
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

คู่มือการปฏบิัติงาน 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



ค ำน ำ 
 

  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แก่งกระจาน  ท้ังนี้  การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จ าเป็นจะต้องมีข้ันตอน / 
กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
       ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

      เรื่อง           หน้ำ 
 
    หลักการและเหตุผล                       ๑ 
    การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน                               ๑ 
    สถานท่ีต้ัง                  ๑ 
    หน้าท่ีความรับผิดชอบ                 ๑ 
    วัตถุประสงค์                          ๑ 
    ค าจ ากัดความ                   ๒ 
    ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                            ๓ 
    แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน                                                                     ๓ 
    ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                                 ๔ 
    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         ๕ 
    ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                        ๖ 
    การบันทึกข้อร้องเรียน                  ๖ 
    การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน            ๗ 
    ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน                 ๗ 
    การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหนว่ยงาน            ๗ 
    มาตรฐานงาน                          ๗ 
    แบบฟอร์ม                  ๘-๙ 
    จัดท าโดย                   ๑๐ 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำนรับเร่ืองร้องเรียน 
ศูนย์รับเร่ืองเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  

๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

๒.  กำรจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
 เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จึงได้จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ขึ้น ท้ังเรื่องร้องเรียนท่ัวไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคล  
จะมีการเก็บรักษาเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับและปกปิดช่ือ  ผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและ
ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

๓.  สถำนที่ต้ัง 
 ต้ังอยู่  ณ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

๔.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนทุกประเภท  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา แนะน า  
ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน รับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน และเจ้าหน้าท่ีในสังกัด 

๕.  วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพื่อให้การด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน  ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แก่งกระจาน  มีข้ันตอน/กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน 
 ๒.  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียน  
ท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖.  ค ำจ ำกัดควำม  
  ผู้รับบริการ  =  ประชาชนผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป 
           เรื่องร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงเรื่อง ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / ค าชมเชย / 
การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
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 การจัดการเรื่องร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องร้องเรียน ท่ัวไปและเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
          ผู้ร้องเรียน = ประชาชนท่ัวไป, องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน, ผู้รับบริการ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบ  ท้ังทางบวกและทางลบ  ท้ังทางตรงและทางอ้อม  จากการด าเนินการของส่วนราชการท่ีติดต่อ มายัง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุม
การ ร้องเรียน/การให้  ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล  
       เจ้าหน้ารับเรื่องร้องเรียน = เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน/คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 
       หน่วยงาน = ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดฯ  
       ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข ์  =  ช่องทางต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น  ติดต่อด้วย
ตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/FACE BOOK/LINE ตู้แสดงความคิดเห็น  
       หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรยีนในเรื่องนัน้ๆ  
       ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน = สาธารณสุขอ าเภอ/รพ.สต.หรือคณะท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนในเรื่องนั้นๆ  
        หน่วยงานภายนอก = หน่วยงานหรือองค์กรนอก 
        ระดับเรื่องร้องเรียน = เป็นการจ าแนกความส าคัญของเรื่องร้องเรียนออกเป็น ๓ ระดับ 
 

ระดับ ๑ ๒ ๓ 
ประเภท ข้อเสนอแนะ, ค าชมเชย, 

สอบถามหรือร้องขอข้อมูล  
ข้อร้องเรียนแก้ไขได้เอง ข้อร้องเรียนนอกเหนือบทบาทอ านาจ

หน้าท่ีของสาธารณสุขอ าเภอ 
นิยาม ร้องเรียนไม่ได้รับความ 

เดือดร้อน แต่ติดต่อมา
เพื่อให ้ข้อเสนอแนะ / ให้
ข้อคิดเห็น / ชมเชย / 
สอบถามหรือร้อง ขอข้อมูล 

ผู้ร้องเรียนได้รับความ 
เดือดร้อน แต่สามารถ
แก้ไข ได้โดยหน่วยงาน
เดียว 

- ผู้ร้องเรียนได้รับความ เดือดร้อน ไม่
สามารถแก้ไขได้ โดยหน่วยงานเดียว 
- ผู้ร้องเรียนร้องขอในส่ิงท่ีอยู่ 
นอกเหนือบทบาทอ านาจหน้าท่ี 

ตัวอย่างท่ีเป็น 
รูปธรรม 

- การเสนอแนะเกี่ยวกับการ 
ให้บริการ - การสอบถาม
ข้อมูล 

- การร้องเรียนเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการให้บริการ
ของ เจ้าหน้าท่ี 
- การร้องเรียนเกี่ยวกับ 
คุณภาพการให้บริการ 

- การร้องเรียนเกี่ยวกับความผิด วินัย
ร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ี 
- การร้องเรียนความไม่โปร่งใส ของ
การจัดซื้อจัดจ้าง  
- การร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพของสาธารณสุอ าเภอ /รพ.สต. 

เวลาในการ
ตอบสนอง 

๑ วัน ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ ๑ วัน (ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบใน
เบ้ืองต้น) เมื่อ ด าเนินการเรียบร้อย
แล้วจะแจ้งคาคืบหน้าให้ผู้รองเรียน
ทราบทันที 

ผู้รับผิดชอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ สาธารณสุขอ าเภอ 
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๗.  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการทุกวันราชการ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข ์

ไกล่เกล่ีย/จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบผลการ
ด าเนินการเบื้องต้น ภายใน ๑๕ วัน 

ส้ินสุดการด าเนินการรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ ภายใน ๗ วัน 

ยุติไม่ได้ 

ยุติได้ ยุติไม่ได้ 

ประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
และด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

-แจ้งคณะกรรมการศูนย์/ทีมไกล่เกลี่ย 
-สาธารณสุขอ าเภอ 
-ด าเนินการลงพื้นท่ีไกล่เกล่ีย/จัดการปัญหา 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ยื่นโดยตรง 
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ รพ.แก่งกระจาน 
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท ์๐๓๒ ๔๕๙๒๘๑ 
๔. ร้องเรียนผ่าน Line 
๕. ร้องเรียนทาง Facebook 
๖. ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น 
๗.ไปรษณีย์ปกติ(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)      
๘.ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
๙. ผ่านหน่วยงานอื่น 
 
 

 
 
 

ยุติได้ 

ส่งเรื่องให้ทีมไกล่เกลี่ย
ระดับจังหวัด 

ยุติได้ 
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๙.ช่องทำงกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ /รับฟังข้อคิดเห็น และควำมต้องกำร 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จัดท าช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟงัความคิดเห็นและ
ความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนท่ัวไป ผ่านช่องทาง ท้ังเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ดังนี้ 

๑. กล่องรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ หรือกล่องแสดงความคิดเห็น 
๒. โทรศัพท์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
๓. Internet (Web Site ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน  www.kaengkrachan-hotpital.com 
๔. ทาง Line กลุ่มของ สสอ.แก่งกระจาน ,ผู้น าชุมชน( ก านัน/ผญ./สารวัตรก านัน/ผช.ผญ./แพทย์ประจ า

ต าบล) ,ชมรม อสม.อ าเภอแก่งกระจาน ,ท่ีว่าการอ าเภอแก่งกระจาน (หัวหน้าส่วนราชการ) ฯลฯ 
๕. ทาง  Facebook ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
๖. มาหรือยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองท่ีสสอ.แก่งกระจาน หรือยื่นเรื่องร้องเรียนผ่าน รพ.สต.ในสังกัดฯ 
๗. จดหมาย /บัตรสนเท่ห์ หรือเอกสาร ผ่านไปรษณีย์ปกติ หรือผ่านมาจากแหล่งอื่นๆ 
๘. จ้างผ่านส่วนราชการอื่นๆ หรือผู้น าชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
๙. แจ้งท่ีประชุมผู้น าชุมชุน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน 
๑๐. ผ่านส่ือวิทยุชุมชน (สถานีวิทยุแก่งกระจานเรดิโอ) 
๑๑. การประชุม คปสอ.แก่งกระจาน 
๑๒. จากการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี 
๑๓. เรื่องท่ีได้ยินผู้รับบริการคุยกันขณะนั่งรอรับบริการหรือส่ิงท่ีผู้รับบริการแจ้งขณะรับบริการ 

๑๐.  ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      (๑.) การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
             ๑.๑ จัดต้ังศูนย์/จุดรับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน 
             ๑.๒ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการและแจ้งคณะกรรมการทราบบทบาทหน้าท่ีฯ 
             ๑.๓ แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง 
             ๑.๔ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบบันทึกเรื่องร้องเรียนท้ังหมด แจ้ง คณะกรรมการทราบด าเนินการ และ
รายงานสาธารณสุขอ าเภอทราบ  
             ๑.๕ แจ้งและประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้รับบริการ ประชาชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานอื่นๆทราบ 
             ๑.๖ แจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ติดต้ังตู้รับเรื่องร้องเรียน และด าเนินการตาม
ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนและผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน พร้อมรายงานคณะกรรมการศูนย์ฯทราบ 
            ๑.๗ แจ้งให้บุคลากรภายใน หน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
       (๒.) การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีฯ ในแต่ละวัน ต้องด าเนินการรับและ
ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายังหน่วยงานจาก ช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
             ๒.๑ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยของหน่วยงาน ด าเนินการรับข้อ
ร้องเรียนและข้อชมเชยท่ีเข้ามายังหน่วยงานผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 

 
 
 
 
 



- ๕ – 

   ๒.๒ ทุกช่องทางท่ีมีข้อร้องเรียนเข้ามา  ใหเ้จ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการลงบันทึกข้อร้องเรียนลงใน
แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนและจัดเก็บในแฟ้มเอกสารให้เรียบร้อย 
การด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

ช่องทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ 
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ รับข้อ
ร้องเรียนเพื่อประสาน หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

-ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกครั้งท่ีเสียงโทรศัพท์ดัง ภายใน ๑-๒ วันท าการ   
-กล่องรับข้อร้องเรียน/กล่อง
แสดงความคิดเห็น 

ทุกวันราชการ  ภายใน ๑-๒ วันท าการ   

-ร้องเรียนทางหนังสือ/ จดหมาย ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน ภายใน ๑ วัน (นับจากวันท่ี งาน
สารบรรณของหน่วยงาน ลงเลขรับ
หนังสือ 

 

- ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์รพ.แก่ง
กระจานหรือFace Book สสอ.
แก่งกระจาน 

ทุกวัน  ภายใน ๑-๒ วันท าการ   

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน สสอ.แก่งกระจาน 
หรือ ณ รพ.สต.ในสังกัด 

ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน ภายใน ๑-๒ วันท าการ   

 

        (๓) การบันทึกและการตอบสนองข้อร้องเรยีน   
           ๓.๑ ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีฯ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน  
           ๓.๒ การกรอกแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ผู้ร้องเรียน เรื่องผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานท่ีเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุ เพื่อเป็น หลักฐานยืนยัน และ
ป้องกันการกล่ันแกล้ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการด าเนินงานแก้ไข/ปรับปรุง กลับแก่ผู้ร้องเรียน  
        (๔) การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน  
           ๔.๑ พิจารณาจ าแนกระดับข้อร้องเรียน แบ่งตามความง่าย – ยาก ดังนี้  
• ข้อร้องเรียนระดับ ๑ เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, ค าชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล กล่าวคือ ผู้ร้องเรียน 
ไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
• ข้อร้องเรียนระดับ ๒  กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่ สสอ.  สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว 
• ข้อร้องเรียนระดับ ๓ กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่ สสอ. ไม่สามารถแก้ไขได้โดย หน่วยงานเดียว  
ต้องอาศัยอ านาจของนายอ าเภอ หรือ เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออ านาจ สสอ, กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนร้องขอในส่ิงท่ี 
อยู่นอกเหนือบทบาทอ านาจหน้าท่ีของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
       (๕) หลังจากผ่านการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุ ด าเนินการแก้ไขและทบทวนเพื่อหา
มาตรการป้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนฯจะแจ้งผลการด าเนินการต่อผู้ร้องเรียน 
(ระยะเวลาภายใน ๓๐ วัน) 
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ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

ข้ันตอน ผู้ร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่อง
ร้องเรียน 

ผู้ที่เกี่ยวข้องใน 
หน่วยงาน 

นายอ าเภอ/
สสจ.พบ 

ผวจ.พบ. 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบจัดการข้อ
ร้องเรียน 

     

2. การรับและตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนจากชอ่งทาง 
ต่าง ๆ (ผู้ร้องเรียน) 

๑-๒  วันท าการ     

3. การบันทึกข้อร้องเรียน      
4. การวิเคราะห์ระดับข้อ
ร้องเรียน/ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

ข้อร้องเรียน 
ระดับ ๑ 

(๑ วันท าการ) 

 ข้อร้องเรียนระดับ 
๓ (๑-๒ วันท า
การ) 

  

5. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
กรณีข้อร้องเรียน ระดับ ๑ 
และการประสานนาอ าเภอ 
รับข้อร้องเรียนระดับ ๓ 

             
ข้อร้องเรียน 

ระดับ ๒ 
(๑-๒ วันท าการ) 

   

6. การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องใน 
สสอ.. เพ่ือด าเนินการแก้ไข / 
ปรับปรุง กรณีข้อ ร้องเรียน
ระดับ ๒ 

     

7. การประสานนายอ าเภอรับ
ข้อร้องเรียน กรณีข้อ 
ร้องเรียนระดับ ๓ 

  
 
       (๕ วันท าการ) 

   

8. การติดตามผลการแก้ไข / 
ปรับปรุง และ แจ้งกลับให ้ผู้
ร้องเรียนทราบ 

   
 
(10 วันท าการ) 

  

 9. การรายงานผลการจัดการ
ข้อร้องเรียน ของหน่วยงานให้ 
สสจ.พบ.ทราบ (รายเดือน) 

  (๑๕ วันท าการ)     (เดือนละ ๑ ครัง้) 

 
อธิบายสัญลักษณ์   เริ่มต้น / ส้ินสุด                       ด าเนินการ                       พิจารณา   

๑๐.  กำรบันทึกข้อร้องเรียน 
 ๑๐.๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมีรายละเอียด  ช่ือ -สกุล  ท่ีอยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และสถานท่ีเกิดเหตุ 
          ๑๐.๒  ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน  เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ลงสมุดบันทึกข้อ

ร้องเรียน / ร้องทุกข์  
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๑๑.  กำรประสำนหน่วยงำนเพื่อแก้ปัญหำข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  และกำรแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทรำบ 
 ๑๑.๑  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
 ๑๑.๒  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ท่ีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  เช่น 
บริการไม่เป็นท่ีพอใจ พูดจาไม่ไพเราะ บริการล่าช้า สถานท่ีไม่สะอาด ห้องสุขาไม่สะอาด มีกล่ิน  เป็นต้น  จัดท า
บันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อส่ังการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑๑.๓  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด  ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวขอ้ง  เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วและถูกต้อง  ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๑๑.๔  ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณี  ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการไปยังหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

๑๒.  กำรติดตำมแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน 
  ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  ๕  วันท าการ  เพื่อเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ฯ  จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 
๑๓.  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 ๑๓.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
 ๑๓.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากส้ินปีงบประมาณ  เพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป 
๑๔.  มำตรฐำนงำน 
 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด   กรณีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานด าเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน  
๑๕  วัน  ท าการ 
 
 
 
 
 
 

๑๕.  แบบฟอร์ม 



แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน 
 

หน่วยงำน : …………………………………......……  ผู้บันทึกข้อร้องเรียน : ...............................................................  โทรศัพท์ : ........................................ 
ล ำ 
ดับ 

วัน/
เดือน/ป ี
เวลำ 

ชื่อ / ท่ีอยู่ / โทรศัพท์ 
ผู้ร้องเรียน 

ผ่ำนช่องทำง รำยละเอียดข้อร้องเรียน ระดับของ 
ข้อร้องเรียน 

หน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง 

วิธีกำร และผลกำร
ด ำเนินงำนแก้ไข / 

ปรับปรุง 

วันที่ตอบกลับผู้
ร้องเรียน 

(วัน/เดือน/ปี) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  โทรศัพท์ 
 กล่องรับข้อร้องเรียน 
/ กล่องแสดงความ
คิดเห็น 
 หนังสือ/จดหมาย 
 เว็บไซต์/Face 
Book/Line 
 ร้องเรียนด้วยตนเอง 

  ระดับ ๑ 
 ระดับ ๒ 
 ระดับ ๓ 

 
 
 
 

  

หมำยเหตุ  - ระดับของข้อร้องเรียน มี ๓  ระดับ  :  ระดับ ๑ ข้อคิดเห็น, ค ำชมเชย, สอบถำมข้อมูล    : ระดับ ๒ ข้อร้องเรียนทีแก้ไขได้เอง  
              : ระดับ ๓ ข้อร้องเรียนที่นอกเหนืออ ำนำจของ รพ.สต.และสสอ. 
              - ระยะเวลำของกำรด ำเนินกำรตอบกลับผู้ร้องเรียน  ไม่เกิน ๑๕ วันท ำกำร นับต้ังแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน (ยกเว้นระดับ ๓ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม) 
 

แบบฟอร์ม ๐๑
01 

-๘- 



 
แบบฟอร์มรำยงำนสรุปข้อร้องเรียน 

 

หน่วยงำน : …………………………………......……  ผู้รับผิดชอบ : ...............................................................  โทรศัพท์ : ........................................ 
 
วัน / เดือน / ป ี จ ำนวน 

ผู้ร้องเรียน 
(คน) 

จ ำนวนข้อร้องเรียน ผลกำรด ำเนินงำน เหตุผลที่ด ำเนินกำรไม่ได้ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด ช่องทำง จ ำนวน 

(เร่ือง) 
ระดับของข้อ

ร้องเรียน 
จ ำนวน 
(เร่ือง) 

ตอบกลับภำยใน 
๑๕ วันท ำกำร 

(เร่ือง) 

ตอบกลับเกิน 
๑๕ วันท ำกำร 

(เร่ือง) 
   โทรศัพท์ 

 กล่องรับข้อ
ร้องเรียน / กล่องแสดง
ความคิดเห็น 
 หนังสือ/จดหมาย 
 เว็บไซต์/Face 
Book/Line 
 ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 
 
 
 

  ระดับ ๑ 
 ระดับ ๒ 
 ระดับ ๓ 
 

  
 

 

 

  

 

แบบฟอร์ม    ๐๒ 

-๙- 



-๑๐- 

๑๗.  จัดท ำโดย 

  ศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ส านักงานสาธารณสุอ าเภอแก่งกระจาน 
- หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
- หมายเลขโทรสาร  ๐๓๒-๔๙๔๐๑๔ 
- เว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
- Face Book ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด จ านวน ๙ แห่ง 
  -รพ.สต. บ้านท่าเรือ 
  -รพ.สต. บ้านแม่คะเมย 
  -รพ.สต. บ้านเขากล้ิง 
  -รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
  -รพ.สต.สองพี่น้อง 
  -รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
  -รพ.สต.บ้านซ่อง 
  -รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
  -สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านร่วมใจพัฒนา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
เร่ือง  แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน 
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : …๓... ตุลาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท า
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางถือปฏิบัติแก่บุคลากรในสังกัด 
ตามเอกสารท่ีแนบมา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี...๓.....เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 

          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี...๓.....เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี...๓.....เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 



 

ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน 
สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๖๕๗     วันท่ี   ๓  ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
EB ๑๖ ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน  นั้น คณะกรรมการประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  ได้ม
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน 
ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด พร้อมท้ังขออนุญาตเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com เพื่อเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและอนุญาตเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ ต่อไป 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

- อนุญำต 
 
 
 

      (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน  

   สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
        ๓  ตุลาคม   ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

  



  

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๖๕๘  วันท่ี   ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน  เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานกรณีมีเรื่องร้องเรียน ท้ังเรื่องร้องเรียนท่ัวไป หรือเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยให้บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดอ าเภอแก่งกระจาน ได้ศึกษาและถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด 
 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง
ร้องเรียน  แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ได้ท่ี www.kaengkrachan-
hotpital.com  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


