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ระบบ Call Center สายด่วนร้องเรียนร้องท ุกข์

ระบบ Call Center
พนักงานรับสาย ๒๔ ชัว่ โมง
ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
ระบบรับเรือ่ งราวร้องท ุกข์ / แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบอัตโนมัติให้บริการข้อมูลข่าวสาร ๒๔ ชัว่ โมง
เครือข่าย Internet
หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน
€

ปฏิรปู รูปแบบการทางานเพื่อตอบสนองท ุก
ความต้องการของประชาชนอย่างฉับไว

จุดเด่นและประโยชน์ที่เทศบาลได้รบั

ระบบ Call Center สายด่วนร้องเรียนร้องท ุกข์
นำระบบ call center มำช่วยรวบรวมงำนกำร
ขอรั บ บริ ก ำร แจ้ง ปั ญหำควำมเดื อ ดร้อ น
ร้อ งเรี ย น สำธำรณภัย ต่ ำ งๆ รวมทั้ ง ควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกประชำชนทำงโทรศัพท์
ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
ประสำนงำนและแจ้ง ปั ญ หำควำมเดื อ ดร้อ น
เรื่ อ งร้อ งเรี ย นไปยัง หน่ว ยงำนต่ำ งๆ

ของ

เทศบำลที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรแก้ไขปั ญหำ
โดยอัตโนมัติดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์
ลดขัน้ ตอนโดยจัดทำระบบกำรประสำนงำนกำร
ขอรั บบริ กำร แจ้ง ปั ญหำร้องเรี ยนไปยัง ส่ว น
รำชกำรฯลฯ รวมทั้งแก้ไขปั ญหำและบันทึกเป็ น
ข้อมูลลงในระบบ
ติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น กำรแก้ไ ขปั ญ หำควำม
เดือดร้อน เรื่องร้องเรียนต่ำงๆ ที่แจ้งหน่วย
งำนดำเนินกำรแก้ไข แล้วแจ้ง ให้ผรู้ อ้ งเรี ยน
ทรำบ
ให้บริ กำรข้อมูล ข่ำวสำร และกำรประชำ
สั ม พั น ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ กำรให้บ ริ ก ำรของ
เทศบำล
ผูบ้ ริหำรเทศบำลสำมำรถเข้ำถึงและแก้ปัญหำ
ควำมเดือดร้อนในพื้นที่ ได้อย่ำงรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภำพ ผ่ำนระบบรำยงำนผลที่รวดเร็ว
เทศบำลมีระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ติดตำมและ
ปร ะเ มิ น ผลกำร แ ก้ ปั ญ ห ำใน พื้ น ที่ โ ดยใ ช้
เทคโนโลยีและข้อมูลที่ทนั สมัยสนับสนุน

หน้ำที่หลักในกำรปฏิ บัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำงๆ จะ
มุ่งเน้นสร้ำงผลประโยชน์และควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุดให้แก่ประชำชน ขณะเดียวกัน
กำรจัดตัง้ Call Center สำยด่วนร้องเรียนร้องทุกข์ทำหน้ำที่เป็ นศูนย์กลำงในกำรรับ
แจ้งปั ญหำควำมเดือดร้อนและสำธำรณภัยต่ำงๆ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ประสำนแจ้งไปยัง
หน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรแก้ไข
ปั ญหำทุกๆ เรื่อง และติดตำมผลกำรแก้ไขปั ญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ตำ่ งๆ ที่แจ้งไว้แล้ว
ให้ทรำบ โดยทุกเรื่องทุกปั ญหำจะได้รับกำรแก้ไข และได้รับคำตอบสำมำรถสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ ว มีประสิทธิภำพ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็ น
เครือข่ำยกำรติดต่อสือ่ สำรเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนอกจำกนี้ระบบ Call Center สำยด่วนร้องเรียนร้องทุกข์ยังทำหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถ้ำผูบ้ ริ หำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีนโยบำยในกำรจัดทำระบบCall
Center สำยด่วนร้องเรียนร้องทุกข์ โดยกำรเพิ่มกำรติดตำมผลกำรแก้ไขปั ญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน ผ่ำนระบบ Call Center เพื่อแจ้งผลกำรดำเนินกำรแก้ไขให้
ประชำชนผูร้ อ้ งทรำบทุกรำย และเพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรและกำกับดูแลให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลให้นำเสนอรำยงำน
ผูบ้ ริหำร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในกำรตัดสินใจปั ญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำง
ทันท่วงทีและมีกำรป้องกันปั ญหำที่ อำจเกิดขึ้นในอนำคต ตลอดจนได้มีกำรเพิ่ ม
ช่องทำงในกำรประสำนแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ประชำชนแจ้งผ่ำนCall Center สำยด่วน
ร้อ งเรี ย นร้อ งทุกข์ใ ห้หั วหน้ำหน่วยงำนที่ เกี่ ย วข้องทรำบเพื่อ ให้หั วหน้ำ หน่วยงำน
ควบคุม กำกับ ดูแลกำรดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว ทัน
ต่อเหตุกำรณ์ และมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะทำให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจ
Call Center สำยด่วนร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
นำเสนอ จะประกอบด้วยระบบ Call Center พนักงำนรับสำย ๒๔ ชัว่ โมง ระบบตอบ
รับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ระบบแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์ ระบบรับเรื่อง รำวร้อง
ทุกข์ ระบบอัตโนมัติให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ๒๔ ชัว่ โมง บริกำรเครือข่ำย Internet
ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง และหมำยเลขโทรศัพท์สำยด่วน ทัง้ หมดนี้จะให้บริกำรในรูปแบบ
Cloud Computing ในลักษณะ SaaS (Software as a Service) ทั้งระบบคอม พิวเตอร์และ
โปรแกรมในสถำนที่ที่เจ้ำหน้ำที่ และผูบ้ ริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
ใช้บริกำรผ่ำนทำง Internet ซึ่งระบบจะให้บริกำรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ น
ระบบงำนที่ใช้ในกำรจัดเก็ บข้อมูลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องรำวร้องทุกข์ เพื่อให้
ติดตำม สรุปผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ของประชำชน

มีระบบตรวจสอบกำรทำงำนเพื่อให้กำรแก้ไ ข
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่ำงๆ เสร็ จสิ้นตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้
สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ประชำชน

ผลงาน

บริ ษทั คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชนั่ ส์ จากัด
200 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชัน
่ แนล ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ ด นนทบุรี 11120
e-Mail : sales@ccs.jasmine.com URL : http://www.thaiclouderp.com

โทรศัพท์ 0-2100-3473 โทรสาร 0-2100-3501

