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บทที่ 1
บทนา
1.๑ หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้กาหนดแนวทางปฏิบั ติราชการ มุ่งให้ เกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนให้ เ กิ ด ความผาสุ ก และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้ นตอนปฏิบัติงาน
เกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทาขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพสามารถดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นระบบ มีมาตรฐานในการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้รับบริการหรือหน่วยงานอื่น
พร้ อ มทั้ ง วิเ คราะห์ เรื่ องร้ องเรี ย น/ร้ อ งทุ กข์เ พื่อ เสนอผู้ บริห ารพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ จัด ส่ งเรื่อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผล การรายงานผล
การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และการยุ ติ เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ โ ดยให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ล รวดเร็ ว และทั น ต่ อ สถานการณ์ โดยประชาชนได้ รั บความพึ งพอใจสู งสุ ดบนพื้ นฐาน
ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย

1.3 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บาบัดทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ ว ยความรวดเร็ ว ประสบผลส าเร็ จ อย่ างเป็ นรู ปธรรม อี กทั้ งเพื่ อเป็ นศู นย์ รั บแจ้ งเบาะแสการทุ จริ ต
หรื อไม่ได้รั บความเป็ นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับ
และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
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1.4 ขอบเขต
เพื่อดาเนินตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องราว รวบรวมหลักฐาน การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
และรายงานผลการดาเนินการติดตามประเมินผล และรวบรวมเสนอผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสั่งการต่อไป

1.5 สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

1.6 หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการรั บ เรื่อ งร้ อ งเรี ยนจากผู้ บ ริโ ภคหรื อผู้ รับ บริก ารจากช่ องทางต่า งๆ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยหรือให้คาปรึ กษาเบื้องต้น แล้วลงทะเบียนในระบบ www.crm.hss.moph.go.th
หรือพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ติดตามผลการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผลการตรวจสอบข้อมูล/การดาเนินคดี) รับแจ้งการตอบกลับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ www.crm.hss.moph.go.th สรุปวิเคราะห์ข้อมูล
เรื่องร้องเรียน จัดทาบทวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา หาสาเหตุเพื่อนาสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนและรายงานผู้บริหารต่อไป

บทที่ 2
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์
2.1 คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการ
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์
“ระบบ CRM” ย่อมาจาก Customer Relationship Management หมายถึง ระบบการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ เพื่อสรรหาวิธีที่
จะสร้า งความพอใจให้แ ก่ลูก ค้า อัน จะนาไปสู่ค วามสาเร็จ ในการบริห ารจัด การเรื่อ งร้อ งเรีย นของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2.2 ประเภทเรื่องร้องเรียน
1.1 พบความบกพร่องของมาตรฐานการรักษาพยาบาล
1.2 พบความบกพร่องของมาตรฐานเครื่องมือแพทย์
1.3 พบปัญหาเกี่ยวกับระบบการให้บริการสถานพยาบาลเอกชน หรือสถานประกอบการ
เพือ่ สุขภาพ
1.4 ได้รับความเดือดร้อนจากค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เป็นธรรมในสถานพยาบาลเอกชน
1.5 ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) หรือกรณีการ
เข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลเอกชน
1.6 พบการโฆษณาสถานพยาบาลเอกชน หรือ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่โอ้อวด
หลอกลวง เกินจริง หรือทาให้เข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นโฆษณาโดยวิธีใด
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1.7 พบปัญหาเกี่ยวกับการดาเนิ นงานและการประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
1.8 พบการเปิดให้บริการของสถานพยาบาลเอกชนเถื่อน/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเถื่อน
เช่น ไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1.9 พบการให้บริการของหมอเถื่อน/หมอนวดเถื่อน/บริการแอบแฝง เช่น ไม่มีใบอนุญาตเป็น
ผู้ให้บริการ นวดแอบแฝง
1.10 พบการกระทาผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (อุ้มบุญ)
1.11 พบการเปิดให้บริการของกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่มีใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการหรือไม่มีมาตรฐานในด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ
1.12 พบการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่แ ละหน่วยงานภายในกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

2.3 ช่องทางการร้องเรียน
ส่วนกลาง
(1) สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call center 1426
(2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 02 193 7057
(3) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สายด่วน 1111
(4) E-mail : crmhss.moph@gmail.com
(5) Website : www.crm.hss.moph.go.th
(6) Facebook : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สบส. กระทรวงสาธารณสุข
(7) ไปรษณีย์ ส่งเอกสารมายัง ศูนย์รับเรื่องร้องเรีย น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 88/44
ซอยสาธารณสุข 8 ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
(8) มาด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
ส่วนภูมิภาค
แจ้งเรื่ องร้องเรียนได้ที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 หรือ ส านักงานสาธารณสุ ข
จังหวัด ณ สถานพยาบาล หรือ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ตั้งอยู่
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2.4 ขั้นตอนปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- กรณีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ หรือ ร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail ,
Facebook) ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
(๑) สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องที่สามารถติดต่อได้
(๒) สอบถามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น/ฟังเพื่อจับประเด็น
โดยให้ทราบข้อมูลสาคัญเพื่อนาไปบันทึกในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
- ปัญหา .....?
- สาเหตุ .....?
- ใคร .....?
- ทาอะไร .....?
- ที่ไหน .....?
- เมื่อใด .....?
- อย่างไร .....?
- ความประสงค์ของผู้ร้อง คืออะไร ….?
(๓) สอบถามผู้ร้องให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้ร้องจัดส่งเอกสารที่จาเป็นในการ
ประกอบเรื่องร้องเรียน เช่น สาเนาบัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน ภาพถ่าย (กรณีได้รับความเสียหาย)
สาเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีเรียกค่ารักษาพยาบาลคืน) และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มายัง
E-mail หรือ Facebook ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
(๔) หากผู้ร้องไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเรื่อง
ร้องเรียนเป็นกรณี “แจ้งเบาะแส” พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าจะไม่มีการแจ้งการตอบกลับผลการดาเนินการ
แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล/นิติบุคคลหรือผู้เกี่ ยวข้องมิให้เกิดปัญหาการกลั่นแกล้ง
และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
(๕) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนกาหนดไว้โดยย่อ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการร้องเรียนแล้วส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าว
ผ่านระบบ CRM ไปยังสานัก/กอง ที่รับผิดชอบดาเนินการทันที
(6) แจ้งผลการดาเนินการโดยการตอบรับเบื้องต้นผ่านทางช่องทางที่ผู้ร้องติดต่อมา อาทิเช่น
E-mail หรือ Facebook ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายใน 1 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน
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- กรณีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์มาด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
(๑) สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วให้ผู้ร้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ให้มี
สาระสาคัญพอสมควรประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบตัวตนได้
(๒) ระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่า
ต้องการร้องเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด รายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้ร้อง และให้ลงลายมือชื่อของผู้ร้อง
(๓) ถ้าเป็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์แทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอานาจด้วย หากผู้ร้องไม่ยินยอม
ลงชื่อมิให้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ใน
แบบคาร้อง
(๔) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียนของผู้ร้อง เช่น สาเนาบัตรประชาชนของ
ผู้ร้องเรียน ภาพถ่าย (กรณีได้รับความเสียหาย) สาเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีเรียกค่ารักษาพยาบาลคืน) และ
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้ครบถ้วน
(๕) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ โดยย่อพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการร้องเรียน
แล้วส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวผ่านระบบ CRM ไปยังสานัก/กอง ทีร่ ับผิดชอบดาเนินการทันที
(6) แจ้งผลการดาเนินการโดยทาเป็นหนังสือตอบรับเบื้องต้นให้แก่ผู้ร้องภายใน 15 วันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
- กรณีร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ หรือร้องเรียนผ่านทางหน่วยงานอื่น ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการดังนี้
(๑) ลงรั บเรื่องร้ องเรี ยนผ่ านระบบสารบรรณ พร้อมทั้งเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) อ่านเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยละเอียด เพื่อสรุป
ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ แล้วจัดทาบันทึกข้อความแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตามลาดับ
(๓) ส่ งหนั งสือหรื อบัน ทึกข้อความไปยังหั ว หน้าส่ ว นราชการของหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบ
ดาเนินการพร้อมทั้งกาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายใน 30 - 90
วันทาการ
(๔) หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบแจ้ ง ผลการด าเนิ น การโดยท าเป็ น หนั ง สื อ ให้ แ ก่ ผู้ ร้ อ งและ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อดาเนินการยุติเรื่อง
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- กรณีร้องเรียนสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างจังหวัด ผ่านทาง
โทรศัพท์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail, Facebook) หรือมาด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
(๑) สอบถามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น/ฟังเพื่อจับประเด็น
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น ณ จังหวัดใด
(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับควบคุมกากับดูแลสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ภายในเขตจังหวัด
ให้กับผู้ร้องทราบเพื่อความสะดวกในการร้องเรียนของผู้ร้อง พร้อมให้รายละเอียดการติดต่อสานักงาน
สาธารณสุขในจังหวัดนั้นๆ
(๓) หากผู้ร้องประสงค์จะร้องเรียนกับศูนย์รับเรื่องร้องเรี ยน ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงใน
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน แล้วส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ดังกล่าวผ่านระบบ CRM ไปยังศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 ที่รับผิดชอบดาเนินการทันที
(๔) หน่วยงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ดังกล่าวจัดทาหนังสือประสานไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ควบคุมกากับดูแลสถานพยาบาลหรือ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่นั้นๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
(5) หน่วยงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แจ้ง
ผลการดาเนินการโดยทาเป็นหนังสือให้แก่ผู้ร้องและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อดาเนินการยุติเรื่อง
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันทีแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น
เพื่ออานวยความสะดวกและไม่ทาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้น ต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ขั้น ตอนและระยะเวลาในการดาเนิ นการ หากไม่ ได้รับการตอบกลั บภายใน ๑๕ วันทาการ สามารถ
สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 (ในวันและเวลาราชการ)

บทที่ 3
กระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.1 แผนผังแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

3.2 ขั้นตอนการดาเนินการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกระบวนขั้นตอนการปฏิบัติ จานวน 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจ้ า หน้ า ที่ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ จ ากประชาชนผ่ า นทางช่ อ งทางต่ า งๆ จ านวน 8
ช่องทาง
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ขั้นตอนที่ 2 พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน แยกเป็น ๒ กรณี
(๑) กรณีลักษณะเรื่องร้องเรียนไม่ยุ่งยากซับซ้อน ได้แก่
- กรณีตรวจสอบระบบการให้บริการของโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเอกชน เช่น ความสะอาด
ของสถานที่ การบริการของเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจในการใช้บริการ เป็นต้น
(๒) กรณีลักษณะเรื่องร้องเรียนยุ่งยากซับซ้อน ได้แก่
- กรณีขอให้ตรวจสอบมาตรฐานของโรงพยาบาล/ สถานพยาบาลเอกชน
- กรณีขอให้ดาเนินคดี/บริการแอบแฝง/โฆษณา/เรียกร้องค่าเสียหาย
- กรณีหมอเถื่อน/สถานพยาบาลเถื่อน/หมอนวดเถื่อน/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเถื่อน
ขั้นตอนที่ 3 การส่งต่อเรื่องร้องเรียน
(๑) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรับเรื่องร้องเรียน (ระบบ CRM)
ให้สานัก/กองที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(๒) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือตามระบบปกติงานสารบรรณ
ขั้นตอนที่ 4 การแจ้งผลการดาเนินการเบื้องต้น
แจ้งให้ผู้ร้องทราบเบื้องต้นถึงขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และระยะเวลาใน
การดาเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีการตอบกลับผู้ร้องภายใน ๑๕ วันทาการ
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน จะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นลาดับแรก
โดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก
เพื่อแจ้งผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ดังนี้
- กรณีเรื่องร้องเรียนไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นประเด็นที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการระบบการให้บริการ
ของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สามารถกระทาการให้ได้ข้อยุติในระยะเวลา
30 วันทาการ
- กรณีเรื่องร้องเรียนยุ่งยากซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาในการดาเนินการเพื่อให้ได้ข้อยุติ 60 - 90 วันทาการ
ขั้นตอนที่ 6 การตอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบเพื่อยุติเรื่อง และรายงาน
ผลการดาเนินการให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทราบตามเวลาที่กาหนด เพื่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะสามารถ
เก็บรวบรวมสรุปผลการดาเนินการ และบันทึกลงในฐานข้อมูล พร้อมรายงานผลการดาเนินการเสนอ
ผู้บริหารเพื่อทราบ
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ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หากหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ม่ ชี้ แ จงผลการด าเนิ น งานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะติดตามเรื่องเป็นหนังสือ หรือตามด้วยตนเอง และหากไม่ได้
รับการตอบสนองจะรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการต่อไป
ขั้นตอนที่ 8 การรวบรวมข้อมูล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จัดทาสรุปผลการดาเนินการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารเพื่อทราบเป็นประจาทุกเดือน

3.3 สรุปขั้นตอนการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลาดับ

รายละเอียด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑ วันทาการ

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน

ขั้นตอนที่ ๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนที่ ๒ พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนที่ ๓ การส่งต่อเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนที่ ๔ การแจ้งผลการดาเนินการเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ ๕ การตรวจตอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

15 วันทาการ ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน
30 - 90
วันทาการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ ๖ การตอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

15 วันทาการ

ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑ วันทาการ

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน

ขั้นตอนที่ ๘ การรวบรวมข้อมูล

๗ วันทาการ

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน

บทที่ 4
ระบบจัดการข้อร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
การรั บเรื่องร้ องเรีย นหรือบริห ารจัดการเรื่องร้ องเรียนของกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
ในปัจจุบั นได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มาประยุกต์ ใช้งาน คือการรับเรื่องร้ องเรียนผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็คือการรับเรื่องร้องเรียนโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการ
รับเรื่องร้ องเรียน ประสานงานจัดส่งเรื่องร้องเรียนให้ หน่วยงาน และหน่ วยงานดาเนินการตอบผลการ
จั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นผ่ า นระบบ ในอนาคตผู้ ร้ อ งเรี ย นอาจสามารถติ ด ตามความคื บ หน้ า หรื อ ผลการ
ดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้ผ่านทางระบบ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ
ซึ่งฐานข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบการจัดการข้อร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งระบบการจัดการข้ อร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ นั้น จะสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานนั้นเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นระบบยิ่งขึ้น โดยมุ่งที่จะ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้ านงานบริการ พร้อมตอบข้อสงสัยหรือแจ้งผลการดาเนินการ
อย่างรวดเร็วผ่านระบบ โดยรายละเอียดของระบบการจัดการข้ อร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ได้กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใช้งานไว้ดังนี้

4.1 การเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบผ่านทาง Website กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hss.moph.go.th
โดยสามารถคลิกได้ที่กรอบวงกลมด้านล่างตัวหนังสือสีม่วง เขียนว่า “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” จะปรากฏ
ลิ้งค์ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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2. เข้าสู่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ผ่านหน้า Web browser www.crm.hss.moph.go.th/ ซึ่งระบบ
การจั ดการเรื่ องร้ องเรี ย นของศูน ย์ รั บเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ ได้ออกแบบมาให้
สามารถปฏิบัติงานได้กับ Browser ต่างๆ ได้ดังนี้
- Internet Explorer
- Chrome
- Fire Fox
พิมพ์ www.crm.hss.moph.go.th ลงในช่อง URL

2.

3.

4.

1.

5.

ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้า Website ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน มีดังนี้
1. โลโก้ และข้อความแสดงชื่อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”
2. เมนู “หน้าแรก” สาหรับให้เจ้าหน้าที่ หรือประชาชนผู้เข้าใช้บริการ สามารถกดกลับมา
หน้าแรกได้ หลังจากที่เข้าใช้ในเมนูอื่นๆ โดยในเมนูนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์ถึงเบอร์ Call Center ของศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน ที่อยู่ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสาระ
น่ารู้ต่างๆ
3. เมนู “แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน (สาหรับประชาชน)” เป็นช่องทางสาหรับให้ประชาชน
สามารถเข้าใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียน โดยเมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้ว ประชาชนที่มีความประสงค์ร้องเรียน
ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดลงในช่องตามลาดับ เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4. เมนู “รายงานข้อมูลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” สาหรับตรวจเช็คจานวนเรื่องร้องเรียนที่ผ่าน
เข้ามายังในระบบว่าแต่ละประเภทของเรื่องร้องเรียน มีจานวนกี่เรื่อง
5. เมนู “เข้าสู่ระบบ” เมนูนี้ ผู้ที่จะสามารถเข้าระบบได้ ต้องมีรหัสเท่านั้น โดยหมายถึงบุคคล
ดังต่อไปนี้
- เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนของแต่ละหน่วยงานทั้ง
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานได้แต่งตั้ง
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4.2 การเข้าสู่หน้าจอระบบเมนู แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน (สาหรับประชาชน)
เมื่อประชาชนผู้เข้าใช้บริการเข้าสู่หน้าหลักของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพแล้ว จะต้องคลิกไปที่เมนู “แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน (สาหรับประชาชน)” จากนั้นจะปรากฏ
หน้าจอดังรูปที่แสดงด้านล่างนี้

1. ประชาชนผู้ เข้ าใช้ บ ริ การต้ องอ่ านเงื่ อนไข ข้ อตกลงในการร้ องเรี ยนหรื อ แจ้ งเบาะแส /
ข้อเสนอแนะ และจะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อได้อ่านและทาความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว บุคคลภายนอก หรือประชาชนจะต้องคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม และ
คลิกที่กล่องข้อความ “ยอมรับ”
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2. เมื่อคลิ ก “ยอมรับ” จะปรากฏหน้าจอให้ประชาชนผู้เข้าใช้บริการเลื อกประเภทของการ
แจ้งเรื่องร้องเรียน ว่าจะทาการร้องเรียน - ร้องทุกข์ หรือ ข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแส ปรากฏหน้าจอดังรูป
ที่แสดงด้านล่างนี้

- เมื่อประชาชนผู้เข้าใช้บริการคลิกที่ เมนู “ร้องเรียน - ร้องทุกข์” จะปรากฏหน้าจอให้กรอก
ข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่ระบบได้กาหนดไว้
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หมายเหตุ หากระบบฯ ไม่ยอมให้คลิก “บันทึกข้อมูล” แสดงว่าผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียด
ตามเครื่องหมาย * ยังไม่ครบถ้วน หากกรอกรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบบได้กาหนดไว้แล้ว จากนั้น
คลิก เลือกกล่องข้อความ “บันทึกข้อมูล” อีกครั้ง
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- เมื่อประชาชนผู้เข้าใช้บริการคลิกที่เมนู “แจ้งเบาะแส – เสนอแนะ” จะปรากฏหน้าจอให้
กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่ระบบ
ได้กาหนดไว้

3. เมื่อคลิก “บันทึกข้อมูล” หรือ “ส่งข้อมูล” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูล และ
ส่งเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ / แจ้งเบาะแสดังกล่าว ไปยัง ระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ทั้งนี้ ให้ประชาชนผู้เข้าใช้บริการเก็บรหัสของเลขที่รับเรื่องไว้ เพื่อนามาติดตามความคืบหน้าของผลการ
ดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้ร้องเรียนต้องจดและจารหัสดังกล่าวไว้ โดยสามารถ
ติดตามความคืบหน้าผ่านทาง Call Center หมายเลข 0 2193 7057 จากนั้นให้ประชาชนผู้เข้าใช้
บริ การแจ้ ง เลขที่ รั บ เรื่ องร้ อ งเรี ย นกั บเจ้ า หน้ าที่ ศูน ย์รั บเรื่อ งร้ องเรี ยน กรมสนั บสนุน บริ การสุ ขภาพ
เจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและแจ้งให้ประชาชนผู้ร้องเรียนทราบ

17

4.3 การเข้าระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน (สาหรับเจ้าหน้าที่)
สาหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
1. ระบบแสดงหน้ าจอดังภาพด้ านล่ าง คลิ กเลื อกเมนู “เข้า สู่ร ะบบ (สาหรั บเจ้า หน้า ที่ )”
สาหรับเจ้าหน้าที่ (Admin) ผู้รับเรื่องร้องเรียน เป็นการเข้าใช้งานสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยในการบันทึกฐานข้อมูลลงในระบบ
www.crm.hss.moph.go.th เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กรอกรหัสประจาตัวผู้ใช้งานในระบบ โดยหน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่างนี้

1.กรอกชื่อประจาตัวหน่วยงาน
ผู้ใช้งาน
2.ใส่รหัสผ่านประจาตัวผู้ใช้งาน
3.เข้าสู่ระบบ
2. เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่างนี้

1

2

3

4

5

6

1. แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
2. เรื่องรอดาเนินการ
3. เรื่องดาเนินการแล้ว
4. เรื่องยุติแล้ว
5. รายงานข้อมูลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
6. บริหารจัดการข้อมูล
7. ออกจากระบบ

7
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เข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องเรียน
1. แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
เมื่อคลิกช่องแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน จะมีเมนูย่อยแสดงข้อมูลรายการเพื่อให้ เลือก
ทารายการแต่ละหัวข้อ จานวน 6 รายการ ดังนี้
1.1 เมนู “รับเรื่องร้องเรียน”
1.2 เมนู “ปรับปรุงข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน”
1.3 เมนู “รับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์”
1.4 เมนู “ติดตามเรื่อง”
1.5 เมนู “พิมพ์ใบสั่งงาน”
1.6 เมนู “พิมพ์หนังสือภายนอก”
รายละเอียดปรากฏดังภาพด้านล่างนี้

1. รับเรื่องร้องเรียน
2. ปรับปรุงข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน
3. รับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์
4. ติดตามเรื่อง
5. พิมพ์ใบสั่งงาน
6. พิมพ์หนังสือภายนอก

1.1 เมนู “รับเรื่องร้องเรียน”
แสดงรายละเอี ย ดการกรอกข้ อ มู ล การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของผู้ ร้ อ งตามหั ว ข้ อ ต่ า งๆ
ตามลาดับ เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบและดาเนินการส่งเรื่องราวร้องเรียนให้กับผู้รับผิดชอบในส่วนงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏดังภาพด้านล่างนี้
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2.กรอกชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียน

1. เลือกประเภท
เรื่องร้องเรียน

3.กรอกชื่อและที่อยู่หน่วยงาน
ที่ถูกเรื่องร้องเรียน

4.เลือกประเภทการประกอบ
กิจการที่ถูกร้องเรียน

6.แนบไฟล์เอกสารประกอบเรื่องร้องเรียน

5.กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ร้อง
ในข้อ 7-12 ให้ครบถ้วน

7.เลือกช่องทางการร้องเรียนของผู้ร้อง
8.เลือกระยะเวลาการดาเนินการตามลักษณะ
ของเรื่องร้องเรียนไม่ยุ่งยาก/ยุ่งยากซับซ้อน
9.กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน

10.คลิกเลือกชื่อAdminของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
11.กดบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : ถ้าไม่บันทึกข้อมูล ข้อมูลจะไม่ปรากฏในระบบรับเรื่องร้องเรียน
- เมื่อกดบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงขึ้นดังนี้ ให้เลือกตอบ OK ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2

กด OK

กด OK
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1.2 เมนู “ปรับปรุงข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน”
เมื่อต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน ให้ คลิกปรับปรุงข้อมูลรับเรื่อง
ร้องเรียน ระบบจะแสดงขึ้นเพื่อให้ยืนยันการปรับปรุงเรื่องร้องเรียน ดังภาพด้านล่างนี้

กด OK
- ภายหลั ง จากการยื น ยั น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ระบบจะกลั บ มายั ง หน้ า บั น ทึ ก เรื่ อ ง
ร้องเรียน เพื่อให้ทาการปรับปรุงข้อมูล รายละเอียดต่างๆ อีกครั้ง ดังภาพด้านล่างนี้

กดบันทึกข้อมูล
- เมื่อทาการแก้ไขปรับปรุงรายการเรื่องร้องเรียน หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
ให้กดบันทึกข้อมูลอีกครั้ง หลังจากนั้นจะมีหน้าจอแสดงผล ดังภาพด้านล่างนี้ ให้เลือก “OK”

กด OK
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1.3 เมนู “รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์”
ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ด าเนิ น การคลิ ก เพื่ อ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจาก
ประชาชนทีไ่ ด้กรอกข้อมูลส่งเรื่องร้องเรียนผ่านรายการ “แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน (สาหรับประชาชน)”
เพื่อเจ้าหน้าที่ฯ จะดาเนินการส่งเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแส ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย ดังภาพด้านล่างนี้

1. คลิกที่รับเรื่อง

เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน คลิกรับเรื่องแล้ว ให้ดาเนินการส่งเรื่องดังกล่าว ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งผ่านระบบไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดังภาพ

2. คลิกเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่จะส่งเรื่องไป

3. กดบันทึก
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1.4 เมนู “ติดตามเรื่อง”
เมื่อบันทึกรายละเอียดเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องเรียน ระบบจะทาการจัดเก็บ
บันทึกข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่ องร้องเรียน สามารถกดติดตามรายละเอียดของเรื่องโดยกรอกเลข
รับเรื่องร้องเรียนเพื่อติดตามสถานะของเรื่องร้องเรียนได้ดังภาพด้านล่างนี้

1. คลิกเมนู “ติดตามเรื่อง”

2. กรอกเลขรับเรื่องร้องเรียนเพื่อค้นหา

ระบบจะปรากฏเรื่องที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ โดยจะแจ้งสถานะด้วย สีเหลือง สีส้ม สี
แดง และสีเขียว รายละเอียดดังนี้
- สีเหลือง

หมายถึง เรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการ ตั้งแต่รับเรื่อง – 60 วัน

- สีส้ม

หมายถึง เรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการ ตั้งแต่ 61 – 90 วัน

- สีแดง

หมายถึง เรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการ ตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป

- สีเขียว

หมายถึง เรื่องยุติแล้ว

ส าหรั บ ช่ อ งสถานะ เพื่ อ ช่ ว ยในการติ ด ตามเรื่ อ ง และแจ้ ง ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ทราบว่ามีเรื่องรอดาเนินการอยู่ในระบบ และเรื่องที่ ยุติ โดยจะปรากฏในช่องสถานะเป็นสีต่างๆ ตามที่
กาหนด ดังภาพด้านล่างนี้
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สถานะสีเหลือง หมายถึง เรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการ ตั้งแต่รับเรื่อง - 60 วัน และ สามารถ
ทราบรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ ได้ โดยกดที่ช่อง “รายละเอียด”

สถานะสีสม้ หมายถึง เรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการ ตั้งแต่ 61 - 90 วัน และสามารถทราบ
รายละเอียดของเรื่องนั้นๆ ได้ โดยกดที่ช่อง “รายละเอียด”
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สถานะสีแดง หมายถึง เรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการ ตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป และสามารถทราบ
รายละเอียดของเรื่องนั้นๆ ได้ โดยกดที่ช่อง “รายละเอียด”

สถานะสีเขียว หมายถึง เรื่องยุติแล้ว
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1.5 เมนู “พิมพ์ใบสั่งงาน
คลิกเมื่อต้องการพิมพ์แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียนในระบบ ดังภาพด้านล่างนี้
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1.6 เมนู “พิมพ์หนังสือส่งภายนอก”
สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดาเนินการส่ งหนังสื อให้กับผู้ ร้องเพื่อแจ้ง และ
รายงานความคืบหน้าให้กับผู้ร้องทราบ ดังภาพด้านล่างนี้
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4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการจัดการข้อร้องเรียน (สาหรับ Admin)
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
เมื่อหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน ได้บันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้ร้องเรียนเข้าสู่ระบบและ
ส่งเรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบเรียบร้อยแล้ว เรื่องร้องเรียนจะรายงานไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้หน่วยงานทราบ โดยมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนในระบบ ดังต่อไปนี้ ปรากฏตาม
ภาพด้านล่างนี้ตามลาดับ
1. เจ้าหน้าที่ (Admin) ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน คลิกเข้าสู่ระบบ(สาหรับเจ้าหน้าที่)

1. กรอกชื่อประจาตัวหน่วยงาน
ผู้ใช้งาน
2.ใส่รหัสผ่านประจาตัวผู้ใช้งาน

3.เข้าสู่ระบบ

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องของหน่วยงาน ทาการ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงดังภาพ
ด้านล่างนี้

แสดงรายชื่อผู้รับเรื่อง
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3. จะมีกล่องข้อความ (Pop-Up) ขึ้นแสดงว่ามีเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับอยู่กี่เรื่อง ให้คลิกที่
กล่องข้อความสีฟ้า เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ดังภาพด้านล่างนี้

กล่องข้อความ Pop-Up
4. หลังจากคลิกรับเรื่องแล้ว เรื่องที่กดรับจะเข้ามาอยู่ในกล่อง “เรื่องรอดาเนินการ” ดังภาพ
ด้านล่างนี้

คลิกเรื่องรอดาเนินการ

5. เมื่อคลิกเมนู “เรื่องรอดาเนินการ” จะปรากฏเรื่องร้องเรียนที่ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ได้ส่งเรื่องมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังภาพด้านล่างนี้

1.คลิกเพื่อรับเอกสารแนบเรื่อง
ร้องเรียน

2. คลิกเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียน
6. เมื่อคลิ กเลื อกรายการรับ เรื่องร้องเรียน จะมีห น้าจอแสดงผลเพื่อยืนยันการรับเรื่อ ง
ร้องเรียนเพื่อดาเนินการต่อไปในระบบ ดังภาพด้านล่างนี้

กด OK
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7. เมื่อรับเรื่องร้องเรีย นแล้ว ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานจะต้องนาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
เสนอผู้ อานวยการของแต่ล ะส านั ก/กอง เพื่อส่ งต่อกลุ่ มงานผู้ รับผิ ดชอบหลั กดาเนินการต่อในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งผลการดาเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อบันทึกความก้าวหน้าของเรื่อง
ร้องเรียนลงในระบบ www.crm.hss.moph.go.th/ ดังภาพด้านล่างนี้

1.กดเลือกขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อมูล
2.กดยุติเรื่องหากสิ้นสุดการดาเนินการเรื่องร้องเรียน

3.กดปิดงานใบสั่งงานนี้
4.กดบันทึกการดาเนินงาน

หากสิ้นสุดกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ให้บันทึกความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน และเลือก
สถานะยุติเรื่อง เลือกปิดงานใบสั่งงานนี้ และกดบันทึกการดาเนินงาน เพื่อสิ้นสุดการบันทึกเรื่องร้องเรียน
8. เมื่อกดบั น ทึก การดาเนินงาน ระบบจะแสดงหน้ ารายการเพื่อยืน ยันการบันทึ กเรื่อ ง
ร้องเรียนในระบบ ดังภาพด้านล่างนี้

กด OK
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เมนู “เรื่องดาเนินการแล้ว”
- เมื่อกดบั นทึกการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะสามารถดูผลการดาเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนได้ที่เมนู “เรื่องดาเนินการแล้ว”
คลิกเรื่องดาเนินการแล้ว

- หากต้อ งการแก้ไ ขปรั บปรุง รายการเรื่อ งร้อ งเรีย นให้ คลิ กด าเนิ นการใหม่ ดั งภาพ
ด้านล่างนี้
คลิกเพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขรายการใหม่

- เมื่อกดดาเนินการใหม่ ระบบจะแสดงรายการเพื่อยืนยันการดาเนินการปรับปรุงเรื่อง
ร้องเรียน ดังภาพด้านล่างนี้

กด OK
- เลือก OK หากต้องการแก้ไขรายการ และดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล เพื่อทา
รายการใหม่ ภายหลังจาก คลิก OK รายการที่เมนูเรื่องดาเนินการแล้ว จะหายไปเพื่อให้กลับไปทารายการ
แก้ไขที่เมนู “เรื่องรอดาเนินการ” และให้ดาเนินการตามขั้นตอนในเมนู “เรื่องรอดาเนินการ” อีกครั้ง
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เมนู “เรื่องยุติแล้ว”
- เมื่อคลิกเมนู “เรื่องยุติแล้ว” ดังภาพด้านล่างนี้

คลิกเรื่องยุตแิ ล้ว

- เมื่อคลิกเมนู “เรื่องยุติแล้ว” จะปรากฏเรื่องร้องเรียนที่ได้ดาเนินการจนได้ข้อยุติของ
เรื่องแล้ว โดยการรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้ดาเนินการคลิกยุติเรื่อง
ร้องเรียน ดังภาพด้านล่างนี้
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เมนู “รายงานข้อมูลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน”
เป็นการสรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีการจาแนก
ตามประเภทเรื่อง หมวดหมู่ ภารกิจของสานัก /กอง/กลุ่ม ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้งาน
สามารถดูรายงานตามช่วงเวลาที่ต้องการโดยระบุวัน เวลา พ.ศ. ที่ต้องการได้ที่ไอคอนปฏิทิน
ดังภาพด้านล่างนี้

เมนู “บริหารจัดการข้อมูล”
หากต้องการแก้ไข Username หรือ Password ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถดาเนินการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

คลิกเพื่อทารายการแก้ไข
Username หรือ
Password ของผู้ใช้งาน
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3. กดตรวจสอบ

2. ระบุ Password เดิม

1. ระบุ Username เดิม

4. ระบุ Username ใหม่

5. ระบุ Password ใหม่

6. กดเปลี่ยนรหัสผ่าน

เมนู “ออกจากระบบ”
กดออกจากระบบเพื่อสิ้นสุดการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน

1

2

3

4

5

6

คลิกเพื่อออกจากระบบ

7

ภาคผนวก

ช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน
ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทรศัพท์ 02 193 7057 โทรสาร 02 149 5601
E-mail : Crmhss.moph@gmail.com

วันที่รับเรื่อง :
เลขที่รับเรื่อง :
ผู้ร้องเรียน ชื่อ – นามสกุล :
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน :
หมายเลขโทรศัพท์ :
ที่อยู่ :

เวลา

นาฬิกา

E-mail :

เรื่อง :
ประเภทเรื่อง :
หน่วยงาน/บุคคล (เจ้าของเรื่อง) :
หน่วยงาน/บุคคล (ที่ถูกร้องเรียน) :
วัตถุประสงค์ของผู้ร้องเรียน :
รายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียน

ลงชือ่

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

ผู้รับเรื่องร้องเรียน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเรื่องร้องเรียน

