แผนภูมแิ สดงขั้นตอนงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของกรมเจ้าท่า
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สานัก/กอง

ผังกระบวนการ
เริ่มต้น

ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ (10 ช่องทาง)

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป สานัก/
กองต่าง ๆ

รับเรื่อง/ลงทะเบียน/
ลงแบบฟอร์ม

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป สานัก/
กองต่าง ๆ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป สานัก/
กองต่าง ๆ

ส่งเรื่องให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขปัญหา

แจ้งตอบผู้ร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามจัดการ/แก้ไข
จนเสร็จสิ้น
ไม่ใช่

สานัก/กอง
ต่าง ๆ ที่
รับผิดชอบ

ผู้ร้องได้รับข้อมูล
ครบถ้วน/ยุติเรื่อง/มี
ความพึงพอใจ

ใช่
1
1

ระบบ
สารบรรณ
อิเลคทรอนิคส์

รายละเอียดงาน
เริ่มต้นจาก ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ (10 ช่องทาง) ที่ส่งมาถึง
สานัก/กอง ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือส่งผ่านให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักงานเลขานุการกรม เป็นผู้คดั กรอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สานัก/กองที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงาน
เลขานุการกรม รับเรื่อง ลงทะเบียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(กรณีเป็นจดหมายหรือหนังสือร้องเรียน) และลงรายการในแบบฟอร์ม
รับเรื่องร้องเรียน (รร 01)

แบบฟอร์มรับเรื่อง
ร้องเรียน (รร 01)

พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูล และ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ซึ่งสานัก/กองที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รบั
เรื่องโดยตรง สามารถดาเนินการต่อได้ทันที
สานัก/กองที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหา แจ้งตอบผู้ร้อง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเบื้องต้น ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ไม่เกิน 5 วัน
เมื่อตอบชี้แจงแล้ว หากผูร้ ้องยังไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน หรือ ยังไม่พึง แบบสอบถามความ
พอใจในคาตอบ หรือ หน่วยงานยังดาเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จในทันที พึงพอใจ
ให้ส่งเรื่องกลับไปดาเนินการแก้ไขต่อและติดตามจนแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ
สานัก/กอง
ต่าง ๆ ที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป สานัก/
กองต่าง ๆ ที่รับ
เรื่องไป
ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อ
ร้องเรียน /
จัดการ
ข้อเสนอแนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางาน
ศูนย์ฯ
(ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป สลก.)
เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางาน
ศูนย์ฯ
(สลก.)

ผังกระบวนการ
1

1

การแก้ไขปัญหา
เสร็จสิ้น

ส่งสาเนาเรื่อง/ผลดาเนินการ
ให้ศูนย์เฯ ทราบ

ฐานข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน
(ข้อมูลรวม) ของศูนย์ฯ

วิเคราะห์/ติดตาม/สรุปผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน พร้อมปัญหาอุปสรรค

2

รายละเอียดงาน
เมื่อตอบชี้แจงแล้ว หากผูร้ ้องได้รบั ข้อมูลที่ครบถ้วน หรือ มีการ
ดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ หรือ มีความพึงพอใจในคาตอบ จึงถือว่า
การดาเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ (รร 02)

ส่งสาเนาเรื่อง / รายงานผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาและการตอบ
ชี้แจง (ทั้งที่ดาเนินการแล้วเสร็จ และยังไม่เสร็จ) ให้ เลขานุการ
คณะทางาน ศูนย์ฯ (สลก.) เพื่อทราบ ภายใน 5 วันหลังจากที่แจ้ง
ตอบผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว

- ตั ว อย่ า งบั น ทึ ก
รายงานผล
- แบบฟอร์ม
รายงาน
ความก้าวหน้า
(รร 03)

รวบรวมผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสานัก/กอง
ต่าง ๆ นามารวมไว้ในฐานข้อมูลรวม

ทาการวิเคราะห์ / สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนของแต่ละกรณี
ตั ว อ ย่ า ง บั น ทึ ก
พร้อมปัญหาอุปสรรค และติดตามทวงถาม สานัก/กองที่ยังไม่ได้ส่ง
ติดตามผล
รายงานผลดาเนินการ ตามระยะเวลาที่กาหนด คือ 5 วัน หลังจากที่มี
การแจ้งตอบผูร้ ้องเรียบร้อยแล้ว ซึง่ เมื่อพ้นกาหนด จะแจ้งเตือน
- ครั้งที่ 1 (เมื่อครบกาหนด 15 วัน)
- ครั้งที่ 2 (10 วัน หลังจากครั้งที่ 1)
- ครั้งที่ 3 ( 5 วัน หลังจากครั้งที่ 2)

ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางาน
ศูนย์ฯ
(สลก.)

คณะทางาน
ศูนย์ฯ

ผังกระบวนการ
2

รายงาน ผอ.ศูนย์ฯ
รายไตรมาส

นาเรียน อจท. และ
สานัก/กองต่าง ๆ ทราบ

ทบทวนปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการและระบบจัดการ
ข้อร้องเรียน

จบ

รายละเอียดงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
นาสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนของกรมเจ้าท่า พร้อมปัญหาอุปสรรค
รายงานให้ ผอ. ศูนย์ฯ ทราบ เป็นรายไตรมาส (มี.ค., มิ.ย, ก.ย.)
พร้อมทั้ง นาเรียนให้ อจท. และสานัก/กองที่เกี่ยวข้องทราบ หรือ
สั่งการต่อไป

จัดประชุม นาสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนทั้งหมด พร้อมปัญหา
อุปสรรค มาติดตามวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อนาไปปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการหรือการปฏิบตั ิงาน ปรับปรุงระบบจัดการข้อร้องเรียน และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องทางการรับฟังต่าง ๆ ของกรมเจ้าท่า

