


 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 2 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

ประวัติการแก้ไข (Revision  History) 

แก้ไข
ครั้งท่ี 

วันท่ีแก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 

0 12 มิ.ย. 2546 ประกาศใช้คร้ังแรก - 
1 27 เม.ย. 2547 1. แก้ไขข้ันตอนการรับคําร้องเรียนจากหน่วยงานภายในโดยแก้ไขชื่อ

จาก  “แบบรับคาํร้องเรียน” เป็น “แบบแจ้งข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานภายใน” และแก้ไขเลขท่ีแบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ จาก F-
NS-MG-10 เป็น F-NS-MG-17 

CO-19/47 

  2. แก้ไขข้ันตอนท่ี 1 ของข้ันตอนการรับคําร้องเรียนจากหน่วยงาน
ภายใน โดยเพ่ิมวิธีการดาวน์โหลดเอกสาร “แบบรับข้อเสนอแนะ” 
และช่องทางการส่งเอกสารดังกล่าวทางอีเมล์สําหรับส่วนงานกลาง 

 

2   28 ม.ค. 2558 1. แก้ไขแผนผังกระบวนการทํางาน 5.2  และรายละเอียด
กระบวนการทํางานข้อ 6.2 จาก การรับคําร้องเรียนจากหน่วยงาน
ภายใน เป็น “การรับคําร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะจาก
หน่วยงานภายใน” โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้ 
 ปรับให้สามารถใช้เอกสารหรือแบบอ่ืนๆ ท่ีมีเนื้อหาสอดคล้อง

แทนการใช้แบบแจ้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายใน (F-NS-
MG-17) 

 เพ่ิมแนวทางการดําเนินการในกรณีร้องทุกข์ของพนักงาน 
 เพ่ิมประเด็นการรักษาความลับในกรณีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เพ่ือให้ความคุ้มครองผู้ร้อง 
2. ขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบอ่ืนๆ 
3. แก้ไขข้ันตอนท่ี 10 ของข้ันตอนการรับคําร้องเรียนจากหน่วยงาน

ภายนอกจาก จากสรุปข้อมูลส่งให้งานพัฒนาองค์กรทุก 2 เดือน 
เป็น “ทุกเดือน” 

CO-007/58 

3   24 มิ.ย. 2559 1. แก้ไขแผนผังกระบวนการทํางาน 5.1  และรายละเอียด
กระบวนการทํางานข้อ 6.1 โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้ 
 ปรับให้สามารถใช้เอกสารหรือแบบอ่ืนๆ ท่ีมีเนื้อหาสอดคล้อง

แทนการใช้แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) 
2. ปรับปรุงขอบข่ายของเอกสาร ให้ครอบคลุมทุกระบบมาตรฐานท่ีมี

การใช้ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันตอนท่ี 8 เพ่ิม “หมายเหตุ  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยฯ ผล

การติดตามการแก้ไขและป้องกันในท่ีประชุมคณะทํางานความ
ปลอดภัยฯ สวทช. ก่อนรายงานในท่ีประชุมผู้บริหาร” 

CO-072/59 

4         พ.ย. 60 1. เพ่ิมคํานิยามท่ีเกี่ยวข้องในหน้า 4 
2. เพ่ิมเอกสารอ้างอิงในการดําเนินการข้อร้องเรียน  ในหน้า 4 
   - ระบบ ISO 13485 (I-NS-XRAY-102)  
   - เอกสารประกาศใช้ใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง และระเบียบ สวทช. ท่ีเกี่ยวข้อง  

CO-072/2560 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 3 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

แก้ไข
ครั้งท่ี 

วันท่ีแก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 

3. ปรับปรุงผู้ทําหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ในข้ันตอนท่ี 10 ของการ
รับคําร้องเรียนจากบุคคลภายนอก จาก งานพัฒนาองค์กร เป็น “งาน
พัฒนาองค์กร หรือ SC ของระบบ” ในหน้า 6 และ หน้า 12 
4. เพ่ิมหมายเหตุสําหรับระบบ ISO 13485 ของการรับคําร้องเรียนจาก
บุคคลภายนอก ในข้ันตอนท่ี 1 หน้า 9 และขั้นตอนท่ี 10 หน้า 12 
5. เพ่ิมผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อร้องเรียนของหน่วยงานภายใน จาก 
ผู้เสนอแนะ เป็น “ผู้เสนอแนะ/ผู้รับความคิดเห็น” ในหน้า 7 และ หน้า 
14 
6. เพ่ิมรายละเอียดข้ันตอนท่ี 1 ของ การรับคําร้องเรียน/ร้องทุกข์/
เสนอแนะ/จากหน่วยงานภายใน หน้า 14 
7. เพ่ิมรายละเอียดการกําหนดเลขที่คําร้องเรียน ข้ันตอนท่ี 2 ของ การ
รับคําร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ/จากหน่วยงานภายใน หน้า 15 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 4 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้พนักงานผู้ได้รับคําร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะท้ังจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานภายใน เข้าใจ
ข้ันตอนการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  และสามารถติดตามผลการดําเนินการแก้ไขคําร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือ
ข้อเสนอแนะและตอบกลับผู้ร้องเรียนได้ 

 
2. ขอบข่าย 

ใช้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายใต้ขอบเขตระบบคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ระบบบริหารคุณภาพสําหรับเคร่ืองมือแพทย์ และ
ระบบอ่ืนๆ ของ สวทช.  ท่ีมีการประยุกต์ใช้ข้ันตอนการทํางานฉบับนี้ 

 
3. นิยาม 

3.1 บุคคลภายนอก  หมายถึง  บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกซ่ึงเป็น  ผู้ใช้บริการจากกิจกรรมของ สวทช. เช่น 
ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฯ  ผู้รับการบริการท่ี
ปรึกษาอุตสาหกรรม  ผู้เช่าพ้ืนท่ี ผู้เข้ารับการสัมมนา/ ฝึกอบรม เป็นต้น 

3.2 บุคลากรภายใน หมายถึง   ผู้ปฏิบัติงานของ สวทช. ท้ังหมด ได้แก่ พนักงาน พนักงานโครงการ 
รวมถึงบุคลากรท่ีเป็นนักวิจัยร่วมกับ สวทช. (NSTDA Co 
Researcher; NCR) 

3.3 SC                หมายถึง  System Coordinator (ผู้ประสานงานระบบ หมายถึง ผู้ท่ีรับผิดชอบ 
ประสานงานแต่ละระบบ เช่น นักพัฒนาองค์กร เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการทํางาน เป็นต้น) 

3.4 MR               หมายถึง Management  Representative (ผู้แทนฝ่ายบริหารแต่ละระบบ) 
3.5 ข้อร้องเรียน      หมายถึง   ข้อมูลท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก/บุคลากรภายใน เกี่ยวกับผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการใช้บริการของ สวทช. ซ่ึงมีหลักฐาน/รายละเอียดท่ีชัดเจน
สําหรับการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข 

3.6 ข้อเสนอแนะ     หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก/บุคลากรภายใน เกี่ยวกับประเด็นท่ีพบ 
โดยผู้แจ้งไม่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน แต่หากมีการปรับปรุงจะช่วยเพ่ิม
ความพึงพอใจ/ประสทิธิภาพการทํางาน 

3.7 การร้องทุกข์      หมายถึง 1. การร้องเรียนของบุคลากร สวทช. ในการใช้อํานาจหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีไม่ถูกต้อง 
2. การร้องทกุขก์ล่าวโทษ หน่วยงาน กจิกรรม หรือบุคลากรของ 
สวทช. ที่ปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ หรือขัดกับระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อันนาํมาซึ่งความไม่โปร่งใส ไม่สุจริตในการทํางาน ซึ่ง
จําเป็นต้องมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และดําเนินการ
ตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 PM-NS-MG-05 : ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง การแก้ไข/ป้องกันปัญหา 
4.2 I-NS-XRAY-102 : การจัดการข้อร้องเรียนและข้อมูลตอบกลับจากลูกค้า 
4.3 G-NS-MG-02 : แนวทางการปฏิบัติงาน เร่ือง การกําหนดประเภทข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากลูกค้า 

และกลุ่มปัญหาท่ีพบของระบบบริหารคุณภาพ 
4.4 ระเบียบ สวทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 5 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

5. แผนผังกระบวนการทํางาน 
5.1 การรับคําร้องเรียนจากบุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
  

ติดตามผลการ 
ดําเนินการแก้ไข 

 

รับคําร้องเรียน  
และบันทึกข้อมูล 

1 
พนักงาน 

เริ่มต้น 

พิจารณาคําร้องเรยีนและกําหนด 
แนวทางการดําเนินการเบือ้งต้นและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับปญัหา 

2 

หัวหน้างาน / ผอ. ฝ่าย  
ที่รับคําร้องเรียน 

กําหนดเลขท่ีคํารอ้งเรียนและ 
บันทึกในรายการคําร้องเรียน 

3 

หัวหน้างาน หน่วยงานที่
รับคําร้องเรียน 

ส่งคํารอ้งเรียนใหห้น่วยงานท่ีรับ 
ผิดชอบแก้ไขลงนามรับทราบและกาํหนด

วันแก้ไขแลว้เสร็จ 

4 

หัวหน้างาน หน่วยงานที่
รับคําร้องเรียน 

ดําเนินการแก้ไขปญัหา 
ตามท่ีระบ ุ

5 

หัวหน้างาน / ผอ. ฝ่าย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข 

6 

หัวหน้างาน หน่วยงาน 
ที่รับคําร้องเรียน 

A 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 6 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

 
 

พิจารณาผล 
การแก้ไข 

ดําเนินการจดัประชุมร่วมกบัผู้ท่ี 
เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหา

8 

หัวหน้างาน / ผอ. ฝ่าย       
หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข 

7 

แจ้งแนวทางการดําเนินการแก้ไข 
ใหผู้้ร้องเรียนรบัทราบ 

9 

หัวหน้างาน หน่วยงาน 
ที่รับคําร้องเรียน 

สรุปผล รวบรวมคาํร้องเรียนส่งให ้
งานพัฒนาองค์กร หรือ SC ของระบบ
เพื่อวิเคราะห์  ประมวลผลข้อมลูคํา

ร้องเรียนและดาํเนินการตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขและป้องกนั

ปัญหา 

10 

หัวหน้างาน หน่วยงาน 
ที่รับคําร้องเรียน 

แก้ไขไมต่รงประเด็นปัญหา 
หรือ ยังแก้ไขไม่เสร็จ 

จบกระบวนการ 

แก้ไขคําร้องเรียนแล้วเสร็จ 

หัวหน้างาน หน่วยงาน 
ที่รับคําร้องเรียน 

A 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 7 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

  5.2  การรับคาํร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะจากหน่วยงานภายใน 
 
  

บันทึกรายละเอียดคําร้องเรียน/
เสนอแนะในแบบแจ้งข้อเสนอแนะ 

ของหน่วยงาน 

1 
ผู้เสนอแนะ/ผู้รับความคิดเห็น 

เริ่มต้น 

กําหนดเลขท่ีคํารอ้งเรียน/เสนอแนะ 
และบันทึกในรายการคําร้องเรียน 

จากหน่วยงานภายใน 

2 
SC 

พิจารณา วิเคราะห์ คําร้องเรียน/ 
เสนอแนะและประสานงานกับหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

3 

SC 

แจ้งใหห้น่วยงานท่ีรับ 
ผิดชอบแก้ไขลงนามรับทราบและ

กําหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จ 

4 
SC 

ดําเนินการแก้ไขปญัหา 
ตามท่ีระบ ุ

5 

หัวหน้างาน / ผอ. ฝ่าย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข 

SC 

ติดตามและพิจารณาผล
การแก้ไข 

6 

A 

แก้ไขไมไ่ด ้

แก้ไขได ้

8 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 8 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ดําเนินการจดัประชุมร่วมกบั 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหา

ร่วมกัน 

7 
SC 

A 

วิเคราะห์  สรปุผลข้อมูลคําร้องเรียน/
เสนอแนะ และดําเนินการตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขและป้องกนัปัญหา 

และรายงานเข้าท่ีประชุมฝ่ายบรหิาร 

9 
SC 
 

ถ่ายสําเนาแบบแจง้ข้อเสนอแนะฯ 
 ส่งให้ MR สวทช. ทุกๆ 3 เดือน 

10 
SC 
 

แจ้งแนวทางการดําเนินการแก้ไข 
ใหผู้้ร้องเรียนรบัทราบ 

8 

SC 

จบกระบวนการ 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 9 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

6. รายละเอียดกระบวนการทํางาน 
6.1 การรับคํารอ้งเรียนจากบุคคลภายนอก 

 

แผนผัง ขั้นตอนการทํางาน 
1 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
  ไม่มี 

เอกสารออก 
  แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) /แบบอ่ืนๆ ท่ี

ศูนย์/สายงานกําหนด 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
เม่ือพนักงานได้รับคําร้องเรียนจากบุคคลภายนอกให้
บันทึกคําร้องเรียนโดยใช้แบบรับคําร้องเรียน (F-NS-
MG-10)  ในส่วนท่ี 1  ในกรณีท่ีรับคําร้องเรียนทาง
จดหมาย โทรสาร  e-mail หรืออ่ืนๆ  ถือว่าเป็นบันทึกท่ี
ต้องเก็บเป็นหลักฐาน ให้นํามาแนบท้ายแบบรับคํา
ร้องเรียน (F-NS-MG-10) หรือแบบอ่ืนๆ ท่ีศนูย์/สาย
งานกําหนด โดยในการร้องเรียนนั้น ต้องระบุ
รายละเอียดของปัญหาและหลักฐานท่ีพบปัญหาอย่าง
ชัดเจนในส่วนท่ี 1 ของแบบรับคําร้องเรียน (F-NS-MG-
10) หรือกรณีใช้แบบอ่ืนๆ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังนี้  

- ชื่อผู้ร้องเรียน  
- สังกัด/หน่วยงาน และเบอร์ติดต่อ 
- กิจกรรม กระบวนการ หรืองานท่ีใช้บริการ 
- รายละเอียดคําร้องเรียน 
- ผู้รับคําร้องเรียน และวันท่ีรับคําร้องเรียน 

 
หมายเหตุ กรณีข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของระบบ
บริหารคุณภาพสําหรับเคร่ืองมือแพทย์ ให้ดูรายละเอียด
การดําเนินการเพิ่มจากเอกสาร I-NS-XRAY-102 
 

2 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
  แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) /แบบอ่ืนๆ ท่ี
ศูนย์/สายงานกําหนด 

เอกสารออก 
  แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) ท่ีบันทึกส่วน

ท่ี 2 แล้ว /แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. หัวหน้างาน / ผู้อํานวยการฝ่าย ประเมินว่า คํา

ร้องเรียนมีเหตุผล สมควรพิจารณาเพ่ือแก้ไขหรือไม่   
 ในกรณีท่ีเห็นว่าคําร้องเรียนไม่มีเหตุผลเพียงพอ  

ให้ระบุลงในแบบรับคําร้องเรียน และเก็บเข้า
แฟ้ม “คําร้องเรียนจากบุคคลภายนอก” และ
ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบเหตุผล 

 ถ้าคําร้องเรียนระบุว่า  การบริการไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดท่ีต้ังไว้ หรือ มีเหตุผลสมควรพิจารณา
ดําเนินการแก้ไข  ให้พิจารณากําหนดแนวทางการ
ดําเนินการเบื้องต้นและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า
ทางหน่วยงานได้รับทราบคําร้องเรียนแล้วและจะ
ประสานงานให้เกิดการดําเนินการแก้ไขซ่ึงจะแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

พนักงาน 
 

รับคําร้องเรียน  
และบันทึกข้อมูล 

1 

พิจารณาคําร้องเรยีนและกําหนด 
แนวทางการดําเนินการเบือ้งต้นและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับปญัหา 

2 

หัวหน้างาน / ผอ. ฝ่าย  
ที่รับคําร้องเรียน 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 10 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

แผนผัง ขั้นตอนการทํางาน 
ระบุหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
คําร้องเรียนนั้นและบันทึกผลการพิจารณาลงในแบบ
รับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) ส่วนท่ี 2 หรือกรณีใช้
แบบอ่ืนๆ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้  

- การพิจารณาคําร้องเรียนและการดําเนินการ
เบื้องต้น 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ผู้พิจารณา 
- ผู้แจ้ง และวันท่ีแจ้งผู้ร้องเรียนเบื้องต้น 

 
3 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบรับคําร้องเรียน (F-NS-MG-10) ท่ีบันทึก

ส่วนท่ี 2 แล้ว /แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
เอกสารออก 
 แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) /แบบอ่ืนๆ 

ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
 รายการคําร้องเรียน (Customer  Complaint  

Log) (F-NS-MG-11) /แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงาน
กําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
หัวหน้างานหน่วยงานท่ีรับคําร้องเรียนกําหนดเลขท่ีคํา
ร้องเรียน ดังนี้  
เลขท่ีคําร้องเรียน   ABC yy/xxx  
โดย  ABC คือ อักษรย่อของหน่วยงานท่ีรับคําร้องเรียน  
 yy คือ  ปี พ.ศ. ท่ีรับคําร้องเรียน  
 xxx คือ  ลําดับท่ี ของคําร้องเรียนในงาน/
กิจกรรม นั้นๆ ในแต่ละปี 
จากนั้นบันทึกรายละเอียดของการรับคําร้องเรียน  และ
สถานะการดําเนินการในแบบรายการคําร้องเรียน 
(Customer  Complaint  Log) (F-NS-MG-11) หรือ
แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด และสําเนาแบบรับคํา
ร้องเรียนเก็บไว้ 1 ชุด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลติดตามการ
ดําเนินการแก้ไข  
  

4 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบรับคําร้องเรียน (F-NS-MG-10) ท่ีบันทึกส่วนท่ี 2 

แล้ว /แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
เอกสารออก 
 แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) ท่ีกําหนด

วันแก้ไขแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว /แบบอ่ืนๆ ท่ี
ศูนย์/สายงานกําหนด 

 

ขั้นตอนการทํางาน 
หัวหน้างานหน่วยงานท่ีรับคําร้องเรียนส่งแบบรับคํา
ร้องเรียนให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแก้ไขเพื่อแจ้งให้ 
ผู้อํานวยการฝ่าย / หัวหน้างาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
กับการแก้ไขปัญหา ลงนามรับทราบและกําหนดวันแก้ไข
แล้วเสร็จ ในส่วนท่ี 3 (ข้อ 3.1 - 3.4) ของแบบรับคาํ
ร้องเรียน  (F-NS-MG-10)  หรือกรณีใช้แบบอ่ืนๆ  
 
ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้  

- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแก้ไข 
- กําหนดวันท่ีแก้ไขแล้วเสร็จ  
- ผู้รับผิดชอบ 

   

ส่งคํารอ้งเรียนใหห้น่วยงานท่ีรับ 
ผิดชอบแก้ไขลงนามรับทราบและ
กําหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จ 

4 

หัวหน้างาน หน่วยงานที่
รับคําร้องเรียน 

กําหนดเลขท่ีคํารอ้งเรียนและ 
บันทึกในรายการคําร้องเรียน 

3 

หัวหน้างาน หน่วยงาน
ที่รับคําร้องเรียน 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 11 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

แผนผัง ขั้นตอนการทํางาน 
5 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) ท่ีกําหนด

วันแก้ไขแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว /แบบอ่ืนๆ ท่ี
ศูนย์/สายงานกําหนด 

เอกสารออก 
 แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) ท่ีบันทึก

รายละเอียดการแก้ไขแล้ว /แบบอื่นๆ ท่ีศูนย์/
สายงานกําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
ผู้อํานวยการฝ่าย / หัวหน้างาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
กับการแก้ไขปัญหา มอบหมายบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีได้รับคําร้องเรียนให้แล้วเสร็จ
ตามกําหนดและบันทึกรายละเอียดการแก้ไขลงใน      
แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) ส่วนท่ี 3 (ข้อ 3.5 - 
3.7)  หรือกรณีใช้แบบอ่ืนๆ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังนี้  

- รายละเอียดการแก้ไข 
- ผู้รับผิดชอบดําเนินการแก้ไข 

6 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) ท่ีบันทึก

รายละเอียดการแก้ไขแล้ว /แบบอื่นๆ ท่ีศูนย์/
สายงานกําหนด 

เอกสารออก 
 แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) ท่ีบันทึก

รายละเอียดการติดตามผลในส่วนท่ี 4 แล้ว /
แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

 รายการคําร้องเรียน (Customer  Complaint  
Log) (F-NS-MG-11) /แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงาน
กําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
หัวหน้างานหน่วยงานท่ีรับคําร้องเรียนหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย ดําเนินการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขคํา
ร้องเรียนตามกําหนดท่ีระบุไว้ใน แบบรับคําร้องเรียน  
(F-NS-MG-10) หรือแบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
 

7 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) ท่ีบันทึก

รายละเอียดการติดตามผลในส่วนท่ี 4 แล้ว /
แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

เอกสารออก 
 - 

ขั้นตอนการทํางาน 
หัวหน้างานหน่วยงานท่ีรับคําร้องเรียนหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย พิจารณาผลการแก้ไขว่าได้ดําเนินการแก้ไข
ตรงประเด็นปัญหาหรือไม่ 

 ในกรณีท่ีแก้ไขไม่ถูกต้องหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบแก้ไข ไม่สามารถแก้ไขได้ตามกําหนด 
ให้ดําเนินการตามขั้นตอนท่ี 8  

 ในกรณีท่ีแก้ไขแล้วเสร็จให้ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ี 9 ต่อไป 

หัวหน้างาน หน่วยงาน 
ที่รับคําร้องเรียน 

พิจารณาผล 
การแก้ไข 

7 

หัวหน้างาน / ผอ. ฝ่าย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข 

หัวหน้างาน หน่วยงาน 
ที่รับคําร้องเรียน 

ติดตามผลการดาํเนิน 
การแก้ไข 

6 

ดําเนินการแก้ไขปญัหา 
ตามท่ีระบ ุ

5 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 12 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

แผนผัง ขั้นตอนการทํางาน 
8 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) /แบบอ่ืนๆ 

ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
เอกสารออก 
 ข้อสรุปแนวทางการดําเนินการแก้ไข 

ขั้นตอนการทํางาน 
หัวหน้างาน / ผู้อํานวยการฝ่ายหน่วยงานท่ีรับข้อ
ร้องเรียนดําเนินการประสานงานเพ่ือจัดประชุม
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาเพ่ือกําหนด
แนวทางการแก้ไขและบันทึกข้อสรุปจากการประชมุ
ในส่วนท่ี 4  ข้อ 4.2 ของแบบรับคําร้องเรียน (F-NS-
MG-10) หรืออาจแนบรายงานการประชุมก็ได้ หรือ
แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

9 
 
 
 

เอกสารเข้า 
 แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) /แบบอ่ืนๆ 

ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
เอกสารออก 
 แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) /แบบอ่ืนๆ 

ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
 รายการคําร้องเรียน (Customer  Complaint  

Log) (F-NS-MG-11) /แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงาน
กําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
หัวหน้างาน / ผู้อํานวยการฝ่ายหน่วยงานท่ีรับข้อ
ร้องเรียนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ดําเนินการแจ้ง
แนวทางและผลการดําเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียน
รับทราบและบันทึกสถานะการดําเนินการในรายการ
คําร้องเรียน (Customer  Complaint  Log) (F-NS-
MG-11) หรือแบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

10 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบรับคําร้องเรียน  (F-NS-MG-10) /แบบอ่ืนๆ 

ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
ทุกเดือน หัวหน้างานหน่วยงานท่ีรับคําร้องเรียนทํา
การสรุปผลและรวบรวมคําร้องเรียนท้ังหมด ส่งให้งาน
พัฒนาองค์กร หรือ SC ของระบบ นําไปวิเคราะห์และ
พิจารณาเพ่ือดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานเร่ืองการแก้ไขและป้องกันปัญหา(PM-
NS-MG-05) และรายงานเข้าท่ีประชุมผู้บริหารต่อไป  
 
หมายเหตุ กรณีระบบบริหารคุณภาพสําหรับเคร่ืองมือ
แพทย์ ขอให้ดําเนินการตามรายละเอียดท่ีระบุใน
เอกสาร I-NS-XRAY-102 

ดําเนินการจดัประชุมร่วมกบัผู้ท่ี 
เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหาร่วมกัน 

8 

หัวหน้างาน / ผอ. ฝ่าย       
หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข 

แจ้งแนวทางการดําเนินการแก้ไข 
ใหผู้้ร้องเรียนรบัทราบ 

9 

หัวหน้างาน หน่วยงาน 
ที่รับคําร้องเรียน 

สรุปผล รวบรวมคาํร้องเรียนส่งให ้
งานพัฒนาองค์กร หรือ SC ของระบบ
เพื่อวิเคราะห์  ประมวลผลข้อมลูคํา

ร้องเรียนและดาํเนินการตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขและป้องกนั

ปัญหา 

10 

หัวหน้างาน หน่วยงาน 
ที่รับคําร้องเรียน 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 13 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

แผนผัง ขั้นตอนการทํางาน 
 แบบรายการคําร้องเรียน (Customer  

Complaint  Log) (F-NS-MG-11) /แบบอ่ืนๆ ท่ี
ศูนย์/สายงานกําหนด 

เอกสารออก 
 - 

 
 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 14 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

6.2 การรับคํารอ้งเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ/จากหน่วยงานภายใน 
 

แผนผัง ขั้นตอนการทํางาน 
1 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
  ไม่มี 

เอกสารออก 
  แบบแจง้ข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายใน  (F-

NS-MG-17)/แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
เม่ือพนักงานพบปัญหาในการดําเนินงาน  การ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และต้องการ
ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ  ให้แจ้งรายละเอียดผ่าน
ช่องทางท่ีกําหนด หรือบันทึกการร้องเรียนโดยใช้แบบ
แจ้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายใน (F-NS-MG-17) 
ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์ของ ISO ของ 
สวทช. หรือแบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนดให้ใช ้
(กรณีผู้แจ้งไม่ได้บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม ให้ผู้
ประสานงานระบบ หรือผู้รับแจ้งเป็นผู้บันทึกข้อมูล) โดย
ในการร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะนั้น ต้องระบุ
รายละเอียดของปัญหาและหลักฐานท่ีพบปัญหาอย่าง
ชัดเจนในส่วนท่ี 1 ของแบบ F-NS-MG-17หรือกรณีใช้
แบบอ่ืนๆ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้  

- ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
- สังกัด/หน่วยงาน 
- กิจกรรม กระบวนการ หรืองานท่ีใช้บริการ 
- รายละเอียดข้อเสนอแนะหรือปัญหาท่ีพบ 
- ผู้รับข้อเสนอแนะ และวันท่ีรับข้อเสนอแนะ 

 
จากนั้นส่งให้ SC  
 
ท้ังนี้หากเป็นกรณีท่ีพนักงานร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การร้องทุกข์และพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
 
หมายเหตุ ข้อร้องเรยีน และข้อร้องทุกข์ นั้นถือเป็น
ความลับ จะดําเนินการโดยมีการปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน 
หรือผู้ร้องทุกข์ ตลอดกระบวนการของการดําเนินงาน
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ร้องหรือบุคคลผู้ให้ข้อมูล ยกเว้น
แต่ผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้เปิดเผย 
 

บันทึกรายละเอียดคําร้องเรียน/
เสนอแนะในแบบแจ้งข้อเสนอแนะ

ของหน่วยงาน 

1 
ผู้เสนอแนะ/ผู้รับความคิดเห็น 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 15 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

แผนผัง ขั้นตอนการทํางาน 
2 
 
 
 
 

เอกสารเข้า 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
เอกสารออก 
  รายการคําร้องเรียนจากหน่วยงานภายใน (Internal  

Customer Complaint  Log) (F-NS-MG-12) หรือ
แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์หรือสายงานกําหนด 

 

ขั้นตอนการทํางาน 
SC กําหนดเลขท่ีคําร้องเรียนดังนี้  เลขท่ีคําร้องเรียน   
ABC yy/xxx  
โดย ABC คือ   อักษรย่อของหน่วยงาน/โครงการท่ี

รับคําร้องเรียน 
 yy คือ  ปี พ.ศ. ท่ีรับคําร้องเรียน  
 xxx คือ  ลําดับท่ี ของคําร้องเรียนในแต่ละปี 
และบันทึกในรายการคําร้องเรียนจากหน่วยงานภายใน 
(Internal  Customer Complaint  Log) (F-NS-MG-
12) หรือแบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
 

3 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
เอกสารออก 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
SC พิจารณาวิเคราะห์ รายละเอียดคําร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะ  และรวบรวมประเด็นคําร้องเรียนท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหาการดําเนินงานของกระบวนการต่างๆ 
ภายในองค์กร และประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหาเพ่ือให้เกิดการดําเนินการแก้ไขโดยจะบันทึก
ผลการพิจารณาในแบบ F-NS-MG-17 ส่วนท่ี 2  และ
ระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแก้ไขปัญหาในส่วนท่ี 3  หรือ
กรณีใช้แบบอ่ืนๆ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้  
  การพิจาณาข้อเสนอแนะและการดําเนินการเบื้องต้น 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- การดําเนินการแก้ไขเบื้องต้น 
- ชื่อและวันท่ีแจ้งตอบกลับผู้เสนอแนะเบื้องต้น 

  การดําเนินการแก้ไขและป้องกัน 
- วิเคราะห์สาเหตุ 
- รายละเอียดการแก้ไข 
- ผู้รับผิดชอบการแก้ไข 

 
4 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
SC แจ้งให้ หัวหน้างาน / ผู้อํานวยการฝ่าย หน่วยงานที่
รับผิดชอบกับการแก้ไขปัญหา ลงนามรับทราบและ
กําหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จใน F-NS-MG-17 หรือแบบ
อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนดให้ใช้ 
 

กําหนดเลขท่ีคํารอ้งเรียนและ      
บันทึกในรายการคําร้องเรียนจาก      

หน่วยงานภายใน 

2 
SC 

พิจารณา วิเคราะห์ คําร้องเรียน 
และประสานงานกับ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3 
SC 

แจ้งใหห้น่วยงานท่ีรับ 
ผิดชอบแก้ไขลงนามรับทราบและ

กําหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จ 

4 
SC 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 16 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

แผนผัง ขั้นตอนการทํางาน 
เอกสารออก 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

หมายเหตุ หากไม่มีการลงนามต้องมีหลักฐานท่ีแสดงถึง
การรับทราบของผู้อํานวยการฝ่าย / หัวหน้างาน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการแก้ไขปัญหา 

5 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
เอกสารออก 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
หัวหน้างาน / ผู้อํานวยการฝ่าย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
กับการแก้ไขปัญหา มอบหมายบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีได้รับคําร้องเรียน/เสนอแนะให้
แล้วเสร็จตามกําหนดและบันทึกรายละเอียดการแก้ไขลง
ใน F-NS-MG-17 ส่วนท่ี 3 หรือแบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สาย
งานกําหนด 
 

6 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
เอกสารออก 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
SC ดําเนินการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะตามกําหนด และบันทึกผล
การดําเนินการแก้ไขใน F-NS-MG-17  ส่วนท่ี 4 หรือ
แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนดให้ใช้ 
 
 ในกรณีท่ีหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขไม่สามารถแก้ไข

ได้ให้ดําเนินการตามขั้นตอนท่ี 7  
 ในกรณีท่ีแก้ไขแล้วเสร็จให้ดําเนินการตามขั้นตอนท่ี 8 

ต่อไป 
  

7 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
เอกสารออก 
 ข้อสรุปแนวทางการดําเนินการแก้ไข 

 

ขั้นตอนการทํางาน 
SC ดําเนินการประสานงานเพ่ือจัดประชุมร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาเพ่ือกําหนดแนวทางการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
 

ดําเนินการแก้ไขปญัหา 
ตามท่ีระบ ุ

5 

หัวหน้างาน / ผอ. ฝ่าย  
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบแก้ไข 

SC 

ติดตามและพิจารณา 
ผลการแก้ไข 

6 

ดําเนินการจดัประชุมร่วมกบัผู้ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหา

ร่วมกัน 

7 
SC 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 17 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

แผนผัง ขั้นตอนการทํางาน 
8 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
เอกสารออก 
 ข้อสรุปแนวทางการดําเนินการแก้ไข 

 

ขั้นตอนการทํางาน 
SC ดําเนินการแจ้งแนวทางและผลการดําเนินการแก้ไข
ให้ผู้เสนอแนะรับทราบและบันทึกสถานะการดําเนินการ
ใน แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ  (F-NS-MG-17) หรือแบบ
อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

9 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
เอกสารออก 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
ทุกเดือน SC ดําเนินการวิเคราะห์  สรุปผลคําร้องเรียน
ท้ังหมด และพิจารณาเพื่อดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเร่ืองการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหา (PM-NS-MG-05) และรายงานเข้าท่ีประชุม
ผู้บริหารต่อไป 
 
หมายเหตุ  ระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยจะรายงานผลดําเนินการ ผลการติดตามการ
แก้ไขและป้องกันในท่ีประชุมคณะทํางานความปลอดภัย
ฯ สวทช. ก่อนรายงานในท่ีประชุมผู้บริหาร 

10 
 
 
 
 
 

เอกสารเข้า 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
เอกสารออก 
 แบบแจ้งข้อเสนอแนะฯ (F-NS-MG-17) /แบบ

อ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนด 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
ทุก 3 เดือน SC ทําสําเนาเอกสารแบบแจ้งข้อเสนอแนะ
ฯ หรือแบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนดให้ใช้ ท่ีได้รับมา
ในช่วง 3 เดือน ส่งให้ MR สวทช. เพ่ือเก็บรวบรวมเป็น
ข้อมูลปัญหาในระบบท่ีเกิดข้ึน 

 
 

วิเคราะห์  สรปุผลข้อมูลคําร้องเรียน 
และดําเนินการตามข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขและป้องกนั
ปัญหา และรายงานเข้าท่ีประชุมฝา่ย

บริหาร 

9 
SC 

SC 

 
ถ่ายสําเนาแบบแจง้ข้อเสนอแนะฯ สง่ให ้

MR สวทช. ทุกๆ 3 เดือน 

10 

แจ้งแนวทางการดําเนินการ 
แก้ไขให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ 

8 
SC 



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานเลขท่ี  : PM-NS-MG-04 
หน้าท่ี  : หน้า 18 ของ 18 
แก้ไขครั้งท่ี  : 4   
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  16  พฤศจิกายน 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการรับคําร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/เสนอแนะ 

7. บันทึก  รายงาน ท่ีเก่ียวข้อง 
7.1 แบบรับข้อร้องเรียน  (F-NS-MG-10) 
7.2 แบบแจ้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายใน  (F-NS-MG-17)  
7.3 รายการคําร้องเรียน (Customer  Complaint  Log) (F-NS-MG-11) 
7.4 รายการคําร้องเรียนจากหน่วยงานภายใน (Internal  Customer Complaint  Log) (F-NS-MG-12) 
7.5 แบบอ่ืนๆ ท่ีศูนย์/สายงานกําหนดให้ใช้ในการรับคําร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
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