แผนผังกระบวนการพิจารณา/ดําเนินงานเรือ่ งราวร้องทุกข์ (Flow chart)
กลุ่มงานเรือ่ งราวร้องทุกข์ สํานักตรวจราชการ
๑. กระบวนการพิจารณา/ดําเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ (รับเรื่อง)
๑.๑ ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ (เรื่องขาเข้า)
ผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียน มายัง คค. มี ๖ ช่องทาง ดังนี้
๑. ด้วยตนเอง ๒. ทางไปรษณีย์ ๓. ทางโทรศัพท์ ๔. ทางโทรสาร ๕. การยื่นเรื่องร้องเรียนในลักษณะของชุมนุมประท้วง
๖. ร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่นๆ มายัง คค. เช่น สตง. สผ. ปปช. สปน. ฯลฯ

ร้องเรียนต่อฝ่ายการเมือง เช่น รวค. รชค. ลรค.ฯลฯ
(เรื่องร้องเรียนเข้ากลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ สรค.)

ร้องเรียนต่อฝ่ายข้าราชการประจํา เช่น ปกค.
รปค. ตรค. ฯลฯ (เรื่องร้องเรียนเข้า สต. สปค.)

ผู้บริหาร (รวค. รชค. ทปษ. ลรค ชลค.) พิจารณา
สั่ ง การมายั ง ปกค. และ/หรื อ รปค. ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
เพื่อให้พิจารณาเรื่องและ/หรือส่งเรื่องหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการตามที่มีบัญชาต่อไป

สต. ดําเนินการ
๑.ธต. รับเรื่อง และมี หนังสือประทั บตราแจ้ งให้
ผู้ร้องทราบเบื้องต้นว่าได้รับเรื่องไว้ดําเนินการแล้ว
๒.รต. ตรวจสอบข้อร้องเรียน วิเคราะห์ประเด็น
ปัญ หาการร้อ งเรี ยน สรุ ปประเด็น ปัญ หา และ
เสนอความเห็ น ต่ อ ตรค.ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
พิจารณามีบัญชาต่อไป

ปกค. และ/หรื อ รปค. ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พิ จ ารณา
มี บั ญ ชาให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด คค. ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับเรื่องร้องเรียนพิจารณา หรือสั่งการประการอื่น
ตามที่เห็นสมควร

ตรค. มีบัญชาให้หน่วยงานในสังกัด คค.
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน พิจารณา/หรือ
ให้ สต.ดําเนินการประการอื่นตามที่เห็นสมควร

สต. ดําเนินการตามบัญชา ปกค. รปค. และ/หรือ
ตรค. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสําเนาเรื่องไว้เพื่อติดตาม
การดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. กระบวนการพิจารณา/ดําเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ (ส่งออกเรื่อง)
๑.๒ ขั้นตอนการดําเนินการเมื่อได้รับการรายงานผลการพิจารณา
จากหน่วยงานในสังกัด และขัน้ ตอนการตอบชี้แจงผู้รอ้ ง
รายงานผลการพิจารณา/ตรวจสอบข้อเท็จจริง/
การดําเนินการตามข้อสั่งการ ฯลฯ
ของหน่วยงานในสังกัด คค. (เรื่องเข้า สต.สปค.)
รต. ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงาน
การชี้แจงประเด็นตาม
ข้อร้องเรียนของหน่วยงานฯ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน
สรุป พร้อมเสนอความเห็นต่อ ตรค.
(เรื่องเกี่ยวกับนโยบาย หรือมีการสั่งการ
เป็นพิเศษ จะเสนอ ตรค. ไปยัง ปกค.
และ/หรือ รปค. ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่
กรณี

แจ้งหน่วยงานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม
/ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม/เรียกเอกสารเพิ่ม/
จัดประชุม/ลงพื้นที่หาข้อมูล
(แล้วแต่กรณี)

ตรค. ที่เกี่ยวข้องพิจารณารายงานของหน่วยงาน/
และความเห็นของ สต.
รายงานของหน่วยงาน และข้อมูลประกอบอื่น ครบถ้วน
หรือเพียงพอ ต่อการพิจารณา เพื่อหาข้อยุติ และ/หรือ
เสนอความเห็นประการอื่น ต่อไป

รายงานของหน่วยงาน มีความเห็น/ข้อมูล
ไม่เพียงพอ ไม่สามารถยุติเรื่องได้ ตรค.
พิจารณาสั่งการต่อไป

ขั้นตอนการตอบชี้แจงผูร้ ้องและ/หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง

กรณีร้องเรียนต่อฝ่ายการเมือง
๑. ส่ง สรค. พิจารณาดําเนินการตอบผู้ร้องต่อไป หรือ
๒. หาก ตรค. เห็นสมควรนําเสนอต่อ รวค. และ/หรือ
รชค. จะเสนอผ่านไปยัง ปกค. และ/หรือ รปค. เพื่อทราบ
และนําเสนอต่อไป (แล้วแต่กรณี)
๓. สรค. ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อเรื่องยุติ/หรือ
ตอบชี้แจงผู้ร้องแล้ว จึงสําเนาเรื่องให้ สต. ทราบ

กรณีร้องเรียนต่อฝ่ายข้าราชการประจํา
๑.สต. จัดทําหนังสือตอบชี้แจงผู้ร้องเสนอ
พร้อมไปกับรายงานของหน่วยงานฯ
๒. ตรค. พิจารณาลงนาม (ในกรณีที่เห็นสมควร
อาจนําเรียน ปกค.และ/หรือ รปค. แล้วแต่
กรณี)
ยุติเรื่ อง

หมายเหตุ (คําย่อ)
1.หน่วยงาน
-กระทรวงคมนาคม (คค.)
-สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
-สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (สรค.)
-สํานักตรวจราชการ (สต.)
-กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ (รต.)
-กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (ธต.)
2.ตําแหน่ง
2.1 ข้าราชการการเมือง
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.)
-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.)
-ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ทปษ.รวค.)
-เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม (ลรค.)
-ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ชลค.)
2.2 ข้าราชการประจํา
-ปลัดกระทรวงคมนาคม (ปกค.)
-รองปลัดกระทรวงคมนาคม (รปค.)
-ผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม (ตรค.)

