ขอตกลงระดับการใหบริการ
งานที่ใหบริการ
การจัดการเรื่องรองทุกข
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
1. สายดวน 1111
2. จุดบริการประชาชน 1111
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3. www.1111.go.th

4. ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

วันจันทร ถึงวันอาทิตย
ตลอด 24 ชั่วโมง
วันจันทร ถึงวันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 8.30 -16.30 น.

* วันจันทร

ถึงวันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 8.30 -16.30 น.
วันจันทร ถึงวันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 8.30 -16.30 น.

* หมายเหตุ ชองทางเว็บไซตเปดใหบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แตเจาหนาที่ดําเนินการเรื่องรองทุกขเฉพาะวันและเวลาราชการ

ขอกําหนดการใหบริการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. แบบฟอรมกรอกคํารอง (ใชเฉพาะจุดบริการประชาชน) 2. เอกสาร___-___ตัวจริง พรอมสําเนา__-____ที่มีการลงนามลงรับรองสําเนาถูกตอง
3. สําเนาเอกสาร___-__________ที่มีการลงนามลงรับรองสําเนาถูกตอง
4. สําเนาเอกสารประกอบคํารอง (ถามี)

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน _ ชุด
จํานวน _ ชุด
จํานวน _ ใบ

คาธรรมเนียม
__-___ บาท (___-_ บาทถวน)

ระดับการใหบริการ
ระยะเวลา
1. ชองทางโทรศัพท (สายดวน 1111) ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 2 ชั่วโมง
2. ชองทางจุดบริการประชาชนทําเนียบรัฐบาล (จุดบริการประชาชน 1111) ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 1.5 วันทําการ
3. ชองทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต www.1111.go.th) ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 3 วันทําการ

เริ่มนับระยะเวลาเมื่อ : เจาหนาที่บันทึกขอมูลเรื่องรองทุกขเขาสูระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข
สิ้นสุดระยะเวลาเมื่อ : เจาหนาที่ไดบันทึกขอมูลการดําเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข วาไดมีการ
ประสานสงเรื่องรองทุกข หรือชี้แจง หรือใหคาํ แนะนําแกผูรอง หรือขอขอมูลเพิม่ เติมจากผูรอง หรือระงับเรื่อง หรือยุติ
เรื่อง หรือรวมเรือ่ งแลวแตกรณี
4. ชองทางไปรษณีย (ตู ปณ.1111) ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 8.5 วันทําการ
เริ่มนับระยะเวลาเมื่อ : ฝายบริหารงานทั่วไปสงเรื่องที่มีเอกสารประกอบใหสวนที่รับผิดชอบ
สิ้นสุดระยะเวลาเมื่อ : เจาหนาที่ไดบันทึกขอมูลการดําเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข วาไดมีการ
ประสานสงเรื่องรองทุกข หรือชี้แจง หรือใหคาํ แนะนําแกผูรอง หรือขอขอมูลเพิม่ เติมจากผูรอง หรือระงับเรื่อง หรือยุติ
เรื่อง หรือรวมเรือ่ งแลวแตกรณี
* ชองทางไปรษณีย (ตู ปณ.1111) เริ่มนับเวลาตางจาก 3 ชองทางแรก
คุณภาพ
 จํานวนเรื่องรองทุกขที่ดําเนินการไดตามมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ รอยละ 85
กระบวนงาน

คาเปาหมาย

การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่รองเรียนทางโทรศัพท สายดวนของ
รัฐบาล 1111 กรณีปกติ (สายดวน 1111)

85

การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่เดินทางมารองเรียนที่จุดบริการ
ประชาชน ๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล กรณีปกติ (จุดบริการประชาชน 1111)

85

การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส กรณีปกติ (เว็บไซต www.1111.go.th)

85

การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย กรณี
ปกติ (ตู ปณ.1111)

85

 ผลการสํารวจความพึงพอใจผูมารับบริการไดคะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยมไมนอยกวา รอยละ 85

ขั้นตอนการใหบริการ
กระบวนงาน
กระบวนงานการจัดการเรื่องรองทุกข ประกอบดวย 4 กระบวนงานยอย
(1) กระบวนงาน : การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่รองทุกข
ทางโทรศัพท สายดวนของรัฐบาล 1111 กรณีปกติ
(2) กระบวนงาน : การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่เดินทางมา
รองทุกขที่จุดบริการประชาชน 1111 ทําเนียบรัฐบาล กรณีปกติ
(3) กระบวนงาน : การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่อง
รองทุกขทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต www.1111.go.th)
กรณีปกติ

หนวยงานผูรับผิดชอบ
ศูนยบริการประชาชน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

กระบวนงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

(4) กระบวนงาน : การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่อง
รองทุกขทางไปรษณีย (ตู ปณ.1111) กรณีปกติ
หมายเหตุ : 1. ระบบการจัดการเรื่องรองทุกขไดกําหนดระดับความสําคัญของเรื่องไว 4 ระดับ ไดแก
1) ปกติ
2) สําคัญ
3) สําคัญมาก
4) สําคัญมากที่สุด
2. การประมวลผลขอมูลเรื่องรองทุกขดําเนินการ ดังนี้
2.1 กรณีปกติ จะเรียกขอมูลจากเรื่องรองทุกขที่มีความสําคัญของเรื่องในระดับ “ปกติ”
และ “สําคัญ”
2.2 กรณีที่เปนเรื่องซับซอน จะเรียกขอมูลเรื่องรองทุกขมีความสําคัญของเรื่องในระดับ
“สําคัญมาก” และ “สําคัญมากที่สุด”
3. รายละเอียดขั้นตอนของแตละกระบวนงานปรากฎตามเอกสารภาคผนวก

การรับเรื่องรองเรียน
หากการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ศูนยบริการประชาชน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผานชองทาง 4 ชองทาง ดังนี้
- สายดวน 1111
- จุดบริการประชาชน 1111
- www.1111.go.th
- ตู ปณ.1111
ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะไดดําเนินการใหเปนไปตามผังกระบวนการจัดการตอเรื่องรองเรียน
ภายในองคกร
หมายเหตุ : รายละเอียดผังกระบวนการจัดการตอเรื่องรองเรียนภายในองคตามเอกสารภาคผนวก

