส่วนราชการนันทีจะต้ องพิจารณาดําเนินการให้ ลุล่วงไป และในกรณีทมีี ทอยู
ี ่ของบุคคลนัน
ให้ แจ้ งให้ บุคคลนันทราบผลการดําเนินการด้ วย ทังนี อาจแจ้ งให้ ทราบผ่านทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการด้ วยก็ได้
ในกรณีการแจ้ งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้ เปิ ดเผยชือหรือทีอยู่ของผู้ร้องเรียน
เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น
มาตรา 42 เพือให้ การปฏิบัติราชการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก รวดเร็ว
ให้ ส่วนราชการทีมีอาํ นาจออกกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศ เพือใช้ บังคับกับส่วนราชการอืน มี
หน้ าทีตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศนัน เป็ นอุปสรรคหรือก่อให้ เกิดความยุ่งยาก
ซําซ้ อน หรือความล่าช้ า ต่อการปฏิบัติหน้ าที ของส่วนราชการอืนหรือไม่ เพือดําเนินการปรับปรุงแก้ ไข
ให้ เหมาะสมโดยเร็วต่อไป
ในกรณีทได้
ี รับการร้ องเรียนหรือเสนอแนะจากข้ าราชการหรือส่วนราชการอืนในเรืองใด ให้
ส่วนราชการทีออกกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศนันพิจารณาโดยทันที และในกรณี ทีเห็นว่าการ
ร้ องเรียนหรือเสนอแนะนันเกิดจากความเข้ าใจผิดหรือความไม่เข้ าใจในกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือ
ประกาศให้ ชีแจงให้ ผ้ ูร้องหรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้ าวัน การร้ องเรียนหรือเสนอแนะตามวรรค
สอง จะแจ้ งผ่าน ก.พ.ร. ก็ได้

-3ในกรณีที ก.พ.ร. เห็นว่า กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึง
ให้ ก.พ.ร. แจ้ งให้ ส่วนราชการทีออก กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศนันทราบเพือดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไข หรือยกเลิก ต่อไปโดยเร็ว
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.
“โดยทีเป็ นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดห็นของประชาชน
เพือให้ เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทังเป็ นแนวทางในการให้ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้ างขวาง”
มติคณะรัฐมนตรีทีเกียวกับศูนย์รบั เรืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
. มติคณะรัฐมนตรี วันที 1 เมษายน 2546 เห็นชอบให้ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที
มีหน้ าทีบริการประชาชน พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตังศูนย์บริการประชาชนขึนในหน่วยงาน
ของตน
. คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเมือวันที 22 กรกฎาคม 2546 รับทราบการจัดตังศูนย์บริการ
ประชาชน (Call Centre) สํานักนายกรัฐมนตรี โดยเห็นว่า ศูนย์บริการประชาชนของสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีความสําคัญมาก เพราะเป็ นศูนย์ของรัฐบาล ทีจะรับเรืองราวร้ องทุกข์ ปัญหาความ
เดือดร้ อนของประชาชนซึงจะเกียวกับภารกิจหน้ าทีของทุกกระทรวง
. คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเมือวันที ธันวาคม
เรือง การจัดตังศูนย์บริการประชาชน
กลางของกระทรวงมหาดไทยและเรืองโครงการศูนย์บริการข้ อมูลภาครัฐเพือประชาชน (Government
Contact Center) และเรืองการจัดตังศูนย์บริการประชาชน (Call Center) ของส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ
4. มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที เมษายน
รับทราบและเห็นชอบให้ แต่งตัง
“คณะกรรมการพิจารณาแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน”
. มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที ธันวาคม
เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับการร้ องเรียนกล่าวโทษข้ าราชการและการสอบสวนเรืองราวร้ องเรียนกล่าวโทษข้ าราชการว่า
กระทําผิดวินัย
. มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที เมษายน
เรือง การปรับปรุงบริเวณรอบนอกทําเนียบ
รัฐบาลและการจัดสถานทีพักอาศัยแห่งใหม่ของผู้ชุมนุ มเรียกร้ อง
. มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที มีนาคม
เรือง การดําเนินการแก้ ไขปัญหาความ
เดือดร้ อนและข้ อเรียกร้ องของประชาชน
. มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที เมษายน
เรือง การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน

- . มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 8 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบโครงการพัฒนาแก้ ไขปัญหาเรือง
ร้ องเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - petitions)
. มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที เมษายน
เรือง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้ อนให้ ประชาชน
. มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที มิถุนายน
เรือง แนวทางการติดตามความคืบหน้ า
ในการดําเนินการแก้ ไขปัญหาตามข้ อร้ องเรียนของประชาชนในภาพรวม
ความคาดหวังของประชาชน
ต้ องการเห็นสังคมทีมีความเข้ มแข็ง มีคุณภาพ มีภมู ิปัญญา
และมีวินัยมากขึน
ต้ องการความโปร่งใสของระบบการเมือง การปกครอง
หน่วยงานของรัฐตอบสนองความต้ องการได้ อย่างรวดเร็ว
ต้ องการคุณภาพชีวิตทีดี มีโอกาสทีเท่าเทียมกัน
ต้ องการให้ ประเทศมีเศรษฐกิจทีเข้ มแข็ง
ต้ องการให้ ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาให้ ทบั เทียมชาติอืน
เป้าหมายทีต้องการ คือ การลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับผลสัมฤทธิของงานทีปฏิบัติได้ จริง
ให้ ได้ มากทีสุด
--------------------

ทีมาข้ อมูล : กองตรวจราชการและเรืองราวร้ องทุกข์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้ อมูลเมือ กุมภาพันธ์

