คู่มือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

คานา
คู่มือการปฏิบั ติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานสาธารณสุ ข
อาเภอแก่งกระจาน ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและ
มีป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ รับ บริการ จาเป็ น จะต้องมีขั้ นตอน /
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
คาจากัดความ
ระยะเวลาดาเนินการ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบันทึกข้อร้องเรียน
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรฐานงาน
แบบฟอร์ม
จัดทาโดย
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ

หน้า
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๖
๖
๖
๖
๗
๗

-๑คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนทราย จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อ ผู้
ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตัง้ อยู่ ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานจั ด การข้ อ ร้อ งเรีย น / ร้อ งทุ ก ข์ ของศู น ย์ รับ เรื่อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
๖. คาจากัดความ
ผู้รับบริการ = ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
การจัดการข้อร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
ข้อร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงเรื่อง ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คาชมเชย /
การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล

-๒ผู้ร้องเรียน = ประชาชนทั่วไป, องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน, ผู้รับบริการ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดาเนินการของส่วนราชการที่ติดต่อ มายัง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ)/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต. ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมการ ร้องเรียน/การให้ ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
เจ้าหน้ารับเรื่องร้องเรียน = เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของ สนง.สาธารณสุขอาเภอ
หน่วยงาน = สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ = ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น
ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/FACE BOOK/LINE ตู้แสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนในเรื่องนั้นๆ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน = สาธารณสุขอาเภอ หรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนในเรื่องนั้นๆ
หน่วยงานภายนอก = หน่วยงานหรือองค์กรนอก
ระดับข้อร้องเรียน = เป็นการจาแนกความสาคัญของข้อร้องเรียนออกเป็น 3 ระดับ
ระดับ
ประเภท

1
ข้อเสนอแนะ, คาชมเชย,
สอบถามหรือร้อง ขอข้อมูล
ร้องเรียนไม่ได้รับความ
เดือดร้อน แต่ติดต่อมา
เพื่อให้ ข้อเสนอแนะ / ให้
ข้อคิดเห็น / ชมเชย /
สอบถามหรือร้อง ขอข้อมูล
- การเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการ - การสอบถาม
ข้อมูล

2
ข้อร้องเรียนแก้ไขได้เอง

เวลาในการ
ตอบสนอง

1 วัน

ไม่เกิน 15 วันทาการ

ผู้รับผิดชอบ

นายสุขประเสริฐ ทับสี
ผช.สาธารณสุขอาเภอ

นายสุขประเสริฐ ทับสี
ผช.สาธารณสุขอาเภอ

นิยาม

ตัวอย่างที่เป็น
รูปธรรม

ผู้ร้องเรียนได้รับความ
เดือดร้อน แต่สามารถ
แก้ไข ได้โดยหน่วยงาน
เดียว
- การร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการให้บริการ
ของ เจ้าหน้าที่ใน ศทส.
- การร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการ

3
ข้อร้องเรียนนอกเหนือบทบาท อานาจ
หน้าที่ของ สนง.สาธารณสุขอาเภอ
- ผู้ร้องเรียนได้รับความ เดือดร้อน ไม่
สามารถแก้ไขได้ โดยหน่วยงานเดียว
- ผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่อยู่
นอกเหนือบทบาทอานาจหน้าที่
- การร้องเรียนเกี่ยวกับความผิด วินัย
ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่
- การร้องเรียนความไม่โปร่งใส ของ
การจัดซื้อจัดจ้าง
- การร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพของ สนง.สาธารณสุอาเภอ
โรงพยาบาล/รพ.สต.
1 วัน (ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบใน
เบื้องต้น) เมื่อ ดาเนินการเรียบร้อย
แล้วจะแจ้งคาคืบหน้าให้ผู้รองเรียน
ทราบทันที
นายประเสริฐ ปลอดโปร่ง
สาธารณสุขอาเภอ

๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

-๓-

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
LINE กลุ่มต่าง ๆ

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สนง.สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
(๑๕ วัน)

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐๓๒ ๔๕๙๒๘๑

๔. ร้องเรียนทาง Facebook
สนง.สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๕. ร้องเรียนทางตู้แสดงความคิดเห็น

๖. หน่วยงานต้นสังกัด (สสจ.เพชรบุรี
ที่ว่าการ อ.แก่งกระจาน)

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑.) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน
๑.๑ กาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน
๑.๑ พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน
๑.๓ ออก/แจ้งคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนให้กับสาธารณสุขอาเภอเพื่อแต่งตั้ง
๑.๔ แจ้งให้บุคลากรภายใน หน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
(๒.) การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ฯ ในแต่ละวัน ต้องดาเนินการรับและ
ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจาก ช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยของหน่วยงาน ดาเนินการรับข้อ
ร้องเรียนและข้อชมเชยที่เข้ามายังหน่วยงานผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
๒.๒ ทุกช่องทางที่มีข้อร้องเรียนเข้ามา ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการลงบันทึกข้อร้องเรียนลงใน
แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนและจัดเก็บในแฟ้มเอกสารให้เรียบร้อย
ช่องทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง
โทรศัพท์
ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ดัง
กล่องรับข้อร้องเรียน / ทุกวัน (ช่วงเวลา ๐๙.๐๐
กล่องแสดงความคิดเห็น – ๑๐.๐๐ น.. หรือแล้วแต่
ความเหมาะสม)
หนังสือ / จดหมาย
ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน
- เว็บบอร์ด/FACE
BOOK /LINE/E-MAIL
ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่
โดยตรง

ระยะเวลาดาเนินการ รับข้อร้องเรียน
เพื่อประสาน หาทางแก้ไข
ภายใน ๑ วัน
ภายใน ๑ วัน

หมายเหตุ

ภายใน ๑ วัน (นับจากวันที่ งานสาร
บรรณของหน่วยงาน ลงเลขรับหนังสือ
ทุกวัน (ช่วงเวลา๐๙.๐๐ – ภายใน ๑ วัน
๑๐.๐๐ น. หรือแล้วแต่
ความเหมาะสม)
ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน
ภายใน ๑ วัน

(๓) การบันทึกข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ฯ
๓.๑ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน
๓.๒ การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน ควรถามชื่อ-สกุล หมายเลขติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพื่อ
เป็น หลักฐานยืนยัน และป้องกันการกลั่นแกล้ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการดาเนินงานแก้ไข/
ปรับปรุง กลับแก่ผู้ร้องเรียน
(๔) การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ฯ
๔.๑ พิจารณาจาแนกระดับข้อร้องเรียน แบ่งตามความง่าย – ยาก ดังนี้
• ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คาชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล กล่าวคือ ผู้ร้องเรียน
ไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของ
สสอ./รพ.สต.
• ข้อร้องเรียนระดับ 2 กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่ สสอ. สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว
• ข้อร้องเรียนระดับ 3 กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่ สสอ. ไม่สามารถแก้ไขได้โดย หน่วยงานเดียว
ต้องอาศัยอานาจของนายอาเภอ หรือ เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออานาจ สสอ, กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่
อยู่นอกเหนือบทบาทอานาจหน้าที่ของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ.

-๕ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน
1. การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบจัดการข้อ
ร้องเรียน
2. การรับและตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนจากช่องทาง
ต่าง ๆ (ผู้ร้องเรียน)
3. การบันทึกข้อ
ร้องเรียน
4. การวิเคราะห์ระดับข้อ
ร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน

เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับเรื่อง ผู้ที่ เกี่ยวข้องใน นายอาเภอ/ ผวจ.พบ.
ร้องเรียน
หน่วยงาน
สสจ.พบ

1 วันทาการ

ข้อร้องเรียน
ระดับ 1
(1 วันทาการ)

5. การแจ้งกลับผู้
ร้องเรียน กรณีข้อ
ร้องเรียน ระดับ 1 และ
การประสาน นอภ. รับ
ข้อร้องเรียนระดับ 3
6. การประสานผู้ที่
เกี่ยวข้องใน สสอ.. เพื่อ
ดาเนินการแก้ไข /
ปรับปรุง กรณีข้อ
ร้องเรียนระดับ 2
7. การประสาน
นายอาเภอรับข้อ
ร้องเรียน กรณีข้อ
ร้องเรียนระดับ 3
8. การติดตามผลการ
แก้ไข / ปรับปรุง และ
แจ้งกลับให้ ผู้ร้องเรียน
ทราบ
9. การรายงานผลการ
จัดการข้อร้องเรียน ของ
หน่วยงานให้ สสจ.พบ.
ทราบ (รายเดือน)
อธิบายสัญลักษณ์ เริ่มต้น / สิ้นสุด

ข้อร้องเรียน
ระดับ 3 (1 วัน
ทาการ)
ข้อร้องเรียน
ระดับ 2
(1 วันทาการ)

(5 วันทาการ)
(10 วันทาการ)
(15 วันทาการ)

ดาเนินการ

(เดือนละ 1 ครั้ง)

พิจารณา

๑๐. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑๐.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
๑๐.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุ กข์ ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
๑๑. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ
๑๑.๑ กรณี เป็ น การขอข้อมูล ข่าวสาร ประสานหน่ว ยงานผู้ ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่
ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
๑๑.๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น
ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทาบันทึกข้อความเสนอไป
ยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๓ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล ดอนทราย
ให้ดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด ความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป
๑๑.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๒. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทาการ เพื่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๓. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑๓.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
๑๓.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนาองค์กร
ต่อไป
๑๔. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด กรณีได้รับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย น / ร้ อ งทุ ก ข์ ให้ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งราวร้อ งทุ ก ข์ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอหนองห้ าปล้ อ งด าเนิ น การ
ตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน ทาการ
๑๕. แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน

แบบฟอร์ม 01

หน่วยงาน : …………………………………......……
ผู้บันทึกข้อร้องเรียน : ............................................................... โทรศัพท์ : ........................................
ลา วัน/
ชื่อ / ที่อยู่ / โทรศัพท์ ผ่านช่องทาง
รายละเอียดข้อร้องเรียน
ระดับของ
หน่วยงาน
วิธีการ และผลการ
ดับ เดือน/ปี ผู้ร้องเรียน
ข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานแก้ไข / ปรับปรุง
เวลา
 โทรศัพท์
 ระดับ 1
 กล่องรับข้อร้องเรียน
 ระดับ 2
/ กล่องแสดงความ
 ระดับ 3
คิดเห็นร้องเรียนกับ จนท.
 หนังสือ/จดหมาย
 เว็บบอร์ด/E-MAIL
 ร้องเรียนกับ จนท.

วันที่ตอบกลับ
ผู้ร้องเรียน
(วัน/เดือน/ปี)

หมายเหตุ - ระดับของข้อร้องเรียน มี 3 ระดับ : ระดับ 1 ข้อคิดเห็น, คาชมเชย, สอบถามข้อมูล ระดับ 2 ข้อร้องเรียนทีแก้ไขได้เอง ระดับ 3 ข้อร้องเรียนที่นอกเหนืออานาจ
ของ รพ.สต.
- ระยะเวลาของการดาเนินการตอบกลับผู้ร้องเรียน ไม่เกิน 15 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน (ยกเว้นระดับ 3 พิจารณาตามความเหมาะสม)

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียน
หน่วยงาน : …………………………………......……
เดือน / ปี

จานวน
ผู้ร้องเรียน
(คน)

ผู้รับผิดชอบ : ...............................................................

จานวนข้อร้องเรียน
ช่องทาง
 โทรศัพท์
 กล่องรับข้อ
ร้องเรียน / กล่องแสดง
ความคิดเห็นร้องเรียน
กับ จนท.
 หนังสือ/จดหมาย
 เว็บบอร์ด/E-MAIL
 ร้องเรียนกับ จนท.

โทรศัพท์ : ........................................

ผลการดาเนินงาน
จานวน ระดับของข้อ จานวน
(เรื่อง) ร้องเรียน
(เรือ่ ง)
 ระดับ 1
 ระดับ 2
 ระดับ 3
 ระดับ 4

ตอบกลับภายใน
15 วันทาการ
(เรื่อง)

02

ตอบกลับเกิน
15 วันทาการ
(เรื่อง)

เหตุผลที่ดาเนินการไม่ได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

๑๗. จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นักงานสาธารณสุอาเภอแก่งกระจาน
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒๔๕๙๒๘๑
- หมายเลขโทรสาร ๐๓๒๔๙๔๐๑๔
- เว็บไซต์ Face Book สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

ภาคผนวก

คาสั่ง สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ที่
/ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
...............................................
ดวยการดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ภายใตยุทธศาสตร พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรดานสุขภาพและดาเนิ นการดานกฎหมาย โดยมีกิจกรรมหลัก เรื่องการรับ เรื่องร้องเรียนและ
ตรวจสอบแกไข จึงสมควรมีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขอรองเรียน ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ฉะนั้น เพื่อให
การดาเนินงานดานการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของสานักงานสาธารณสุข อาเภอแก่งกระจาน เปนไปอย่างมี
ประสิทธิภ าพและมีเอกภาพ ดวยความเรียบรอย เหมาะสม เอื้อใหงานบริการดานสุขภาพแกประชาชนบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ และสอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการที่ดี จึงออกคาสั่ง ใหบุคคลดังตอไปนี้
เปนคณะกรรมการพิจารณารับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และการเจรจาไกล่เกลี่ย ดังนี้
๑. นายบุญธรรม กลิ่นสน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒. นายสมรรถพล จันทร์แสง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
๓. นายสมศักดิ์
คิดอยู่
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
๔. นางสาวสุภาวดี วาระดี
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
๖. นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ
โดยให้ คณะกรรมการ มีห น้ าที่ วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงานและประเมิน เรื่องร้องเรียน /ร้องทุ ก ข์
ตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน และประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขเร่งรัดติดตามผลการดาเนินงานและแจ้งผลการดาเนินงานให้ผู้ร้องทราบ ดาเนินการเจรจา
ไกล่เกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพ ใหคาปรึกษา แนะนา และพัฒนาเจาหนาที่ในหนวยบริการในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน เกี่ยวกับการจัดการและการแกไขปญหาเพื่อลดขอรองเรียน/รองทุกข จัดทาสถิติ
รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
( นายสุรพล

นวลพลอย )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

