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การพัฒนาระบบการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ 

 

๑. ที่มา 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล มีอ านาจหน้าที ่
ในการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี   
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หรือผู้บริหารระดับสูงของประเทศ โดยการประสานงานเพ่ือให้
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ 
 ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบ 
แนวทางการพัฒนาระบบการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ 
การด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างหน่วยงานที่เป็นระบบกลาง รวมทั้งเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยงานทั้งด้านบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร  
เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงการด าเนินการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ท าให้เกิด
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดความสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน ภายใต้ชื่อ “ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์”  
 ปัจจุบันได้มีการประสานการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์กับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผ่านระบบ 
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๓๓๐ หน่วยงาน รวมถึง 
ได้พัฒนาการให้บริการประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๕ ช่องทาง 
ประกอบด้วย สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ เว็บไซต์ www.1111.go.th ตู้ ปณ.๑๑๑๑ จุดบริการประชาชน 
๑๑๑๑ และโมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111) เพ่ือให้เกิดความสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงช่องทาง              
การร้องทุกข ์และสอดคล้องกับบริบททางด้านสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 

 
 

รูปที่ ๑ แสดงช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 



 

๒ 

 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้วยรัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือใช้เป็นเป้าหมาย 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเปน็ไปตามที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
และหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ดังกล่าว นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักประการ
ส าคัญประการหนึ่งคือเพ่ือ “สร้างภาครัฐ ของประชาชนเพ่ือประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service)” 
ภายใต้ประเด็นประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน กลยุทธ์
การยกระดับการให้บริการ ประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง 
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นศูนย์บริการประชาชน โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ประมวลข้อเท็จจริงติดตามผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนร้องทุกข์หรือร้องเรียน 
ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนอ่ืนของประชาชนเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
ในการนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จึงได้ก าหนดสถานะขององค์กรเป็น “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของรัฐบาล” และได้มีนโยบายในการการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านการบริหารจัดการ
เรื่องร้องทุกข์โดยผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนได้ เหมาะสม รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบายและทิศทางการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้ภาครัฐมีวัฒธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ และเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศบรรลุตามเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาและขยายผล 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (Integrated Complaint Management System) โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้สามารถสนองตอบความต้องการ  
ของประชาชนที่ยื่นเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล และส่วนราชการเครือข่าย 
(Contact Point) ที่ ใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร่วมกัน ตลอดจนกลุ่มผู้บริหารที่มี  
ความจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ไว้  
2 กิจกรรม ได้แก่การพัฒนาระบบการติดตามผลและสถานะเรื่องร้องทุกข์ (Tracking System)  
เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตามเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา และระบบการรายงานผล 
(Dashboard) ส าหรับผู้บริหารใช้ในการก ากับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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รูปที่ ๒ แสดงความเชื่อมโยงภารกิจการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 



 

๔ 

 

๓. วิเคราะห์สถานการณ์ 
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินโครงการพัฒนาและขยายผลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของรัฐบาล มาแล้วในระยะหนึ่ง ปรากฏผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้  
 ๓.๑ งานพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
 ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในชื่อ “ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์” เป็นระบบกลาง
ส าหรับทุกหน่วยงานที่มีภารกิจในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ ได้ ใช้ระบบร่วมกันในการเชื่อมโยง 
การปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันมีส่วนราชการที่ใช้ระบบฯ และเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์  
(Contact Point) จ านวน ๓๐ หน่วยงาน ในระดับทุกกระทรวง กรม จังหวัด และองค์กรอิสระ ซึ่งรวมทั้งศูนย์
ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้พัฒนาการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน คือ “๑๑๑๑” ใน ๕ ช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์ www.1111.go.th  
สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ตู้ ปณ.๑๑๑๑ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑  และ Mobile Application PSC 1111  
  นอกจากนี้ ยังได้ยังได้ออกแบบและพัฒนาระบบให้มีศักยภาพรองกับการใช้งานระบบกลาง
และการเชื่อมโยง และการเปลี่ยนข้อมูลระบบสารสนเทศของส่วนราชการไว้ ดังนี้   
  ๓.๑.๑ กรณีส่วนราชการที่ไม่มีระบบสารสนเทศ ก าหนดให้เป็นผู้ร่วมใช้งานระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะก าหนด Username และ Password  
ส าหรับผู้เข้าใช้งานระบบ สามารถเข้าร่วมใช้งานระบบได้ทันที 
  ๓.๑.๒ กรณีส่วนราชการที่มีระบบสารสนเทศ จะต้องพัฒนา Web Service เพ่ือเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ท่ีส่วนราชการรับเรื่องเอง เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง  
 ๓.๒ การประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์  
  เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยมีการก าหนด 
ให้มี Roadmap ในการบูรณาการการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล เพ่ือให้ทุกส่วนราชการร่วมใช้ 
“ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์” ของ สปน. เพ่ือเป็นระบบกลางในการประสานงานเรื่องร้องทุกข์ 
ซึ่งจะท าให้ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์จากทั่วประเทศถูกเก็บรวมอยู่เป็นฐานข้อมูลเดียวกันสามารถประมวลผล
น าเสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงผลไปยัง
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ด้วย    
 ๓.๓ ผู้น าการขับเคลื่อนการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจ าหน่วยงาน (Chief Complaint 
Executive Officer: CCEO) 
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
เรื่องร้องทุกข์ ซึ่งอาจน าไปสู่ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่ถดถอยลงได้ ดังนั้น เพ่ือให้  
การด าเนินงานเรื่องร้องทุกข์เป็นไปตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการให้บริการ รวมทั้ง
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ 
มีผู้น าการขับเคลื่อนการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจ าหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO)  
ในระดับกระทรวง กรม จังหวัดและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเรื่องร้องทุกข์ 
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และยังเป็นการสนับสนุนความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย  
การด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 
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  3.4 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดท าโครงการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล  เพ่ือขับเคลื่อนให้ปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจน
เพ่ือให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี  ท าเนียบรัฐบาล  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และมอบนโยบายการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับ CCEO  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจ าหน่วยงาน CCEO และผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์จากทุกกระทรวง  
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมบังคับคดี 
 ๓.๕ การก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ รูปแบบวิธีการ 
 ก าหนดข้อตกลงระดับการให้บริการในงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งมีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และรูปแบบวิธีการบริการไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 
 ๑) ขอบเขตการให้บริการ  
  - สายด่วน ๑๑๑๑ วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
  - จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  - www.1111.go.th วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  - ตู้ ปณ.๑๑๑๑ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) ตั้งแต่ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  - Mobile Application PSC 1111 วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
* หมายเหตุ ช่องทางเว็บไซต์เปิดให้บริการทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่เจ้าหน้าที่ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์
เฉพาะวันและเวลาราชการ 
 ๒) ข้อก าหนดการให้บริการ ใช้แบบฟอร์มกรอกค าร้อง (ใช้เฉพาะจุดบริการประชาชน)  
๑ ฉบับ พร้อมเอกสารเป็นประโยชน์ต่อการร้องทุกข์ 
 ๓) ระดับการให้บริการ ได้ก าหนดระยะเวลาการให้บริการ ดังนี้ 
  - ช่องทางโทรศัพท์ (สายด่วน ๑๑๑๑) ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง   

- ช่องทางจุดบริการประชาชนท าเนียบรัฐบาล (จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑) ใช้ระยะเวลา
ทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑.๕ วันท าการ 
  - ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (เว็บไซต์ www.1111.go.th) ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  
ไม่เกิน ๓ วันท าการ 
  เริ่มนับระยะเวลาเมื่อ : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์เข้าสู่ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
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  สิ้นสุดระยะเวลาเมื่อ : เจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลการด าเนินการในระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ ว่าได้มีการประสานส่งเรื่องร้องทุกข์ หรือชี้แจง หรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ร้อง หรือขอข้อมูล
เพ่ิมเติมจากผู้ร้อง หรือระงับเรื่อง หรือยุติเรื่อง หรือรวมเรื่องแล้วแต่กรณี 
  - ช่องทางไปรษณีย์ (ตู้ ปณ.๑๑๑๑) ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๘.๕ วันท าการ 
  เริ่มนับระยะเวลาเมื่อ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่งเรื่องที่มีเอกสารประกอบให้ส่วนที่รับผิดชอบ 
  สิ้นสุดระยะเวลาเมื่อ : เจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลการด าเนินการในระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ ว่าได้มีการประสานส่งเรื่องร้องทุกข์ หรือชี้แจง หรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ร้อง หรือขอข้อมูล
เพ่ิมเติมจากผู้ร้อง หรือระงับเรื่อง หรือยุติเรื่อง หรือรวมเรื่องแล้วแต่กรณี 
  - ช่องทาง Mobile Application PSC 1111 ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วันท าการ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะได้ด าเนินการพัฒนาและขยายผล 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพในการประสานงานเรื่องร้องทุกข์เพียงใดก็ตาม   
แตค่วามส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนนั้น หาใช่การมีระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์
ที่มีประสิทธิภาพแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังจ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการ 
เรื่องร้องทุกข์ให้มีลักษณะเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และรวดเร็ว ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วย   
ซึ่งส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังของ
กลุ่มผู้รับบริการและพบว่า ประชาชน ผู้รับบริการมีปัญหาและคาดหวังการแก้ไขจากหน่วยงานดังนี้ 
 

 

รูปที่ ๓ Pain Point ของผู้รับบริการ 

๔. ความต้องการของ User และ Stakeholder 
  กลุ่มได้ท าการศึกษาวิ เคราะห์ความต้องการของผู้ ใช้งาน (User) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) ในการพัฒนางานบริการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
ของรัฐบาล ๑๑๑๑ โดยวิธีการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจากประสบการณ์จริง จ าแนก
เป็นกลุ่ม ดังนี้ 
  ๔.๑ ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้ท าการสัมภาษณ์ประชาชนที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ที่จุดบริการ
ประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ อาคารส านักงาน ก.พ. (เดิม) ฝั่งตรงข้ามท าเนียบ
รัฐบาล เพ่ือท าความเข้าใจ  (Empathy) และวิเคราะห์สภาพปัญหา (Pain point) ซึ่งประชาชนมีความต้องการ 

๑) อยากทราบว่าเรื่องร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือของตนเอง จะได้รับการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาเมื่อใด (ต้องการทราบเวลารอคอย) 
  ๒) อยากทราบว่าเรื่องของตนเอง หน่วยงานใดที่รับผิดชอบ จะไปติดตามเรื่องได้ที่ไหน  



 

๗ 

 

  ๓) การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่ควรรู้ เช่น มาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐต่าง ๆ         
หรือการเตือนภัยสังคม เช่น แชร์ลูกโซ่ เป็นต้น 
  ๔) ความสะดวก รวดเร็วของช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 
  ๕) ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือมาแล้วหลายที่ และคาดหวังว่าการมายื่นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องราว       
ร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ จะได้รับการสนองตอบที่รวดเร็ว 

๔.๒ ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ (Contact Point)        
ที่รับ – ส่งงานผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล  ๑๑๑๑      
และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีความต้องการ 
  ๑) การส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างถูกต้อง มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน 
  ๒) ส่งเรื่องผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเปิดรับงานโดยเร็ว 
  ๓) จ านวนเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่แต่ละคน และก าหนดระยะเวลา    
ของการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ตามมาตรฐานข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  
และตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
  ๔) การเตือนเรื่องที่ค้างด าเนินการโดยระบบอัตโนมัติ หรือเตือนเรื่องที่จะเกินตามมาตรฐาน
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) และตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

๔.๓ ผู้บริหารของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รองปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี มีความต้องการ 
  ๑) ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว รายงานเป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือตามช่วงเวลา 
ที่ก าหนด 
  ๒) ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของแต่ละหน่วยงาน   
  ๓) รายงานเรื่องที่เป็นประเด็นที่สนใจในสังคม หรือปรากฎเป็นข่าวในขณะนั้น (Hot Issue)              
เรื่องร้องทุกข์ตามข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูงของประเทศ 
  ๔) รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มมวลชน 
  ๕) เรื่องร้องทุกข์แบ่งตามเขตตรวจราชการ ส าหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการตรวจบูรณาการ 
ในพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
  ๖) การคาดการณ์แนวโน้มปริมาณการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน หรือเรื่องร้องทุกข์ที่คาดว่า    
จะเกิดเหตุตามช่วงเวลา 

๔.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ผู้บริหารของหน่วยงานระดับกระทรวง กรม จังหวัด ที่เป็นผู้น าการขับเคลื่อนการด าเนินการ
เรื่องราวร้องทุกข์ประจ าหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer) เรียกโดยย่อว่า CCEO เป็นต้น       
มีความต้องการ 
  ๑) ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว รายงานเป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือตามช่วงเวลา 
ทีก่ าหนด 
  ๒) ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของแต่ละหน่วยงาน   
  ๓) ประเด็นเรื่องที่มีประชาชนร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ มากที่สุด ๑๐ ล าดับ  
  ๔) หน่วยงานที่มีประชาชนแจ้งร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ มากที่สุด ๕ ล าดับ  
  ๕) รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มมวลชน  



 

๘ 

 

  ๖) เรื่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้น าการขับเคลื่อนการด าเนินการ
เรื่องราวร้องทุกข์ประจ าหน่วยงาน CCEO น าข้อมูลไปก ากับติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์              
ของหน่วยงานในสังกัดต่อไป 
  ๗) บทวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ระหว่างปีงบประมาณ หรือข้อมูลย้อนหลัง ๓ ป ี
  ๘) การคาดการณ์แนวโน้มปริมาณการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน หรือเรื่องร้องทุกข์ที่คาดว่า      
จะเกิดเหตุตามช่วงเวลา 
  ๙) การบูรณาการฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของประเทศ เพ่ือน าไปก าหนด 
เป็นนโยบาย มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

๕. ทางเลือกในการสนองความต้องการของ User (Opportunity Identification) 

จากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑  
และผู้บริหารหน่วยงาน โดยวิธีการสัมภาษณ์จนพบความต้องการที่แท้จริง จึงได้มีการก าหนดทางเลือก  
เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
๑๑๑๑ ดังนี้ 
 ๑) ออกแบบวิธีการเพ่ือให้ประชาชนที่แจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
ของรัฐบาล ๑๑๑๑ ได้รับทราบขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ พร้อมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้า 
หรือติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ 
 ๒) ออกแบบวิธีการจัดท าองค์ความรู้หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์กรณีต่าง ๆ 
รวมถึงผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในภาพรวม เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 ๓) ก าหนดวิธีการ/แนวทางเพ่ือให้หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์  
(Contact Point) มีการจัดท าก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการแก้ไขปัญหา รวมถึงปัญหาและอุปสรรค      
ที่หน่วยงานอาจจะไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ 
 ๔) ก าหนดวิธีการ/แนวทางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องร้องทุกข์             
ไปด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าหรือผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนและส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 

 ๕) ออกแบบวิธีการเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถรับทราบข้อมูลผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา 

 ๖) ก าหนดแนวทางในการบูรณาการข้อมูลเรื่องร้องทุกข์จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการและเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมทั้งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

๖. การสร้างแนวคิดของทางเลือก (Ideation : Idea Creation) 

กลุ่มผู้ศึกษาได้ร่วมกันเสนอแนวคิดของทางเลือก (Ideation) โดยการน าเสนอแนวความคิด 
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไม่มีกรอบจ ากัด หลากหลายมุมมอง หลากหลาย
วิธีการ เพ่ือแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ และผู้บริหารทุกระดับ 
โดยสรุปแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๑) ระบบสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก และสามารถใช้ชื่อบัญชีจากสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ เช่น Facebook Google 



 

๙ 

 

  ๒) มีการขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบ
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล (Consent) 

  ๓) มีการคัดกรองข้อมูลเรื่องร้องทุกข์เบื้องต้น ซึ่งอาจจะต้องแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ๔) ผู้ร้องสามารถติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ ไม่ว่าจะแจ้งเรื่องผ่านช่องทางใดก็ตาม 

  ๕) มีระบบการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 

  ๖) มีการแจ้งรหัสเรื่องส าหรับติดตามเรื่องร้องทุกข์ และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 

  ๗) มีข้อมูลประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เช่น ขั้นตอน กระบวนการ มาตรการต่าง ๆ และองค์ความรู้
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข ์

  ๘) ระบบสามารถจัดเก็บค่าต าแหน่งพกิัด GPS 
  ๙) ระบบสามารถคัดแยกเรื่องยาก เรื่องง่าย เพ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการ 

  ๑๐) มีการแจ้งเตือนเกินก าหนดรับงานไปยังหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
  ๑๑) มีระบบหน้ากระดาน (Dashboard) ที่ใช้ในการสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองต่าง ๆ 

เพ่ือให้สามารถดูได้ง่าย ใช้เวลาสั้นในการตีความ และสามารถตอบโจทย์ในทางธุรกิจได้ ใช้ในการติดตาม
เรื่องท่ีสนใจและเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา 

  ๑๒) ระบบสามารถวิเคราะห์ประเด็นเรื่อง ประเภทเรื่อง และส่งต่อเรื่องร้องทุกข์ไปยังหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้องได้โดยอัตโนมัติผ่านทางระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

  ๑๓) ระบบสามารถวิเคราะหอ์ารมณห์รือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการได้ 
  ๑๔) ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางการรับทราบรายงานผลได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปที่ ๔ แสดงการสร้างแนวคิดของทางเลือก 



 

๑๐ 

 

การสร้างแนวคิดดังกล่าวข้างต้น กลุ่มผู้ศึกษาได้น าแนวคิดต่าง ๆ มาประเมินเพื่อสรุปแนวความคิด 
ที่ดีที่สุด และมีความเป็นไปได้ส าหรับการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
๑๑๑๑ และผู้บริหารทุกระดับ โดยการพัฒนาระบบการติดตามผลเรื่องร้องทุกข์ (Tracking System) 
ส าหรับประชาชน และการพัฒนาระบบรายงาน (Dashboard) ส าหรับนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนผู้น าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงาน  
(Chief Complaint Executive Officer : CCEO) ซึ่ ง เป็นส่วนหนึ่ ง ในการผลักดันให้การบริหารงาน 
และการให้บริการภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นรั ฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  
มีการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการท างานและยกระดั บการให้บริการโดยยึดความต้องการ 
ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 
๗. การสร้างต้นแบบและทดสอบ (Prototype and Test) 

กลุ่มผู้ศึกษาได้ออกแบบกระบวนการ  (Visual Concept Diagram) และสร้างแบบจ าลอง 
หรือต้นแบบขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบและตอบค าถามหรือกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ 
เพ่ือที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กลุ่มผู้ศึกษาอยากรู้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้น าแบบจ าลองที่สร้างขึ้นมาทดสอบ  
กับผู้ใช้งานเพ่ือสังเกตประสิทธิภาพการใช้งาน โดยน าผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนค าแนะน า 
มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

๑. การออกแบบกระบวนการ (Visual Concept Diagram) 
 

 

 
รูปที่ ๕ แสดงการออกแบบกระบวนการระบบการติดตามผลเรื่องร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 



 

๑๑ 

 

 

๒. ต้นแบบระบบการติดตามผลเรื่องร้องทุกข์ (Tracking System) ส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖ แสดงหน้าจอเว็บไซต์ www.1111.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๗ แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ Google 

    หน้าจอเว็บไซต์ www.1111.go.th 
มีรายละเอียดดังนี้ 

- เมนูการแจ้งเรื่อง เพ่ือแสดง
ขั้นตอนการแจ้งและตืดตาม
เรื่องร้องทุกข์ 

- ค าถามที่พบบ่อย 
- สาระน่ารู้/องค์ความรู้ 
- ประชาสัมพันธ์สรุปผลการ

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ 
- แถบค้นหา 

 

 



 

๑๒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๘ แสดงหน้าจอลงทะเบียน และการขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการ  
โดยจะต้องยืนการลงทะเบียนด้วย OTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๙ แสดงหน้าจอประวัติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์และผลการแก้ไชปัญหา 



 

๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๐ แสดงหน้าจอการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ใหม่ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๑ แสดงหน้าจอติดตามผลเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งผู้ใช้บริการจากช่องทางอ่ืน  
สามารถติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันและยืนยันตัวตนด้วย OTP 



 

๑๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๒ แสดงหน้าจอแสดงสถานะ/ความคืบหน้า/ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของเรื่องร้องทุกข์ 
 

๓. ต้นแบบการพัฒนาระบบรายงาน (Dashboard) ส าหรับผู้บริหาร 
 

 
 

รูปที่ ๑๓ แสดงหน้าจอ Dashboard ส าหรับผู้บริหาร 
 

 

 



 

๑๕ 

 

๘. Roadmap การน าไปใช้ (น าร่อง วัดผล ขยายผล) 

  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน (Roadmap) แผนการพัฒนา
ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม  และสอดคล้องกับการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑ แสดงแผนการพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
                ของรัฐบาล ๑๑๑๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. แนวทางการด าเนินการ 
            ๒๕๖๓ 
(เดือนสิงหาคม - กันยายน) 

- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา/ความต้องการ และออกแบบ
กระบวนงาน  
- จัดท าร่าง Prototype 
- ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดท าก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการแก้ไข
ปัญหาและข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) 
- วางแผนการจัดหางบประมาณ 

           ๒๕๖๔ - จัดท าข้อตกลงการจ้าง TOR พัฒนาระบบ 
- พัฒนาระบบการติดตามเรื่องร้องทุกข์ Tracking System ส าหรับประชาชน 
และระบบรายงาน Dashboard ส าหรับผู้บริหาร 
- ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์กับหน่วยงานเป้าหมาย 
ระดับกระทรวง/กรม ที่มีความพร้อมเพ่ือรวบรวมฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ 
(Big Data) จากหน่วยงาน  
- จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ 
- พัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ 
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน 

           ๒๕๖๕ - ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์กับหน่วยงานเป้าหมาย 
ระดับท้องถิ่น 
- น า AI เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ 

 

เป้าหมาย : ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ เข้าสู่ “ระบบศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ
ราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal)” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 

 

๙. Implementation Factors Checklist (แผนเตรียมการเม่ือต้องการจะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว       
สู่การปฏิบัติจริง) 
 

ตารางที ่๒ แสดงแผนเตรียมการเมื่อต้องการจะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริง 

      แผนในแต่ละด้าน                                   แนวทางการด าเนินการ 
          บุคลากร - พัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ 
       งบประมาณ - ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบกลาง หรือรายการเหลือจ่าย 
 องค์ความรู้/เทคโนโลยี - จัดท า FAQ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ www.1111.go.th ให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน (User Friendly) 
- พัฒนาระบบการติดตามผลเรื่องร้องทุกข์ Tracking System และระบบ
รายงาน Dashboard  
- ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์กับหน่วยงานเป้าหมาย 
- น า AI เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ 

  กฎหมาย กฎระเบียบ - แก้ไขปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     สร้างความรับรู้ 
      แก่ประชาชน 

- ประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อ สปอตโฆษณา ตัววิ่ง 
- การจัดบูธนิทรรศการตามงาน Event ต่าง ๆ 

 

ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success Factors) 
๑. หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๒. ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดท าก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการแก้ไขปัญหาและข้อตกลง

ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 
๓. ควรมีการก าหนดกลุ่มประเภทเรื่องร้องทุกข์ (ยาก/ง่าย) 
๔. ควรก าหนดให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดหน่วยงาน 
๕. หน่วยงานที่มีระบบขอให้เข้าร่วมเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์กับส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี ส่วนหน่วยงานที่ไม่มีระบบของตนเอง ให้เข้าใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์      
ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ ๑๔ แสดงปัจจัยความส าเร็จ (Key Success Factors) 



 

๑๗ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ ๑๕ แสดงประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘ 

 

รายช่ือคณะท างาน 

๑. นายธีรภัทร   ประยูรสิทธิ  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๒. นายสมเกียรติ ธงศร ี   ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
      รักษาการในต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
๓. นางจุฑามาศ   ศิริชัยสุทธิกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
๔. นางกุลธิดา   มาแจ้ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๕. นายสมเจตน์  ทับมา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 

 


