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บทที่ 1

บทน�ำ

1.1 วัตถุประสงค์
การจัดการข้อร้องเรียนของกรมควบคุมโรค จ�ำต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน     
ชาวไทย ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
มาตรา 59 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันรวดเร็ว”
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 7 การอ�ำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา 38 “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ
ด้วยกันเกีย่ วกับงานทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการนัน้ ให้เป็นหน้าทีข่ องส่วนราชการ
นัน้ ทีจ่ ะต้องตอบค�ำถามหรือแจ้งการด�ำเนินการให้ทราบภายใน 15 วันหรือภายในก�ำหนด
เวลาที่ก�ำหนดไว้”
มาตรา 41 ในกรณีทสี่ ว่ นราชการได้รบั ค�ำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกีย่ วกับ
วิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและ
สาระตามสมควร ให้เป็นหน้าทีข่ องส่วนราชการนัน้ ทีจ่ ะต้องพิจารณาด�ำเนินการให้ลลุ ว่ งไป
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และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการด�ำเนินการด้วย ทั้งนี้
อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการ
แจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชือ่ หรือทีอ่ ยูข่ องผูร้ อ้ งเรียน เสนอแนะ
หรือแสดงความคิดเห็น
ดังนั้น การจัดทำ�คู่มือฉบับนี้จึงดำ�เนินการจัดทำ�เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า กระบวนการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและดำ�เนิ น การจั ด การ                     
ข้อร้องเรียน ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับข้อกำ�หนด ระเบียบ                       
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียนที่กำ�หนดไว้
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
2.) เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการดำ�เนินการจัดการ                  
ข้อร้องเรียนของหน่วยงานกรมควบคุมโรค ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านและดำ�เนินการ
แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รบั จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ โดยกระบวนการและ
วิธีการดำ�เนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำ�งานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำ�งานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการ                   
ปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคล
ภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่                  
เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
4.) เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้รับบริการ ได้ทราบถึง
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการร้องเรียน โดยกรมควบคุมโรค
เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุง แก้ไขการดำ�เนินงานต่อไป
โดยระบบการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรคได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมา              
เพือ่ ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั งิ านลดความซ�ำ้ ซ้อน ลดพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บเอกสาร
และเพือ่ รวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ท�ำให้ขอ้ มูลไม่สญ
ู หาย กระจัดกระจาย สามารถ
ค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว
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1.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

- กลุ่มสังคม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป, ผู้น�ำชุมชน, อาสาสมัคร, โรงเรียน,
มหาวิทยาลัย เป็นต้น
- หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค หรือภายนอก
กรมควบคุมโรค
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.บ.จ.),
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อ.บ.ต.), เทศบาล เป็นต้น
- องค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระ ได้แก่ บริษัท, สมาคม, มูลนิธิ, ชมรม
ต่างๆ เป็นต้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรค ทั้งส่วนกลางและ             
ส่วนภูมิภาค
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1.3 ขอบเขต
ใช้เป็นคูม่ อื มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียนและดำ�เนินการ
จัดการข้อร้องเรียน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค    
โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เดินทางมาด้วยตนเอง ติดต่อที่ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนอาคาร
1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
2. เดินทางมาร้องเรียนที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง
3. ส่งไปรษณีย์หรือจดหมาย มาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ                
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
4. โทรศัพท์ หมายเลข 0 2590 3000, 0 2590 3269 และ Call Center 1422
5. โทรสาร หมายเลข 0 2591 8397
6.  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ กรมควบคุมโรค
www.ddc.moph.go.th/complaint
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1.4 ประเภทข้อร้องเรียน
แบ่งเป็น 4 ประเภทตามภารกิจและความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
2. ร้องเรียนการให้บริการ
3. ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค�ำชมเชย
4. อื่นๆ
ประเภท

นิยาม

1. ร้องเรียน             การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหาย
เจ้าหน้าที่หรือ ของหน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
หรือหน่วยงานเกี่ยวกับ                       
การกระทำ�การใดๆ ทีม่ ผี ล                        
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด
อย่างหนึง่ ต่อผู้ร้องเรียนหรือ
กรมควบคุมโรค

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
เช่น ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตใน          
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ,
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล     
การโอน ย้าย บรรจุเจ้าหน้าที่           
การพิจารณาการเลือ่ นขัน้ ตำ�แหน่งหรือ
เงินเดือน, ร้องเรียนด้านวินัยต่างๆ ,
ร้องเรียนด้านพฤติกรรมฉันท์ชู้สาว
ของเจ้าหน้าที่, ความไม่โปร่งใสในการ
ซื้อ-จ้าง เป็นต้น

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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ประเภท

นิยาม

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

2. ร้องเรียนการ
ให้บริการ

การที่ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นแจ้ ง ร้ อ งเรี ย น
เกี่ยวกับการให้บริการงานต่างๆ
ที่อยู่ในภารกิจความรับผิดชอบ
ของกรมควบคุมโรค

3. ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น
และค�ำชมเชย

การที่ผู้ร้องเรียนแสดงออกทาง
ความคิดเห็นหรือการเสนอแนะ
ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
โรคภัย สุขภาพ และการยกย่อง
ชมเชยในการปฏิบัติงานหรือการ
ด� ำ เนิ น การในด้ า นสาธารณสุ ข
ต่างๆ ของกรมควบคุมโรค

4. อื่นๆ

การที่ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนเรื่อง
ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่
ภารกิจ และความรับผิดชอบของ
กรมควบคุมโรค นอกเหนือจากทัง้
3 ข้อที่ได้กล่าวมา

เช่น ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในด้าน
งานบริ ก ารต่ า งๆ, การให้ บ ริ ก าร         
ในด้ า นการขอรั บ การฉี ด วั ค ซี น                    
ไข้หวัดใหญ่, การติดต่อขอรับบริการ
ด้านสื่อ วิชาการและความรู้ต่างๆ,
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ Call
center เป็นต้น
เช่น การเสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็นในด้านการให้บริการเกีย่ วกับ
การขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่,
การเสนอแนะหรือแสดงความคิด
เห็นเกีย่ วกับพระราชบัญญัตคิ วบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ  
พระราชบั ญญั ติ ค วบคุ มเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นต้น
การแจ้งการระบาดของโรคต่างๆ,
การขอให้ ไ ปตรวจสอบในเรื่ อ ง             
การสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2535 และการจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามจ�ำหน่าย
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์, การขอให้หน่วยงาน
หรื อเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐเข้ า ไปก� ำ จั ด             
ยุงลาย เป็นต้น

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

1.5 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน
1. ใช้ถ้อยค�ำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี
- วัน เดือน ปี
- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนหรือ              
ร้องทุกข์ได้
- ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ด�ำเนินการอย่างไร
หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน           
ของกรมได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด�ำเนินการ สืบสวน สอบสวนได้
- ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรือ่ งจริงทีม่ มี ลู เหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การใช้บริการร้องเรียนของกรมฯ นั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้
บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่น
หรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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4. เป็นเรือ่ งทีผ่ รู้ อ้ งได้รบั ความเดือนร้อนหรือเสียหาย อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ า่ งๆ ของเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรค
5. เป็นเรือ่ งทีป่ ระสงค์ขอให้กรมควบคุมโรคช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของกรมฯ โดยตรง
6. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล              
เพิ่มเติมได้ในการด�ำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง               
ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ 1 นั้น ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูล
7. ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
- ข้อร้องเรียนทีเ่ ป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บตั รสนเท่หน์ นั้ จะระบุรายละเอียด
ตามข้อที่ 1 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
- ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี          
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งถึงที่สุดแล้ว
- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
- ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ด�ำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย
และได้มขี อ้ สรุปผลการพิจารณาเป็นทีเ่ รียบร้อยไปแล้ว อย่างเช่น ส�ำนักงาน           
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.),
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.),
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับ
บัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
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1.6 การพิจารณาในการก�ำหนดชั้น

ความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

การพิจารณาข้อร้องเรียนในการกำ�หนดชัน้ ความลับและคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนนัน้ จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรือ่ ง
ให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือนร้อน เช่น ข้อร้อง
เรียนกล่าวโทษข้าราชการ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทางราชการ (หากเป็นบัตร
สนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้
พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น) การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง           
หากไม่ปกปิดชือ่ ทีอ่ ยู่ ผูร้ อ้ งจะต้องแจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบและให้ความคุม้ ครอง
แก่ผู้ร้องด้วย
- กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูก                
กล่าวหา เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ                       
อาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้
- เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
- กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำ�ร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้
ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ
เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือนร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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1.7 กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินการจัดการข้อร้องเรียน

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 56,57 และ 59
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 14, 15                
และ 25
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  หมวด 10 การ
ร้องทุกข์ มาตรา 122, 123, 124 และ 125
4. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ. 2546 หมวด 7 การอำ�นวยความสะดวกและการตอบสนอง                      
ความต้องการของประชาชน มาตรา 37, 38, 39, 41 และ 42
5. ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
6. ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน                  
พ.ศ. 2548 ข้อ 8, 9, และ 12
7. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
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1.8 ค�ำจ�ำกัดความ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น หมายความว่ า เรื่ อ งที่ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย                     

ร้องเรียนต่อกรมควบคุมโรค จากการให้บริการของกรมควบคุมโรค ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- ข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับหน่วยงานทัง้ ทีเ่ ป็นโครงสร้างทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็น
ทางการอยู่ในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เนื่องจาก
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เงื่อนไขการอนุญาต หรือมีการด�ำเนินการ
ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่
- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามภารกิจของกรมควบคุมโรค
เนื่ อ งจากไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ บกพร่ อ ง หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ                 
ความเป็นธรรม
- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค ปฏิบัติหน้าที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ผิดวินัย ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งมีความประพฤติทั้งส่วนตัวและหรือ
การงานที่เสื่อมเสียต่อหน้าที่ราชการ
- ข้อร้องเรียนที่มีความร้ายแรงเป็นกรณีพิเศษ หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่ม              ี
การเสนอข่าวทางสื่อมวลชน หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่สร้างความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อภาพลักษณ์กรมควบคุมโรค
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การดำ�เนินการจนได้ข้อยุติ ได้แก่

- เรื่องที่ด�ำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และได้แจ้ง
ให้ผู้ร้องได้ทราบ
- เรื่องที่ด�ำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน (หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องได้ด�ำเนินการตามขอบเขตเต็มที่แล้ว) หรือได้บรรเทา เยียวยา
ปัญหาความเดือดร้อนของผูร้ อ้ งตามความเหมาะสมและได้แจ้งให้ผรู้ อ้ งทราบ
- เรื่องด�ำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง เช่น พ้นวิสัยการ
ด�ำเนินการ และขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ล้ว และได้แจ้งท�ำความเข้าใจกับผูร้ อ้ ง
- เรือ่ งทีส่ ง่ ต่อให้หน่วยงานอืน่ เพือ่ ทราบ หรือด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีแ่ ล้ว
และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงหน่วยงานที่รับเรื่องต่อ
- เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่อง               
ทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการทางศาล ข้อร้องเรียนกล่าวโทษแต่ไม่มพี ยาน หลักฐาน
ที่ชัดเจน พร้อมได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี
- เรือ่ งเสนอข้อคิดเห็นทีพ่ น้ วิสยั ด�ำเนินการหรือเป็นกรณีทหี่ น่วยงานได้ด�ำเนิน
การอยู่แล้ว

ผู้ร้องเรียน หมายความว่า ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบ

ฉันทะให้ร้องเรียนแทนองค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค ที่ติดต่อมายังกรมควบคุมโรค ผ่านช่องทางต่างๆ

การตอบสนอง หมายความว่า การที่ส่วนราชการได้ให้ข้อมูลการดำ�เนินการ                

เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนให้กับผู้รับบริการภายใน 15 วัน

การดำ�เนินการ หมายความว่า การที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่               

รับผิดชอบ ได้มีกระบวนการตรวจสอบและมีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน อย่างเช่น                  
การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา การประชุม
เพือ่ ปรึกษาหารือหรือหาทางออกของการแก้ไขปัญหาร่วมกันของผูร้ อ้ งหรือผูถ้ กู ร้องเรียนหรือ
12

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

กรณีการกระทำ�ผิดของเจ้าหน้าที่ ได้มีการว่ากล่าวตักเตือน หรือลงโทษตามกฎระเบียบ          
ที่กำ�หนดไว้ เป็นต้น

เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ/เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่

ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้รบั ผิดชอบการดำ�เนินการจัดการและประสานงานเกีย่ วกับ
การร้องเรียน

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ/หน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง หมายความว่า หน่วยงาน

ที่ มี อำ�นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการดำ�เนิ น การจั ด การต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ                                      
ข้อร้องเรียนนั้น

ผู้บังคับบัญชา หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อำ�นวยการสำ�นัก/                

สถาบัน/กอง/หรือหัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับอำ�นาจมอบหมายให้พิจารณา วิเคราะห์                     
และจัดการเรื่องร้องเรียน
			
ผู้บริหาร หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ อธิบดีและรองอธิบดีกรมควบคุมโรค

1.9 หน้าที่ความรับผิดชอบ
อธิบดีหรือรองอธิบดี : สั่งการ มอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบ               
เกี่ยวกับการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
 ผูอ
้ ำ�นวยการสำ�นัก สถาบัน กอง : พิจารณาและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ ติดตาม
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และพิจารณาผลการตรวจสอบ
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : ประสานงาน ดำ�เนินการตรวจสอบ สรุปรายงานผล            
การตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไขปัญหา
 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง : ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา


คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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1.10 ตัวชี้วัดระดับความส�ำเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
(การตอบสนองต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ส ะดวก รวดเร็ ว
ภายในระยะเวลา 15 วันตั้งแต่วันที่รับเรื่อง)
น�้ำหนัก     : ร้อยละ 5
ค�ำอธิบาย :
การรักษามาตรฐาน หมายความว่า การรักษาและป้องกันสิ่งที                ่
ถือเป็นเกณฑ์ที่รับรองเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หมายความว่า การอ�ำนวยความสะดวกในการให้
บริการรับเรื่องร้องเรียน
การตอบสนอง หมายความว่ า การที่ ส ่ ว นราชการได้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล               
การด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขข้อร้องเรียนให้กบั ผูร้ บั บริการภายใน 15 วัน
สูตรการค�ำนวณ : ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
ร้อยละของการรักษา
มาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ
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จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่แจ้งว่ามีการด�ำเนินการแก้ไข                    
ภายในระยะเวลาการให้บริการที่ก�ำหนด
=
X 100
จ�ำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด
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หมายเหตุ : ระยะเวลาให้บริการที่ก�ำหนด = 15 วันท�ำการ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่                    
ศูนย์ได้รบั เรือ่ ง จนถึงการแจ้งผลการด�ำเนินการให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบว่ามีการด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหา ยกเว้นกรณีเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ ป็นบัตรสนเท่หห์ รือการร้องเรียนทีไ่ ม่ระบุชอื่ ผูร้ อ้ งเรียน
ค่าเป้าหมาย
100 %

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบค่าเป้าหมายกับร้อยละของผลสำ�เร็จ
1
2
3
4
5
80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละของจ�ำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และมีการสั่งการ

น�้ำหนัก : ร้อยละ 5
ค�ำอธิบาย :
ข้อร้องเรียน หมายความว่า เรือ่ งทีผ่ รู้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ร้องเรียนต่อกรมควบคุมโรค จากการให้บริการของกรมฯ ในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับหน่วยงานทั้งที่เป็นโครงสร้างที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการอยู่ในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งใน
ส่วนกลางและภูมภิ าค เนือ่ งจากไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
เงือ่ นไขการอนุญาต หรือมีการด�ำเนินการทีส่ ร้างความเดือดร้อน
แก่ประชาชนในพื้นที่
- ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานตามภารกิ จ ของ                     
กรมควบคุมโรค เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ครบถ้วนหรือ
บกพร่อง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่
ผิดวินัย ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ก�ำหนดไว้                     
รวมทั้งมีความประพฤติทั้งส่วนตัวและหรือการงานที่เสื่อมเสีย
ต่อหน้าที่ราชการ

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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การด�ำเนินการจนได้ขอ้ ยุติ ได้แก่
- เรื่องที่ด�ำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด
และได้แจ้งให้ผู้ร้องได้ทราบ
- เรื่องที่ดำ�เนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน
(หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้ดำ�เนินการตามขอบเขตเต็มที่แล้ว)
หรื อ ได้ บ รรเทา เยี ย วยาปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของผู้ ร้ อ ง             
ตามความเหมาะสมและได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ
- เรื่องด�ำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง เช่น
พ้นวิสัยการด�ำเนินการ และขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่แล้ว และได้
แจ้งท�ำความเข้าใจกับผู้ร้อง
- เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบ หรือด�ำเนินการตาม
อ�ำนาจหน้าที่แล้วและได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงหน่วยงานที่                
รับเรื่องต่อ
- เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตร
สนเท่ห์ เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการทางศาล ข้อร้องเรียนกล่าวโทษ
แต่ไม่มีพยาน หลักฐานที่ชัดเจน พร้อมได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ              
ตามควรแก่กรณี
- เรื่ อ งเสนอข้ อ คิ ด เห็ น ที่ พ ้ น วิ สั ย ด� ำ เนิ น การหรื อ เป็ น กรณี ที่              
หน่วยงานได้ด�ำเนินการอยู่แล้ว
สูตรการค�ำนวณ : ร้อยละของจ�ำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการด�ำเนินการจนได้ข้อยุติ
ร้อยละของจ�ำนวนข้อร้องเรียนที่
ได้รับการด�ำเนินการจนได้ข้อยุติ
ค่าเป้าหมาย
80 %
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=

จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการ
ด�ำเนินการจนได้ข้อยุติ
X 100
จ�ำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบค่าเป้าหมายกับร้อยละของผลสำ�เร็จ
1
2
3
4
5
60 %

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

70 %

80 %

90 %

100 %

บทที่ 2 กระบวนการท�ำงาน
ปัจจุบนั กรมควบคุมโรค ดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียนโดยเป็นไปตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กำ�หนดไว้ตามมาตรา 59 “บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสนอเรือ่ ง
ราวร้องทุกข์และได้รบั แจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว” ซึง่ กระบวนการดำ�เนิน
งานจัดการข้อร้องเรียนของกรมฯ นัน้ เมือ่ ได้รบั เรือ่ งร้องเรียน จากช่องทางต่างๆ ทีก่ ำ�หนด
ไว้ เรื่องจะถูกส่งมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อบันทึกเรื่องลงในระบบการจัดการข้อร้อง
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์ฉ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่อง เพื่อไปดำ�เนิน
การจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวตามกระบวนการต่อไป พร้อมทั้งตอบแจ้งผลการดำ�เนิน
การจัดการข้อร้องเรียนในเบือ้ งต้นภายในระยะเวลา 15 วัน ไปยังผูร้ อ้ งเรียนให้ได้ทราบผล
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ร้องเรียน หรือดำ�เนินการแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านช่องทางการติดตามเรือ่ งร้องเรียนของเว็บไซด์ศนู ย์รบั เรือ่ ง
ร้องเรียนและทางอีเมล์) และเมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำ�เนินการจัดการข้อร้อง       
เรียนจนได้ผลสรุปแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานจะต้องบันทึกผลการดำ�เนิน
การจัดการข้อร้องเรียนลงในระบบฯ เพื่อที่ศูนย์ฯ จะได้นำ�ผลการดำ�เนินการ แจ้งให้ผู้ร้อง
เรียนทราบ ผ่านทางช่องทางที่ผู้ร้องเรียนต้องการทราบผลการดำ�เนินการ

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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กระบวนการทีจ่ ะทำ�ให้ผรู้ อ้ งเรียนได้รบั ทราบผลการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียนได้
อย่างรวดเร็วและมีความพึงพอใจต่อผลการดำ�เนินการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น                
ทัง้ นีก้ รมฯ ได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อผลความพึงพอใจของผูร้ อ้ งเรียนทีม่ ตี อ่ ระบบ
การดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียนเป็นอย่างดี โดยกระบวนการทำ�งานด้านการจัดการ           
ข้อร้องเรียนของกรมฯ หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละเรือ่ ง จะมีแนวทางและกระบวนการ
ตรวจสอบหรือพิจารณาดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียนในแต่ละเรื่องนั้นไม่เหมือนกัน                    
ซึ่งขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนด้วย ว่ามีความซับซ้อนของเนื้อหาเพียงใด               
หรือต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พยาน ต่างๆ เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการ
พิสูจน์ให้ได้ข้อสรุปแห่งผลของการร้องเรียน โดยเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เป็นธรรมต่อ                
ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนั้นการร้องเรียนในบางเรื่องจึงต้องใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ อาจจะทำ�ให้ผรู้ อ้ งเรียนเกิดความไม่พงึ พอใจต่อระยะเวลาในการจัดการข้อร้อง
เรียน แต่ทั้งนี้กรมฯ ได้กำ�หนดให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการดำ�เนินงานทุกระยะ      
เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ โดยมีการรายงานผลในแต่ละรอบดังนี้ รายงานผลรอบ                      
15 วัน, รอบ 30 วัน, รอบ 60 วัน หรือจนกว่าเรื่องจะได้ข้อยุติ โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ติดตามผลการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียนกับ
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ เพือ่ นำ�ผลการจัดการข้อร้องเรียนบันทึกในระบบ  พร้อมทัง้ รายงาน
ชีแ้ จงให้ผรู้ อ้ งเรียนได้รบั ทราบและให้ผรู้ อ้ งเรียนได้เกิดความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานการ
จัดการข้อร้องเรียน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการดำ�เนินการผ่านทางระบบการจัดการข้อ         
ร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Petition) ของกรมควบคุมโรค และผู้ร้องเรียนสามารถเข้ามา
ตรวจสอบผลการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียนได้ทกุ เมือ่ โดยผ่านทางเว็บไซด์ศนู ย์รบั เรือ่ ง
ร้องเรียน ซึ่งจะมีช่องทางสำ�หรับผู้ร้องเรียนไว้ติดตามผลการร้องเรียน
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คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

งกระบวนการท�ำงานของ
2.1 แผนผั
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
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งแสดงรายละเอียด
2.2 แผนผั
กระบวนการท�ำงานของการจัดการข้อร้องเรียน
ลำ�ดับ ผังกระบวนการ
1

ผู้ร้องเรียน

2

ร้องเรียนผ่านศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน
หรือ ร้องเรียน
ผ่านหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โดยตรง

3

ฐานข้อมูลระบบ
การจัดการ               
ข้อร้องเรียน

4
เสนอเรือ่ งให้
เลขานุการกรม
พิจารณา
ไม่ใช่

20

ใช่

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

ผู้ร้องเรียน ติดต่อร้องเรียน
ผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
หรือร้องเรียนที่หน่วยงานผู้รับ
ผิดชอบโดยตรง

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
10 นาที
ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจัดการ
ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

1. เจ้าหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียน
บันทึกข้อมูลการร้องเรียน
ลงใน ระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้อง
เรียน Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อตรวจสอบรายละเอียด
เรื่องร้องเรียน

เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้อง
เรียน พิมพ์เรื่องส่งเสนอ
เลขานุการกรมพิจารณาสัง่ การ
- หากพิจารณาแล้วเป็นเรื่อง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมควบคุมโรค จะส่ง
เรื่องให้หน่วยงานที่                      
รับผิดชอบต่อไป

เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั เรือ่ งร้อง
เรียน

5 นาที

เลขานุการกรม
และเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั เรือ่ ง
ร้องเรียน

1-2 วัน

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

10 นาที

เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั เรือ่ ง                         10 นาที
ร้องเรียน

ลำ�ดับ ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

- หากพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่
ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรม จะต้องยุติเรื่อง
พร้อมทัง้ ชีแ้ จงให้ผรู้ อ้ งทราบ
ถึงเหตุผลในการยุติเรื่อง
และรายงานผลในระบบ
5

6

7

แจ้งหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
ดำ�เนินการ
พิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับ           
ผิดชอบการ
จัดการข้อร้อง
เรียนรับเรื่อง

ภายหลังจากเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
พิจารณาสัง่ การแล้ว เจ้าหน้าที          ่ ร้องเรียน
ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน ต้องส่ง
เรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบผ่านระบบ           
พร้อมทัง้ แจ้งผูร้ อ้ งเรียน ให้ได้
ทราบการดำ�เนินการในเบือ้ งต้น

1 วัน
(แต่ไม่เกิน
15 วัน)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การจัดการ ข้อร้องเรียนของ การจัดการข้อร้องเรียน
หน่วยงาน Login เข้าสูร่ ะบบฯ ของหน่วยงาน
เพือ่ ดำ�เนินการรับเรือ่ งร้องเรียน

10 นาที

เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการจัดการ
เสนอเรือ่ งให้               ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา
ศึกษารายละเอียดในเบื้องต้น
พิจารณา
จากนั้นพิมพ์เรื่องส่งเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
ไม่มมี ลู
มีมลู - หากผู้บังคับบัญชาพิจารณา
แล้วเป็นเรื่องที่มีมูลความ
จริง เห็นควรส่งเรื่องให้กลุ่ม
งานที่รับผิดชอบต่อไป

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การจัดการข้อร้องเรียน
ของหน่วยงาน

5 นาที

ผู้บังคับบัญชาของ             1-2 วัน
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจัดการ
ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

21

ลำ�ดับ ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

- หากผู้บังคับบัญชาพิจารณา
แล้วเป็นเรื่องที่ไม่มีมูล
ความจริง ให้ดำ�เนินการยุติ
เรื่องพร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ร้อง
ทราบถึงเหตุผลในการยุติ
เรือ่ ง และรายงานผลในระบบ
8
แจ้งหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
ดำ�เนินการ
พิจารณา
9

22

รายงานผลการ
ดำ�เนินการจัดการ
ข้อร้องเรียน             
ผ่านระบบฯ ตาม
ระยะเวลาที่
กำ�หนดไว้ รอบ
30 วัน, 60 วัน
และจนกว่าเรื่อง
จะได้ข้อยุติ

เมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา
สั่งการแล้ว เรื่องร้องเรียนที่มี
มูลความจริง เห็นควรตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริง ดำ�เนินการ
มอบกลุ่มงานที่มีอำ�นาจหน้าที่
ที่รับผิดชอบตรวจสอบหา           
ข้อเท็จจริง

ผู้บังคับบัญชาของ           10 นาที
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจัดการ
ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

เมื่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบใน
การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ดำ�เนินการตรวจสอบและได้
ผลสรุปจนแล้วเสร็จนั้น           
ให้รายงานผลการดำ�เนินการ
จัดการในระบบฯ โดยรายงาน
ผลตามระยะเวลาที่ได้กำ�หนด
ไว้ และดำ�เนินการแจ้งผลตอบ
กลับผู้ร้องให้ได้ทราบผลด้วย
**โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
เรื่องเรียน จะประสานงาน
ทางโทรศัพท์และทางระบบ
แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทราบว่า บัดนี้ถึงกำ�หนดระยะ
เวลาในการรายงานผลการ
ดำ�เนินการในแต่ละรอบแล้ว

ผู้รับผิดชอบการจัดการ ตามระยะ
ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน เวลาที่
กำ�หนดไว้
รอบ 30 วัน,
60 วัน และ
จนกว่าจะ
ได้ข้อยุติ

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน

ลำ�ดับ ผังกระบวนการ

10

11

รายละเอียดงาน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การจัดการข้อร้องเรียนได้
รายงานผลผ่านระบบ และ
แจ้งความคืบหน้าให้ทางผู้ร้อง
เรียนได้ทราบ
1. เมื่อข้อร้องเรียนได้รับผล
ฐานข้อมูลระบบ
สรุปการดำ�เนินการแล้ว
การจัดการ               
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
ข้อร้องเรียน
จัดการข้อร้องเรียนของ
หน่วยงาน บันทึกผลการ
ดำ�เนินการลงในฐานข้อมูล
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้อง
เรียนตรวจสอบรายละเอียด
ผลการดำ�เนินการ และแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบผลตาม
ช่องทางที่สะดวกในการ
ติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน
รายงานผลการ
จัดการข้อร้องเรียน
รอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน
แจ้งผู้บริหารและ
หน่วยงานต่างๆ
ทราบผลการ
จัดการข้อร้องเรียน
สรุปข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทำ�งาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

ผูร้ บั ผิดชอบการจัดการ           10 นาที
ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้อง
เรียนนำ�ข้อมูลการดำ�เนินการ ร้องเรียน
จัดการข้อร้องเรียนจัดทำ�สรุป
รายงานเสนอผู้บริหารและ
หน่วยงานทราบ พร้อมทั้งนำ�
ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ ในการทำ�งานมา
ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานต่อไป

30 นาที

รอบ 6
เดือน และ
รอบ 12
เดือน

จบ

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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2.3 รายละเอียดการปฏิบตั งิ านแต่ละขัน้ ตอน
จากแผนผังแสดงรายละเอียดกระบวนการทำ�งานของการจัดการข้อร้องเรียน 2.2   
นำ�มาแจกแจงรายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบตามลำ�ดับขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
1
2

3

4
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กระบวนการ

ขั้นตอนรายละเอียดงานการดำ�เนินงาน

ระยะ
เวลา

ผูร้ อ้ งเรียนติดต่อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน ร้องเรียน
1. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนให้บริการแก่ผู้ร้อง
10 นาที/
ผ่านทางช่องทางที่
เรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนที่กำ�หนดไว้
เรือ่ ง
ศูนย์ฯ กำ�หนดและ            2. ตรวจสอบเอกสารการร้องเรียน รายละเอียด           
ร้องเรียนที่หน่วยงาน
ตรงตามหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน ที่กรม
ผู้รับผิดชอบโดยตรง
กำ�หนดไว้หรือไม่ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนใน
เบื้องต้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหรือ
หน้าที่ของกรมฯ หรือไม่
บันทึกข้อมูลลงในฐาน 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการร้องเรียน
10 นาที
ข้อมูลระบบการจัดการ
เรียบร้อยแล้ว
ข้อร้องเรียน
2. เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดการร้องเรียนต่างๆ
ให้ครบถ้วนลงในระบบฯ การรับเรื่องร้องเรียน
โดยต้องเข้าสู่เว็บไซด์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน           
กรมควบคุมโรค เพื่อบันทึกข้อมูลลงในหน้า            
รับเรื่องร้องเรียน จากนั้นเรื่องจะถูกส่งไปยัง
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
นำ�เสนอเรื่องร้องเรียน 1. เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Login เข้าสู่
5 นาที
ให้เลขานุการกรม
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน และรับเรื่องร้อง
พิจารณาสั่งการ
เรียน พร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียด จากนั้น
พิมพ์เรื่องร้องเรียนจากระบบฯ ส่งเสนอให้
เลขานุการกรมพิจารณาสั่งการ
2. กรณีพิจารณาแล้วปรากฏว่าเรื่องร้องเรียนนั้น
1-2 วัน
อยู่ในความรับผิดชอบของกรม ให้ดำ�เนินการส่ง

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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แจ้งหน่วยงานเจ้าของ
เรื่องดำ�เนินการ
พิจารณา
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เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การจัดการข้อร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ระบบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การจัดการข้อร้องเรียน
เสนอเรื่องให้
ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา
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เรือ่ งให้หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โดยส่งผ่านระบบฯ
และโทรศัพท์ประสานงานให้ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานทราบและดำ�เนินการจัดการข้อร้อง
เรียนตามกระบวนการต่อไป
3. กรณีพิจารณาแล้วปรากฏว่าเรื่องร้องเรียนนั้น
ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรม ให้ยุติเรื่อง
และบันทึกลงในระบบ พร้อมแจ้งผลให้ผู้ร้อง
เรียนทราบ โดยแจ้งผลตามช่องทางที่ผู้ร้อง   
ร้องเรียนมาหรือตามช่องทางทีผ่ รู้ อ้ งเรียนสะดวก
หลังจากทีเ่ ลขานุการกรมพิจารณาสัง่ การดำ�เนินการ
1 วัน
ข้อร้องเรียนแล้ว เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียน
ต้องส่งเรือ่ งร้องเรียนให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบผ่าน
ระบบ พร้อมทัง้ ทำ�หนังสือแจ้งหรือแจ้งผ่านทาง
ระบบให้ผรู้ อ้ งเรียนได้ทราบผลการดำ�เนินการ               
ในเบือ้ งต้น (ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน)
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน              10 นาที
ของหน่วยงาน Login เข้าสูร่ ะบบ เพือ่ ดำ�เนินการรับ
เรือ่ งร้องเรียน
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน
ศึกษารายละเอียด จากนั้นพิมพ์เอกสารเรื่อง
ร้องเรียนในระบบ เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา สั่งการต่อไป
2. หากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานพิจารณาแล้ว
ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่มีมูลความจริง ให้มอบ  
กลุ่มงาน ที่รับผิดชอบดำ�เนินการต่อไป
3. หากผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานพิจารณาแล้ว
ปรากฏว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มมี ลู ความจริง ให้ดำ�เนิน
การยุตเิ รือ่ ง พร้อมทัง้ ชีแ้ จงให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบถึง
เหตุผลในการยุตเิ รือ่ ง และรายงานผลในระบบ

1-2 วัน
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มอบกลุ่มงานที่รับผิด
ผู้บังคับบัญชาสั่งการมอบกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ชอบดำ�เนินการ             
ดำ�เนินการ ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง **โดยให้กลุ่มงานดำ�เนินการตรวจสอบตาม
กระบวนการของหน่วยงาน ซึ่งแต่ละเรื่อง              
ร้องเรียนอาจจะมีวธิ กี ารดำ�เนินการแตกต่างกันไป
ตามรายละเอียดการร้องเรียน โดยอาจจะ               
ตั้งคณะกรรมการ หรือลงพื้นที่ตรวจสอบ            
พยานหลักฐานต่างๆ เพื่อรวบรวมนำ�มา
ประกอบการพิจารณาผลการวินิจฉัยตัดสิน              
ข้อร้องเรียน
รายงานผลการดำ�เนิน
กลุ่มงานที่รับผิดชอบดำ�เนินการตรวจสอบ              
การจัดการข้อร้องเรียน
หาข้อเท็จจริงของการร้องเรียน เมื่อได้ผลสรุป          
การตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ให้รายงานผลการ
ดำ�เนินการในระบบฯ โดยบันทึกผลการดำ�เนิน
งานตามระยะเวลาที่ได้กำ�หนดไว้ และแจ้งผล
การดำ�เนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย               
ซึ่งจะทำ�เป็นหนังสือหรือรายงานผ่านช่องทางที่
ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียน
**ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน จะประสาน
งานทางโทรศัพท์และทางระบบฯ แจ้งให้หน่วย
งานที่รับผิดชอบทราบ ว่าถึงกำ�หนดระยะเวลา
ในการรายงานผลการดำ�เนินการแต่ละรอบแล้ว
เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผลการดำ�เนินการ
ในระบบและแจ้งผู้ร้องทราบถึงความคืบหน้าใน
การดำ�เนินการ
บันทึกผลการดำ�เนิน
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน
งานทั้งหมดลงในฐาน
Login เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มการปฏิบัติงานและ
ข้อมูลระบบการจัดการ
บันทึกผลการดำ�เนินงานทั้งหมดลงในฐานข้อมูล
ข้อร้องเรียน
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
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2. เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียน Login เข้าสูร่ ะบบ 30 นาที
เพือ่ ตรวจสอบการเพิม่ เติมการปฏิบตั งิ านผลการ
ดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานทีส่ ง่
เข้ามาในระบบ จากนัน้ ยืนยัน ยุตเิ รือ่ ง  พร้อมทัง้
แจ้งผลการดำ�เนินการให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบผ่านทาง
ช่องทางทีผ่ รู้ อ้ งเรียนได้แจ้งไว้หรือแจ้งผลผ่านทาง
ระบบฯ เพือ่ ความสะดวกในการรับทราบผลอย่าง
รวดเร็ว
รายงานผลการจัดการ เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียนนำ�ข้อมูลการดำ�เนิน
รอบ 6
ข้อร้องเรียนแจ้งให้              การจัดการข้อร้องเรียนมาจัดทำ�สรุปรายงานเสนอ         เดือน
ผู้บริหารและหน่วยงาน ผูบ้ ริหารและหน่วยงานต่างๆทราบ พร้อมทัง้                      และ 12
ต่างๆ ทราบ พร้อมทั้ง นำ�ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการ
เดือน
สรุปข้อเสนอแนะ
ทำ�งานมาปรับปรุง เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั งิ านต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทำ�งาน
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2.4 การตอบข้อร้องเรียน
กรณีที่ 1 การตอบข้อร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบผลการดำ�เนินการในเบื้องต้น

(ภายใน 15 วัน) ภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนมาในระบบ
- ตอบผูร้ อ้ งเรียนในเบือ้ งต้น ด้วยรูปแบบหนังสือประทับตรา (แสดงไว้ใน ภาคผนวก ก.)
มีเนื้อหาประกอบด้วย
1. เรียนถึง ชื่อผู้ร้องเรียน
2. รายละเอียดอ้างถึงข้อร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนมาโดยสรุป
3. บทส่งท้ายให้ระบุรายละเอียดว่า กรมควบคุมโรค ได้รบั เรือ่ งและมอบหมาย
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบหรือเกีย่ วข้องพิจารณาแล้ว หากทราบผลประการใด
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
4. ลงนามประทับตรากรมควบคุมโรค โดยเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค

กรณีที่ 2 การตอบข้อร้องเรียน ให้ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน

ของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ทราบผลการดำ�เนินการในเบื้องต้น (ภายใน 15 วัน)
ภายหลังจากได้รับหนังสือร้องเรียน
- ตอบศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวง
สาธารณสุข ในการดำ�เนินการเบื้องต้นของการจัดการข้อร้องเรียน ด้วยรูปแบบหนังสือ
ประทับตรา (แสดงไว้ใน ภาคผนวก ก.)
28

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

มีเนื้อหาประกอบด้วย
1. เรียนถึง ผู้อำ�นวยการศูนย์ฯ
2. รายละเอียดอ้างถึงหนังสือที่นำ�ส่งเรื่องร้องเรียนมาโดยสรุป
3. บทส่งท้ายให้ระบุรายละเอียดว่า กรมควบคุมโรคได้รับเรื่องและมอบหมาย
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบหรือเกีย่ วข้องพิจารณาแล้ว หากทราบผลประการใด
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
4. ลงนามประทับตรากรมควบคุมโรค โดยเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค

กรณีที่ 3 การตอบข้อร้องเรียนเมื่อทราบผลการดำ�เนินการพิจารณาหรือทราบผล

ความคืบหน้าการดำ�เนินการตามระยะเวลาที่กำ�หนดไว้
- บั น ทึ ก ข้ อ ความ เรี ย นอธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรคหรื อ รองอธิ บ ดี เจ้ า ของสายงาน                  
(แสดงไว้ใน ภาคผนวก ก.)
มีเนื้อหาประกอบด้วย
1. เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค ผ่านรองอธิบดีเจ้าของสายงาน
2. รายละเอียดกล่าวถึงหนังสือการร้องเรียนโดยสรุป
3. รายงานผลการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเท็จจริง
4. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ รายละเอียดได้ดำ�เนินการจัดการตามข้อร้องเรียน
เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรแจ้งผู้ร้องทราบ
5. บทส่งท้าย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามหนังสือตอบผู้ร้องเรียน              
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ  
6. ลงนามโดยอธิบดีกรมควบคุมโรค หรือรองอธิบดี ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดี
กรมควบคุมโรค
- ตอบผูร้ อ้ งเรียน ด้วยหนังสือราชการภายนอก (แสดงไว้ใน ภาคผนวก ก.)
มีเนื้อหาประกอบด้วย
1. เรียนถึง ผู้ร้องเรียน
2. รายละเอียดอ้างถึงข้อร้องเรียนโดยสรุป
3. ชี้แจงผลการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเท็จจริง ผลสรุป
4. ลงนามโดยอธิบดีหรือรองอธิบดีเจ้าของสายงาน
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5. หรือลงนามโดยเลขานุการกรม กรณีมอบอำ�นาจให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เป็นผู้ดำ�เนินการจัดการตอบหนังสือถึงผู้ร้องเรียน
- ตอบศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวง
สาธารณสุขด้วยหนังสือประทับตรา (แสดงไว้ใน ภาคผนวก ก.)
มีเนื้อหาประกอบด้วย
1. เรียน ผู้อำ�นวยการศูนย์ฯ
2. รายละเอียดอ้างถึงหนังสือที่นำ�ส่งเรื่องร้องเรียน
3. ชี้แจงผลการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเท็จจริง ผลสรุป
4. ลงนามประทับตรากรมควบคุมโรค โดยเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค

2.5 การรายงาน
การรายงานผลการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียน โดยผ่านระบบฯ
สามารถรายงานผลได้ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายงานสรุปจำ�นวนข้อร้องเรียนในแต่ละปีงบประมาณ
รายงานสรุปจำ�นวนข้อร้องเรียนแยกเป็นรายเดือน
รายงานสรุปจำ�นวนข้อร้องเรียน จำ�แนกตามช่องทางการร้องเรียน
รายงานสรุปจำ�นวนข้อร้องเรียน จำ�แนกตามประเภทข้อร้องเรียน
รายงานสรุปจำ�นวนข้อร้องเรียน จำ�แนกตามหน่วยงาน
รายงานสรุปจำ�นวนข้อร้องเรียน จำ�แนกตามสถานะเรื่อง
รายงานสรุปจำ�นวนข้อร้องเรียน ที่ดำ�เนินการจนได้ข้อยุติแล้ว

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

บทที
่
3
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันในยุคการปฎิรูประบบราชการ รัฐบาลพยายามผลักดัน เร่งรัด สนับสนุนให้

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพือ่ ลด
ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน และประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทีส่ ะดวก
รวดเร็ว พร้อมกันนี้ยังช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในด้านงานบริการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
การรับเรือ่ งร้องเรียนหรือบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียนของกรมควบคุมโรค ในปัจจุบนั
ได้นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้งาน คือการรับเรือ่ งร้องเรียนผ่านระบบ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ซึ่ ง ก็ คือการรับ เรื่องร้องเรียนโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ห รือระบบ
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน ประสานงานจัดส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงาน
และหน่วยงานดำ�เนินการตอบผลการจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบ ผู้ร้องเรียนสามารถ
ติดตามความคืบหน้าหรือผลการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียนได้ผา่ นทางระบบ พร้อมทัง้
เก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบซึ่งฐานข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ซึง่ ระบบการจัดการข้อร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์นน้ั จะสามารถลดขัน้ ตอนและระยะเวลา
ในการดำ�เนินงาน เพือ่ ให้การดำ�เนินงานนัน้ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นระบบยิง่ ขึน้
โดยมุง่ ทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านงานบริการ พร้อมตอบข้อสงสัยหรือ
แจ้งผลการดำ�เนินการอย่างรวดเร็วผ่านระบบ โดยรายละเอียดของระบบงานการจัดการข้อ
ร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ นั้นได้กำ�หนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใช้งานไว้ดังต่อไปนี้
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3.1 การเข้าสูเ่ ว็บไซด์ศนู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียน
สามารถเข้าสู่เว็บไซด์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
		 1. เข้าสู่ระบบผ่านทาง Website กรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th
โดยสามารถคลิ ก ได้ ที่ ก รอบด้ า นล่ า งซ้ า ยมื อ ที่ มี บ ล็ อ กของศู น ย์ รั บ เรื่ อ งรั บ เรื่ อ งเรี ย น                     
กรมควบคุมโรค Complaint Center

หน้า Website กรมควบคุมโรค
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2. เข้าสู่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางหน้า Web browser ซึ่งระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรคนั้น ถูกออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติงานได้กับ Browser
ต่างๆ ได้ดังนี้
- Internet Explorer
- Fire Fox
- Google Chrome
ซึ่งระบบการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรคนี้ จะสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผูใ้ ช้งานต้องเข้าสูร่ ะบบผ่านทาง Web browser ของ Google Chrome
ตาม Website นี้ www.ddc.moph.go.th/complaint

หน้า Website ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและระบบการจัดการข้อร้องเรียน

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้า Website ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน มีดังนี้
1. โลโก้ และ ข้อความแสดงชื่อ“ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค”
2. เมนู “ร้องเรียน – ร้องทุกข์”  ส�ำหรับกรอกแบบฟอร์ม ร้องเรียน ผ่านระบบ
มายัง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค
3. เมนู “ติดตามเรือ่ งร้องเรียน” ส�ำหรับ ผูท้ ไี่ ด้เคยร้องเรียนผ่านระบบไปแล้ว  
และต้องการเข้ามา เพื่อดูความคืบหน้าของเรื่องที่ได้ร้องเรียนไป (ต้อง
ทราบรหัสติดตามเรือ่ งร้องเรียน ซึง่ เมือ่ ผูร้ อ้ งเรียนได้ดำ� เนินการตามหน้าจอ         
ที่ 1 เสร็จแล้ว ระบบจะออกรหัสเพือ่ ใช้ในการติดตามเรือ่ งร้องเรียนให้ และ
สามารถเข้าดูผลการจัดการข้อร้องเรียนได้ที่ เมนู ติดตามเรื่องร้องเรียน)
4. เมนู “เข้าสู่ระบบ”   เมนูนี้ ผู้ที่จะสามารถเข้าระบบได้ ต้องมีรหัสเท่านั้น
หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้
- เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนของแต่ละ
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน                
ได้แต่งตั้งและมอบหมาย โดยสามารถเข้ามาด�ำเนินการจัดการข้อร้องเรียน
ผ่านระบบฯ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมา
5. ข้อความแสดงที่อยู่ของ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค”
6. เบอร์ Call Center เพื่อติดต่อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค

34

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

3.2 การเข้าสู่หน้าจอระบบ เมนู
ร้องเรียน – ร้องทุกข์

      ผูท้ ร่ี อ้ งเรียน – ร้องทุกข์ หลังจากทีเ่ ข้าสูห่ น้าหลักของศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนแล้ว จะต้อง
คลิกไปที่เมนู ร้องเรียน – ร้องทุกข์ จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่แสดงด้านล่างนี้

หน้าจอหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน
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1. ผู้ร้องเรียนต้องอ่านเงื่อนไข ข้อตกลง ในการร้องเรียน – ร้องทุกข์ และจะต้อง
ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อได้อ่านและทำ�ความเข้าใจในหลัก
เกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ผู้ร้องเรียนจะต้อง คลิ๊กกล่องข้อความ “ยอมรับ”
2. เมื่อผู้ร้องเรียน คลิ๊ก “ยอมรับ” จะปรากฏหน้าจอให้ผู้ร้องเรียนได้กรอกข้อมูล
รายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่ระบบ
ได้กำ�หนดไว้ หากระบบฯ ไม่ยอมให้คลิ๊ก “บันทึก” แสดงว่าผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียด
ยังไม่ครบถ้วน หากกรอกรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบบได้กำ�หนดไว้แล้ว จะต้องคลิ๊ก
เลือกที่กล่องข้อความ “บันทึก” อีกครั้ง

หน้าจอรายละเอียดการกรอกข้อมูลการร้องเรียน
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3. เมือ่ กรอกข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียนและคลิก๊ เลือก “บันทึก” เรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ ระบบจะเข้าสูห่ น้าจอตามรูปด้านล่างนี้ ซึง่ เป็นหน้าจอทีใ่ ห้ผรู้ อ้ งเรียนได้ตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน และข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน อีกครั้งหนึ่ง
3.1 หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลทีไ่ ด้บนั ทึกไปนัน้ ยังไม่สมบูรณ์หรือต้องการ
แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้ร้องเรียนคลิ๊กที่กล่องข้อความ “กลับไปแก้ไข”
3.2 เมือ่ ผูร้ อ้ งเรียนตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดไปแล้ว
ครบถ้วนให้คลิ๊กเลือกที่กล่องข้อความ “ยืนยันข้อมูลถูกต้อง”

หน้าตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

4. เมื่อคลิ๊กเลือก “ยืนยันข้อมูลถูกต้อง” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ               
การบันทึกข้อมูล ส่งเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวไปยังศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนและระบบจะดำ�เนินการ
ออกรหัสติดตามเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้ร้องเรียนต้องจดและจำ�
รหัสดังกล่าวไว้ เพือ่ ใช้ในการเข้ามาติดตามผลการดำ�เนินการจัดการเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้รอ้ ง
เรียนไว้ผา่ นทางระบบการจัดการข้อร้องเรียน ซึง่ สามารถเข้ามาติดตามได้ทหี่ น้า Website
ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน คลิ๊กเลือกที่หัวข้อ “ติดตามเรื่องร้องเรียน” จากนั้นใส่รหัสที่

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

37

ได้จดหรือบันทึกไว้ แล้วคลิ๊ก “ตกลง” หน้าจอจะแสดงผลการดำ�เนินงานให้ผู้ร้องเรียน              
ได้ทราบตามรายละเอียดขั้นตอนของการการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน

XXXXXX

หน้าจอแสดงการบันทึกรับเรื่องร้องเรียน และออกรหัสเพื่อใช้ในการติดตามเรื่องร้องเรียน

การเข้าสู่ระบบการจัดการข้อร้องเรียน

1. ระบบแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง คลิ๊กเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”

หน้าจอหลักศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
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2. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้ใส่ “Username และ password” (รหัสผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน) ดังภาพ

หน้าจอ “Login” เข้าสู่ระบบการจัดการข้อร้องเรียน

3. เมื่อใส่ “Username และ password” แล้ว จากนั้นกดปุ่ม “Login” จะเข้าสู             ่
หน้าจอระบบการจัดการข้อร้องเรียน ดังภาพ โดยแบ่งเป็นหน้าจอของเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั เรือ่ ง
ร้องเรียน กรมควบคุมโรคและหน้าจอของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน
ของแต่ละหน่วยงาน

หน้าจอสำ�หรับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค

โดยหน้าจอหลักของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะประกอบไปด้วย
1. รายละเอียดข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน และหน่วยงาน แสดงวันที่ เดือน ปี
และเวลาที่เข้าสู่ระบบ

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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2.  รายละเอียดช่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
2.1 หน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน
2.2 หน้าติดตามเรื่องร้องเรียนที่ส่งให้กับหน่วยงานแล้ว
2.3 หน้าประวัติการร้องเรียน
2.4 หน้าระบบรายงานการจัดการข้อร้องเรียนและแบบสอบถาม
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น มี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง                    
ข้อมูลต่างๆ ในระบบการจัดการข้อร้องเรียน และพิจาณาเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียน                    
ส่งเข้ามาในระบบการจัดการข้อร้องเรียน โดยพิจารณารายละเอียดในเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการ
ร้องเรียนต่างๆ จากนั้นนำ�เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติสั่งการ  
- หากเรือ่ งร้องเรียน มีมลู ความจริงในการร้องเรียน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ต่างๆ ของการรับเรื่องร้องเรียน ให้ดำ�เนินการส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงาน              
ที่รับผิดชอบ
- หากเรื่องร้องเรียน ไม่มีมูลความจริง หรือพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วน หรือผู้ร้องเรียนไม่ได้ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์
ในการร้องเรียน ให้ยุติเรื่องและเรื่องจะไม่ถูกนำ�เข้าสู่ระบบฯ พร้อมแจ้ง
เหตุผลให้กับผู้ร้องเรียนได้ทราบ(กรณีที่ติดต่อผู้ร้องเรียนได้) หากกรณีที่
ติดต่อผูร้ อ้ งเรียนไม่ได้ ให้สรุปสาเหตุในการยุตเิ รือ่ งหรือไม่รบั เรือ่ งร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการ แล้วเก็บเอกสารแยกไว้ หากผู้ร้องเรียนสอบถามมา                  
ในภายหลัง ให้นำ�เรือ่ งมาชีแ้ จงให้ผรู้ อ้ งได้ทราบตามเอกสารทีไ่ ด้บนั ทึกเรือ่ งไว้
เนื่องจากไม่สามารถติดต่อกลับผู้ร้องได้ในขณะนั้น
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หน้าจอสำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

โดยหน้าจอหลักของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
จะประกอบไปด้วย
1. รายละเอียดข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน และหน่วยงาน แสดงวันที่ เดือน
ปี และเวลาที่เข้าสู่ระบบ
2. รายละเอียดช่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
2.1 หน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน
2.2 หน้าประวัติการร้องเรียน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานเอง และ               
พิจาณารับเรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน(ส่วนกลาง) ส่งเข้ามาในระบบ
การจัดการข้อร้องเรียน โดยพิจารณารายละเอียดในเบื้องต้นเกี่ยวกับการร้องเรียนต่างๆ
จากนั้นนำ�เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติสั่งการ  
- หากเรือ่ งร้องเรียนมีมลู ความจริงในการร้องเรียน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ต่างๆ ของการรับเรื่องร้องเรียน ให้ดำ�เนินการส่งเรื่องถึงผู้บังคับบัญชา              
เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งการ มอบกลุ่มงานที่รับผิดชอบดำ�เนินการต่อไป
- หากเรื่องร้องเรียน ไม่มีมูลความจริง หรือพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วน หรือผู้ร้องเรียนไม่ได้ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์
ในการร้องเรียน ให้ยตุ เิ รือ่ งพร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลในการยุตเิ รือ่ ง แล้วรายงาน
ผลผ่านระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน           
(ส่วนกลาง) รับทราบ

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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3.3 ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน

สำ�หรับเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียน (ส่วนกลาง) Administrator
ขั้นตอนการทำ�งานในระดับที่ 1

		 เจ้าหน้าที่ศนู ย์รับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆ ของกรม และนำ�ข้อมูลที่ได้มาเข้ามาสู่ระบบ และประสานงานส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของแต่ละหน่วยงานดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไป
1. เริ่มตั้งแต่การพิมพ์ข้อมูลการร้องเรียนของผู้ร้องเรียนลงในระบบฯ หัวข้อ
“ร้องเรียน – ร้องทุกข์” ซึ่งอยู่ในหน้าแรกของ Website ศูนย์รับเรื่องร้อง
เรียน กรมควบคุมโรค และปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนในแต่ละหน้าของการร้องเรียน
2. เข้าสู่ระบบปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน ตามหัวข้อ “เข้าสู่ระบบ”
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หน้าเมนูปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

3. เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้ใส่ username และ password จากนั้นคลิ๊ก Login

หน้าจอ Login

4. หลังจากคลิ๊ก Login จะเข้าสู่หน้าระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน

หน้าจอระบบการจัดการข้อร้องเรียน

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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5. คลิ๊กเลือกเมนู “จัดการเรื่องร้องเรียน” ที่หน้าจอระบบการจัดการข้อร้อง
เรียน จะแสดงหน้ารายการที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ดังภาพ

หน้าจอแสดงเมนู “จัดการเรื่องร้องเรียน”

ดังต่อไปนี้
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หน้าจอแสดงเมนู “จัดการเรื่องร้องเรียน” จะประกอบไปด้วยรายละเอียด               
5.1 เมนูแสดงลำ�ดับเรื่องที่ถูกร้องเรียนเข้าสู่ระบบ เช่น ลำ�ดับ 1, ลำ�ดับ 2
และลำ�ดับ 3
5.2 เมนูแสดงรหัส จะแสดงรหัสเรือ่ งร้องเรียนเรียงตามลำ�ดับ และวัน เวลา
ที่ร้องเรียน เช่น คร1122, คร1121 และ คร1120 เป็นต้น
5.3 เมนูแสดงวันที่ส่งเรื่อง เรียงตามลำ�ดับ วันที่ เดือน ปีพ.ศ.
5.4 เมนูแสดงประเภทเรื่องร้องเรียน แบ่งตามประเภทการร้องเรียนตามที่
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรคได้กำ�หนดไว้ มีทั้งหมดจำ�นวน              
4 ประเภท
5.5 เมนูแสดง เรื่อง หรือ หัวข้อเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามาในระบบ
5.6 เมนูรายละเอียด/ตอบรับ จะแสดงเป็นสัญลักษณ์รูปแว่นขยาย
สามารถคลิ๊กเพื่อเข้าไปปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องได้

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

5.7 เมนูแสดงสถานะ/ดำ�เนินการแล้ว(วัน) จะมีสัญลักษณ์แสดงสถานะ              
ในแต่ละเรื่องตามสีที่ปรากฏ ดังนี้
		 สีส้ม หมายถึง สถานะเรื่องร้องเรียน ยังอยู่ที่ส่วนกลาง
สีเหลือง หมายถึง สถานะเรือ่ งร้องเรียน ทีอ่ ยูท่ ส่ี ว่ นกลางถูกส่ง           
ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว
สีเขียว หมายถึง สถานะเรื่องร้องเรียน ซึ่งหน่วยงานมีการตอบ
รั บ เรื่ อ งหรื อ มี ก ารบั น ทึ ก ผลการปฏิ บั ติ ง านจากหน่ ว ยงาน                
ตอบกลับมายังส่วนกลาง
สีฟา้ หมายถึง สถานะเรือ่ งร้องเรียนทีป่ ฏิบตั งิ านแล้ว พร้อมยืนยัน
ยุติเรื่อง เสร็จสิ้นกระบวนการ
5.8 เมนูแสดงจำ�นวนวันที่มีการดำ�เนินการล่าสุดผ่านมาแล้วกี่วัน
5.9 เมนูแสดง ลบเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีมูล ไม่สมควรนำ�เข้า
สู่ระบบ
6. การปฏิบัติงาน เมื่อมีกรณีเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบการจัดการร้องเรียน             
เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
6.1 ดูจากหน้าจอระบบการจัดการร้องเรียน โดยดูเรื่องจาก “รหัส” รหัสที่
มีลำ�ดับเลขก่อน เช่น คร1120 คลิ๊กเลือกจัดการเรื่องร้องเรียนก่อน                 
ไปที่เมนู “รายละเอียด/ตอบรับ”            จากนั้นจะปรากฏหน้า
จอภาพด้านล่างนี้

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
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หน้าจอบันทึก/เพิ่มเติมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

6.2 จากหน้าจอบันทึก/เพิ่มเติมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้น จะแสดง
รายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน จะแสดงรายการตามหัวข้อดังนี้
- รหัสติดตามเรื่อง
- ชั้นความลับ ปกปิด
- ชื่อ นามสกุล
- เพศ
46
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- อาชีพ
- ที่อยู่
- โทรศัพท์ และ โทรสาร
- อีเมล์
2. ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จะแสดงรายการตามหัวข้อดังนี้
- ผูร้ อ้ งเรียน ร้องเรียนผ่านทางช่องทางใด (เจ้าหน้าทีส่ ามารถแก้ไขได้)
- เรื่องร้องเรียนถึงหน่วยงานใด (เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้)
- ประเภทเรื่องที่ร้องเรียน (เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้)
- วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่ร้องเรียน
- หัวข้อเรื่องที่ร้องเรียน
- รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
- สิ่งที่ต้องการให้แก้ไข/วัตถุประสงค์ในการร้องเรียน
- เอกสารประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี)
- การดำ�เนิ น การตอบกลั บ ชี้ แ จงผลการดำ�เนิ น การจั ด การ                             
ข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบผลภายในระยะเวลา 15 วัน
(เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะต้องติ๊กในช่องนี้ ภายหลังนำ�เรื่องเสนอผู้บังคับ
บัญชาพิจารณาสั่งการแล้ว เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นควรนำ�ส่งเรื่อง             
ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดำ�เนินการพิจารณา)
- แจ้งเพิ่มเติมการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
(ส่วนกลาง)
- เมื่อดำ�เนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                  
ดูรายละเอียดความถูกต้อง และดำ�เนินการเพิ่มเติมการปฏิบัติงาน
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กเลือกช่อง “Update” จากนั้นเรื่องร้องเรียน
จะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
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7. ภายหลังจากทีไ่ ด้สง่ เรือ่ งไปยังหน่วยงานแล้ว หน้าจอหลักของเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์
รับเรือ่ งร้องเรียนจะปรากฏสถานะของเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้สง่ ไปแล้ว และเรือ่ ง
ร้องเรียนจะถูกย้ายอัตโนมัติจากหน้า “จัดการเรื่องร้องเรียน” ไปอยู่ที่หน้า
“ติดตามเรื่องที่ส่ง” ดังภาพด้านล่างนี้

หน้าจอ “เมนู จัดการเรื่องร้องเรียน”

หน้าจอ “เมนู ติดตามเรื่องที่ส่ง”
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ขั้นตอนการดำ�เนินงานในระดับที่ 2

เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ดำ�เนินการส่งเรือ่ งให้หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบแล้ว เพือ่ ป้องกันไม่ให้
เรือ่ งทีส่ ง่ ถึงหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบค้างในระบบ เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ จะประสานงานผ่านทาง
โทรศัพท์ เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียนของแต่ละหน่วยงานได้ทราบ
และ Login ผ่านระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานเพื่อดำ�เนินการรับเรื่องและ
จัดการข้อร้องเรียนตามกระบวนการต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการรายงานผลการดำ�เนิน
การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานส่งถึงศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนโดยผ่านระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และจะเป็นการรายงานผลผ่านทางหน้าจอระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของแต่ละหน่วยงาน     
กับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่ายต้องเข้าสู่ระบบฯ ผ่านทาง
หน้าเว็บไซด์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของกรมควบคุมโรค และ Login โดยใช้ Username
และ password โดยดำ�เนินการดังต่อไปนี้
1. เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งเรี ย น Log in เข้ า สู่ ห น้ า จอระบบแล้ ว คลิ๊ ก ที่       
“ติดตามเรื่องที่ส่ง”เพื่อดูรายงานความคืบหน้าและการเพิ่มเติมการปฏิบัติ
งานหรือรายงานผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานและคลิ๊กเลือกที่เมนู               
“รายละเอียด/ตอบรับ” หน้าจอจะปรากฏ            ดังภาพด้านล่าง

หน้าจอ “เมนู ติดตามเรื่องที่ส่ง” ที่หน่วยงานตอบกลับเรื่องมาที่ศูนย์ฯ
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2. เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน จะเข้าสูห่ น้าจอ
“จัดการเรื่องร้องเรียน” เพื่อดำ�เนินการรายงานความคืบหน้าหรือรายงาน
ผลการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียนของแต่ละเรื่อง โดยคลิ๊กเลือกเมนู
“รายละเอียด/ตอบรับ”           หน้าจอจะปรากฏดังภาพด้านล่าง

หน้าจอ “เมนู จัดการเรื่องร้องเรียน” ที่หน่วยงานจะต้องเข้ามาเพิ่มเติมการปฏิบัติงาน

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่                
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของหน่ ว ยงาน คลิ๊ ก เลื อ กที่ เ มนู                                    
“รายละเอียด/ตอบรับ”             แล้วจะปรากฎหน้าจอให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้
เพิ่มเติมการปฏิบัติงาน ดังภาพ
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หน้าจอปฏิบัติงาน เมื่อคลิ๊กที่เมนู “รายละเอียด/ตอบรับ”           เพื่อเพิ่มเติมการปฏิบัติงาน

4. จากนัน้ ทัง้ เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ และผูร้ บั ผิดชอบของหน่วยงาน ดำ�เนินการรายงาน
ผลตามขั้นตอน และติดตามผลการรายงานได้จากการเพิ่มเติมข้อมูลจาก               
หน้าจอการปฏิบตั งิ าน ดังภาพ
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ขั้นตอนที่ 1 การเพิ่มเติมการปฏิบัติงานในรอบ 15 วัน จากหน้าจอแสดง                 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน ตามภาพข้อที่ 1 เมื่อ               
เจ้าหน้าที่ศูนย์ รับเรื่องร้องเรียนส่งเรื่องผ่านระบบฯ มายังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้ว
52
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เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง Login เข้าระบบเพื่อตรวจสอบเรื่องที่ถูกส่งมาจากศูนย์ฯ ตาม
ลำ�ดับเรื่อง จากนั้นคลิ๊ก “เมนูรายละเอียด/ตอบรับ” เพื่อเพิ่มเติมการปฏิบัติงานในรอบ
15 วัน ในภาพแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานของหน่วยงานได้
เพิม่ เติมการปฏิบตั งิ านแล้ว หากเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ  มีไฟล์เอกสาร
ทีต่ อ้ งการแนบมา ให้แนบไฟล์เพิม่ เติมได้ในช่อง “แนบไฟล์ประกอบ(ถ้ามี)” โดยคลิก๊ ทีป่ มุ่
เลือกไฟล์ จากนั้นกดปุ่ม upload ไฟล์ที่แนบจะแสดงชื่อไฟล์ให้เราทราบ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ต้องคลิ๊กในส่วนของด้านท้ายสุดของหน้าจอ จะปรากฏช่อง
“เสร็จสิน้ กระบวนการ *ถ้างานเสร็จสิน้ จริงๆ แล้วจึงจะคลิก๊ เลือกทีช่ อ่ งนี”้ และปุม่ สำ�หรับ
“Update” โดยทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ได้ดำ�เนินการเพิ่มเติมการปฏิบัติงานแล้ว จะต้องคลิ๊ก
เลือกทีป่ มุ่ “Update” ทุกครัง้ เพือ่ ส่งเรือ่ งไปยังศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน หากแต่การปฏิบตั งิ าน
ในขัน้ ตอนดังกล่าวได้ผลสรุปการจัดการข้อร้องเรียนหรือเรือ่ งได้ขอ้ ยุตแิ ล้ว ให้คลิก๊ เลือกทีช่ อ่ ง
“เสร็จสิ้นกระบวนการ *ถ้างานเสร็จสิ้นจริงๆ แล้วจึงจะคลิ๊กเลือกที่ช่องนี้” และกดปุ่ม
“Update” หากต้องการคลิก๊ เลือกทีช่ อ่ งดังกล่าวนีแ้ ล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องแน่ใจแล้วว่าเรือ่ ง
ร้องเรียนดังกล่าวได้ผลสรุปและยุติเรื่องแล้ว จึงจะดำ�เนินการคลิ๊กเลือกที่ช่องดังกล่าวนี้
ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มเติมการปฏิบัติงานในรอบ 30 วัน จากภาพหน้าจอ                      
ข้อที่ 2 เป็นการเพิม่ เติมการปฏิบตั งิ านในรอบ 30 วัน ภายหลังจากทีห่ น่วยงานเจ้าของเรือ่ ง                  
ได้ตอบกลับเพิ่มเติมการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว หน้าจอนี้จะปรากฏช่องที่ให้                
เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ได้เพิ่มเติมการปฏิบัติงานด้วย และมีช่องสำ�หรับให้                    
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เพิ่มเติมการปฏิบัติงานเช่นกัน และมีช่องสำ�หรับ
“แนบไฟล์ประกอบถ้ามี” ด้วยเช่นกัน จากนั้นเพิ่มเติมการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับที่ได้
ดำ�เนินการตามขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 การเพิ่ ม เติ ม การปฏิ บั ติ ง านในรอบ 60 วั น การเพิ่ ม เติ ม                      
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 การเพิ่มเติมการปฏิบัติงานในรอบการดำ�เนินการที่มากกว่า
60 วัน หรือจนกว่าเรื่องจะได้ข้อยุติ   การเพิ่มเติมการปฏิบัติงาน ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้น
ตอนที่ 2
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เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านโดยเพิม่ เติมการปฏิบตั งิ านในแต่ละรอบการรายงาน
ผลการดำ�เนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กรณีที่เรื่องร้องเรียนได้ข้อยุติ และเจ้าหน้าที่                        
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานได้คลิ๊กในช่อง “เสร็จสิ้นกระบวนการ *ถ้างานเสร็จสิ้นจริงๆ
แล้วจึงจะคลิ๊กเลือกที่ช่องนี้” แล้ว เรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะยังไม่สิ้นสุดกระบวนการ                   
ทางหน่วยงานต้องรอเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียนตรวจสอบจากหน้าจอการปฏิบตั งิ านก่อน
แล้วเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯจะคลิก๊ เลือก “ส่วนกลางยืนยันเสร็จสิน้ กระบวนการแล้วจริงๆ” และ
กดปุ่ม “Update” แล้ว จึงจะถือว่าเรื่องดังกล่าวได้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว และเรื่อง
ร้องเรียนจะถูกส่งไปเก็บไว้ยังเมนูหน้า “ประวัติการร้องเรียน” ดังภาพที่แสดงด้านล่าง

ในหน้าเมนู “ประวัติการร้องเรียน” ในส่วนนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บเรื่อง
ร้องเรียนทีไ่ ด้ดำ�เนินการจนเสร็จสิน้ กระบวนการแล้วหรือเรือ่ งทีด่ ำ�เนินการจนได้ขอ้ ยุตแิ ล้ว
เท่านั้น หากเจ้าหน้าที่ต้องการดูรายละเอียดให้คลิ๊กเลือกที่ ช่องรายละเอียด/ตอบรับ           
เพือ่ ดูรายละเอียดการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียน และเจ้าหน้าทีย่ งั สามารถปริน้ ท์               
รายละเอียดการดำ�เนินงานเก็บไว้ได้ โดยคลิ๊กเลือกที่ช่อง
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สำ�หรับเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ/ผูป้ ระสานงานการจัดการข้อร้องเรียน
ของหน่วยงาน
ขั้นตอนการทำ�งานในระดับที่ 1

เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส่งเรื่องผ่านระบบการจัดการข้อร้องเรียนมาถึง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานจะต้องดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่ระบบปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน ตามหัวข้อ “เข้าสู่ระบบ”

2. เข้าสู่ระบบปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน ตามหัวข้อ “เข้าสู่ระบบ”

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

55

3. หลังจากคลิ๊ก Login จะเข้าสู่หน้าระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน

4. คลิ๊ ก เลื อ กเมนู “จั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น” ที่ ห น้ า จอระบบการจั ด การ                  
ข้อร้องเรียน จะแสดงหน้ารายการที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ดังภาพ

5. เลือก “รายละเอียด/ตอบรับ” แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม         เพื่อให้เรื่องร้องเรียน            
ในหัวข้อที่เลือกแสดงรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน   เมื่อคลิ๊กเลือกที่ปุ่ม
แล้วจะแสดงภาพดังนี้
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ภาพหน้าจอแสดงรายละเอียดเรื่องร้องเรียน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน ดังนี้
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน ถ้าผู้ร้องต้องการปกปิดชื่อและที่อยู่ ข้อมูล    
จะไม่แสดงรายละเอียดดังกล่าว แต่หากผูร้ อ้ งไม่ประสงค์ปกปิดชือ่ และทีอ่ ยู่
ข้อมูลในส่วนนี้จะปรากฏรายละเอียดดังกล่าวให้สามารถดูได้
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- ข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน ในส่วนนีเ้ มือ่ ผูร้ บั ผิดชอบหรือผูป้ ระสานงาน
ของหน่วยงานได้ตรวจสอบในรายละเอียดแล้ว จำ�ต้องเพิ่มเติมหรือบันทึก
การปฏิบตั งิ านในช่อง “ตอบกลับจากหน่วยรับผิดชอบ (รอบ 15 วัน)” และ
หากมีเอกสารประกอบการตอบกลับหรือเพิ่มเติมการปฏิบัติงาน ให้คลิ๊ก
เลือกช่อง “เลือกไฟล์” แล้วคลิ๊กเลือกไฟล์ที่ต้องการจะแนบมา จากนั้น             
กดทีช่ อ่ ง “upload” และจะปรากฏชือ่ ไฟล์ทแี่ นบในช่องเลือกไฟล์ แล้วกด
เลือกทีช่ อ่ ง “Update” ข้อมูลจะถูกส่งกลับไปยังศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน และ
หน้าจอ “จัดการเรือ่ งร้องเรียน” ของหน่วยงานจากภาพด้านบน ขัน้ ตอนที่ 4
จะเปลี่ยนเป็นภาพตามด้านล่างนี้

จะสังเกตได้ว่า เมนู “สถานะ/ดำ�เนินการแล้ว(วัน)” ไอคอนสีส้ม           
จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว         แสดงว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง
ได้ ดำ�เนิ นการตอบกลั บ ผลการดำ�เนิ นการให้ ศู น ย์ไ ด้ รั บ ทราบแล้ ว ตาม                 
ช่องทางการตอบกลับในแต่ละรอบการดำ�เนินการ  โดยจะมีตงั้ แต่ตอบกลับ
ผลการดำ�เนินการในรอบ 15 วัน, รอบ 30 วัน, รอบ 60 วัน และมากกว่า
60 วันหรือจนกว่าเรื่องจะได้ข้อยุติ
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ขั้นตอนการดำ�เนินงานในระดับที่ 2

การรายงานผลการดำ�เนิ น การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นผ่ า นระบบฯ โดยเจ้ า หน้ า ที่                       
ผูร้ บั ผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน จะต้อง Login เข้าสูร่ ะบบฯ เพือ่ เพิม่ เติม
การปฏิบตั งิ าน เช่นเดียวกับเจ้าหน้าทีข่ องศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน เพือ่ เพิม่ เติมผลการปฏิบตั ิ
งานหรือรายงานความคืบหน้าผลการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียน ตามลำ�ดับรอบของ
การรายงานผล ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทั้ง 2 ส่วนงานจะต้องติดตามผลและรายงานผลการดำ�เนิน
การผ่านระบบฯตามหน้าจอด้านล่างนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การเพิ่มเติมการปฏิบัติงานในรอบ 15 วัน จากหน้าจอแสดง            
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ตามภาพข้อที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส่งเรื่องผ่านระบบฯ มายังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้ว เจ้าหน้าที่               
ผูร้ บั ผิดชอบต้อง Login เข้าระบบเพือ่ ตรวจสอบเรือ่ งทีถ่ กู ส่งมาจากศูนย์ฯ ตามลำ�ดับเรือ่ ง
จากนั้นคลิ๊ก “เมนูรายละเอียด/ตอบรับ” เพื่อเพิ่มเติมการปฏิบัติงานในรอบ 15 วัน                  
ในภาพแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบหรือผูป้ ระสานงานของหน่วยงาน ได้เพิม่ เติม
การปฏิบัติงานแล้ว หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีไฟล์เอกสาร                       
ทีต่ อ้ งการแนบมา ให้แนบไฟล์เพิม่ เติมได้ในช่อง “แนบไฟล์ประกอบ(ถ้ามี)” โดยคลิก๊ ทีป่ มุ่
เลือกไฟล์ จากนั้นกดปุ่ม upload ไฟล์ที่แนบจะแสดงชื่อไฟล์ให้เราทราบ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ต้องคลิ๊กในส่วนของด้านท้ายสุดของหน้าจอ จะปรากฏช่อง
“เสร็จสิน้ กระบวนการ *ถ้างานเสร็จสิน้ จริงๆแล้วจึงจะคลิก๊ เลือกทีช่ อ่ งนี”้ และปุม่ สำ�หรับ
”Update”โดยทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ได้ดำ�เนินการเพิ่มเติมการปฏิบัติงานแล้ว จะต้องคลิ๊ก
เลือกทีป่ มุ่ “Update” ทุกครัง้ เพือ่ ส่งเรือ่ งไปยังศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน หากแต่การปฏิบตั งิ าน
ในขัน้ ตอนดังกล่าวได้ผลสรุปการจัดการข้อร้องเรียนหรือเรือ่ งได้ขอ้ ยุตแิ ล้ว ให้คลิก๊ เลือกที่
ช่อง “เสร็จสิ้นกระบวนการ *ถ้างานเสร็จสิ้นจริงๆแล้วจึงจะคลิ๊กเลือกที่ช่องนี้” และกด
ปุม่ “Update” หากต้องการคลิก๊ เลือกทีช่ อ่ งดังกล่าวนีแ้ ล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องแน่ใจแล้วว่า
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้ผลสรุปและยุติเรื่องแล้ว จึงจะดำ�เนินการคลิ๊กเลือกที่ช่อง                        
ดังกล่าวนี้
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ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มเติมการปฏิบัติงานในรอบ 30 วัน จากภาพหน้าจอ                      
ข้อที่ 2 เป็นการเพิม่ เติมการปฏิบตั งิ านในรอบ 30 วัน ภายหลังจากทีห่ น่วยงานเจ้าของเรือ่ ง                  
ได้ตอบกลับเพิ่มเติมการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว หน้าจอนี้จะปรากฏช่องที่ให้                
เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ได้เพิ่มเติมการปฏิบัติงานด้วย และมีช่องสำ�หรับให้                    
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เพิ่มเติมการปฏิบัติงานเช่นกัน และมีช่องสำ�หรับ
“แนบไฟล์ประกอบถ้ามี” ด้วยเช่นกัน จากนั้นเพิ่มเติมการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับที่ได้
ดำ�เนินการตามขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 การเพิ่มเติมการปฏิบัติงานในรอบ 60 วัน การเพิ่มเติมการ               
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 การเพิ่มเติมการปฏิบัติงานในรอบการดำ�เนินการที่มากกว่า
60 วันหรือจนกว่าเรื่องจะได้ข้อยุติ   การเพิ่มเติมการปฏิบัติงาน ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้น
ตอนที่ 2
		
เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านโดยเพิม่ เติมการปฏิบตั งิ านในแต่ละรอบการรายงาน
ผลการดำ�เนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กรณีที่เรื่องร้องเรียนได้ข้อยุติ และเจ้าหน้าที่               
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานได้คลิ๊กในช่อง “เสร็จสิ้นกระบวนการ *ถ้างานเสร็จสิ้นจริงๆ
แล้วจึงจะคลิ๊กเลือกที่ช่องนี้” แล้ว เรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะยังไม่สิ้นสุดกระบวนการ                  
ทางหน่วยงานต้องรอเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียนตรวจสอบจากหน้าจอการปฏิบตั งิ าน
ก่อน แล้วเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯจะคลิก๊ เลือก “ส่วนกลางยืนยันเสร็จสิน้ กระบวนการแล้วจริงๆ”
และกดปุ่ม “Update” แล้ว จึงจะถือว่าเรื่องดังกล่าวได้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว และ
เรือ่ งร้องเรียนจะถูกส่งไปเก็บไว้ยงั เมนูหน้า “ประวัตกิ ารร้องเรียน” ดังภาพทีแ่ สดงด้านล่าง
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ในหน้าเมนู “ประวัติการร้องเรียน” ในส่วนนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บเรื่องร้อง
เรียนที่ได้ดำ�เนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วหรือเรื่องที่ดำ�เนินการจนได้ข้อยุติแล้ว
เท่านั้น หากเจ้าหน้าที่ต้องการดูรายละเอียดให้คลิ๊กเลือกที่ ช่องรายละเอียด/ตอบรับ       
เพือ่ ดูรายละเอียดการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียน และเจ้าหน้าทีย่ งั สามารถปริน้ ท์
รายละเอียดการดำ�เนินงานเก็บไว้ได้ โดยคลิ๊กเลือกที่ช่อง
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กรณีที่ 1 การตอบข้อร้องเรียนเบื้องต้นถึงผู้ร้องเรียน (ภายใน 15 วัน)
ด้วยหนังสือประทับตรา
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กรณีที่ 2 การตอบข้อร้องเรียน ให้ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตาม
ข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข (ภายใน 15 วัน)
ด้วยหนังสือประทับตรา
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กรณีที่ 3 การตอบข้อร้องเรียนเมือ่ ทราบผลการด�ำเนินการพิจารณาหรือ
ทราบผลความคืบหน้าการด�ำเนินการตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
- บันทึกข้อความ เรียนอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือรองอธิบดีเจ้าของสายงาน
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- ตอบผู้ร้องเรียน ด้วยหนังสือราชการภายนอก
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- ตอบศู น ย์ ป ระสานการแก้ ไขปั ญ หาตามข้ อ ร้ อ งเรี ย นของประชาชน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยหนังสือประทับตรา
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แบบฟอร์ม กจร.๐๑

บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน

ศูยน์รับเรื่องร้องเรียน ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค โทร. ๐๒ ๕๙๐๓๐๐๐ และ ๐๒ ๕๙๐๓๒๖๙

วันที่รับ................................................................  เลขรับที่ .......................................
ชั้นความลับ   ลับ   ไม่ลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ........................................................................................................................
ผู้ร้องเรียน  แจ้งชื่อ ........................................................ หมายเลขโทรศัพท์ ............................
 ที่อยู่ ...................................................................................................................
...................................................................................................................
หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน ................................................................................
 มีความประสงค์ขอให้ปกปิดชื่อ
ช่องทางร้องเรียน  ด้วยตนเอง  ไปรษณีย์/จดหมาย  โทรศัพท์
 โทรสาร
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการร้องเรียน  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
 ร้องเรียนการให้บริการ
		
 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค�ำชมเชย  อื่นๆ
เรื่อง : ....................................................................................................................................................
รายละเอียด :
สิ่งที่ต้องการแก้ไข :
เอกสารแนบ : (ถ้ามี)
  โปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองและผู้เกี่ยวข้อง อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม         
อันเนื่องจากการร้องเรียนนี้
  จึงเรียนมาพิจารณา แล้วกรุณาแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบในเบื้องต้น ตามความเหมาะสมอย่าง
น้อย ๑๕ วัน หรือส�ำเนาแจ้งเรื่องส่งกรม ควบคุมโรค (ผ่านศูนย์บริการร่วมและศูยน์รับเรื่องร้อง
เรียน ส�ำนักงานเลขานุการกรม) ทราบด้วย
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่  แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
 แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องทราบ
 แจ้งยุติเรื่อง เนื่องจาก ..............................................................................
..................................................................................................................
ลงชื่อ ............................... ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ ............................... ผู้รับเรื่อง
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แบบฟอร์ม กจร.๐๒

บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน ......................................................... (หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค)
วันที่รับ................................................................  เลขรับที่ .......................................
ชั้นความลับ   ลับ   ไม่ลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ...................................................................................(กลุ่มงานหรือฝ่ายที่รับผิดชอบ)
ผู้ร้องเรียน  แจ้งชื่อ ........................................................ หมายเลขโทรศัพท์ ............................
 ที่อยู่ ...................................................................................................................
...................................................................................................................
หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน ................................................................................
 มีความประสงค์ขอให้ปกปิดชื่อ
ช่องทางร้องเรียน  ด้วยตนเอง  ไปรษณีย์/จดหมาย  โทรศัพท์
 โทรสาร
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการร้องเรียน  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
 ร้องเรียนการให้บริการ
		
 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค�ำชมเชย  อื่นๆ
เรื่อง : ....................................................................................................................................................
รายละเอียด :
สิ่งที่ต้องการแก้ไข :
เอกสารแนบ : (ถ้ามี)
  โปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองและผู้เกี่ยวข้อง อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม         
อันเนื่องจากการร้องเรียนนี้
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

 แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
 แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องทราบ
 แจ้งยุติเรื่อง เนื่องจาก ..............................................................................
..................................................................................................................

ลงชื่อ ............................... ผู้ร้องเรียน
(................................)
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คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค

ลงชื่อ ............................... ผู้รับเรื่อง
(................................)

