การแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียนของประชาชน
: การดําเนินงานของศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
 อํานาจหน้าทีของศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มีอาํ นาจหน้ าทีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.
ลงวันที ตุลาคม
ดังนี
1. ดําเนินการเกียวกับการร้ องทุกข์ ร้ องเรียนขอความเป็ นธรรมและการขอความ
ช่วยเหลือทีมีผ้ ูยนคํ
ื าร้ องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รวมทังปัญหาความเดือดร้ อนอืนของประชาชน
2. ให้ คาํ แนะนําเกียวกับกฎหมายและการดําเนินคดีแก่ประชาชนทีมาขอความ
ช่วยเหลือและขอคําแนะนําจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี
3. ประสานงานเพือแก้ ไขปัญหาและอํานวยความสะดวกแก่มวลชนทีมาพบ หรือ
ชุมนุมร้ องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
4. ตรวจสอบเรืองร้ องเรียนในพืนทีเพือแก้ ปัญหาสําคัญทีเป็ นกรณีเร่งด่วน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืนทีเกียวข้ อง หรือที
ได้ รับมอบหมาย
 อํานาจหน้าที
. กําหนดนโยบายและแนวทางดําเนินการแก้ ปัญหา
. ดําเนินการประมวลข้ อเท็จจริง และติดตามผล
. อํานวยการ เร่งรัด กํากับดูแล ตรวจสอบติดตามข้ อเท็จจริงและประสานความ
ร่วมมือ
. ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางดําเนินการในเชิงรุก
. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
. เพิมศักยภาพการเข้ าถึงบริการ การปรับปรุงการบริการของรัฐ
. แต่งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเป็ นผู้ปฏิบัติหรือดําเนินการ
. เรืองอืนตามทีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 ภารกิจของศู นย์บริการประชาชน
. ประสานการแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน
. ให้ คาํ แนะนําเกียวกับกฎหมายและการดําเนินคดี
. แก้ ไขปัญหา/อํานวยความสะดวกแก่มวลชนทีมาชุมนุมร้ องเรียน
. ตรวจสอบข้ อเท็จจริงในพืนที
. ปฏิบัติหน้ าทีร่วมกับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

- . ประสานองค์กรเอกชนองค์กรภาคประชาชน
. ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ.
. คณะอนุกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลในคณะอนุกรรมการพัฒนาลุ่มนํา
ทะเลสาบสงขลา
 ระบบการทํางานของศู นย์รบั เรืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ จัดจ้ างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรีศึกษาออกแบบ เพือเป็ น Single Point of Contact ให้ บริการรับเรืองร้ องทุกข์ใน ทุกช่องทาง
การทํางานประกอบด้ วย ระบบ คือ
. ระบบ Contact Management
. ระบบ Customer Relationship Management Application เป็ นแบบ Webbase
. ระบบ Knowledge Management
. ระบบ Workforce Management
. ระบบรายงาน/Query/วิเคราะห์ข้อมูล
6. Balanced Scorecard System
 โครงสร้างของศูนย์บริการประชาชน
ส่วนเรืองราวร้องทุกข์
ภารกิจ
1. การให้ ความรู้ความเข้ าใจ การให้ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
2. การรับเรืองราวร้ องทุกข์ในทุกช่องทาง ได้ แก่ ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์ ทาง
โทรศัพท์/โทรสาร ทางตู้นายกฯทักษิณ เดินทางมาด้ วยตนเองรายบุคคล
3. การประสานส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง เพือรับทราบและแก้ ปัญหา
ความเดือดร้ อนของประชาชน
4. เร่งรัดติดตามผลการแก้ ปัญหา
5. การแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ูร้องทราบ

- ส่วนประสานเครือข่ายภาคประชาชน
ภารกิจ
1. ประสานงานเพือแก้ ปัญหาและอํานวยความสะดวกแก่มวลชนทีมาพบหรือชุมนุมยืน
เรืองร้ องราวทุกข์ททํี าเนียบรัฐบาล รวมทังการรับเรืองราวร้ องทุกข์ในพืนทีหรือ ครม.
สัญจรและอืนๆ
2. ดําเนินการในเชิงรุก โดยการติดตามข่าวความเคลือนไหวของกลุ่มมวลชนหรือกลุ่ม
องค์กรประชาชน และประสานให้ มีการพิจารณาแก้ ปัญหาในพืนที
3. สร้ างเครือข่ายการแก้ ปัญหาร่วมกับกลุ่มองค์กรประชาชน
4. ดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริงในพืนที สําหรับกรณีทมีี การร้ องทุกข์ซาํ หรือ
โต้ แย้ งผลการพิจารณา รวมทังกรณีปัญหาทียืดเยือ เรือรัง
. เร่งรัดติดตามผลการพิจารณา กรณีปัญหาทีมีความสําคัญ เร่งด่วน
ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
ภารกิจ
. ปฏิบัติงานด้ านเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางานทีได้ รับการ
แต่งตังพิจารณาแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน รวมทังการเสนอเรืองต่อ
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
. การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน
และส่งเสริม สนับสนุนการแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน โดยสันติวิธี
และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่วนอํานวยการ
ภารกิจ
. การบริหารจัดการศูนย์รับเรืองราวร้ องทุกข์ของรัฐบาล
. งานธุรการและสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
. การจัดทําแผนงบประมาณและคําของบประมาณ
. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการใช้ จ่ายงบประมาณ
. พัฒนาฐานองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากร
. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามประเมินผลการแก้ ปัญหาความเดือดร้ อนของ
ประชาชน
. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการจัดทํา
ตัวชีวัดผลสัมฤทธิของงาน
. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการยืนเรืองราวร้ องทุกข์และผลการดําเนินการ
รวมทังแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ ปัญหา
. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้ อมูล

- ส่วนรับฟังความคิดเห็ นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภารกิจ
. กํากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะนําหน่วยงานของรัฐ
ในการดําเนินการตามระเบียบ
. จัดทําและเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้ หน่วยงานของรัฐทราบ
.ศึกษาหรือวิจัยเพือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาวิธกี ารให้ ข้อมูลและ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
. จัดทําและพัฒนาฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพือประโยชน์ในการประกาศ รวบรวม และให้ บริการข้ อมูลทีเผยแพร่แก่
ประชาชนและข้ อมูลเกียวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ

--------------------

ทีมาข้ อมูล : กองตรวจราชการและเรืองราวร้ องทุกข์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้ อมูลเมือ กุมภาพันธ์

