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1.1  วัตถุประสงค� 
 

การจัดการข�อร�องเรียน กรมควบคุมโรค เป�นไปตามรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส วนท่ี 10 สิทธิในข�อมูลข าวสารและการร�องเรียน 

มาตรา 59 “บุคคลย อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร�องทุกข6และได�รับแจ�งผลการพิจารณาภายใน
เวลาอันรวดเร็ว” 

และเป�นไปตามพระราชกฤษฎีกาว าด�วยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 

มาตรา 38 “เม่ือส วนราชการใดได�รับการติดต อจากประชาชน หรือจากส วนราชการด�วยกัน
เก่ียวกับงานท่ีอยู ในอํานาจหน�าท่ีของส วนราชการนั้น ให�เป�นหน�าท่ีของส วนราชการนั้นท่ีจะต�องตอบคําถาม
หรือแจ�งการดําเนินการให�ทราบภายใน 15 วันหรือภายในเวลาท่ีกําหนดไว�” 

มาตรา 41 ในกรณีท่ีส วนราชการได�รับคําร�องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ งยาก หรือปFญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข�อมูลและสาระตามสมควร ให�เป�น
หน�าท่ีของส วนราชการนั้นท่ีจะต�องพิจารณาดําเนินการให�ลุล วงไป และในกรณีท่ีมีท่ีอยู ของบุคคลนั้น ให�แจ�ง
ให�บุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการด�วย ทั้งนี้ อาจแจ�งให�ทราบผ านทางระบบเครือข ายสารสนเทศของ
ส วนราชการด�วยก็ได� ในกรณีการแจ�งผ านทางระบบเครือข ายสารสนเทศ มิให�เปGดเผยชื่อหรือท่ีอยู ของผู�ร�องเรียน 

ดังนั้น การจัดทําคู มือฉบับนี้จึงดําเนินการจัดทําเพ่ือวัตถุประสงค6 ดังต อไปนี้ 
1.) เพ่ือให�สอดคล�องกับการปรับปรุงกระบวนการจัดการข�อร�องเรียนกรมควบคุมโรค 

ปK 2558 
2.) เพ่ือให�ม่ันใจว ากระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและดําเนินการจัดการข�อร�องเรียน 

ได�มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับข�อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ6เก่ียวกับการรับ
เรื่องร�องเรียนและดําเนินการจัดการข�อร�องเรียนท่ีกําหนดไว�อย างครบถ�วนและมีประสิทธิภาพ 

3.) เพ่ือให�บุคลากรหรือเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบด�านการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียน
ของหน วยงานกรมควบคุมโรค ใช�เป�นแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการแก�ไขปFญหาตามข�อร�องเรียน
ท่ีได�รับจากช องทางการร�องเรียนต างๆ โดยกระบวนการและวิธีการดําเนินงานต�องเป�นไปในทิศทางเดียวกัน 

4.) เพ่ือเป�นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถ ายทอดให�กับผู�เข�ามาปฏิบัติงานใหม 
พัฒนาให�การทํางานเป�นมืออาชีพ และใช�ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร ให�กับบุคคลภายนอกหรือผู�ใช�บริการให�สามารถเข�าใจและใช�
ประโยชน6จากกระบวนการท่ีมีอยู เพ่ือขอรับบริการท่ีตรงกับความต�องการ 

บทที่ 1 

บทนํา 
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5.) เพ่ือเป�นการเผยแพร  ประชาสัมพันธ6 ให�ประชาชนผู�รับบริการ ได�ทราบถึง
กระบวนการจัดการข�อร�องเรียน หลักเกณฑ6ต างๆในการร�องเรียน โดยกรมควบคุมโรคเปGดโอกาสให�
ประชาชนผู�รับบริการเข�ามามีส วนร วมในการรับรู�และแสดงข�อคิดเห็นหรือเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการ
ดําเนินการจัดการข�อร�องเรียน เพ่ือเป�นประโยชน6ในการปรับปรุง แก�ไขการดําเนินงานต อไป 

โดยระบบการจัดการข�อร�องเรียน กรมควบคุมโรคนี้ถูกปรับปรุงและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือลด
ความซํ้าซ�อน, ลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร, และเพ่ือรวมข�อมูลไว�ในฐานข�อมูลเดียวกัน ทําให�ข�อมูลไม สูญหาย
กระจัดกระจาย สามารถค�นหาได�สะดวกและรวดเร็ว และการปรับปรุงกระบวนการจัดการข�อร�องเรียน โดย
ในปKงบประมาณ 2557 กรมควบคุมโรคมีการแต งต้ังคณะทํางานกลั่นกรองข�อร�องเรียนร�องทุกข6 กรมควบคุมโรค
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองข�อร�องเรียนร�องทุกข�และมอบหมายหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ, แต งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาข�อร�องเรียน กรมควบคุมโรค เพ่ือพิจารณาข�อเท็จจริงและติดตามข�อร�องเรียนท่ี
ส�งผลกระทบต�อภาพลักษณ�องค�กร 
 

1.2  ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 

ผู�รับบริการ แบ�งเป(นกลุ�มได�ดังนี้ 
- กลุ มสังคม ได�แก  ประชาชนท่ัวไป, ผู�นําชุมชน, อาสาสมัคร, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย เป�นต�น 
- หน วยงานภาครัฐ ได�แก  หน วยงานภายในกรมควบคุมโรค หรือภายนอกกรมควบคุมโรค 
- องค6กรปกครองส วนท�องถ่ิน ได�แก  องค6การบริหารส วนจังหวัด (อ.บ.จ.), องค6การบริหาร

ส วนตําบล (อ.บ.ต.), เทศบาล เป�นต�น 
- องค6กรภาคเอกชนหรือองค6กรอิสระ ได�แก  บริษัท, สมาคม, มูลนิธิ, ชมรมต างๆ เป�นต�น 
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย หน วยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรค ท้ังส วนกลางและส วนภูมิภาค 

 

1.3  ขอบเขต 
 

ใช�เป�นคู มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและดําเนินการจัดการ
ข�อร�องเรียนของเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบการจัดการข�อร�องเรียน กรมควบคุมโรค โดยผ านทางช องทางต างๆ 
ดังต อไปนี้ 

1. เดินทางมาด�วยตนเอง ติดต อท่ี ศูนย6บริการร วม/ศูนย6รับเรื่องร�องเรียน อาคาร 1 ชั้น 1 
กรมควบคุมโรค 

2. เดินทางมาร�องเรียนท่ีหน วยงานเจ�าของเรื่องโดยตรง 
3. ส งไปรษณีย6หรือจดหมาย มาท่ี ศูนย6รับเรื่องร�องเรียน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เลขท่ี  88/21 ถนนติวานนท6   ตําบลตลาดขวัญ อํา เภอเมือง จั งหวัดนนทบุรี 
รหัสไปรษณีย6 11000 

4. โทรศัพท6  หมายเลข 0 2590 3000, 0 2590 3269 และ Call Center 1422 
5. โทรสาร  หมายเลข 0 2591 8397 
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6. กล องรับเรื่องร�องเรียน ภายในกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
7. ระบบการจัดการข�อร�องเรียนทางอิเล็กทรอนิคส6 

เว็บไซด6 www.ddc.moph.go.th/complaint 
8. ระบบการจัดการเรื่องราวร�องทุกข6ของรัฐบาล 1111 

 

1.4  ประเภทข�อร�องเรียน 
 

แบ งเป�น 5 ประเภทตามภารกิจและความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค ได�ดังต อไปนี้ 
1. ร�องเรียนเจ�าหน�าท่ีหรือหน วยงาน 
2. ร�องเรียนการให�บริการ 
3. ข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็น 
4. ร�องทุกข6 
5. อ่ืนๆ 

 

ประเภท นิยาม ตัวอย�างที่เป(นรูปธรรม 

1. ร�องเรียนเจ�าหน�าท่ีหรือ
หน วยงาน 

การท่ีผู�ร�องเรียนหรือผู�เสียหาย 
ร� อ ง เ รี ย น เ จ� า ห น� า ท่ี ห รื อ
หน วยงานเก่ียวกับการกระทํา
การใดๆ ท่ีมีผลก อให�เกิดความ
เสียหายอย างใดอย างหนึ่งต อ  
ผู�ร�องเรียนหรือกรมควบคุมโรค 

เ ช น  ร� อ ง เ รี ย น เ จ� าหน� า ท่ี ทุ จ ริ ต , 
ร� อ ง เ รี ยนการบริ หาร งาน บุคคล ,     
ก า ร โ อ น ย� า ย บ ร ร จุ เ จ� า ห น� า ท่ี ,        
การพิจารณาการเลื่อนข้ันตําแหน งหรือ
เงินเดือน, ร�องเรียนด�านวินัยต างๆ, 
ร�องเรียนด�านพฤติกรรมฉันท6ชู�สาวของ
เจ�าหน�าท่ี, ความไม โปร งใสในการซ้ือ-
จ�าง เป�นต�น 

2. ร�องเรียนการให�บริการ การท่ีผู�ร�องเรียนแจ�งร�องเรียน
เก่ียวกับการให�บริการงานต างๆ 
ท่ีอยู ในภารกิจความรับผิดชอบ
ของกรมควบคุมโรค 

เช น ร�องเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ให�บริการของเจ�าหน�าท่ีในด�านงาน
บริการต างๆ การให�บริการของแพทย6 
พยาบาล, การให�บริการของเจ�าหน�าท่ี 
Call center เป�นต�น 

3. ข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็น การท่ีผู�ร�องเรียนแสดงออกทาง
ความคิดเห็นหรือการเสนอแนะ
ท่ัวไปเก่ียวกับการภารกิจและ
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ก ร ม
ควบคุมโรค 

เช น การเสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็นต างๆ การเสนอแนะหรือแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ6ยาสูบ พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล6 พ.ศ. 2551 เป�นต�น 
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4. ร�องทุกข6 การท่ีผู�ร�องเรียนได�แจ�งขอความ
ช วยเหลือต างๆ ท่ีอยู ภายใต�
อํานาจหน�าท่ีภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมควบคุมโรค 

เช น การแจ�งการระบาดของโรคต างๆ 
การขอให�ไปตรวจสอบในเรื่องการสูบ
บุ ห รี่ ใ น ส ถ า น ท่ี ห� า ม สู บ ต า ม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ6
ย า สู บ  พ . ศ .  2 5 3 5 , ก า ร ข อ ใ ห�
หน วยงานหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐเข�าไป
กําจัดยุงลาย เป�นต�น 

5. อ่ืนๆ การท่ีผู�ร�องเรียน ได�ร�องเรียน
เรื่องต างๆ ท่ีอยู ภายใต�อํานาจ
ห น� า ท่ี ภ า ร กิ จ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของกรมควบคุมโรค 
นอกเหนือจากท้ัง 3 ข�อท่ีกล าว
มา รวมท้ังการยกย องชมเชย
ต างๆ 

เช น การสอบถามข�อมูลเรื่องโรค,   
การชมเชยการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมควบคุมโรค, การยกย องชมเชยใน
การดําเนินการในด�านสาธารณสุข
ต างๆ ของกรมควบคุมโรค เป�นต�น 

 

1.5  หลักเกณฑ�ในการรับเร่ืองร�องเรียน 
 

1. ใช�ถ�อยคําหรือข�อความท่ีสุภาพ และต�องมี 
- วัน เดือน ปK 
- ชื่อ ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท6 หรือ อีเมล6ท่ีสามารถติดต อถึงผู�ร�องเรียนหรือร�องทุกข6ได� 
- ข�อเท็จจริง หรือ พฤติการณ6ของเรื่องท่ีร�องเรียนได�อย างชัดเจนว าได�รับ ความเดือดร�อน

หรือเสียหายอย างไร ต�องการให�แก�ไข ดําเนินการอย างไร หรือ ชี้ช องทางแจ�งเบาะแส 
เก่ียวกับการทุจริตของเจ�าหน�าท่ี / หน วยงานของกรมฯได�ชัดแจ�งเพียงพอท่ีสามารถ
ดําเนินการ สืบสวน สอบสวนได� 

- ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ�ามี) 
2. ข�อร�องเรียนต�องเป�นเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิได�หวังสร�างกระแสหรือสร�างข าวท่ีเสียหายต อ

บุคคลอ่ืนหรือหน วยงานต างๆท่ีเก่ียวข�อง 
3. การใช�บริการร�องเรียนของกรมฯ นั้น ต�องสามารถติดต อกลับไปยังผู�ใช�บริการได� เพ่ือ

ยืนยันว า มีตัวตนจริง ไม ได�สร�างเรื่องเพ่ือกล าวหาบุคคลอ่ืนหรือหน วยงานต างๆ ให�เกิด
ความเสียหาย 

4. เป�นเรื่องท่ีผู�ร�องได�รับความเดือดร�อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีต างๆ
ของเจ�าหน�าท่ีหรือหน วยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรค 

5. เป�นเรื่องท่ีประสงค6ขอให�กรมควบคุมโรคช วยเหลือหรือขจัดความเดือดร�อน ในด�านท่ี
เก่ียวข�องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของกรมฯโดยตรง 



คู�มือการจัดการข�อร�องเรียน กรมควบคุมโรค | 5 

    

6. ข�อร�องเรียนท่ีมีข�อมูลไม ครบถ�วน ไม เพียงพอ หรือไม สามารถหาข�อมูลเพ่ิมเติมได�ในการ
ดําเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข�อเท็จจริง ตามรายละเอียดท่ีกล าวมาในข�อท่ี 1 นั้น
ให�ยุติเรื่องและเก็บเป�นฐานข�อมูล 

7. ไม เป�นข�อร�องเรียนท่ีเข�าลักษณะดังต อไปนี้ 
- ข�อร�องเรียนท่ีเป�นบัตรสนเท ห6 เว�นแต บัตรสนเท ห6นั้นจะระบุรายละเอียดตามข�อท่ี 1 จึงจะ

รับไว�พิจารณาเป�นการเฉพาะเรื่อง 
- ข�อร�องเรียนท่ีเข�าสู กระบวนการยุติธรรมแล�ว หรือเป�นเรื่องท่ีศาลได�มีคําพิพากษาหรือ

คําสั่งถึงท่ีสุดแล�ว 
- ข�อร�องเรียนท่ีเก่ียวข�องกับสถาบันพระมหากษัตริย6 
- ข�อร�องเรียนท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายของรัฐบาล 
- ข�อร�องเรียนท่ีหน วยงานอ่ืนได�ดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได�มีข�อสรุป

ผลการพิจารณาเป�นท่ีเรียบร�อยไปแล�ว อย างเช น สํานักงานคณะกรรมการปeองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ป.ป.ช.), สํานักงานคณะกรรมการปeองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.), สํานักงานปeองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ป.ป.ง.) เป�นต�น 

นอกเหนือจากหลักเกณฑ6ดังกล าวข�างต�นแล�ว ให�อยู ในดุลยพินิจของผู�บังคับบัญชาว าจะรับ
ไว�พิจารณาหรือไม เป�นเรื่องเฉพาะกรณี 

 
1.6  การพิจารณาในการกําหนดช้ันความลับและคุ�มครองผู�ร�องเรียน 

 

การพิจารณาข�อร�องเรียนในการกําหนดชั้นความลับและคุ�มครองผู�ร�องเรียนนั้น จะต�อง
ปฏิบัติตามระเบียบว าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส งเรื่องให�หน วยงาน
พิจารณานั้น ผู�ให�ข�อมูลและผู�ร�องอาจจะได�รับความเดือนร�อน เช น ข�อร�องเรียนกล าวโทษข�าราชการ ในเบ้ืองต�น
ให�ถือว าเป�นความลับทางราชการ (หากเป�นบัตรสนเท ห6 ให�พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณี
แวดล�อมปรากฏชัดแจ�ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน นอนเท านั้น) การแจ�งเบาะแสผู�มีอิทธิพล ต�องปกปGดชื่อ
และท่ีอยู ผู�ร�อง หากไม ปกปGดชื่อ ท่ีอยู  ผู�ร�องจะต�องแจ�งให�หน วยงานท่ีเก่ียวข�องทราบและให�ความคุ�มครอง
แก ผู�ร�องด�วย 

- กรณีมีการระบุชื่อผู�ถูกกล าวหา จะต�องคุ�มครองท้ังฝkายผู�ร�องและผู�ถูกกล าวหา เนื่องจาก
เรื่องยังไม ได�ผ านกระบวนการตรวจสอบข�อเท็จจริง และอาจเป�นการกลั่นแกล�งกล าวหาให�ได�รับความเดือดร�อน
และเสียหายได� 

- เรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 
- กรณีผู�ร�องเรียนระบุในคําร�องขอให�ปกปGดหรือไม ประสงค6ให�เปGดเผยชื่อผู�ร�องเรียน 

หน วยงานต�องไม เปGดเผยชื่อผู�ร�องให�หน วยงานผู�ถูกร�องทราบ เนื่องจากผู�ร�องอาจจะได�รับความเดือนร�อน
ตามเหตุแห งการร�องเรียนนั้นๆ 
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1.7   กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียน 
 

1. รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 56,57 และ 59 
2. พระราชบัญญัติข�อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 14, 15 และ 25 
3. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  หมวด 10 การร�องทุกข6 มาตรา 

122, 123, 124 และ 125 
4. พระราชกฤษฎีกา ว าด�วยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน มาตรา 
37, 38, 39, 41 และ 42 

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด�วยการจัดการเรื่องราวร�องทุกข6 พ.ศ. 2552 
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด�วยการรับฟFงความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ข�อ 8, 

9, และ 12 
7. ระเบียบว าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

 

1.8  คําจํากัดความ 
 

“ข�อร�องเรียน” หมายความว า เรื่องที่ผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วนเสียร�องเรียนต อ

กรมควบคุมโรคจากการให�บริการของกรมฯ ในเรื่องต างๆ ดังนี้ 
- ข�อร�องเรียนท่ีเก่ียวกับหน วยงานท้ังท่ีเป�นโครงสร�างท่ีเป�นทางการและไม เป�นทางการอยู ใน

สังกัดกรมควบคุมโรคท้ังในส วนกลางและภูมิภาค เนื่องจากไม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เง่ือนไขการอนุญาต
หรือมีการดําเนินการท่ีสร�างความเดือดร�อนแก ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ข�อร�องเรียนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามภารกิจของกรมควบคุมโรค เนื่องจากไม มี
ประสิทธิภาพ ไม ครบถ�วนหรือบกพร อง หรือไม ได�รับความเป�นธรรม  

- ข�อร�องเรียนท่ีเก่ียวกับเจ�าหน�าท่ีของกรมควบคุมโรค ปฏิบัติหน�าท่ีไม มีประสิทธิภาพ ไม เต็มใจ
ให�บริการ ปฏิบัติหน�าท่ีผิดวินัย ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว� รวมท้ังมีความประพฤติท้ัง
ส วนตัวและหรือการงานท่ีเสื่อมเสียต อหน�าท่ีราชการ 

- ข�อร�องเรียนท่ีมีความร�ายแรงเป�นกรณีพิเศษ หมายถึง เรื่องร�องเรียนท่ีมีการเสนอข าวทาง
สื่อมวลชน หรือเป�นเรื่องร�องเรียนท่ีสร�างความเสียหายอย างร�ายแรงต อภาพลักษณ6กรมควบคุมโรค 

“การดําเนินการจนได�ข�อยุติ” ได�แก  

- เรื่องท่ีดําเนินการแล�ว ได�ตามความประสงค6ของผู�ร�องท้ังหมด และได�แจ�งให�ผู�ร�องได�ทราบ 
- เรื่องท่ีดําเนินการแล�ว ได�ตามความประสงค6ของผู�ร�องบางส วน (หน วยงานเจ�าของเรื่องได�

ดําเนินการตามขอบเขตเต็มท่ีแล�ว) หรือได�บรรเทา เยียวยาปFญหาความเดือดร�อนของผู�ร�องตามความ
เหมาะสม และได�แจ�งให�ผู�ร�องทราบ 
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- เรื่องดําเนินการแล�ว แต ไม ได�ตามความประสงค6ของผู�ร�อง เช น พ�นวิสัยการดําเนินการ 
และขอบเขตอํานาจหน�าท่ีแล�ว และได�แจ�งทําความเข�าใจกับผู�ร�อง 

- เรื่องท่ีส งต อให�หน วยงานอ่ืนเพ่ือทราบหรือดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีแล�วและได�แจ�ง
ให�ผู�ร�องทราบถึงหน วยงานท่ีรับเรื่องต อ 

- เรื่องร�องเรียนท่ีระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช น บัตรสนเท ห6 เรื่องท่ีอยู ใน
กระบวนการทางศาล ข�อร�องเรียนกล าวโทษแต ไม มีพยาน หลักฐานท่ีชัดเจน พร�อมได�แจ�งให�ผู�ร�องทราบตามควร
แก กรณี 

- เรื่องเสนอข�อคิดเห็นท่ีพ�นวิสัยดําเนินการหรือเป�นกรณีท่ีหน วยงานได�ดําเนินการอยู แล�ว 

“ผู�ร�องเรียน” หมายความว า ประชาชนท่ัวไป เจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือผู�ท่ีได�รับมอบฉันทะ

ให�ร�องเรียนแทนองค6กรภาครัฐ หน วยงานเอกชน ผู�รับบริการผู�มีส วนได�ส วนเสียภายในและภายนอก
กรมควบคุมโรคท่ีติดต อร�องเรียนมายังกรมควบคุมโรค ผ านช องทางต างๆ 

“การตอบสนอง” หมายความว า การท่ีส วนราชการได�ให�ข�อมูลการดําเนินการเพ่ือแก�ไข

ข�อร�องเรียนให�กับผู�รับบริการภายใน 15 วัน 

“การดําเนินการ” หมายความว า การท่ีหน วยงานเจ�าของเรื่องหรือหน วยงานท่ี

รับผิดชอบได�มีกระบวนการตรวจสอบและมีการแก�ไขปFญหาอย างชัดเจน อย างเช น การต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การที่เจ�าหน�าที่ได�ลงพื้นที่เพื่อแก�ไขปFญหา การประชุมเพื่อปรึกษาหารือหรือหาทางออกของ
การแก�ไขปFญหาร วมกันของผู�ร�องหรือผู�ถูกร�องเรียน หรือกรณีการกระทําผิดของเจ�าหน�าท่ี ได�มีการว ากล าว
ตักเตือน หรือลงโทษตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว� เป�นต�น 

“หน�วยงานที่รับผิดชอบ/หน�วยงานเจ�าของเร่ือง” หมายความว า หน วยงานท่ีมี

อํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ในการดําเนินการจัดการต างๆ เก่ียวกับข�อร�องเรียนนั้น 

“ผู�บังคับบัญชา” หมายความว า หัวหน�าหน วยงานระดับผู�อํานวยการสํานัก/สถาบัน/

กอง/หรือหัวหน�ากลุ มงานท่ีได�รับอํานาจมอบหมายให�พิจารณา วิเคราะห6 และจัดการเรื่องร�องเรียน  

“ผู�บริหาร” หมายความว า หัวหน�าส วนราชการ อธิบดีและรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

“คณะทํางานกลั่นกรองข�อร�องเรียนร�องทุกข� กรมควบคุมโรค” มีอํานาจหน�าท่ีหลัก
คือ พิจารณากลั่นกรองข�อร�องเรียนร�องทุกข� กรมควบคุมโรค เพ่ือมอบหมายหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการ 

“คณะกรรมการพิจารณาข�อร�องเรียน กรมควบคุมโรค” มีอํานาจหน�าท่ีหลักคือ 
พิจารณาข�อเท็จจริงและติดตามข�อร�องเรียนท่ีส�งผลกระทบต�อภาพลักษณ�องค�กร 

“ข�อร�องเรียนกรณีทั่วไป” หมายความว า ข�อร�องเรียนท่ีหน วยงานท่ีรับผิดชอบ

สามารถดําเนินการได�เอง 

“ข�อร�องเรียนกรณีภาพลักษณ�องค�กร” หมายความว า ข�อร�องเรียนท่ีมีความร�ายแรง

เป�นกรณีพิเศษ เรื่องร�องเรียนท่ีมีการเสนอข าวทางสื่อมวลชน หรือเป�นเรื่องร�องเรียนท่ีสร�างความเสียหาย
อย างร�ายแรงต อภาพลักษณ6กรมควบคุมโรค และเรื่องท่ีคณะทํางานกลั่นกรองฯ เห็นสมควร 
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1.9  หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
 

•  อธิบดีหรือรองอธิบดี : สั่งการ มอบนโยบาย และพิจารณาให�ความเห็นชอบเก่ียวกับการ
ดําเนินการแก�ไขปFญหาข�อร�องเรียน 

•  ผู�อํานวยการสํานัก สถาบัน กอง : พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ติดตามแก�ไข
ปFญหาข�อร�องเรียน และพิจารณาผลการตรวจสอบ 

•  เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ : ประสานงาน ดําเนินการตรวจสอบ สรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบและติดตามผลการแก�ไขปFญหา 

•  เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง : ให�ความร วมมือในการตรวจสอบและแก�ไขปFญหา 
 

1.10  ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จ 
 

ตัวข้ีวัดท่ี 1 ร�อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให�บริการ 
(การตอบสนองต อข�อร�องเรียนท่ีสะดวก รวดเร็ว ภายในระยะเวลา 15 วันต้ังแต วันท่ีรับเรื่อง) 
น้ําหนัก : ร�อยละ 5 
คําอธิบาย : การรักษามาตรฐาน หมายความว า การรักษาและปeองกันสิ่งท่ีถือเป�นเกณฑ6ท่ี

รับรองเก่ียวกับการรับเรื่องร�องเรียน 
การให�บริการ หมายความว า การอํานวยความสะดวกในการให�บริการรับเรื่องร�องเรียน 
การตอบสนอง หมายความว า การท่ีส วนราชการได�ให�ข�อมูลการดําเนินการเพ่ือแก�ไขข�อร�องเรียน

ให�กับผู�รับบริการภายใน 15 วัน 
 
 สูตรการคํานวณ : ร�อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให�บริการ  

 
= จํานวนข�อร�องเรียนท่ีแจ�งว ามีการดําเนินการแก�ไขภายในระยะเวลาการให�บริการท่ีกําหนด X 100 

     จํานวนข�อร�องเรียนท้ังหมด 
 

หมายเหตุ : ระยะเวลาให�บริการท่ีกําหนด = 15 วันทําการ โดยเริ่มนับต้ังแต วันท่ีศูนย6ได�รับเรื่อง 
จนถึงการแจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องเรียนทราบว ามีการดําเนินการแก�ไขปFญหา ยกเว�นกรณีเรื่องร�องเรียน
ท่ีเป�นบัตรสนเท ห6หรือการร�องเรียนท่ีไม ระบุชื่อผู�ร�องเรียน 

 

ค าเปeาหมาย 
เกณฑ6การให�คะแนนเทียบค าเปeาหมายกับร�อยละของผลสําเร็จ 

1 2 3 4 5 
100 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 
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ตัวชี้วัดท่ี 2 ร�อยละของจํานวนข�อร�องเรียนท่ีได�รับการดําเนินการจนได�ข�อยุติ 
คําอธิบาย : ข�อร�องเรียน หมายความว า เรื่องท่ีผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วนเสียร�องเรียน

ต อกรมควบคุมโรค จากการให�บริการของกรมฯ ในเรื่องต างๆ ดังนี้ 
- ข�อร�องเรียนท่ีเก่ียวกับหน วยงานท้ังท่ีเป�นโครงสร�างท่ีเป�นทางการและไม เป�นทางการอยู ใน

สังกัดกรมควบคุมโรคท้ังในส วนกลางและภูมิภาค เนื่องจากไม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เง่ือนไขการอนุญาต
หรือมีการดําเนินการท่ีสร�างความเดือดร�อนแก ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ข�อร�องเรียนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามภารกิจของกรมควบคุมโรค เนื่องจากไม มี
ประสิทธิภาพ ไม ครบถ�วนหรือบกพร อง หรือไม ได�รับความเป�นธรรม  

- ข�อร�องเรียนที่เกี่ยวกับเจ�าหน�าที่ของกรมควบคุมโรค ปฏิบัติหน�าที่ไม มีประสิทธิภาพ
ไม เต็มใจให�บริการ ปฏิบัติหน�าท่ีผิดวินัย ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว� รวมท้ังมีความ
ประพฤติท้ังส วนตัวและหรือการงานท่ีเสื่อมเสียต อหน�าท่ีราชการ 

- ข�อร�องเรียนท่ีมีความร�ายแรงเป�นกรณีพิเศษ หมายถึง เรื่องร�องเรียนท่ีมีการเสนอข าว
ทางสื่อมวลชน หรือเป�นเรื่องร�องเรียนท่ีสร�างความเสียหายอย างร�ายแรงต อภาพลักษณ6กรมควบคุมโรค 

 การดําเนินการจนได�ข�อยุติ ได�แก  
- เรื่องท่ีดําเนินการแล�ว ได�ตามความประสงค6ของผู�ร�องท้ังหมด และได�แจ�งให�ผู�ร�องได�ทราบ 
- เรื่องท่ีดําเนินการแล�ว ได�ตามความประสงค6ของผู�ร�องบางส วน (หน วยงานเจ�าของเรื่องได�

ดําเนินการตามขอบเขตเต็มท่ีแล�ว) หรือได�บรรเทา เยียวยาปFญหาความเดือดร�อนของผู�ร�องตามความ
เหมาะสม และได�แจ�งให�ผู�ร�องทราบ 

- เรื่องดําเนินการแล�ว แต ไม ได�ตามความประสงค6ของผู�ร�อง เช น พ�นวิสัยการดําเนินการ 
และขอบเขตอํานาจหน�าท่ีแล�ว และได�แจ�งทําความเข�าใจกับผู�ร�อง 

- เรื่องท่ีส งต อให�หน วยงานอ่ืนเพ่ือทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีแล�วและได�แจ�ง
ให�ผู�ร�องทราบถึงหน วยงานท่ีรับเรื่องต อ 

- เรื่องร�องเรียนท่ีระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช น บัตรสนเท ห6 เรื่องท่ีอยู ใน
กระบวนการทางศาล ข�อร�องเรียนกล าวโทษแต ไม มีพยาน หลักฐานท่ีชัดเจน พร�อมได�แจ�งให�ผู�ร�องทราบตามควรแก กรณี 

- เรื่องเสนอข�อคิดเห็นท่ีพ�นวิสัยดําเนินการหรือเป�นกรณีท่ีหน วยงานได�ดําเนินการอยู แล�ว 
 

สูตรการคํานวณ : ร�อยละของจํานวนข�อร�องเรียนท่ีได�รับการดําเนินการจนได�ข�อยุติ 
 

= จํานวนข�อร�องเรียนท่ีได�รับการดําเนินการจนได�ข�อยุติ X 100   
                     จํานวนข�อร�องเรียนท้ังหมด 

 

ค าเปeาหมาย 
เกณฑ6การให�คะแนนเทียบค าเปeาหมายกับร�อยละของผลสําเร็จ 

1 2 3 4 5 
80 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
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ปFจจุบันกรมควบคุมโรค ดําเนินการจัดการข�อร�องเรียนโดยให�เป�นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 59 บุคคลย อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร�องทุกข6และได�รับแจ�งผลการ
พิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงกระบวนการดําเนินงานจัดการข�อร�องเรียนของกรมฯ นั้น เม่ือได�รับเรื่อง
ร�องเรียน จากช องทางต างๆ เรื่องจะถูกส งมายังศูนย6รับเรื่องร�องเรียนเพ่ือบันทึกเรื่องลงในระบบการจัดการ
ข�อร�องเรียนอิเล็กทรอนิกส6 และศูนย6ฯ จะส งเรื่องให�หน วยงานผู�รับผิดชอบรับเรื่องเพ่ือไปดําเนินการจัดการ
ข�อร�องเรียนดังกล าวตามกระบวนการต อไป พร�อมท้ังตอบแจ�งผลการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียนในเบ้ืองต�น
ภายในระยะเวลา 15 วัน ไปยังผู�ร�องเรียนให�ได�ทราบตามท่ีอยู ท่ีปรากฏในฐานข�อมูลผู�ร�องเรียนหรือ
ดําเนินการแจ�งผลให�ผู�ร�องเรียนทราบด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส6 (ผ านทางการติดตามเรื่องร�องเรียนเว็บไซด6
ศูนย6รับเรื่องร�องเรียนและทางอีเมล6) และเม่ือหากหน วยงานผู�รับผิดชอบได�ดําเนินการจัดการข�อร�องเรียนจนได�ผล
สรุปแล�ว ศูนย6ฯ จะแจ�งผลการดําเนินการให�ทราบต อไป โดยผ านทางโทรศัพท6 หนังสือแจ�งทางไปรษณีย6
หรือผ านทางระบบรับเรื่องร�องเรียนในหัวข�อ ติดตามเรื่องร�องเรียน 

กระบวนการท่ีจะทําให�ผู�ร�องเรียนได�รับทราบผลการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียนได�อย าง
รวดเร็วและมีความพึงพอใจต อผลการดําเนินการจากหน วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น ท้ังนี้กรมควบคุมโรคได�
ตระหนักและให�ความสําคัญต อผลความพึงพอใจของผู�ร�องเรียนท่ีมีต อระบบการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียน
เป�นอย างดี โดยกระบวนการทํางานด�านการจัดการข�อร�องเรียนของกรมควบคุมโรค ซ่ึงหน วยงาน
ผู�รับผิดชอบในแต ละเรื่อง มีการกําหนดแนวทางและกระบวนการตรวจสอบหรือพิจารณาดําเนินการจัดการ
ข�อร�องเรียนในแต ละเรื่องนั้นไม เหมือนกัน ซ่ึงข้ึนอยู กับรายละเอียดของเรื่องร�องเรียนด�วย ว ามีความซับซ�อน
ของเนื้อหาเพียงใดหรือต�องใช�ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พยาน ต างๆ เพ่ือเข�าสู 
กระบวนการพิสูจน6เอกสาร หลักฐาน พยานต างๆ ให�ได�ข�อสรุปแห งผลของการร�องเรียน โดยเป�นข�อเท็จจริง
ท่ีถูกต�องและเป�นธรรมต อผู�ร�องเรียนและผู�ถูกร�องเรียน ดังนั้นการร�องเรียนในบางเรื่องจึงต�องใช�ระยะเวลา
ในการตรวจสอบ อาจจะทําให�ผู�ร�องเรียนเกิดความไม พึงพอใจต อการจัดการข�อร�องเรียน แต ทั้งนี้กรมฯ
ได�กําหนดให�แต ละหน วยงานมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกระยะ เพ่ือแจ�งให�ผู�ร�องเรียนทราบ โดยมีการ
รายงานผล ในแต ละรอบดังนี้ รายงานผลรอบ 15 วัน, รอบ 30 วัน, รอบ 60 วัน หรือจนกว าเรื่องจะได�ข�อยุติ
โดยศูนย6รับเรื่องร�องเรียน เป�นตัวกลางในการประสานงาน ติดตามผลการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียนกับ
หน วยงานผู�รับผิดชอบ เพ่ือให�หน วยงานผู�รับผิดชอบนําผลการจัดการข�อร�องเรียนมาบันทึกในระบบพร�อมท้ัง
รายงานชี้แจงให�ผู�ร�องเรียนได�รับทราบและให�ผู�ร�องเรียนได�เกิดความพึงพอใจต อการดําเนินงานการจัดการ
ข�อร�องเรียน ซ่ึงท้ังหมดนี้จะดําเนินการผ านทางระบบการจัดการข�อร�องเรียนอิเล็กทรอนิกส6 (E-Petition) ของ
กรมควบคุมโรค และผู�ร�องเรียนสามารถเข�ามาตรวจสอบผลการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียนได�ทุกเม่ือ โดย
ผ านทางเว็บไซด6ศูนย6รับเรื่องร�องเรียน ซ่ึงจะมีช องทางสําหรับผู�ร�องเรียนไว�ติดตามผลการร�องเรียน 

บทที่ 2 

กระบวนการทํางาน 
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2.1 แผนผังกระบวนการจัดการข�อร�องเรียน กรมควบคุมโรค 
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2.2 แผนผังแสดงรายละเอียดกระบวนการทํางานของการจัดการข�อร�องเรียน กรมควบคุมโรค 
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2.3 แผนผังกระบวนการจัดการข�อร�องเรียน กรมควบคุมโรค กรณีบัตรสนเท�ห� 
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2.4 แผนผังแสดงรายละเอียดกระบวนการทํางานของการจัดการข�อร�องเรียน กรณีบัตรสนเท�ห� 
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โดยการจัดการข�อร�องเรียน กรณีบัตรสนเท�ห� ให�ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

คณะรัฐมนตรีได�มีมติวางแนวทางให�ผู�บังคับบัญชาถือเป3นหลักปฏิบัติในการท่ีจะรับบัตรสนเท�ห�ไว�
พิจารณาว�าเม่ือผู�บังคับบัญชาได�รับเรื่องร�องเรียนกล�าวโทษข�าราชการว�ากระทําผิดวินัยในเบ้ืองต�นให�
ผู�บังคับบัญชาถือเรื่องนั้นไว�เป3นความลับทางราชการ และถ�าหากบัตรสนเท�ห�รายใดได�ระบุหลักฐานกรณี
แวดล�อมปรากฏชัดแจ�ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน�นอน ให�ผู�บังคับบัญชารับบัตรสนเท�ห�ไว�พิจารณา 
(หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว.218 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541) 
ขณะเดียวกันสํานักงาน ก.พ. ได�มีมติซ�อมความเข�าใจเก่ียวกับเรื่องวิธีการปฏิบัติก�อนการดําเนินการทางวินัย
ไว�ว�า ในกรณีท่ีมีการกล�าวหาข�าราชการกระทําผิด โดยไม�ปรากฏตัวผู�กล�าวหา ก็ให�ผู�บังคับบัญชาถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร 0206/ว.218 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541 
กล�าวคือ ให�ผู�บังคับบัญชารับบัตรสนเท�ห�ไว�พิจารณา เฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดล�อมปรากฏชัดแจ�ง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน�นอนเท�านั้น และในกรณีท่ีรับบัตรสนเท�ห�ไว�พิจารณา ให�ผู�บังคับบัญชารีบ
ดําเนินการสืบสวน (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1011/ว19ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) 
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2.5  การตอบข�อร�องเรียน 
กรณีท่ี 1 การตอบข�อร�องเรียน ให�ผู�ร�องเรียนได�ทราบผลการดําเนินการในเบ้ืองต�น (ภายใน 

15 วัน) ภายหลังจากได�รับเรื่องร�องเรียนมาในระบบ 
- ตอบผู�ร�องเรียนในเบ้ืองต�น ด�วยรูปแบบหนังสือประทับตรา (แสดงไว�ใน ภาคผนวก ก.)

มีเนื้อหาประกอบด�วย 
1. เรียนถึง ชื่อผู�ร�องเรียน 
2. รายละเอียดอ�างถึงข�อร�องเรียนท่ีผู�ร�องเรียนได�ร�องเรียนมาโดยสรุป 
3. บทส งท�ายให�ระบุรายละเอียดว า กรมควบคุมโรค ได�รับเรื่องและมอบหมายหน วยงาน

ผู�รับผิดชอบหรือเก่ียวข�องพิจารณาแล�ว หากทราบผลประการใด จะแจ�งให�ทราบต อไป 
4. ลงนามประทับตรากรมควบคุมโรค โดยเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 

 

กรณีท่ี 2 การตอบข�อร�องเรียน ให�ศูนย6ประสานการแก�ไขปFญหาตามข�อร�องเรียนของ
ประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ทราบผลการดําเนินการในเบ้ืองต�น (ภายใน 15 วัน) ภายหลังจากได�รับ
หนังสือร�องเรียน 

- ตอบศูนย6ประสานการแก�ไขปFญหาตามข�อร�องเรียนของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขใน
การดําเนินการเบ้ืองต�นของการจัดการข�อร�องเรียน ด�วยรูปแบบหนังสือประทับตรา (แสดงไว�ใน ภาคผนวก 
ก.) มีเนื้อหาประกอบด�วย 

1. เรียนถึง ผู�อํานวยการศูนย6ฯ 
2. รายละเอียดอ�างถึงหนังสือท่ีนําส งเรื่องร�องเรียนมาโดยสรุป 
3. บทส งท�ายให�ระบุรายละเอียดว า กรมควบคุมโรค ได�รับเรื่องและมอบหมายหน วยงาน

ผู�รับผิดชอบหรือเก่ียวข�องพิจารณาแล�ว หากทราบผลประการใด จะแจ�งให�ทราบต อไป 
4. ลงนามประทับตรากรมควบคุมโรค โดยเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค  

 

กรณีท่ี 3 การตอบข�อร�องเรียนเม่ือทราบผลการดําเนินการพิจารณาหรือทราบผลความ
คืบหน�าการดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

- บันทึกข�อความ เรียนอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือรองอธิบดีเจ�าของสายงาน (แสดงไว�ใน 
ภาคผนวก ก.) มีเนื้อหาประกอบด�วย 

1. เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค ผ านรองอธิบดีเจ�าของสายงาน 
2. รายละเอียดกล าวถึงหนังสือการร�องเรียนโดยสรุป 
3. รายงานผลการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียน ข�อเท็จจริง 
4. ข�อพิจารณาและข�อเสนอ รายละเอียดได�ดําเนินการจัดการตามข�อร�องเรียนเรียบร�อยแล�ว 

เห็นสมควรแจ�งผู�ร�องทราบ 
5. บทส งท�าย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามหนังสือตอบผู�ร�องเรียนต อไปด�วย จะเป�นพระคุณ   
6. ลงนามโดยอธิบดีกรมควบคุมโรค หรือรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

 



คู�มือการจัดการข�อร�องเรียน กรมควบคุมโรค | 20 

    

- ตอบผู�ร�องเรียน ด�วยหนังสือราชการภายนอก (แสดงไว�ใน ภาคผนวก ก.) มีเนื้อหา
ประกอบด�วย 

1. เรียนถึง ผู�ร�องเรียน 
2. รายละเอียดอ�างถึงข�อร�องเรียนโดยสรุป 
3. ชี้แจงผลการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียน ข�อเท็จจริง ผลสรุป 
4. ลงนามโดยอธิบดีหรือรองอธิบดีเจ�าของสายงาน 
5. หรือลงนามโดยเลขานุการกรม กรณีมอบอํานาจให�ศูนย6รับเรื่องร�องเรียนเป�นผู�ดําเนินการ

จัดการตอบหนังสือถึงผู�ร�องเรียน  
 

- ตอบศูนย6ประสานการแก�ไขปFญหาตามข�อร�องเรียนของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข 
ด�วยหนังสือประทับตรา (แสดงไว�ใน ภาคผนวก ก.) มีเนื้อหาประกอบด�วย 

1. เรียน ผู�อํานวยการศูนย6ฯ 
2. รายละเอียดอ�างถึงหนังสือท่ีนําส งเรื่องร�องเรียน 
3. ชี้แจงผลการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียน ข�อเท็จจริง ผลสรุป 
4. ลงนามประทับตรากรมควบคุมโรค โดยเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 
 

กรณีท่ี 4 การตอบข�อร�องเรียนเม่ือทราบผลการดําเนินการพิจารณาหรือทราบผลความ
คืบหน�าการดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว� ของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบข�อร�องเรียน 

- แจ�งศูนย6รับเรื่องร�องเรียน กรมควบคุมโรค ด�วยบันทึกข�อความ (แสดงไว�ใน ภาคผนวก ก.) 
มีเนื้อหาประกอบด�วย 

1. เรียน เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 
2. รายละเอียดกล าวถึงหนังสือการร�องเรียนโดยสรุป 
3. รายงานผลการดําเนินการ/ความคืบหน�า การจัดการข�อร�องเรียน ข�อเท็จจริง 
4. ข�อพิจารณาและข�อเสนอ รายละเอียดได�ดําเนินการจัดการตามข�อร�องเรียนเรียบร�อยแล�ว 

เห็นสมควรแจ�งผู�ร�องทราบ 
5. บทส งท�าย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ�งผู�ร�องทราบต�อไปด�วย  
6. ลงนามโดยผู�อํานวยการหน วยงานท่ีรับผิดชอบข�อร�องเรียน 
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- ตอบผู�ร�องเรียน ด�วยหนังสือราชการภายนอก (แสดงไว�ใน ภาคผนวก ก.) มีเนื้อหา
ประกอบด�วย 

1. เรียนถึง ผู�ร�องเรียน 
2. รายละเอียดอ�างถึงข�อร�องเรียนโดยสรุป 
3. ชี้แจงผลการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียน ข�อเท็จจริง ผลสรุป 
4. ลงนามโดยผู�อํานวยการหน วยงานท่ีรับผิดชอบข�อร�องเรียน 

 
2.6  การรายงาน 

การรายงานผลการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียน สามารถรายงานได�ตามระบบการจัดการ
ข�อร�องเรียน ตามหัวข�อ ดังต อไปนี้ 

1. รายงานสรุปจํานวนข�อร�องเรียนในแต ละปKงบประมาณ 
2. รายงานสรุปจํานวนข�อร�องเรียนแยกเป�นรายเดือน 
3. รายงานสรุปจํานวนข�อร�องเรียน จําแนกตามช องทางการร�องเรียน 
4. รายงานสรุปจํานวนข�อร�องเรียน จําแนกตามประเภทข�อร�องเรียน 
5. รายงานสรุปจํานวนข�อร�องเรียน จําแนกตามหน วยงาน  
6. รายงานสรุปจํานวนข�อร�องเรียน จําแนกตามสถานะเรื่อง 
7. รายงานสรุปจํานวนข�อร�องเรียน ท่ีดําเนินการจนได�ข�อยุติแล�ว  
8. รายงานแสดงรายละเอียดข�อร�องเรียนท้ังหมด  

 


