
ตารางท่ี 2 การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(การวิเคราะห์ SIPOC) 
กระบวนการ  :  รับเรือ่งร้องเรียน  

Suppliers Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 
   1. ส่วนราชการ 
หน่วยงาน และ
องค์กรต่าง ๆ ที่ส่ง
เรื่องร้องเรียนรอ้ง
ทุกข์ให้ ศบช. 
   2. ประชาชน
ที่มาติดต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่ ศบช. 
 
 
 
 

   - หนังสือแจง้
เรื่องร้องเรียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

Process Description 
    เป็นกระบวนการการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ การขอความอนุเคราะห์ ขอความเป็นธรรม 
ให้ค าแนะน าต่างๆ ในด้านการศึกษา ตลอดจนรายงานผลการร้องเรียนใหผู้้บริหาร
ระดับสูงได้รบัทราบ 
 
   1. วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนว่ามีความเกี่ยวข้องกบัหน่วยงานใด 
   2. จัดท าหนังสือเสนอผู้บงัคับบัญชาผู้อ านาจลงนามในหนงัสือแจ้ง 
       2.1 หนังสอืแจ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  
       2.2 หนังสอืแจ้งผู้รอ้งทราบความคืบหน้า  
   3. ตรวจสอบเรือ่งร้องเรียนที่ได้จัดสง่ไปใหห้น่วยงานต่าง ๆ ถ้าไม่มีการรายงาน
ผลยุติเรื่อง ต้องด าเนินการติดตามเรื่อง 
   4. จัดท าหนังสือเสนอผู้บงัคับบัญชาผู้อ านาจลงนามในหนงัสือติดตามผลไปยัง
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
   5. รายงานผลเรื่องที่ยุติให้ผูบ้รหิารทราบ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแจ้งผล
ผู้ร้องทราบ 
   6. รายงานสรปุผลเรื่องร้องเรียนประจ าเดือน 
 
 
 
 
 
 
 

1    1. เรื่องร้องเรียน
ร้องทกุข์ ที่ได้รับ
การด าเนินการ  
   2. รายงานผล
การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

   1. ส่วนราชการ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
   2. ผูบ้รหิาร 
 

   1. ผู้ถูกร้อง
(หน่วยงาน/ส่วน
ราชการ) 
   2. ผู้ร้อง 
   3. หน่วยงาน
ที่จัดการข้อ
ร้องเรียน 

 



ตารางท่ี  9  ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ  :  รับเรือ่งร้องเรียน 
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของกระบวนการ  :  ผู้บริหารได้รับทราบผลการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ด าเนินการในภาพรวมทัง้หมดตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 

วิเคราะห์เร่ืองว่า 
เก่ียวข้องกับหน่วยใด 

 
 

  1. วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนว่ามี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด  
   -  โดยพิจารณาจากเนื้อหาของ 
ข้อร้องเรียน 
 

 
45 นาที 

   จัดส่งเรือ่งรอ้งเรียนใหห้น่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปด าเนินการได้ถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ95 ของจ านวนเรื่อง
ร้องเรียนทัง้หมด 

   หนังสือร้องเรียน
จากผูร้้อง 

 

กลุ่มบรหิารงาน
กลาง 
(ศูนย์บริการ
ประชาชน) 

2     2. จัดท าหนังสือเสนอ
ผู้บังคับบญัชา ผู้อ านาจลงนามใน
หนังสือแจง้ 
      2.1 หนังสือแจง้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
      2.2 หนังสือแจง้ผูร้้องทราบ
ความคืบหน้า 

 
 
 

30 นาที 
 

30 นาที 
 
 

   ทุกเรื่องร้องเรียนที่แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องจัดสง่ข้อมลูเอกสารแนบ
ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน  
 
 
   ทุกเรื่องร้องเรียนที่ผูร้้องแจ้งทีอ่ยู่ที่
สามารถติดต่อได้ต้องแจ้งความคืบหน้า
ในการด าเนินการ 

   - หนังสือแจง้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
   - หนังสือแจง้ผูร้้อง 

กลุ่มบรหิารงาน
กลาง 
(ศูนย์บริการ
ประชาชน) 

3     3. ตรวจสอบเรือ่งร้องเรียนที่ได้
จัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ถ้าไม่มีการ
รายงานผลยุติเรื่องต้องด าเนินการ
ติดตามเรื่อง 
 
 
 
 

30 นาที    ทุกเรื่องที่ไม่ยุติตอ้งมกีารติดตามผล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   หนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบรหิารงาน
กลาง 
(ศูนย์บริการ
ประชาชน) 

ท าหนังสือเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม 

และจัดส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ด าเนินการ 

ตรวจสอบเร่ือง
ร้องเรียนที่ส่งไปและ

ติดตามเร่ืองที่ไม ่



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4     4. จัดท าหนังสือเสนอ
ผู้บังคับบญัชา   ผู้อ านาจลงนามใน
หนังสือติดตามผล ไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
 
 

 30 นาที 
 
 

   ทุกเรื่องที่ไม่ยุติตอ้งมกีารติดตามผล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   หนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบรหิารงาน
กลาง 
(ศูนย์บริการ
ประชาชน) 

5     5. รายงานผลเรื่องที่ยุติให้
ผู้บริหารทราบ โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบต้องแจ้งผลผูร้้องทราบ 
 
 

45 นาท ี    ได้รับเอกสารรายงานผลจาก
หน่วยงานที่รบัผิดชอบครบถ้วนทุก
เรื่องเพื่อรายงานผลใหผู้้บริหารได้รับ
ทราบ 

   - หนังสือแจง้การ
รายงานผลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - บันทึกเสนอ
ผู้บริหาร 

กลุ่มบรหิารงาน
กลาง 
(ศูนย์บริการ
ประชาชน) 

6  
 
 
 
 
 

   6. รายงานสรปุผลเรื่องร้องเรียน
ประจ าเดือน 
 

2 วัน    การรวบรวมข้อมลูการด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนเพือ่รายงานผลมีความ
ถูกต้อง ทุกครัง้ 

   - หนังสือรอ้งเรียน 
   - หนังสือรายงาน
ผลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มบรหิารงาน
กลาง 
(ศูนย์บริการ
ประชาชน) 

 

ท าหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

รายงานผลเรื่องที่ยุติให้
ผู้บริหารทราบ 

รายงานสรุปผล
ประจ าเดือน 


