แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ยื่นโดยตรง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ รพ.แก่งกระจาน
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๓๒ ๔๕๙๒๘๑

๔. ร้องเรียนผ่าน Line
๕. ร้องเรียนทาง Facebook
๖. ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น
๗.ไปรษณีย์ปกติ(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๘.ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
๙. ผ่านหน่วยงานอื่น

ไกล่เกลี่ย/จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ยุติได้

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบผลการ
ดาเนินการเบื้องต้น ภายใน ๑๕ วัน

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ ภายใน ๗ วัน

ยุติไม่ได้

-แจ้งคณะกรรมการศูนย์/ทีมไกล่เกลี่ย

-สาธารณสุขอาเภอ
-ดาเนินการลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย/จัดการปัญหา
ยุติได้

ยุติได้

ยุติไม่ได้

ส่งเรื่องให้ทีมไกล่เกลี่ย
ระดับจังหวัด

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบจัดการข้อ
ร้องเรียน
2. การรับและตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนจากช่องทาง
ต่าง ๆ (ผู้ร้องเรียน)
3. การบันทึกข้อร้องเรียน
4. การวิเคราะห์ระดับข้อ
ร้องเรียน/ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
5. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
กรณีข้อร้องเรียน ระดับ ๑
และการประสานนาอาเภอ
รับข้อร้องเรียนระดับ ๓
6. การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องใน
สสอ.. เพื่อดาเนินการแก้ไข /
ปรับปรุง กรณีข้อ ร้องเรียน
ระดับ ๒
7. การประสานนายอาเภอรับ
ข้อร้องเรียน กรณีข้อ
ร้องเรียนระดับ ๓
8. การติดตามผลการแก้ไข /
ปรับปรุง และ แจ้งกลับให้ ผู้
ร้องเรียนทราบ
9. การรายงานผลการจัดการ
ข้อร้องเรียน ของหน่วยงานให้
สสจ.พบ.ทราบ (รายเดือน)

ผู้ร้องเรียน

เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับเรื่อง
ร้องเรียน

ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงาน

นายอาเภอ/
สสจ.พบ

ผวจ.พบ.

๑-๒ วันทาการ

ข้อร้องเรียน
ระดับ ๑
(๑ วันทาการ)

อธิบายสัญลักษณ์ เริ่มต้น / สิ้นสุด

ข้อร้องเรียนระดับ
๓ (๑-๒ วันทา
การ)
ข้อร้องเรียน
ระดับ ๒
(๑-๒ วันทาการ)

(๕ วันทาการ)
(10 วันทาการ)
(๑๕ วันทาการ)

ดาเนินการ

(เดือนละ

๑ ครัง้ )

พิจารณา

การบันทึกข้อร้องเรียน
๑๐.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
๑๐.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …๓.... ตุลาคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : เผยแพร่แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่ง
กระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทา
แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางถือปฏิบัติแก่
บุคลากรในสังกัด ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นายไพทูร
ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่...๓...เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่...๓...เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวศุภณัฏฐ์
โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่...๓...เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๖๖๐
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง จัดทาแผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) EB ๑๖
กาหนดให้หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
นั้น คณะกรรมการประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ได้จัดทาแผนผังและ
ขั้นตอนการปฏิบั ติงานรับ เรื่องร้องเรียน ปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่ อเป็น แนวทางการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานในสังกัด
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ขอส่งแผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานรับ
เรื่องร้องเรียน ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสัง กัด พร้อมทั้ง ขออนุญ าตเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์แ ละเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com
เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและอนุญาตเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ ต่อไป

(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ
- อนุญาต

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๖๐๑
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ส่งแผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ขอส่ง แผนผัง และขั้นตอนการปฏิ บัติงานรับเรื่อง
ร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานกรณีมีเรื่องร้องเรียน ทั้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
หรือเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
อาเภอแก่งกระจาน ได้ศึกษาและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ขอขอส่งแผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
ได้ที่ www.kaengkrachan-hotpital.com
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

