แนวทางการปฏิบัติงานแกไขปญหาตามขอรองเรียนของกรมทางหลวงชนบท

ศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบท (ศปร.ทช.)

ฝายเลขาฯ
ศปร.ทช.

1. เว็บไซต
3. ตู ปณ. 1146
• สํานักนายกรัฐมนตรี 4. ศูนย GCC (Portal)ของ
• กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
(สงทาง e - mail)
• หนวยงานอื่น
2. หนังสือ / บันทึก
• ศูนยบริการประชาชน (สปน.)
• กระทรวงคมนาคม
• หนวยงานอื่น

ศรฆ.

สบร./สอป.

1. เว็บไซต ศรฆ.
2. โทรศัพท สอร.

สอร.

1. เว็บไซตถนนชํารุด
2. สายดวน 1146
แจงปญหาถนนชํารุด

1. สอร.กลุมงานประชาสัมพันธ (ปชส.) รายงาน
อทช. รทช..พรอมสําเนาแจงเรือ่ ง สํานัก/ กอง
ที่เกี่ยวของดําเนินการและ สบร. ภายใน 2 วัน

2. อทช. สัง่ การ

1. ศปร. แจงสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของและดําเนินการ ภายใน 3 วัน
2. สํานัก/กอง ตรวจสอบหาขอเท็จจริง หรือดําเนินการแกไขปญหา
พรอมเสนอหนังสือใหผูบัญชาการ ศปร. ลงนามตอบผูรอ ง และ
หนวยงานอื่น ภายใน 10 วัน พรอมสําเนา สง ศปร.
3. ศปร. อาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามงานที่ สํานัก/กอง แกไข
หรือกรณีที่เห็นสมควร
4. ศปร.รายงานผูบริหารระดับสูงในการประชุมผูบริหารระดับสูงอยางนอยทุก 2 เดือน
5. ศปร. จัดทําหนังสือสงสรุปรายงานผลการดําเนินการของ ศปร. ตอ สํานักนายกฯ
และกระทรวงคมนาคมทุกเดือน

กรณีอนุมัติกระทูลงเว็บไซต
1. สํานัก/กอง จัด จนท.ตรวจสอบ และตอบ เว็บไซตทุกวัน
วันละ 2 รอบ (เชา - บาย)
2. สํานัก/กอง แจงตอบในขัน้ ตนวา“สํานัก/กอง...ไดรับทราบขอคิดเห็น/
เสนอแนะแลว จะดําเนินการตรวจสอบผลเปนประการใด จะแจงผูใช
นามวา “................” ทราบ ภายใน 10 วัน
3. สํานัก/กอง ดําเนินการตอบกระทูใหผูรองทราบภายใน 10 วัน
นับจากวันที่ผูรองแสดงความคิดเห็น
4. ศรฆ.อนุมัติคําตอบลงเว็บไซตเพื่อแจงตอบผูรอง
5. ศรฆ. สรุปรายงานผลการดําเนินการและวิเคราะหหาแนวทาง /
มาตรการปองกัน เสนอ ศปร. ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
6. ศปร. อาจแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามงานที่ สํานัก/กอง
รายงานแกไขหรือกรณีที่เห็นสมควร

หมายเหตุ การจัดสงเอกสารให ศปร.ทช. ใหจดั สงมาที่ ผส.อร. เลขานุการศูนยฯ

รองเรียนถนน
ชํารุด
• หนังสือพิมพ
• ทีวี

ศรฆ. พิจารณา
อนุมัติ /ไมอนุมัติ
กระทูลง web site

1. สบร./สอป. แจง สํานัก/กองที่เกี่ยวของดําเนินการภายใน 3 วัน
2. สํานัก/กอง ตรวจสอบหาขอเท็จจริง หรือดําเนินการแกไขปญหาภายใน 10 วัน
3. สบร. อนุมัติตอบผูรองทางเว็บไซตถนนชํารุด ภายใน 3 วัน หลังรับคําตอบ
จาก สํานัก/กอง
4. สอป. แจงตอบผูรองทางสายดวน 1146 เปนบันทึกภายใน 10 วัน
5. สบร./สอป. สรุปรายงานผลการดําเนินการและวิเคราะหหา แนวทางหรือมาตรการ
ปองกัน เสนอ ศปร. ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
6. ศปร. อาจแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามงานที่ สํานัก/กอง
รายงานแกไขหรือกรณีที่เห็นสมควร

กรณีไมอนุมัติกระทูล งเว็บไซต
เรื่อง(ลับ)

เก็บเรือ่ ง

กระทูกลาวหา
การปฏิบัติงาน/
ความประพฤติ/ชู
สาว/ความไมเปน
ธรรมตางๆ

• ขอมูลไมครบถวน
• กระทูซ้ําซาก
• ใชคําไมสุภาพ
• กระทบสิทธิสวนบุคคล
หรือกลาวรายหนวยงานอยางชัดเจน
• อื่นๆ ตามที่ ศรฆ.เห็นสมควร

• ศรฆ.สรุปรายงาน ผูบ ญ
ั ชาการ ศปร.
เพื่อทราบทุกเดือน

1. ศรฆ. แจง สํานัก/กอง ตรวจสอบ และรายงานผลภายใน 10 วัน
2. ศรฆ. สรุปรายงานผลการดําเนินการและวิเคราะหหาแนวทางการปองกัน
แกไข (ยกเวนเรื่องถนนสง สบร.) เสนอ ศปร. ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
3. ศปร. รายงาน อทช. เพื่อทราบทุกเดือน

3. ปชส. แจง สํานัก/กอง ที่เกี่ยวของตรวจสอบ /
แกไขตามขอสัง่ การของ อทช. ภายใน 3 วัน
4. สํานัก/กอง ตรวจสอบหาขอเท็จจริง หรือ
ดําเนินการแกไขปญหา แจงตอบผูรอง และ
หนวยงานอืน่ ภายใน 10 วัน พรอมสําเนาสง
ปชส.
5. ปชส.สรุปรายงานผล การดําเนินงาน เสนอ
ศปร. ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน (กรณีเปน
เรื่องสําคัญ ใหนาํ บันทึก ขอ 4. เรียนผูบริหาร
เพื่อทราบในขัน้ ตนกอน)
6. ปชส. สําเนา ขอ 4. สง หนวยงานที่เกีย่ วของ
7. สบร. พิจารณาหาแนวทาง หรือมาตรการ
ปองกันสรุป เสนอ ศปร. ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
8. ศปร. อาจแตงตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามงานที่ สํานัก/กอง
รายงานแกไขหรือกรณีที่เห็นสมควร

แนวทางการปฏิบัติงาน แกไขปญหาตามขอรองเรียนของกรมทางหลวงชนบท

ศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบท (ศปร.ทช.)

ฝายเลขาฯ
ศปร.ทช.

1. เว็บไซต
3. ตู ปณ. 1146
• สํานักนายกรัฐมนตรี 4. ศูนย GCC (Portal)ของ
• กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
(สงทาง e - mail)
• หนวยงานอื่น
2. หนังสือ / บันทึก
• ศูนยบริการประชาชน (สปน.)
• กระทรวงคมนาคม
• หนวยงานอื่น

ศรฆ.

สบร./สอป.

1. เว็บไซต ศรฆ.
2. โทรศัพท สอร.

สอร.

1. เว็บไซตถนนชํารุด
2. สายดวน 1146
แจงปญหาถนนชํารุด

1. สอร.กลุมงานประชาสัมพันธ (ปชส.) รายงาน
อทช. รทช..พรอมสําเนาแจงเรือ่ ง สํานัก/ กอง
ที่เกี่ยวของดําเนินการและ สบร. ภายใน 2 วัน

2. อทช. สัง่ การ

1. ศปร. แจงสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของและดําเนินการ ภายใน 3 วัน
2. สํานัก/กอง ตรวจสอบหาขอเท็จจริง หรือดําเนินการแกไขปญหา
พรอมเสนอหนังสือใหผูบัญชาการ ศปร. ลงนามตอบผูรอ ง และ
หนวยงานอื่น ภายใน 10 วัน พรอมสําเนา สง ศปร.
3. ศปร. อาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามงานที่ สํานัก/กอง แกไข
หรือกรณีที่เห็นสมควร
4. ศปร.รายงานผูบริหารระดับสูงในการประชุมผูบริหารระดับสูงอยางนอยทุก 2 เดือน
5. ศปร. จัดทําหนังสือสงสรุปรายงานผลการดําเนินการของ ศปร. ตอ สํานักนายกฯ
และกระทรวงคมนาคมทุกเดือน

กรณีอนุมัติกระทูลงเว็บไซต
1. สํานัก/กอง จัด จนท.ตรวจสอบ และตอบ เว็บไซตทุกวัน
วันละ 2 รอบ (เชา - บาย)
2. สํานัก/กอง แจงตอบในขัน้ ตนวา“สํานัก/กอง...ไดรับทราบขอคิดเห็น/
เสนอแนะแลว จะดําเนินการตรวจสอบผลเปนประการใด จะแจงผูใช
นามวา “................” ทราบ ภายใน 10 วัน
3. สํานัก/กอง ดําเนินการตอบกระทูใหผูรองทราบภายใน 10 วัน
นับจากวันที่ผูรองแสดงความคิดเห็น
4. ศรฆ.อนุมัติคําตอบลงเว็บไซตเพื่อแจงตอบผูรอง
5. ศรฆ. สรุปรายงานผลการดําเนินการและวิเคราะหหาแนวทาง /
มาตรการปองกัน เสนอ ศปร. ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
6. ศปร. อาจแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามงานที่ สํานัก/กอง
รายงานแกไขหรือกรณีที่เห็นสมควร

หมายเหตุ การจัดสงเอกสารให ศปร. ใหจัดสงมาที่ ผส.อร. เลขานุการศูนยฯ

รองเรียนถนน
ชํารุด
• หนังสือพิมพ
• ทีวี

ศรฆ. พิจารณา
อนุมัติ /ไมอนุมัติ
กระทูลง web site

1. สบร./สอป. แจง สํานัก/กองที่เกี่ยวของดําเนินการภายใน 3 วัน
2. สํานัก/กอง ตรวจสอบหาขอเท็จจริง หรือดําเนินการแกไขปญหาภายใน 10 วัน
3. สบร. อนุมัติตอบผูรองทางเว็บไซตถนนชํารุด ภายใน 3 วัน หลังรับคําตอบ
จาก สํานัก/กอง
4. สอป. แจงตอบผูรองทางสายดวน 1146 เปนบันทึกภายใน 10 วัน
5. สบร./สอป. สรุปรายงานผลการดําเนินการและวิเคราะหหา แนวทางหรือมาตรการ
ปองกัน เสนอ ศปร. ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
6. ศปร. อาจแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามงานที่ สํานัก/กอง
รายงานแกไขหรือกรณีที่เห็นสมควร

กรณีไมอนุมัติกระทูล งเว็บไซต
เรื่อง(ลับ)
กระทูกลาวหา
การปฏิบัติงาน/
ความประพฤติ/ชู
สาว/ความไมเปน
ธรรมตางๆ

เก็บเรือ่ ง
• ขอมูลไมครบถวน
• กระทูซ้ําซาก
• ใชคําไมสุภาพ
• กระทบสิทธิสว น
บุคคลหรือกลาวรายหนวยงานอยาง
ชัดเจน
• อื่นๆ ตามที่ ศรฆ.เห็นสมควร

• ศรฆ.สรุปรายงาน ผูบ ญ
ั ชาการ ศปร.
เพื่อทราบทุกเดือน

1. ศรฆ. แจง สํานัก/กอง ตรวจสอบ และรายงานผลภายใน 10 วัน
2. ศรฆ. สรุปรายงานผลการดําเนินการและวิเคราะหหาแนวทางการปองกัน
แกไข (ยกเวนเรื่องถนนสง สบร.) เสนอ ศปร. ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
3. ศปร. รายงาน อทช. เพื่อทราบทุกเดือน

3. ปชส. แจง สํานัก/กอง ที่เกี่ยวของตรวจสอบ /
แกไขตามขอสัง่ การของ อทช. ภายใน 3 วัน
4. สํานัก/กอง ตรวจสอบหาขอเท็จจริง หรือ
ดําเนินการแกไขปญหา แจงตอบผูรอง และ
หนวยงานอืน่ ภายใน 10 วัน พรอมสําเนาสง
ปชส.
5. ปชส.สรุปรายงานผล การดําเนินงาน เสนอ
ศปร. ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน (กรณีเปน
เรื่องสําคัญ ใหนาํ บันทึก ขอ 4. เรียนผูบริหาร
เพื่อทราบในขัน้ ตนกอน)
6. ปชส. สําเนา ขอ 4. สง หนวยงานที่เกีย่ วของ
7. สบร. พิจารณาหาแนวทาง หรือมาตรการ
ปองกันสรุป เสนอ ศปร. ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
8. ศปร. อาจแตงตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามงานที่ สํานัก/กอง
รายงานแกไขหรือกรณีที่เห็นสมควร

