ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการขอรองเรียน

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค
- เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการ
ปฏิบัติงานสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อกาวสูการเปนองคกรแหง
สุจริต อันจะทําใหประชาชนและผูใชบริการเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจ
- เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ

คําจํากัดความ
ขอรองเรียน

=

ผูรองเรียน

=

เจาหนารับขอรองเรียน =
หนวยงาน
=
หนวยงานที่เกี่ยวของ =
ผูที่เกี่ยวของในหนวยงาน =

หนวยงานภายนอก
ระดับขอรองเรียน

=
=

มีความหมายครอบคลุมถึงเรื่อง ขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ /
ขอคิดเห็น /คําชมเชย / การสอบถามหรือรองขอขอมูล
ประชาชนทั่วไป, องคกรภาครัฐ / ภาคเอกชน, ผูรับบริการ, ผูมีสว น
ไดสว นเสียที่ติดตอมายัง ศทส. ผานชองทางตางๆ โดยมี
วัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน / การใหขอเสนอแนะ /
การใหขอคิดเห็น / การชมเชย / การสอบถามหรือรองขอขอมูล
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของ ศทส.
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการแกไข ปรับปรุงตามขอ
รองเรียนในเรื่องนั้นๆ
ผูอํานวยการ หรือ หัวหนากลุม/ ฝาย / งาน หรือคณะทํางานที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการแกไข ปรับปรุงตามขอรองเรียนในเรื่อง
นั้น ๆ
หนวยงานหรือองคกรนอกศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนการจําแนกความสําคัญของขอรองเรียนออกเปน 3 ระดับ

ระดับขอรองเรียน
ระดับ
ประเภท

นิยาม

1
ขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ,
คําชมเชย, สอบถามหรือ
รองขอขอมูล
ผูรองเรียนไมไดรับความ
เดือดรอน แตติดตอมา
เพื่อใหขอเสนอแนะ /
ใหขอคิดเห็น/ ชมเชย /
สอบถามหรือรองขอ
ขอมูล

2
ขอรองเรียนแกไขไดเอง

ผูร องเรียนไดรับความ
เดือดรอน แตสามารถ
แกไขไดโดยหนวยงาน
เดียว

ตัวอยางที่เปนรูปธรรม

- การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใหบริการ
- การสอบถามขอมูล

- การรองเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใหบริการ
ของเจาหนาที่ใน ศทส.
- การรองเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการ

เวลาในการตอบสนอง

1 วัน

ไมเกิน 15 วันทําการ

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาทีผ่ รู ับผิดชอบ
จัดการขอรองเรียน

กลุม/ฝายเจาของเรื่อง

3
ขอรองเรียนนอกเหนือ
บทบาทอํานาจหนาที่
ศทส.
- ผูร องเรียนไดรับความ
เดือดรอน ไมสามารถ
แกไขได
โดยหนวยงานเดียว
- ผูรองเรียนรองขอในสิ่ง
ที่อยูนอกเหนือบทบาท
อํานาจหนาที่
- การรองเรียนเกี่ยวกับ
ความผิดวินัยรายแรงของ
เจาหนาที่
- การรองเรียนความไม
โปรงใสของการจัดซื้อ
จัดจาง
- ปรับปรุงคุณภาพของ
โรงพยาบาล
1 วัน
(ชี้แจงใหผูรองเรียน
ทราบ)
ศูนยเทคโนฯ_รับขอ
รองเรียน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน

ผูรองเรียน

1.การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอ
รองเรียนของ ศทส.
2.การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจาก
ชองทางตางๆ
3.การบันทึกขอรองเรียน

เจาหนาที่
รับขอ
รองเรียน

ผูที่
เกี่ยวของใน
หนวยงาน

1 วันทําการ

ขอรองเรียนระดับ 3
(1 วันทําการ)

4.การวิเคราะหระดับขอรองเรียน
5.การแจงกลับผูรองเรียน กรณีขอรองเรียน
ระดับ 1 และการประสานศูนยรับขอรองเรียน
ระดับ 3
6.การประสานผูที่เกี่ยวของใน ศทส. เพื่อ
ดําเนินการแกไข / ปรับปรุง กรณีขอ
รองเรียนระดับ 2
7.การประสานศูนยรับรองขอรองเรียน กรณีขอ
รองเรียนระดับ 3
8.การติดตามผลการแกไข / ปรับปรุง และ
แจงกลับใหผูรองเรียนทราบ

ขอรองเรียนระดับ 1
( 1 วันทําการ )

ขอรองเรียนระดับ 2
( 1 วันทําการ )

5 วันทําการ

9.การรายงานผลการจัดการขอรองเรียน
ของหนวยงานใหศูนยรับขอรองเรียนทราบ
กรณีมีเรื่องรองเรียนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (รายเดือน)

อธิบายสัญลักษณ

ศูนยรับขอ
รองเรียน

เริ่มตน / สิ้นสุด

15 วันทําการ

ดําเนินการ

เดือนละ
1 ครั้ง

พิจารณา

ที่ประชุม
กรรมการฯ
ศทส.

รายระเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) การแตงตั้งผูรับผิดชอบขอรองเรียน
ผูอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนฯ
1.1 กําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน
1.2 พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อกําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการ
ขอรองเรียน
1.3 ออก/แจงคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน พรอมทั้งแจงในบุคลากร
ภายในหนวยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
(2) การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน
2.1 ในแตละวัน เจาหนาที่ฯ ตองดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายัง
หนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ
ชองทาง

โทรศัพท
หนังสือ / จดหมาย
/ มารองเรียนดวยตัวเอง

ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพทดัง
ทุกครั้งที่มีการรองเรียน

เว็บไซต
Social media

ทุกวัน (เชา)
ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน เพื่อประสาน
หาทางแกไข
ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน (นับจากวันที่
งานสารบรรณของหนวยงาน
ลงเลขรับหนังสือ / จดหมาย
ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน

หมายเหตุ

-

-

(3) การบันทึกขอรองเรียน
เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน
3.1 ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ฯ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนแบบฟอรม
บันทึกขอรองเรียน
3.2 การกรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน ควรถามชื่อ -สกุล หมายเลขติดตอกลับผู
รองเรียน เพื่อเปนหลักฐานยืนยัน และปองกันการกลั่นแกลง รวมทั้งเปนประโยชนใน
การแจงขอมูลการดําเนินการแกไข/ปรับปรุงกลับแกผูรองเรียน

(4) การวิเคราะหระดับขอรองเรียน
เจาหนาทีร่ ับเรื่องรองเรียน
4.1 พิจารณาจําแนกระดับขอรองเรียน แบงตามความงาย – ยาก ดังนี้
• ขอรองเรียนระดับ 1 เปนขอคิดเห็น , ขอเสนอแนะ, คําชมเชย, สอบถามหรือรอง
ขอขอมูลกลาวคือ ผูรองเรียนไมไดรับผิดชอบความเดือดรอน แตติดตอมาเพื่อให
ขอเสนอแนะ / ใหคิดเห็น /ชมเชย / สอบถามหรือรองขอขอมูลของ ศทส.
• ขอรองเรียนระดับ 2 กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน แต ศทส . สามารถ
แกไขไดโดยหนวยงานเดียว
• ขอรองเรียนระดับ 3 กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน ศทส . ไมสามารถ
แกไขไดโดยหนวยงานเดียว ตอง อาศัยอํานาจของผูบริหาร หรือ เปนขอรองเรียน
นอกเหนืออํานาจ ศทส . กลาวคือ ผูรองเรียนรองขอในสิ่งที่อยูนอกเหนือบทบาท
อํานาจหนาที่ของ ศทส.
(5) การแจงกลับผูรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 1 และการประสานรับขอรองเรียนกรณี ขอรองเรียน
ระดับ 3
เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน
5.1 ขอรองเรียนระดับ 1 เปนขอคิดเห็น , ขอเสนอแนะ, คําชมเชย, สอบถามหรือรองขอ
ขอมูล สามารถรับเรื่องและชี้แจงใหผูรองเรียนรับทราบไดทันที โดยกําหนด
ระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทําการ ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียน
โทรศัพทเขามาสอบถ ามเกณฑมาตรฐาน เจาหนาที่ฯ สามารถอธิบายรายระเอียด
และเกณฑมาตรฐานฯ ไดทันที ยกเวนกรณีที่ผูรองเรียนจัดทําเปนหนังสือเจาหนาที่ฯ
ตอบขอมูลสงกลับไปยังผูรองเรียน (ระดับ 1) แตสามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้น
ภายใน 1 วันทําการ เปนตน
5.2 ขอรองเรียนระดับ 3 เปนขอรองเรียนนอกเหนืออํานาจ ศทส. ใหพิจารณาความ
เหมาะสมของขอรองเรียนโดยเบื้องตนใหชี้แจงทําความเขาใจกับผูรองเรียนเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่การทํางาน ศทส . และแนะนําหนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหาของผู
รองเรียนโดยตรง ซึ่งอาจหาหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานนั้น ๆ ใหแกผูรองเรียน
โดยกําหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทําการ ในกรณีที่ผู
รองเรียนรองเรียนเปนหนังสือ /จดหมาย /โทรสาร อาจจัดทําหนังสือสงไปยัง
หนวยงานภายนอก ที่เกี่ยวของโดยตรงตอไป โดยกําหนดระยะเวลาในการตอบขอ
รองเรียนตามความเหมาะสม ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนโทรศัพทเขามารองเรียน
เรื่องปดเว็บไซตที่ไมเหมาะสม ขอให ศทส. ปดเว็บไซตโดยดวน เจาหนาที่ฯ สามารถ
อธิบาย ขอบเขตความรับผิดชอบ ศทส. และแนะนําใหติดตอกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่รับชอบเกี่ยวกับการจัดการ พรอมแจงหมายเลข
โทรศัพท ที่ถูกตองใหแกผูรองเรียนไดทันที่ หรือกรณีที่ผูรองเรียนจัดทําเปนหนังสือ

รองเรียนในกรณีเดียวกันมาที่หนวยงาน เจาหนาที่ฯ สามารถทําหนังสือตอบกลับไป
ยังผูรองเรียน ละจัดทําหนังสือสงตอไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ
การสื่อสาร เพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปได
(6) การประสานผูที่เกี่ยวของในหนวยงานเพื่อดําเนินการแกไข / ปรับปรุง กรณีขอรองเรียนระดับ 2
เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน
6.1 ขอรองเรียนระดับ 2 ใหพิจารณาจัดทําบันทึกขอความ สงตอไปยังกลุม /ฝายที่
เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการแกไข /ปรับปรุงตอไป ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลาในการจัดทํา
บันทึกขอความสงตอไปยังกลุม /ฝายที่เกี่ยวของภายใน 1 วันทําการยกตัวอยางเชน
ผูรองเรียนจัดทําหนังสือถึงหนวยงาน รองเรียนเจาหนาที่ของกลุมหนึ่ง วาพูดจาไม
สุภาพ แถมขอขอมูลอะไรเจาหนาที่ก็ไมเต็มใจใหบริการ ทั้งยังพูดในลักษณะตะคอก
ใสผูรับบริการตลอดเวลา ฯลฯ เจาหนาที่ฯ สามารถโทรศัพทแจงไปยังกลุม /ฝายที่
ถูกรองเรียน พรอมจัดทําการ เปนตน
ผูที่เกี่ยวของในหนวยงาน
6.2 ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากเจาหนาที่ฯ หรือได รับบันทึก
ขอความจากเจาหนาที่ฯ ใหพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหสงให
ดําเนินงานแกไข/ปรับปรุง ไปยังผูเรียนโดยตรง และสําเนาผลการดําเนินการแกไข /
ปรับปรุงใหเจาหนาที่รับขอรองเรียนของ ศทส. ทราบภายใน 10 วันทําการ
ยกตัวอยางจากกรณีขอรองเรียนระดับ 2 ขางตน เมื่อหนวยงานไดรับแจงทาง
โทรศัพท หรือ บันทึก ขอความ สามารถดําเนินการสอบถามขอเท็จจริงเจาหนาที่ที่
ถูกรองเรียน และสอบถามเจาหนาที่ที่ใหบริการในวัน เวลา สถานที่ที่เกิดเรื่อง
รองเรียนขึ้น หากพบวาเปนจริง หัวหนากลุม /ฝาย อาจใชดุลพินิจในการแกไ ข/
ปรับปรุงปญหาที่เกิดขึ้นแตกตางกัน แตเมื่อไดแกไข/ปรับปรุงปญหาที่รองเรียนเรียน
รอยแลวใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการจัดการเรื่องรองเรียนใน ศทส. จัดทําหนังสือ
แจงกลับไปยังผูรองเรียน พรอมสงสําเนาหนังสือแจงกลับผูรองเรียนไปยังเจาหนาที่
รับขอรองเรียนของ ศทส.ทราบ ภายใน10 วันทําการหลังจากไดรับเรื่องรองเรียนดวย
(7) การประสานศูนยรับขอรองเรียน ศทส. กรณีขอรองเรียนระดับ 3
เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน
ขอรองเรียนระดับ 3 ไมสามารถพิจาณาแกไข/ปรับปรุงไดภายใน ศทส. ใหจัดทําบันทึกขอความสง
ตอไปยังศูนยรับขอรองเรียนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลา
ในการจัดทําบันทึกขอความสงตอไปยังศูนยรับขอรองเรียน ภายใน 1 วันทําการ

ผูที่เกี่ยวของในหนวยงาน
7.1 ภายหลังจากไดรับโทรศัพท แจงขอรองเรียนจากศูนยรับขอรองเรียน หรือไดรับ
บันทึกขอความจากศูนยรับขอรองเรียน ใหพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และ
ใหสงผลการดําเนินงานแกไข /ปรับปรุง ไปยังผูรองเรียนโดยตรง รวมทั้งสําเนาผล
การดําเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหศูนยรับขอรองเรียนทราบ ภายใน 10 วันทําการ
(8) ติดตามประเมินผลและรายงาน
เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน
8.1 ภายหลังจากโทรศัพท หรือ สงบันทึกขอความใหกลุม /ฝาย ที่เกี่ยวของดําเนินการ
แกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนในระดับ 2 เรียบรอยแลว ประมาณ 5 วันทําการ
ใหติดตอความคืบหนาในการดําเนินงานแกไขปญหาจากกลุม/ฝาย ที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
8.2 เมื่อไดรับโทรศัพท หรือ บันทึกขอความแจงเรื่อง รองเรียนระดับ 2 จากเจาหนาที่
รับเรื่องรองเรียน หรือ เรื่องรองเรียนระดับ 3 จากศูนยรับเรื่องรองเรียน ให
พิจารณาดําเนินงานการแกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนแตละกรณีตามความเหมาะสม
ภายใน 10 วันทําการ เมื่อดําเนินการแกไข/ปรับปรุงเรียบรอยแลวใหจัดทําหนังสือ
ตอบกลับขอรองเรียนโดยตรง และสําเนาหนังสือตอบกลับขอรองเรียน (ระดับ 3)
ใหเจาหนาที่ฯ ศูนยรับขอรองเรียนทราบดวย
8.3 รวบรวมขอรองเรียนและการดําเนินการแกไข / ปรับปรุงขอรองเรียนทั้งหมด
จัดเก็บในแฟมขอรองเรียนของ ศทส. โดยเฉพาะ เพื่อจัดทํารายงานการจัดการขอ
รองเรียนในแตละเดือน
(9) การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยรับขอรองเรียนทราบกรณีมีเรื่องรองเรียน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(รายเดือน)
เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน
9.1 สรุปขอรองเรียนใหครบจากทุกกลุม /ฝาย ภายในวันที่ 10 ของแตละเดือ น และ
นํามาวิ เคราะหการจัดการขอรองเรียนในภาพรวมของ
ศทส . เมื่อวิเคราะห
ภาพรวมการจัดการขอรองเรียนของ ศทส . เรียบรอยแลว ใหสงรายงานผลการ
จัดการขอรองเรียนใหศูนยรับรองเรียนทราบทุกวันที่ 15 ของแตละเดือน
*********
หมายเหตุ : กรณีบัตรสนเทห หรือ ขอรองเรียนที่ไมแจง ชื่อ ที่อยู ไมนับแตใหสงให ศูนยรับข อรองเรียน ใชเปน
ขอมูลนําเขาสําหรับพิจารณาตอ หรือ กรณีรองเรียนกรณีละเมิดละเลยไมปฏิบัติหนาที่
(ตองพิจารณาเปน
พิเศษ)

