
                      บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 40190 โทร.๐๔3-490106  

ท่ี  ขก 1032/640                               วันท่ี  14  ธันวาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุมัติใชคูมือปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเก่ียวกับการดำเนินงานของหนวยงาน และขออนุมัติ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 

                ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหองเพื่อรับขอรองเรียนรองทุกขที ่เกิดจากการจัดซื้อ จัดจาง และการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหองและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ใน
สังกัดท้ัง ๑3 แหง ไปแลวนั้น 
                ดังนั้นเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติเปนในทิศทางเดียวกันทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหองจึง
ไดจัดทำคูมือสำหรับปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนรอง ไดแก 

1. กรณีการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการของเจาหนาท่ี  
2. กรณีการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ในการดำเนินงานของหนวยงานและขออนุมัติใชคูมือดังกลาว พรอมท้ังขออนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงาน
ตอไป  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนุมัติ และเผยแพร Website หนวยงานตอไป 

 

                                                        (นายบุญเลศิ   นิลละออง) 
            นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 

         หัวหนาศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 

 
                

     - ทราบ / อนุมัติ 
 
 

 

                                                           (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
               สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.. 
วัน/เดือน/ป : . 14 ธันวาคม 2564...................................... 
หัวขอ: ..ขออนุมัติใชคูมือปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเก่ียวกับการดำเนินงานของหนวยงาน และขอ
อนุมัติเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

         1. คูมือการปฏิบัติงานการจัดการขอรองเรียน ของคณะกรรมการจัดการขอรองเรียน  
สำนักงานสาธารณสุขหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน 

1. กรณีการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการของเจาหนาท่ี  
2. กรณีการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
Linkภายนอก: ............................................................................................................................................ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

  

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายสชุาต ิผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี...14....เดือน  ธนัวาคม...พ.ศ. ..2564.......       วันท่ี...14....เดือน  ธนัวาคม...พ.ศ. ..2564.....       
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี...14....เดือน  ธนัวาคม...พ.ศ. ..2564.. 

 



 
 

คู่มือ 
หลักเกณฑ/ขั้นตอนการแกไขปญหา 

ในกรณีที่มีการรองเรียน  
 

ไดแก 

 

1. เรื่องการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจาหนาที่ 

2. เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

จัดทำโดย 

 

คณะกรรมการจัดการขอรองเรียน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน 

 



- ก - 

คํานํา 
ปจจุบันหนวยงานราชการตางมุงปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงาน รวมทั้งการ 

ใหบริการตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนอง
สองหอง จังหวัดขอนแกน ไดกำหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ มี
ความรูความเขาใจในเรื่อง พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
การทำงานของสวนราชการได ยังผลใหสวนราชการดำเนินงานตาง ๆ ดวยความโปรงใส และเปนธรรม  

กลุมงานบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จึงไดจัดทำคูมือการจัดการเรื ่อง
รองเรียน รองทุกข โดยรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติที่ไดจากประสบการณการทำงานจริงตั้งแตเริ่มตนจนไดขอยุติ 
นำมาเสนอไวใน คูมือเลมนี้ ตั้งแตขั้นตอน รับเรื่องรองเรียนจากชองทางตาง ๆ วิเคราะหขอรองเรียนตลอดจนการ
ทำบันทึกเสนอผูบริหารของหนวยงานใหลงนามหนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง และ
ดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี แจงผลการดำเนินการ สรุปเรื่องและทำบันทึกเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ โดยหวัง
วาผูที่ปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ตลอดจนผูเกี่ยวของสามารถนำความรูและเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน
ตางๆ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

กลุมงานบริหาร 
สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

ธันวาคม ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ข - 
สารบัญ 

หนา 
คำนำ           ก 
สารบัญ           ข 
วัตถุประสงค          1 
ขอบเขต           1 
นิยามของศัพท          1 
ชองทางการรองเรียน/รองทุกข        1 
หนาท่ีความรับผิดชอบ         2 
กรณีการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการของเจาหนาท่ี   3 
กรณีการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     3 
แผนผังข้ันตอนเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการของเจาหนาท่ี   4 
แผนผังข้ันตอนเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     5 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน         6 
เอกสารอางอิง          6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

หลักเกณฑ/ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียน 
1. เรื่องการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจาหนาท่ี 

2. เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของคณะกรรมการจัดการขอรองเรียน  
สำนักงานสาธารณสุขหนองสองหอง  จังหวดัขอนแกน 

****************************** 
 

1. วัตถุประสงค 
     ๑. เพื่อใหการจัดการขอรองเรียนของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน มี
ประสิทธิภาพ  

๒. เพ่ือสามารถดำเนินการจัดการขอรองเรียนไดอยางเปนระบบ  
๓. เพ่ือจัดเก็บขอมูลความรูเก่ียวกับแนวทาง เทคนิค ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ  
๔. เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 

๒. ขอบเขต 
     การจัดทำมาตรฐานการจัดการเรื่องรองเรียน เริ่มตั้งแตขั้นตอนการรับขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือ 
หนวยงานที่สงขอรองเรียนมาใหจังหวัดฯตรวจสอบวิเคราะหขอรองเรียน เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาใหความ 
เห็นชอบ การสงขอรองเรียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริง การติดตามประเมินผล เพื่อปองกัน 
ผลกระทบการจัดการขอรองเรียน การรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง และการยุติเรื่องรองเรียน 
3. นิยามศัพท  

ผูรับบริการ หมายถึง ผูรองเรียนหรือผูที่มาปรึกษา/ผูมีสวนไดเสีย รวมถึงสวนราชการหรือองคกรเอกชนท่ี 
สงขอรองเรียน ขอรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียนตางๆ โดยแบงออกเปน ๕ เรื่องหลักๆ ดังนี้  

- เรื่องขอรับความชวยเหลือ  
- เรื่องไดรับความเดือดรอน  
- เรื่องขอความเปนธรรม  
- เรื่องการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการของเจาหนาท่ี 
- เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- เรื่องอ่ืนๆ  

4. ชองทางการรองเรียน/รองทุกข 
๑. เว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง   http://www.nongsonghongmoph.com 
2. ติดตอดวยตนเองท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน กลุมงานบริหาร สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
๓. ทางไปรษณีย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง หมูที่ 16 บานไทยนิยม ถนนประชานิยม 

ตำบลหนองสองหอง อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 40190 
4. โทรศัพท/โทรสาร 043-491016 
5. E-mail  : song_hong01@hotmail.com 

5. การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที ่เกี ่ยวของ การตรวจสอบและนําเรื ่องรองเรียนเขาสู 
กระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดำเนินคดีหรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผู 
รองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดำเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อ 
และท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนํา 

http://www.nongsonghongmoph.com/
mailto:song_hong01@hotmail.com


2 
เรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบ ขอเท็จจริง การสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดำเนินคดีการนําไป 
แกไขปญหาการดําเนินงานหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย การ 
6. ติดตามประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการจัดการขอรองเรียน การติดตามเรื่องรองเรียน การ ใหบริการ
ของเจาหนาท่ี การแจงเตือน  
7. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

- ใหคำปรึกษา แนะนําขอรองเรียนใหแกผูรับบริการ  
- กำกับดูแลการจัดการเรื่องรองเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามระยะเวลา  
- ประสานหนวยงานที่เกี ่ยวของในการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีมีความจําเปนเรงดวนและมีปญหา 

อุปสรรคเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา  
- รายงานขอเท็จจริงและเสนอความเห็นท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอผูบังคับบัญชา 

8. กรณีการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการของเจาหนาท่ี  
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบเม่ือให คำปรึกษา

เรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ  
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการ 

ตองการทราบ และด าเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการตอไป  
ภายใน ๑ – ๒ วัน  

- กรณีรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการ ในเรื่องที่ผู 
ขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาที่ผู รับผิดชอบ จะดำเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และเสนอสาธารณสุข
อำเภอ เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการตอไปภายใน ๑ – ๒ วัน  

- กรณีรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หากผูขอรับการบริการไมไดรับการติดตอกลับ ภายใน ๑๕ วัน ให 
ติดตอสอบถามหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน กลุมงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนอง
สองหอง หมายเลขโทรศัพท 043-491016, E – Mail : song_hong01@hotmail.com 

 
9. กรณีการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

- กลุมงานบริหาร รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติชอบ จาก ชอง ทางการ
รองเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

- ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องรองเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจง 
เบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอสาธารณสุขอำเภอ เพื่อเสนอสาธารณสุขอำเภอ
พิจารณาสั่งการ สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการหรือมอบหมายใหกลุมงาน บริหาร 

- แตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แลวรายงานผลสาธารณสุขอำเภอ 
พิจารณาสั่งการ  

- ยุติเรื่อง แจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียน/หนวยงานที่สงเรื่องรองเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู/ หนวยงาน ท่ี
ชัดเจน) ทราบเบื้องตนภายใน ๑๕ วัน  

- ไมยุติสั่งตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:song_hong01@hotmail.com


3 วัน 

3 

 
 

กรณีเร่ืองรองเรียนการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการของเจาหนาที่ 
 

ลำดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน/ คุณภาพ
งาน 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1  ผูรองเรียนมาติดตอ หรือ
หนวยงานตางๆ สงเร่ืองมายัง 

สสอ. เจาหนาที ่รับเร่ือง 
ลงทะเบียนและ วิเคราะห

ขอมูลที่ได 

การใหบริการท่ี
รวดเร็ว ยิ้ม แยม

แจมใส เต็มใจในการ 
ใหบริการ เปนธรรม 

เจาหนาที่กลุม  
งานบริหาร 

หนังสือรองเรียน/ 
หนังสือจาก หนวยงาน
ที่แจง เร่ืองมายัง สสอ.

ดำเนินการ 

2 

 

เสนอ สสอ. พิจารณา พรอมทั้ง 
วิเคราะหขอมูล และ 

มอบหมายเร่ืองให เจาหนาที่
รับผิดชอบ 

การวิเคราะห
ขอเท็จจริง สงตอ

หนวยงานที ่เกี่ยวของ
ตรวจสอบ โดยเร็ว 

เปนธรรม 

เจาหนาที่กลุม  
งานบริหาร 

หนังสือรองเรียน/ 
หนังสือจาก หนวยงาน
ที่แจง เร่ืองมายัง สสอ.

ดำเนินการ 

3  ทำบันทึกเสนอผูบริหาร พรอม
ทั้งหนังสือแจง หนวยงานที่

เกี่ยวของ พิจารณาตรวจสอบ 
ขอเท็จจริง 

การพิจารณาเร่ือง
ดวย ความเปนกลาง 

เปนธรรม 

เจาหนาที่กลุม  
งานบริหาร 

บันทึก,หนังสือ 
รองเรียน 

4 

 

หนวยงานที่เกีย่วของ(รพ.สต.) 
ไดรับเร่ืองรองเรียน ตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และดำเนินการ
ตาม อำนาจหนาที ่

การตรวจสอบ
ขอเท็จจริงที ่เปน

ธรรม การดำเนินการ 
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด การติดตาม
เร่ืองอยาง ตอเนื่อง 

ตรวจสอบ ขอเท็จจริง
ได 

เจาหนาที่กลุม 
งานที่ 

เกี่ยวของใน 
การตรวจสอบ 

ขอเท็จจริง 

หนังสือที่แจงให 
หนวยงานนั้นๆ 

ตรวจสอบ ขอเท็จจริง 

5 

 

หนวยงานที่เกีย่วของ(รพ.สต.)
แจงผลการดำเนินการ สรุป
เร่ืองและท าบันทึก เสนอ
ผูบริหารใหความ เห็นชอบ 

เร่ืองที่ไดรับจาก
หนวยงาน ที่
ตรวจสอบมี

ขอเท็จจริงที่ ถูกตอง 
เปนธรรม เจาหนาที่มี
ความเต็มใจใน การ

บริการ 

เจาหนาที่กลุม 
งานบริหาร 

เอกสารตางๆที ่
หนวยงานที ่

รับผิดชอบสงมาให 
สสอ. ทราบผลการ 

พิจารณา 

6 ไมยุติ                       
                                 ยุติ 

ยุติเร่ืองแจงผลการ พิจารณา
แกผูรองเรียน/ หนวยงานที่สง
เร่ือง รองเรียน แตถาไมยุติส่ัง 
ตรวจสอบขอเท็จจริง เพิ่มเติม 

การตอบสนองตอ
เร่ือง รองเรียนภายใน
ระยะเวลา รวดเร็ว 

เปนธรรม ตรวจสอบ
ได 

เจาหนาที่กลุม 
งานบริหาร 

หนังสือแจงผลการ 
พิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเรือ่งสงตอหนวยงานที่
เกีย่วของตรวจสอบ 

1 วัน 

รอผลการพิจารณาจาก
หนวยงานทีต่รวจสอบ
แลวทำบันทกึเสนอ
ผูบริหารใหความ

เห็นชอบ 

แจงผลการ
พิจารณา 

จนท.วิเคราะหเรื่องและ
ขอมูลที่ไดจากรองเรียน 

1 วัน 

เสนอผูบริหารพิจารณา
เรื่อง 

3 วัน 

รับเร่ืองรองเรียน
จากชองตางๆ 

1 วัน 



3 วัน 
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กรณีเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 

ลำดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน/ คุณภาพ
งาน 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1  ผูรองเรียนมาติดตอ หรือ
หนวยงานตางๆ สงเร่ืองมายัง 

สสอ. เจาหนาที ่รับเร่ือง 
ลงทะเบียนและ วิเคราะห

ขอมูลที่ได 

การใหบริการท่ี
รวดเร็ว ยิ้ม แยม

แจมใส เต็มใจในการ 
ใหบริการ เปนธรรม 

เจาหนาที่กลุม  
งานบริหาร 

หนังสือรองเรียน/ 
หนังสือจาก หนวยงาน
ที่แจง เร่ืองมายัง สสอ.

ดำเนินการ 

2 

 

เสนอ สสอ. พิจารณา พรอมทั้ง 
วิเคราะหขอมูล และ 

มอบหมายเร่ืองให เจาหนาที่
รับผิดชอบ 

การวิเคราะห
ขอเท็จจริง สงตอ

หนวยงานที ่เกี่ยวของ
ตรวจสอบ โดยเร็ว 

เปนธรรม 

เจาหนาที่กลุม  
งานบริหาร 

หนังสือรองเรียน/ 
หนังสือจาก หนวยงาน
ที่แจง เร่ืองมายัง สสอ.

ดำเนินการ 

3  ทำบันทึกเสนอผูบริหาร พรอม
ทั้งหนังสือแจง หนวยงานที่

เกี่ยวของ พิจารณาตรวจสอบ 
ขอเท็จจริง 

การพิจารณาเร่ือง
ดวย ความเปนกลาง 

เปนธรรม 

เจาหนาที่กลุม  
งานบริหาร 

บันทึก,หนังสือ 
รองเรียน 

4 

 

หนวยงานที่เกีย่วของ(รพ.สต.) 
ไดรับเร่ืองรองเรียน ตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และดำเนินการ
ตาม อำนาจหนาที ่

การตรวจสอบ
ขอเท็จจริงที่ เปน

ธรรม การดำเนินการ 
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด การติดตาม
เร่ืองอยาง ตอเนื่อง 

ตรวจสอบ ขอเท็จจริง
ได 

เจาหนาที่กลุม 
งานที่ 

เกี่ยวของใน 
การตรวจสอบ 

ขอเท็จจริง 

หนังสือที่แจงให 
หนวยงานนั้นๆ 

ตรวจสอบ ขอเท็จจริง 

5 

 

หนวยงานที่เกีย่วของ(รพ.สต.)
แจงผลการดำเนินการ สรุป
เร่ืองและท าบันทึก เสนอ
ผูบริหารใหความ เห็นชอบ 

เร่ืองที่ไดรับจาก
หนวยงาน ที่
ตรวจสอบมี

ขอเท็จจริงที่ ถูกตอง 
เปนธรรม เจาหนาที่มี
ความเต็มใจใน การ

บริการ 

เจาหนาที่กลุม 
งานบริหาร 

เอกสารตางๆที ่
หนวยงานที ่

รับผิดชอบสงมาให 
สสอ. ทราบผลการ 

พิจารณา 

6 ไมยุติ                       
                                 ยุติ 

ยุติเร่ืองแจงผลการ พิจารณา
แกผูรองเรียน/ หนวยงานที่สง
เร่ือง รองเรียน แตถาไมยุติส่ัง 
ตรวจสอบขอเท็จจริง เพิ่มเติม 

การตอบสนองตอ
เร่ือง รองเรียนภายใน
ระยะเวลา รวดเร็ว 

เปนธรรม ตรวจสอบ
ได 

เจาหนาที่กลุม 
งานบริหาร 

หนังสือแจงผลการ 
พิจารณา 

 
 
 

 
 
 
 

สงเรือ่งสงตอหนวยงานที่
เกีย่วของตรวจสอบ 

1 วัน 

รอผลการพิจารณาจาก
หนวยงานทีต่รวจสอบ
แลวทำบันทกึเสนอ
ผูบริหารใหความ

เห็นชอบ 

แจงผลการ
พิจารณา 

จนท.วิเคราะหเรื่องและ
ขอมูลที่ไดจากรองเรียน 

1 วัน 

เสนอผูบริหารพิจารณา
เรื่อง 

3 วัน 

รับเร่ืองรองเรียน
จากชองตางๆ 

1 วัน 
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10. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนที่ 1 ผูรองเรียนมาติดตอหรือหนวยงานตางๆสงเรื่องมายัง สสอ.หนองสองหองเจาหนาที่รับ เรื่อง 

ลงทะเบียนและวิเคราะหขอมูลท่ีได  
ขั้นตอนที่ 2 เจาหนาที่วิเคราะหเรื่องและขอมูลการรองเรียนจากทุกชองทางเสนอสาธารณสุขอำเภอ

พิจารณา พรอมท้ังวิเคราะหขอมูล และมอบหมายเรื่องใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  
ขั้นตอนที่ ๓ ทำบันทึกเสนอผูบริหาร พรอมทั้งหนังสือแจงหนวยงานที ่เกี ่ยวของพิจารณาตรวจสอบ

ขอเท็จจริง  
ข้ันตอนที่ ๔ หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับเรื ่องรองเรียนตรวจสอบขอเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจ

หนาท่ี  
ขั้นตอนที่ ๕ หนวยงานที่เกี่ยวของแจงผลการดำเนินการสรุปเรื่องและทำบันทึกเสนอผูบริหารใหความ

เห็นชอบ  
ข้ันตอนท่ี ๖  

• ยุติเรื่อง แจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียน/หนวยงานท่ีสงเรื่องรองเรียน  

• ไมยุติสั่งตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 
 

  
 .............................................................................................................................. 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง  

• หนังสือรองเรียน/ หนังสือจากหนวยงานท่ีแจงเรื่องมาท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินการ  

• บันทึกขอความ  

• หนังสือท่ีแจงใหหนวยงานนั้นๆ ตรวจสอบขอเท็จจริง  

• เอกสารตางๆท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบสงมาใหทราบผลการพิจารณา  

• หนังสือแจงผลการพิจารณา  
 


	เรียน  สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง

