คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานจัดการข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย
ของกรมอนามัย
(Complaint and Complement Management
Standard Operation Procedure)

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดการข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชยของกรมอนามัย
(Complaint and Complement Management Standard Operation Procedure)
*******************************************************************************
1.วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยของทุกหน่วยงานในกรมอนามัย มีการปฏิบตั ิงานไป
ในแนวทางเดี ย วกันอย่างเป็ นเอกภาพ สอดคล้องกับ เกณฑ์ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจัดการภาครั ฐ
(PMQA) หมวด 3 เรื่ อง การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มีการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดระเบี ยบ หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อ
ชมเชยที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัย

2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิ บตั ิ งานนี้ ครอบคลุ ม ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยของกรมอนามัย ตั้งแต่
ขั้น ตอนการแต่ ง ตั้ง ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบจัดการข้อ ร้ องเรี ย นและข้อ ชมเชยของหน่ ว ยงาน การรั บ และตรวจสอบข้อ
ร้องเรี ยนและข้อชมเชยจากช่ องทางต่างๆ การบันทึกข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย การวิเคราะห์ระดับ ข้อร้องเรี ยน
และข้อ ชมเชย การแจ้ง กลับ ผูร้ ้ อ งเรี ย น การประสานงานกับ หน่ วยงานที่ รับ ผิด ชอบเพื่ อ ด าเนิ น การแก้ไ ข /
ปรับปรุ ง การประสานศูนย์รับ ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย การประสานหน่ วยงานภายนอกกรม การ
ติดตามผลการดาเนิ นการ/แก้ไข / ปรับปรุ ง เพื่อแจ้งกลับให้ผูร้ ้องเรี ยนทราบ และการรายงานผลการจัดการข้อ
ร้องเรี ยนและข้อชมเชยของหน่วยงานให้ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัยทราบรายเดือน

3. คาจากัดความ
การจัดการ

หมายถึง การสั่งการ การดาเนินงาน การประสานงาน การควบคุมงาน และการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
หมายถึง ข้อร้องเรี ยน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / ข้อชมเชย / การสอบถาม
หรื อร้องขอข้อมูล
ผูร้ ้องเรี ยน
หมายถึง ประชาชนทัว่ ไป, องค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน, ผูร้ ับบริ การ, ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก
กรมอนามัย ที่ติดต่อมายังกรมอนามัยผ่านช่องทางต่างๆ ครอบคลุมในเรื่ องการร้องเรี ยน /
การให้ขอ้ เสนอแนะ / การให้ขอ้ คิดเห็น / การชมเชย / การสอบถามหรื อร้องขอข้อมูล
จุดรับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย หมายถึง สถานที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยของกรมอนามัยที่ต้ งั อยูใ่ น
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคได้แก่ หน่วยงานส่ วนกลางทั้งหมด ศูนย์อนามัยที่
1-12 , ศูนย์พฒั นาอนามัยพื้นที่สูง และศูนย์พฒั นาความร่ วมมือทันตสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ

-2ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย (Complaint Center) หมายถึง ศูนย์กลางของกรมอนามัยในการรับ
ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย โดยมีสานักงานเลขานุการกรมอนามัย (สลก.) เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หาร
หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับผูอ้ านวยการสานัก / กอง / ศูนย์
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบการจัดการ
ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยของหน่วยงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยเพื่อดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุ งตามข้อร้ องเรี ยนและข้อชมเชยในเรื่ องนั้นๆ เช่ น ข้อร้ องเรี ยนและข้อชมเชย
เกี่ยวกับการโฆษณาคนไทยไร้พุงทางสถานีโทรทัศน์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ
กองโภชนาการ
หน่วยงานภายนอกกรม หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ , ภาคเอกชน , ประชาชนนอกสังกัดกรมอนามัย
วันทาการ
หมายถึง การนับตามวันในการปฏิบตั ิงานของราชการ ไม่นบั รวมวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
1 วันทาการ
หมายถึง การเริ่ มนับตั้งแต่วนั ทาการที่รับเรื่ องหรื อดาเนินงาน ไปจนถึงวันทาการ
วันถัดไป เช่น เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยได้รับบันทึกร้องเรี ยนในวันศุกร์
ต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในวันจันทร์ เป็ นต้น
ระดับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย หมายถึง เป็ นการจาแนกความสาคัญของข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยออกเป็ น
4 ระดับ ดังนี้
ระ
ประเภท
ดับ
1 ข้อคิดเห็น,
ข้อเสนอแนะ,
ข้อชมเชย,
สอบถามหรื อ
ร้องขอข้อมูล
(ข้อร้องเรี ยน
และข้อชมเชย
ทัว่ ไป)

นิยาม

ตัวอย่ างทีเ่ ป็ นรู ปธรรม

ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยที่ผู ้
- การเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริ การ
ร้องเรี ยนไม่ได้รับความเดือดร้อน ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
เล็กน้อย ติดต่อมาเพื่อให้
- การสอบถามข้อมูลด้านโภชนาการ
ข้อเสนอแนะ / ให้ขอ้ คิดเห็น /
ชมเชย / สอบถามหรื อร้องขอ
ข้อมูลของกรมอนามัย

เวลาในการ
ตอบสนอง
1 วันทาการ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
จัดการข้อ
ร้องเรี ยนและ
ข้อชมเชยของ
ทุกหน่วยงาน
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ระ
ประเภท
ดับ
2 ข้อร้องเรี ยนและ
ข้อชมเชยเล็ก
(ข้อร้องเรี ยน
และข้อชมเชยที่
แก้ไขได้ง่าย)

3

4

ข้อร้องเรี ยนและ
ข้อชมเชยใหญ่
(ข้อร้องเรี ยน
และข้อชมเชยที่
แก้ไขได้ยาก)

นิยาม
ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยที่ผู ้
ร้องเรี ยนได้รับความเดือดร้อน
มาก แต่สามารถแก้ไขได้โดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อ
ร้องเรี ยนและข้อชมเชยเพียง
หน่วยงานเดียว

-ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยที่ผู ้
ร้องเรี ยนได้รับความเดือดร้อน ไม่
สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบ จึงต้องอาศัยอานาจ
ของอธิบดี / รองอธิบดี หรื อที่
ประชุมกรมอนามัย
รวมทั้ง ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
ที่สร้างความเสื่ อมเสี ยต่อ
ภาพลักษณ์กรมอนามัย
ข้อร้องเรี ยนและ ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยที่อยู่
ข้อชมเชย
นอกเหนือบทบาทอานาจหน้าที่
นอกเหนือ
ของกรมอนามัย
อานาจกรม
อนามัย

ตัวอย่ างทีเ่ ป็ นรู ปธรรม
- การร้องเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริ การของหน่วยงาน

- การเรี ยกร้องให้กรมอนามัยชดเชย
ค่าเสี ยหายจากการให้บริ การที่
ผิดพลาด
- การร้องเรี ยนเกี่ยวกับความผิดวินยั
ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย
- การร้องเรี ยนความไม่โปร่ งใสของ
การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่
- เรื่ องที่ผิดต่อข้อบัญญัติทางกฎหมาย
- การขอให้ช่วยปรับปรุ งคุณภาพของ
สถานีอนามัย
- การร้องเรี ยนเกี่ยวกับสุนขั จรจัด หรื อ
ขอให้เข้าไปฉี ดพ่นยากาจัดลูกน้ า
ยุงลาย

เวลาในการ
ตอบสนอง
ไม่เกิน 15 วัน
ทาการ (ถ้า
ดาเนินการ
เกิน 15 วัน
ต้องแจ้งให้ผู ้
ร้องเรี ยน
ทราบความ
คืบหน้า)
ไม่เกิน 30 วัน
ทาการ (ถ้า
ดาเนินการ
เกิน 30 วัน
ต้องแจ้งให้ผู ้
ร้องเรี ยน
ทราบความ
คืบหน้า)
1 วันทาการ
(ชี้แจงให้ผู ้
ร้องเรี ยน
ทราบ)

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน
เจ้าของเรื่ อง

ที่ประชุมกรม
อนามัย

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
จัดการข้อ
ร้องเรี ยนและ
ข้อชมเชยของ
ทุกหน่วยงาน
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สั ญลักษณ์
ขั้นตอน

เริ่ มต้น / สิ้ นสุ ด
ผู้ร้องเรียน

ดาเนินการ

จุดรับข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย

ผู้บริหาร

จนท.
รับข้ อร้ องเรียนฯ

พิจารณา
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ศู นย์ รับข้ อ
ร้ องเรียนฯ
กรมอนามัย
(สลก.)

ทีป่ ระชุม
กรมอนามัย

เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น
หน่ วยงาน
ภายนอก

รองอธิบดี
ทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย
และ กพร.

เอกสารอ้ างอิง

1. แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรี ยนฯ
2. รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย

Complaint_01

3. พิจารณาข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
4. พิจารณาระดับข้อร้องเรี ยนและข้อ
ชมเชย
5. ดาเนินการตามข้อร้องเรี ยนและข้อ
ชมเชย
5.1 ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 1
- แจ้งกลับผูร้ ้องเรี ยน

ไม่มีมูล / ปิ ดเรื่ อง
มีมูล

ข้อร้องเรี ยนและ
ข้อชมเชย
ระดับบ 11, 2, 3, 4
ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดั
แจ้งกลับ
1 วันทาการ
(นับรวมขั้นตอนที่ 2-4 ด้วย)

1 วันทาการ
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-5ขั้นตอน

ผู้ร้องเรียน

จุดรับข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย

ผู้บริหาร
5.2 ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 2

จนท.
รับข้ อร้ องเรียนฯ

1 วันทาการ
10 วันทาการ
สาเนา

- สรุ ปข้อเท็จจริ ง

สาเนาแจ้ง จนท. รับข้อร้องเรี ยนและข้อ
ชมเชย

ศู นย์ รับข้ อ
ร้ องเรียนฯ
กรมอนามัย
(สลก.)

ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 2

- ทาบันทึกแจ้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามคาร้อง

- ทาหนังสื อแจ้งกลับผูร้ ้องเรี ยนและ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

แจ้งกลับ

1 วันทาการ

2 วันทาการ

ทีป่ ระชุม
กรมอนามัย

หน่ วยงาน
ภายนอก

รองอธิบดี
ทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย
และ กพร.

เอกสารอ้ างอิง

-6ขั้นตอน

ผู้ร้องเรียน

จุดรับข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย

ผู้บริหาร
5.3 ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 3
- ทาบันทึกแจ้งศูนย์รับข้อร้องเรี ยน
และข้อชมเชยกรมอนามัย
- พิจารณาข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
• ระดับกรม
- ทาวาระเสนอที่ประชุมกรม
- กรมพิจารณาสัง่ การ
• ระดับหน่วยงานส่ วนกลาง
- ทาบันทึกแจ้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามคาร้อง
- สรุ ปข้อเท็จจริ ง
- ทาหนังสื อแจ้งกลับผูร้ ้องเรี ยนและ
สาเนาให้ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนฯกรมอนามัย
- ทาหนังสื อแจ้งจุดรับข้อร้องเรี ยนฯ

จนท.
รับข้ อร้ องเรียนฯ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ศู นย์ รับข้ อ
ร้ องเรียนฯ
กรมอนามัย
(สลก.)

ทีป่ ระชุม
กรมอนามัย

หน่ วยงาน
ภายนอก

รองอธิบดี
ทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย
และ กพร.

ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 3
1 วันทาการ
ระดับหน่วยงานส่วนกลาง
ระดับกรม

1 วันทาการ

1 วันทาการ

20 วันทาการ
1 วันทาการ
แจ้งกลับ

สาเนา

4 วันทาการ

1 วันทาการ

เอกสารอ้ างอิง

-7ขั้นตอน

ผู้ร้องเรียน

จุดรับข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย

ผู้บริหาร
5.4 ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 4
- กรณี ร้องเรี ยนผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ / Email / Web board / ร้องเรี ยน
กับ จนท. ให้แจ้งกลับผูร้ ้องเรี ยนทันที
- กรณี ร้องเรี ยนผ่านช่องทางหนังสื อ
/ จดหมาย/โทรสาร ให้ทาหนังสื อแจ้ง
หน่วยงานภายนอก และทาหนังสื อชี้แจง
ให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบด้วย

จนท.
รับข้ อร้ องเรียนฯ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ศู นย์ รับข้ อ
ร้ องเรียนฯ
กรมอนามัย
(สลก.)

หน่ วยงาน
ภายนอก

รองอธิบดี
ทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย
และ กพร.

เอกสารอ้ างอิง

Complaint_01

ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 4
แจ้งกลับ
1 วันทาการ
(นับรวมขั้น
ตอนที่ 2-4 ด้วย)

ทีป่ ระชุม
กรมอนามัย

1 วันทาการ

-8ขั้นตอน

ผู้ร้องเรียน

จุดรับข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย

ผู้บริหาร
6. ติดตามการดาเนินงานตามข้อร้องเรี ยน
และข้อชมเชย
- ทาหนังสื อติดตาม ครั้งที่ 1

- ทาหนังสื อติดตาม ครั้งที่ 2
7. สรุ ปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรี ยน
และข้อชมเชย
- สรุ ปและทาหนังสื อส่ งข้อร้องเรี ยน
และข้อชมเชย
- สรุ ปข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
ภาพรวมกรมอนามัย
- ทาหนังสื อส่ งสรุ ป

จนท.
รับข้ อร้ องเรียนฯ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 2, 3

ศู นย์ รับข้ อ
ร้ องเรียนฯ
กรมอนามัย
(สลก.)

ทีป่ ระชุม
กรมอนามัย

หน่ วยงาน
ภายนอก

รองอธิบดี
ทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย
และ กพร.

เอกสารอ้ างอิง

Complaint_02

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2
ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 1-4

Complaint_01
Complaint_02

-9รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 1 แต่ งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย
ผูบ้ ริ หาร
1. ออก/แจ้งคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยของหน่ วยงาน โดยกาหนด
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยของหน่ วยงาน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยของหน่วยงาน
2. พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นผูท้ ี่มีจิตบริ การเป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรี ยนและ
ข้อชมเชย
3. กาหนดสถานที่จดั ตั้งจุดรับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยของหน่วยงานที่ชดั เจน
4. แจ้งรายชื่ อเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุ การกรมอนามัย
ทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน (โทร 02-590 4096 โทรสาร 02-5918202)

ขั้นตอนที่ 2 รับข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
1. ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ ทุก
วันทาการ ระหว่างเวลาราชการ โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิตามที่กาหนด ดังนี้
ช่ องทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่ องทาง

โทรศัพท์
ทุกครั้งที่มีสายร้องเรี ยน
ร้องเรี ยนกับเจ้าหน้าที่รับ ทุกครั้งที่มีผรู ้ ้องเรี ยน
ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
ณ จุดรับข้อร้องเรี ยนและ
ข้อชมเชยของหน่วยงาน
หนังสื อ / จดหมาย
ทุกครั้งที่มีการร้องเรี ยน

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้ อร้ องเรียนและข้ อ
ชมเชย เพื่อประสานหาทาง
แก้ไข
ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ

หมายเหตุ

ภายใน 1 วันทาการ(นับจาก
วันที่ผรู ้ ับผิดชอบได้รับเรื่ อง
ร้องเรี ยน)

-

-

- 10 ช่ องทาง

เว็บบอร์ด/E-MAIL ของ
หน่วยงาน
อื่นๆ เช่น กล่องรับข้อ
ร้องเรี ยนและข้อชมเชย /
กล่องแสดงความคิดเห็น

ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่ องทาง

ทุกวัน (เช้า – บ่าย)
ทุกวัน (ช่วงเวลา แล้วแต่
ความเหมาะสม)

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้ อร้ องเรียนและข้ อ
ชมเชย เพื่อประสานหาทาง
แก้ไข
ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ

หมายเหตุ

-

2. ทุกช่องทางที่มีการร้องเรี ยน เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย ต้องบันทึกข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยลง
บนแบบฟอร์มบันทึก ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย (แบบฟอร์ม Complaint_01)
3. การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย (แบบฟอร์ม Complaint_01) ต้องถามชื่อสกุล หมายเลขติดต่อกลับของผูร้ ้ องเรี ยน เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยัน และป้ องกันการกลัน่ แกล้ง รวมทั้งเป็ น
ประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการดาเนินงานแก้ไข/ปรับปรุ งกลับแก่ผรู ้ ้องเรี ยน
4. ระยะเวลาดาเนินการ ไม่เกิน 1 วันทาการ (ระยะเวลาดังกล่าว นับรวมขั้นตอนที่ 2 – 4)

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
1. พิจารณาข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยนั้นๆ ว่ามีมูลความจริ งมากน้อยเพียงใด กรณี ผรู ้ ้องเรี ยนไม่แจ้งชื่ อ ที่อยู่
และหมายเลขติดต่อกลับให้ถือว่าเป็ นการร้องเรี ยนที่ไม่มีมูล / บัตรสนเท่ห์
2. หากพิจารณาว่าข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยไม่มีมูลความจริ ง ให้เก็บเรื่ องไว้ เป็ นอันเสร็ จสิ้ นการดาเนิ นงาน
ในข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยนั้น
3. หากพิจารณาว่าข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยมีมูลความจริ ง ให้ดาเนิ นการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนที่ 4
พิจารณาระดับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย)
4. ระยะเวลาดาเนินการ ไม่เกิน 1 วันทาการ (ระยะเวลาดังกล่าว นับรวมขั้นตอนที่ 2 – 4)
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ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาระดับข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
1. พิจารณาจาแนกระดับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยตามระดับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย 4 ระดับ ได้แก่
ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 1 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชมเชย สอบถามหรื อร้องขอข้อมูล
(ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยทัว่ ไป)
ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 2 ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยเล็ก (ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยที่แก้ไขได้ง่าย)
ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 3 ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยใหญ่ (ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยที่แก้ไขได้ยาก)
ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 4 ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยนอกเหนืออานาจกรมอนามัย
2. ระยะเวลาดาเนินการ ไม่เกิน 1 วันทาการ (ระยะเวลาดังกล่าว นับรวมขั้นตอนที่ 2 – 4)

ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการตามข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย
5.1) ข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชยระดับ 1
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
1. หากพิจารณาแล้วว่าข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยนั้น เป็ นข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 1 ให้ดาเนินการแจ้ง
หรื อตอบกลับผูร้ ้องเรี ยนทันทีตามช่องทางต่างๆ ที่มีการร้องเรี ยน โดยใช้ระยะเวลาดาเนิ นการไม่เกิ น 1 วัน
ทาการ (ระยะเวลาดังกล่าว นับรวมขั้นตอนที่ 2 – 4)
2. บันทึกข้อมูลผลการปฏิบตั ิงานลงบนแบบฟอร์ มบันทึก ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย (แบบฟอร์ ม
Complaint_01)
ช่ องทาง
โทรศัพท์

ประเภท
ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
ข้อชมเชย
สอบถามหรื อ
ร้องขอข้อมูล

วิธีการแจ้ งหรื อตอบกลับผู้ร้องเรียน
- กล่าวขอบคุณผูร้ ้องเรี ยนที่ให้ขอ้ คิดเห็น และแจ้งให้ทราบว่าเราจะนาข้อมูลนี้ไป
นาเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ทาบันทึกข้อความส่งข้อมูลที่ได้รับให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กล่าวขอบคุณผูร้ ้องเรี ยนสาหรับข้อชมเชย
- ทาบันทึกข้อความแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- ให้ขอ้ มูลแก่ผรู ้ ้องเรี ยนทันที หากเป็ นข้อมูลที่ตอ้ งใช้เวลาในการตรวจสอบหรื อ
เสาะหาให้แจ้งผูร้ ้องเรี ยนทราบ และจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลในวันถัดไป

- 12 ช่ องทาง
ร้องเรี ยนกับ
เจ้าหน้าที่รับข้อ
ร้องเรี ยนและข้อ
ชมเชย ณ จุดรับข้อ
ร้องเรี ยนและข้อ
ชมเชยของ
หน่วยงาน
หนังสื อ / จดหมาย

ประเภท
ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
ข้อชมเชย
สอบถามหรื อ
ร้องขอข้อมูล
ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
ข้อชมเชย
สอบถามหรื อ
ร้องขอข้อมูล

เว็บบอร์ด/E-MAIL
ของหน่วยงาน

ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
ข้อชมเชย
สอบถามหรื อ
ร้องขอข้อมูล

วิธีการแจ้ งหรื อตอบกลับผู้ร้องเรียน
- กล่าวขอบคุณผูร้ ้องเรี ยนที่ให้ขอ้ คิดเห็น และแจ้งให้ทราบว่าเราจะนาข้อมูลนี้ไป
นาเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ทาบันทึกข้อความส่งข้อมูลที่ได้รับให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กล่าวขอบคุณผูร้ ้องเรี ยนสาหรับข้อชมเชย
- ทาบันทึกข้อความแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- ให้ขอ้ มูลแก่ผรู ้ ้องเรี ยนทันที หากเป็ นข้อมูลที่ตอ้ งใช้เวลาในการตรวจสอบหรื อ
เสาะหาให้แจ้งผูร้ ้องเรี ยนทราบ และจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลในวันถัดไป
- ทาหนังสื อขอบคุณส่งไปให้ผรู ้ ้องเรี ยน
- ทาบันทึกข้อความส่งข้อมูลที่ได้รับให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ทาหนังสื อขอบคุณส่งไปให้ผรู ้ ้องเรี ยน
- ทาบันทึกข้อความแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- กรณี ที่เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยมีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว ให้ทาหนังสื อแจ้ง
ข้อมูลกลับไปให้ผรู ้ ้องเรี ยนได้ทนั ที
- กรณี ที่ตอ้ งขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ให้ทาบันทึกข้อความขอข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และทาหนังสื อแจ้งกลับให้ผรู ้ ้องเรี ยนรับทราบ
- พิมพ์ขอ้ ความขอบคุณผูร้ ้องเรี ยนตอบกลับทางเว็บบอร์ด / E-MAIL ของหน่วยงาน
- ทาบันทึกข้อความส่งข้อมูลที่ได้รับให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- พิมพ์ขอ้ ความขอบคุณผูร้ ้องเรี ยนตอบกลับทางเว็บบอร์ด / E-MAIL ของหน่วยงาน
- ทาบันทึกข้อความแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- กรณี ที่เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยมีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว ให้พิมพ์ขอ้ ความแจ้ง
ข้อมูลกลับไปให้ผรู ้ ้องเรี ยนได้ทนั ทีทางเว็บบอร์ด / E-MAIL ของหน่วยงาน
- กรณี ที่ตอ้ งขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ให้โทรศัพท์สอบถาม หรื อทาบันทึกข้อความ
ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิมพ์ขอ้ ความแจ้งกลับให้ผรู ้ ้องเรี ยนรับทราบ
ทางเว็บบอร์ด / E-MAIL ของหน่วยงาน

ตัวอย่างการดาเนินงานตามข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 1
ผูร้ ้ องเรี ยนโทรศัพ ท์เข้ามาสอบถามเกณฑ์ ม าตรฐานร้ านอาหารสะอาด รสชาติ อร่ อย และสมัครเข้าร่ วม
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่ อย เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย สามารถอธิ บายรายละเอียด ขั้นตอนการ
สมัครเข้าร่ วมโครงการฯ และเกณฑ์มาตรฐานฯ ได้ทนั ที เนื่ องจากเป็ นข้อคาถามที่ ไม่ซับซ้อน และกรมอนามัยมี
เกณฑ์ ก ารดาเนิ นงานในเรื่ องที่ ซัก ถามอย่างละเอี ยดดี แล้ว ยกเว้นกรณี ที่ ผูร้ ้ องเรี ยนจัดท าเป็ นหนังสื อส่ งเข้ามาที่
หน่ วยงาน เจ้าหน้าที่ รับ ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยอาจใช้เวลาในการเขี ยนหนังสื อเพื่ อตอบข้อมู ลส่ งกลับไปยังผู ้
ร้องเรี ยน (ระดับ 1) แต่สามารถดาเนินการได้เสร็ จสิ้ นภายใน 1 วันทาการ เป็ นต้น

- 13 5.2) ข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชยระดับ 2
- ทาบันทึกแจ้ งหน่ วยงานที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
1. ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 2 เป็ นข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยเล็ก ให้พิจารณาจัดทาบันทึกข้อความส่ ง
ต่อไปยังหน่ วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนิ นการแก้ไข/ปรับปรุ งต่อไป โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบให้รับทราบข้อมูลก่อนจัดทาบันทึกข้อความส่ งไปยังหน่ วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
ทั้งนี้ กาหนดระยะเวลาในการจัดทาบันทึกข้อความส่ งต่อไปยังหน่ วยงานที่รับผิดชอบ ภายใน 1 วันทาการ
ยกตัวอย่างเช่น ผูร้ ้ องเรี ยนจัดทาหนังสื อถึงหน่ วยงาน ร้องเรี ยนเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานหนึ่ ง ว่าพูดจา ไม่
สุ ภ าพ แถมขอข้อ มู ล อะไรเจ้า หน้ าที่ ก็ ไ ม่ เต็ ม ใจให้ บ ริ ก าร ทั้งยัง พู ด ในลัก ษณะตะคอกใส่ ผูร้ ั บ บริ ก าร
ตลอดเวลา ฯลฯ เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย สามารถโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยน
พร้อมจัดทาบันทึกข้อความส่ งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยน ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่อไปได้
2. ระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน 1 วันทาการ
- ตรวจสอบข้ อเท็จจริงตามคาร้ อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้ง ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยจากเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย หรื อ
ได้รับบันทึกข้อความจากเจ้าหน้าที่รับ ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย ให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ตามคา
ร้อง โดยอาจประชุ มผูท้ ี่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบถามข้อเท็จจริ งจาก
พยานที่เกี่ยวข้อง สอบปากคาผูถ้ ูกร้องเรี ยน หรื อสอบถามไปยังผูเ้ กี่ ยวข้อง และดาเนิ นการแก้ไขตามความ
เหมาะสม
2. ระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน 10 วันทาการ
- สรุ ปข้ อเท็จจริง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ดาเนินการสรุ ปข้อเท็จจริ งจากการตรวจสอบ โดยอาจสรุ ปให้เห็นถึงประเด็นการร้องเรี ยน เหตุผลหรื อ
สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ในการร้องเรี ยนขึ้น พร้อมทั้งบอกแนวทาง วิธีการแก้ไข/ปรับปรุ งของหน่วยงาน
2. ระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน 2 วันทาการ

- 14 - ทาหนังสื อแจ้ งกลับผู้ร้องเรี ยนและสาเนาแจ้ งเจ้ าหน้ าทีร่ ั บข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ทาหนังสื อแจ้งผลการดาเนินงานแก้ไข/ปรับปรุ งไปยังผูร้ ้องเรี ยนโดยตรง และสาเนาหนังสื อแจ้งผลการ
ดาเนินงานแก้ไข/ปรับปรุ งให้เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยทราบ
2. ระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน 1 วันทาการ
3. หากดาเนินการแก้ไข / ปรับปรุ งตามข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยเกิน 15 วันทาการ ต้องทาหนังสื อแจ้งให้
ผูร้ ้องเรี ยนทราบความคืบหน้าด้วย
ตัวอย่างการดาเนินงานตามข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 2
เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรื อ บันทึกข้อความ สามารถดาเนินการสอบถามข้อเท็จจริ งจาก
เจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรี ยน และสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การในวัน เวลา สถานที่ที่เกิดเรื่ องร้องเรี ยนขึ้น หากพบว่าเป็ น
จริ งหัวหน้างาน/ฝ่ าย/กอง/สานัก อาจใช้ดุลพินิจในการแก้ไข/ปรับปรุ งปั ญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน แต่เมื่อได้แก้ไข/
ปรับปรุ งปั ญหาที่ร้องเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนในหน่วยงาน จัดทา
หนังสื อแจ้งกลับไปยังผูร้ ้องเรี ยน พร้อมส่ งสาเนาหนังสื อแจ้งกลับผูร้ ้องเรี ยนไปยังเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อ
ชมเชยของหน่วยงานทราบ ภายใน 14 วันทาการหลังจากได้รับเรื่ องร้องเรี ยนด้วย
5.3) ข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชยระดับ 3
- ทาบันทึกแจ้ งศูนย์ รับข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชยกรมอนามัย
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
1. ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 3 เป็ นข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยใหญ่ ไม่สามารถพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุ ง
ได้ภายในหน่ วยงานให้จดั ท าบันทึ กข้อความส่ งต่อไปยังศู น ย์รับ ข้อร้ องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย
(สลก.) เพื่อดาเนินการต่อไป
2. กาหนดระยะเวลาในการจัดทาบันทึ กข้อความส่ งต่อไปยังศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย
ภายใน 1 วันทาการ
- พิจารณาข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย
ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย
1. ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้ง ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยจากเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย หรื อ
ได้รับ บันทึ กข้อความจากเจ้าหน้าที่ รับ ข้อร้ องเรี ย นและข้อชมเชย ให้พิ จารณาระดับ ข้อร้ องเรี ยนและข้อ
ชมเชยซ้ าว่าเป็ นเรื่ องร้องเรี ยนระดับกรม (ระดับ 3) หรื อระดับหน่วยงานส่ วนกลาง (ระดับ 2) เพราะข้อร้อง

- 15 เรี ยนและข้อชมเชยระดับ 3 จากหน่ วยงาน ส่ วนภู มิภาคอาจเป็ นข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 2 ของ
ส่ วนกลาง ตัวอย่างเช่น ผูร้ ้องเรี ยน ร้องเรี ยนให้ศูนย์อนามัย พิจารณาปรับเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สุ ขภาพเพราะยากเกิ นไป เจ้าหน้าที่ รับ ข้อร้ องเรี ยนและข้อชมเชยของศู นย์อนามัย อาจพิ จารณาเป็ นข้อ
ร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 3 ส่ งมาให้ที่ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัยพิจารณาดาเนินการ
ต่อ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับ ข้อร้ องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย พิ จารณาเห็ นว่าข้อร้ องเรี ยนและข้อ
ชมเชยดังกล่าวกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรี ยนและวัยรุ่ น สานักส่ งเสริ มสุ ขภาพสามารถให้คาอธิ บายความยาก-ง่าย
และการปรับเกณฑ์โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพได้ จึงเป็ นข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 2 ของหน่ วยงาน
ส่ วนกลาง
• กรณีทพี่ จิ ารณาเห็นว่าเป็ นข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชยระดับกรม
- เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัยจัดทาบันทึกข้อความรายงานให้รอง
อธิ บ ดี ก รมอนามัย ที่ ไ ด้รับมอบหมายโดยตรง และจัดท าเป็ นวาระการประชุ มเสนอที่ ป ระชุ ม
กรมอนามัย ภายใน 1 วันทาการ
- ที่ประชุมกรมอนามัย พิจารณาสั่งการให้หน่ วยงานที่รับผิดชอบดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
หรื อแก้ไข/ปรับปรุ งตามข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย (ระยะเวลาดาเนิ นการตามกาหนดการประชุ ม
กรมอนามัยในแต่ละเดือนจากกองแผนงาน)
- เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัยจัดทาบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ดาเนินการตามมติที่ประชุมกรมอนามัย ภายใน 1 วันทาการ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามคาร้องโดยอาจประชุ มผูท้ ี่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ขอเอกสารจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง สอบถามข้อเท็จจริ งจากพยานที่เกี่ ยวข้อง สอบปากคาผูถ้ ู ก
ร้องเรี ยน หรื อสอบถามไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง และดาเนิ นการแก้ไขตามความเหมาะสม ซึ่ งมีระยะเวลา
ดาเนินการไม่เกิน 20 วันทาการ
- หน่ วยงานที่ รับ ผิดชอบดาเนิ นการสรุ ปข้อเท็จจริ งจากการตรวจสอบ โดยอาจสรุ ปให้เห็ น ถึ ง
ประเด็นการร้องเรี ยน เหตุผลหรื อสาเหตุที่ทาให้เกิ ดเหตุการณ์ ในการร้องเรี ยนขึ้น พร้อมทั้งบอก
แนวทาง วิธีการแก้ไข/ปรับปรุ งของหน่วยงาน ซึ่ งมีระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน 4 วัน ทาการ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบทาหนังสื อแจ้งผลการดาเนิ นงานแก้ไข/ปรับปรุ งไปยังผูร้ ้องเรี ยนโดยตรง
และสาเนาหนังสื อแจ้งผลการดาเนิ นงานแก้ไข/ปรับปรุ งให้ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
กรมอนามัยทราบไม่เกิ น 1 วันทาการ หากดาเนิ นการแก้ไข / ปรับปรุ งตามข้อร้องเรี ยนและข้อ
ชมเชยเกิน 30 วันทาการ ต้องทาหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบความคืบหน้า และสาเนาหนังสื อ
ฯ ส่ งให้ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัยด้วย
- ศูนย์รับ ข้อร้ องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย ท าบันทึ กข้อความแจ้งผลการดาเนิ นงานแก้ไข/
ปรับปรุ งไปยังเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยของหน่วยงานต้นเรื่ อง

- 16 • กรณีทพี่ จิ ารณาเห็นว่าเป็ นข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชยระดับหน่ วยงานส่ วนกลาง
- เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัยจัดทาบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ดาเนินการตามข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย ภายใน 1 วันทาการ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามคาร้องโดยอาจประชุ มผูท้ ี่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ขอเอกสารจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง สอบถามข้อเท็จจริ งจากพยานที่เกี่ ยวข้อง สอบปากคาผูถ้ ู ก
ร้องเรี ยน หรื อสอบถามไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง และดาเนิ นการแก้ไขตามความเหมาะสม ซึ่ งมีระยะเวลา
ดาเนินการไม่เกิน 20 วันทาการ
- หน่ วยงานที่ รับ ผิดชอบดาเนิ นการสรุ ปข้อเท็จจริ งจากการตรวจสอบ โดยอาจสรุ ปให้เห็ น ถึ ง
ประเด็นการร้องเรี ยน เหตุผลหรื อสาเหตุที่ทาให้เกิ ดเหตุการณ์ ในการร้องเรี ยนขึ้น พร้อมทั้งบอก
แนวทาง วิธีการแก้ไข/ปรับปรุ งของหน่วยงาน ซึ่ งมีระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน 4 วัน ทาการ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบทาหนังสื อแจ้งผลการดาเนิ นงานแก้ไข/ปรับปรุ งไปยังผูร้ ้องเรี ยนโดยตรง
และสาเนาหนังสื อแจ้งผลการดาเนิ นงานแก้ไข/ปรับปรุ งให้ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
กรมอนามัยทราบไม่เกิ น 1 วันทาการ หากดาเนิ นการแก้ไข / ปรับปรุ งตามข้อร้องเรี ยนและข้อ
ชมเชยเกิน 30 วันทาการ ต้องทาหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบความคืบหน้า และสาเนาหนังสื อ
ฯ ส่ งให้ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัยด้วย
- ศูนย์รับ ข้อร้ องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย ท าบันทึ กข้อความแจ้งผลการดาเนิ นงานแก้ไข/
ปรับปรุ งไปยังเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยของหน่วยงานต้นเรื่ อง
ตัวอย่างการดาเนินงานตามข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 3
ผูร้ ้องเรี ยนทาหนังสื อร้องเรี ยนความไม่โปร่ งใสในการเปิ ดซองประกวดราคาการซ่ อมแซมอาคารสานักงาน
ของหน่วยงาน และเคยร้องเรี ยนกับหน่วยงานมาแล้วแต่หน่วยงานไม่มีการดาเนิ นการชี้ แจงข้อเท็จจริ งแต่ประการใด
ทั้งยังทาสัญญาว่าจ้างบริ ษทั รั บเหมาที่ มี ราคาแพงกว่าผูร้ ้ องเรี ยนอี กด้วย เจ้าหน้าที่ รับ ข้อร้ องเรี ยนและข้อชมเชย
พิจารณาแล้วเป็ นข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 3 อาจโทรศัพท์แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและ
ข้อชมเชยของศูนย์รับ ข้อร้ องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัยทราบ พร้ อมทั้งจัดท าบันทึ กข้อความเพื่อเสนอกรม
อนามัยพิจารณาสั่งการต่อไปเข้ามาที่ ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัยดาเนิ นการในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง
ต่อไป

- 17 5.4) ข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชยระดับ 4
- กรณีร้องเรียนผ่านช่ องทางโทรศัพท์ / Email / Web board / ร้ องเรียนกับเจ้ าหน้ าที่
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
1. ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 4 เป็ นข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยนอกเหนืออานาจกรมอนามัย ให้พิจารณา
ความเหมาะสมของข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย โดยเบื้ องต้นให้ช้ ี แจงทาความเข้าใจกับผูร้ ้ องเรี ยนเกี่ ยวกับ
อานาจหน้าที่การทางานของ
กรมอนามัย และแนะนาหน่ วยงานที่รับผิดชอบกับปั ญหาของผูร้ ้องเรี ยน
โดยตรง ซึ่ งอาจหาหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน เป็ นต้น
2. กาหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยภายใน 1 วันทาการ
- กรณีร้องเรียนผ่านช่ องทางหนังสื อ / จดหมาย / โทรสาร
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
1. ในกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนร้องเรี ยนเป็ นหนังสื อ/จดหมาย/โทรสาร ให้จดั ทาหนังสื อส่ งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป
2. กาหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยภายใน 1 วันทาการ
ตัวอย่างการดาเนินงานตามข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 4
ผูร้ ้ องเรี ยนโทรศัพท์เข้ามาร้ องเรี ยนเรื่ องชุ มชนที่ อยู่อาศัยมีลูกน้ ายุงลายเพาะพันธุ์ จนเป็ นสาเหตุให้คนใน
ชุมชนป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ละ 2-3 ราย ขอให้กรมอนามัยส่ งเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขไปพ่นยากาจัดลูกน้ า
ยุงลายโดยด่วน เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย สามารถอธิบายขอบเขตความรับผิดชอบของกรมอนามัย และ
แนะนาให้ติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยตรง พร้อมแจ้งหมายเลข
โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้แก่ผูร้ ้ องเรี ยนได้ทนั ที หรื อกรณี ที่ผูร้ ้ องเรี ยนจัดทาเป็ นหนังสื อร้ องเรี ยนในกรณี เดี ยวกันมาที่
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยสามารถทาหนังสื อตอบกลับไปยังผูร้ ้องเรี ยน และจัดทาหนังสื อส่ ง
ต่อไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณาดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามการดาเนินงานตามข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย
- ทาหนังสื อติดตาม ครั้งที่ 1
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย

1. ทาหนังสื อติดตาม ครั้งที่ 1 กรณี ที่ไม่ได้รับแจ้งผลการดาเนินงานตามข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 2
ภายใน 15 วัน
ทาการ และข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 3 ภายใน 30 วันทาการ
- 18 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เร่ งรัดการดาเนิ นงานตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามคาร้อง
2. จัดทาหนังสื อชี้ แจงให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบความคืบหน้า และสาเนาหนังสื อฯ ส่ งให้เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยน
และข้อชมเชยทราบ ภายใน 3 วันทาการ
- ทาหนังสื อติดตาม ครั้งที่ 2
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
1. ทาหนังสื อติดตาม ครั้งที่ 2 หลังจากติดตามครั้งที่ 1 แล้ว ยังไม่ได้รับรายงาน เป็ นเวลา 10 วันทาการ
2. หากไม่ได้รับรายงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้จดั ทาบันทึกข้อความรายงานให้รองอธิ บดีกรมอนามัยที่
ได้รับมอบหมายทราบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เร่ งรัดการดาเนิ นงานตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามคาร้อง
2. จัดทาหนังสื อชี้ แจงให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบความคืบหน้า และสาเนาหนังสื อฯ ส่ งให้เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยน
และข้อชมเชยทราบ ภายใน 3 วันทาการ

ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานผลการจัดการข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย
- สรุ ปและทาหนังสื อส่ งข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชย
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
1. จัดทาสรุ ป รายงานผลการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย โดยจัดทาบันทึ กข้อความขอให้หน่ วยงานที่
รับผิดชอบส่ งสรุ ปรายการการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยตามแบบฟอร์มรายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยนและ
ข้อชมเชยกรมอนามัย (แบบฟอร์ ม Complaint_02) โดยส่ งบันทึกข้อความไปยังหน่วยงานทุกวันจันทร์ ก่อน
สิ้ นเดื อน และให้หน่ วยงานส่ งแบบฟอร์ มกลับมายังเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย ไม่เกิ นวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
2. รวบรวมแบบฟอร์ มรายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย (แบบฟอร์ ม Complaint_02) ให้ครบ
จากทุกหน่ วยงานภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน และนามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
ในภาพรวมของหน่ วยงาน เมื่ อวิเคราะห์ ภ าพรวมการจัด การข้อร้ องเรี ยนและข้อชมเชยของหน่ วยงาน

เรี ยบร้ อยแล้วให้ส่งรายงานผลการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยของหน่ วยงานให้ศูนย์รับข้อร้องเรี ยน
และข้อชมเชยกรมอนามัยทราบ ทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน

- 19 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เมื่อได้รับ บันทึกข้อความขอให้ส่งสรุ ปรายการการจัดการข้อร้ องเรี ยนและข้อชมเชยจากเจ้าหน้าที่รับ ข้อ
ร้องเรี ยนและข้อชมเชย ให้พิจารณาการดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุ งข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยจากแฟ้มข้อ
ร้องเรี ยนและข้อชมเชยของหน่ วยงาน กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ มรายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยนและข้อ
ชมเชยกรมอนามัย (แบบฟอร์ม Complaint_02) หากหน่วยงานไม่มีเรื่ องร้องเรี ยนให้แจ้งว่าไม่มี แล้วส่ งกลับ
ไปยังเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย ก่อนวันที่ 10 ของแต่ละเดือน
- สรุ ปข้ อร้ องเรียนและข้ อชมเชยภาพรวมกรมอนามัย
ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย
1. จัดทาบันทึกข้อความขอให้ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยจากทุกหน่วยงานของกรมอนามัย ติดตาม
แบบฟอร์มรายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย (แบบฟอร์ม Complaint_02) ส่ งให้ทุก
หน่วยงานของกรมอนามัย ทุกวันที่ 20 ของเดือน และส่ งรายงานผลการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย
ของหน่วยงานให้ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัยทราบ ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เมื่อได้รับ
รายงานผลการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยครบทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเรี ยบร้อยแล้ว ให้
นามาวิเคราะห์เป็ นภาพรวมการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย
- ทาหนังสื อส่ งสรุ ป
ศูนย์รับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย
1. ทาบันทึกข้อความสรุ ปรายงานการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย ระดับ 1-4 ให้รองอธิบดีที่ได้รับ
มอบหมาย และคณะกรรมการ กพร.กรมอนามัย ทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
2. ทาวาระการประชุมกรมอนามัย เสนอข้อมูลสรุ ปการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยระดับ 3 ให้ที่ประชุม
กรมทราบ
รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายและ กพร.

1. พิจารณาสรุ ปรายงานการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจใน
การพัฒนาองค์กรต่อไป
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5. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
1. แบบฟอร์ มบันทึกข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย (แบบฟอร์ ม Complaint_01) สาหรับเจ้าหน้าที่รับ

ข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชย บันทึกข้อมูลการรับข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยเป็ นประจาทุกวัน และใช้ในการ
ติดตามผลการดาเนิ นการแก้ไข/ปรับปรุ งจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. แบบฟอร์ มรายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยกรมอนามัย (แบบฟอร์ ม Complaint_02) สาหรับทุก
หน่วยงานกรมอนามัย รายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยในความรับผิดชอบเป็ นประจาทุกเดือน

6. เอกสารอ้างอิง
1. Conceptual Model Process ระบบการเรี ยนรู ้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การและ ผูม้ ี

ส่ วนได้ส่วนเสี ย
2. กระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยของกรมอนามัย
3. กระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยในระดับภูมิภาค
4. กระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนและข้อชมเชยในระดับหน่วยงานส่ วนกลาง
*********

