
 
 
 
 

 
การจัดการขอรองเรียน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค 

-  เพ่ือใหการดำเนินงานจัดการขอรองเรียนของทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต
มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

-  เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนท่ี
กำหนดไวอยางสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  

คำจำกัดความ 

ขอรองเรียน   =   มีความหมายครอบคลุมถึงเรื่อง ขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ / 
ขอคิดเห็น / คําชมเชย / การสอบถามหรือรองขอขอมูล  

ผูรองเรียน =  ประชาชนท่ัวไป, องคกรภาครัฐ / ภาคเอกชน, ผูรับบริการ, ผูมีสวน
ไดสวนเสีย ท่ีติดตอมายัง ศทส. ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการ 
รองเรียน / การใหขอเสนอแนะ / การใหขอคิดเห็น / การชมเชย / การ สอบถามหรือรอง
ขอขอมูล 

 เจาหนารับขอรองเรียน =  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของ ศทส. 
หนวยงาน =  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

หนวยงานท่ีเก่ียวของ =  หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการแกไข ปรับปรุง
ตามขอรองเรียนใน เรื่องน้ันๆ   

ผูท่ีเก่ียวของในหนวยงาน =  ผูอำนวยการ หรือ หัวหนากลุม/ ฝาย / งาน หรือ
คณะทำงานท่ีเก่ียวของกับ การดำเนินการแกไข ปรับปรุงตามขอรองเรียนในเรื่องน้ันๆ  

หนวยงานภายนอก =  หนวยงานหรือองคกรนอกศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร   

ระดับขอรองเรียน =  เปนการจำแนกความสำคัญของขอรองเรียนออกเปน 3 
ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 



 

การจำแนกระดับขอรองเรียน 
ระดับขอรองเรียน   =  เปนการจำแนกความสำคัญของขอรองเรียนออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับ 1  

 
2  3 

ประเภท  
 

ขอคิดเห็น , ขอเสนอแนะ ,  
คำชมเชย , สอบถามหรือ
รอง ขอขอมูล     
 

ขอรองเรียนแกไขไดเอง ข อ ร อ ง เรี ยน น อ ก เห นื อ
บทบาท อำนาจหนาที่ ศทส.  
 

นิยาม  
 

ผู รองเรียนไม ได รับความ 
เดื อ ด ร อน  แต ติ ด ต อม า
เพื่อให ขอเสนอแนะ / ให
ข อ คิ ด เห็ น  /  ช ม เช ย  / 
สอบถามหรือรอง ขอขอมูล  
 

ผู ร อ ง เ รี ย น ได รั บ ค ว า ม 
เดือดรอน แตสามารถแกไข 
ไดโดยหนวยงานเดียว  
 

- ผู ร อ ง เรียน ได รับ ความ 
เดือดรอน ไมสามารถแกไข
ได โดยหนวยงานเดียว  - ผู
รองเรียนรองขอในสิ่งที่อยู 
นอกเหนือบทบาทอำนาจ
หนาที่ 
 

ตัวอยางที่เปน รูปธรรม  
 

- การเสนอแนะเก่ียวกับการ 
ใหบริการ - การสอบถาม
ขอมูล  
 

- การรอ ง เรียน เก่ี ย ว กับ 
พฤติกรรมการใหบริการของ 
เจาหนาที่ ใน ศทส. - การ
รองเรียนเก่ียวกับ คุณภาพ
การใหบริการ  
 

- การรอ ง เรียน เก่ี ย ว กับ
ความผิด วินัยรายแรงของ
เจาหนาที่ - การรองเรียน
ความไม โปรงใส ของการ
จัดซื้ อจัดจ าง - ป รับป รุง
คุณภาพของ โรงพยาบาล  
 

เวลาในการ ตอบสนอง  
 

1 วัน ไมเกิน 15 วันทำการ 1 วัน  (ชี้แจงใหผูรองเรียน
ทราบ) 

ผูรับผิดชอบ เจ า ห น า ที่ ผู รั บ ผิ ด ช อ บ
จัดการขอรองเรียน 

กลุม/ฝายเจาของเร่ือง ศูนยรับขอรองเรียน 

 
 
 

 

 

 

 

 



9. ข้ันตอนกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

1. การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  

2. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ  

3. การบันทึกขอรองเรียน  

4. การวิเคราะหระดับขอรองเรียน  

5. การแจงกลับผูรองเรียน  

6. การประสานผูท่ีเก่ียวของในหนวยงานเพ่ือดำเนินการแกไข / ปรับปรุง  

7. การประสานศูนยรับขอรองเรียน   

8. การติดตามผลการแกไข / ปรับปรุง เพ่ือแจงกลับใหผูรองเรียนทราบ  

9. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานผูบังคับบัญชาทราบ    (รายเดือน) 
 



10. แผนผังข้ันตอนกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

ข้ันตอน ผูรองเรียน ศูนย / จุดรับขอ
รองเรียนของ
หนวยงาน 

ผูที่เก่ียวของ
ในหนวยงาน 

ศูนยบริหาร
จัดการขอ
รองเรียน 
สสอ.ศรี
บรรพต 

ผูบริหาร / ที่
ประชุม 
สสอ.ศรี
บรรพต 

หนวยงานที่
เก่ียวของ 

หนวยงาน
ภายนอก 

 

1. การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน        

2. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ         

3. การบันทึกขอรองเรียน         

4. การวิเคราะหระดับขอรองเรียน        

5. การแจงกลับผูรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 1 และการ
ประสานหนวยงาน รพสต. กรณีขอรองเรียนระดับ 4 

  
 

    

6. การประสานผูที่เก่ียวของในหนวยงานเพื่อดำเนินการแกไข / 
ปรับปรุง กรณีขอรองเรียนระดบั 2 

       

7. การประสานศูนยรับขอรองเรียน กรณีขอรองเรียน   ระดับ 3        

8. การติดตามผลการแกไข / ปรับปรุง และแจงกลบัให 
ผูรองเรียนทราบ 

       

9.  การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยรับ
ขอรองเรียน สสอ. ทราบ (รายเดือน) 

       

อธิบายสัญลักษณ 
 
 

  เร่ิมตน้ / ส้ินสุด    ดาํเนินการ   พิจารณา        

3 วนัทาํการ 

10 วนัทาํการ

 
ตามความเหมาะสม

แลว้แต่กรณี 

ประจาํเดือน 

3 วนัทาํการ หรือ ตามความเหมาะสม 



11. รายละเอียดของข้ันตอนกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

  (1)  การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
1.1   กำหนดจุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน  
1.2 พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือกำหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอ

รองเรียนของหนวยงาน 
1.3 กำหนดหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
1.4 ออก / แจงคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน พรอมท้ังแจงให

บุคลากรภายในหนวยงานทราบเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
  

(2)  การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ 

             เจาหนาท่ีฯ 
2.1 ในแตละวัน เจาหนาท่ีฯ ตองดำเนินการรับและ ติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายัง

หนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 
 

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับขอ
รองเรียน เพ่ือประสานหาทางแกไข 

หมายเหต ุ

รองเรียนผานศูนยดำรงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย 

ทุกคร้ังที่มีผูรองเรียน ภายใน 1 วันทำการ  

โทรศัพท ทุกคร้ังที่เสียงโทรศัพทดัง ภายใน 1 วันทำการ - 
 

รองเรียนกับเจาหนาที่ฯ ณ 
ศูนย / จุดรับขอรองเรียนของ
หนวยงาน 

ทุกคร้ังที่มีผูรองเรียน ภายใน 1 วันทำการ - 

หนังสือ / จดหมาย ทุกคร้ังที่มีการรองเรียน ภายใน 1 วัน (นับจากวันที่งาน
สารบรรณของหนวยงานลงเลขรับ
หนังสือ / จดหมาย) 

- 

เว็บบอรด / E-MAIL ของ
หนวยงาน 

ทุกวัน (บาย) ภายใน 1 วันทำการ - 

อ่ืนๆ เชน กลองรับขอรองเรียน 
/ กลองแสดงความคิดเห็น 

ทุกวัน (ชวงเวลา แลวแต
ความเหมาะสม) 

ภายใน 1 วันทำการ - 

 

 

 

 

 



 (3)  การบันทึกขอรองเรียน 

     เจาหนาท่ีฯ 
3.1 ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีฯ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนแบบฟอรมบันทึกขอ

รองเรียน (แบบสมุดเบอร 2 ) 
3.2  การกรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียนรายบุคคล ควรถาม  ชื่อ-สกุล หมายเลขติดตอกลับของผู

รองเรียน เพ่ือเปนหลักฐานยืนยัน และปองกันการกลั่นแกลง รวมท้ังเปนประโยชนในการแจง
ขอมูลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงกลับแกผูรองเรียน 

(4)  การวิเคราะหระดับขอรองเรียน 

  เจาหนาท่ีฯ 
4.1 พิจารณาจำแนกระดับขอรองเรียน แบงตามความงาย – ยาก ดังนี้ 

•   ขอรองเรียนระดับ 1 เปนขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรือรองขอขอมูล    
  กลาวคือ ผูรองเรียนไมไดรับความเดือดรอน แตติดตอมาเพ่ือใหขอเสนอแนะ / ใหขอคิดเห็น /  
  ชมเชย / สอบถามหรือรองขอขอมูลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแกว 

•   ขอรองเรียนระดับ 2 เปนขอรองเรียนระดับหนวยงาน รพสต. 
        กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน แตสามารถแกไขไดโดยหนวยงานเดียว 

•   ขอรองเรียนระดับ 3 เปนขอรองเรียนระดับกรม กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน    
  ไมสามารถแกไขไดโดยหนวยงานเดียว ตองอาศัยอำนาจของ เลขาธิการ ส.ป.ก. /              
  รองเลขาธิการ ส.ป.ก. หรือท่ีประชุม ส.ป.ก. 

•   ขอรองเรียนระดับ 4 เปนขอรองเรียนนอกเหนืออำนาจของ ส.ป.ก. กลาวคือผูรองเรียนรองขอ
ในสิ่งท่ีอยูนอกเหนือบทบาทอำนาจหนาท่ีของ ส.ป.ก. 

(5) การแจงกลับผูรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 1  และการประสานหนวยงานภายนอกกรณี         
    ขอรองเรียนระดับ 4 

            เจาหนาท่ีฯ 
5.1 ขอรองเรียนระดับ 1 เปนขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรือรองขอขอมูล   

สามารถรับเรื่องและชี้แจงหรือประสานใหผูเก่ียวของชี้แจงใหผูรองเรียนรับทราบไดทันที โดย
กำหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนภายใน 3 วันทำการ ยกตัวอยาง เชน ผูรองเรียน
โทรศัพทเขามาสอบถามถึงคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการจัดท่ีดิน  เจาหนาท่ีฯ สามารถอธิบาย
รายละเอียดคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการจัดท่ีดินจาก ส.ป.ก. ไดทันที เนื่องจากเปนขอคำถามท่ีไม
ซับซอน และ ส.ป.ก.มีหลักเกณฑการดำเนินงานในเรื่องท่ีซักถามอยางละเอียดดีแลว ยกเวนกรณีท่ี
ผูรองเรียนจัดทำเปนหนังสือสงเขามาท่ีหนวยงาน เจาหนาท่ีฯ อาจใชเวลาในการจัดทำหนังสือหรือ
ประสานเจาหนาผูเก่ียวของจัดทำหนังสือเพ่ือตอบขอมูลสงกลับไปยังผูรองเรียน (ระดับ 1) แต
สามารถดำเนินการไดเสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ เปนตน 
 

 
 
 



5.2 ขอรองเรียนระดับ 4 เปนขอรองเรียนนอกเหนืออำนาจของ ส.ป.ก ใหพิจารณาความเหมาะสมของ
ขอรองเรียน โดยเบื้องตนใหชี้แจงทำความเขาใจกับผูรองเรียนเก่ียวกับอำนาจหนาท่ีการทำงาน
ของ ส.ป.ก. และแนะนำหนวยงานท่ีเก่ียวของกับปญหาของผูรองเรียนโดยตรง ซ่ึงอาจหาหมายเลข
โทรศัพทของหนวยงานนั้น ๆ ใหแกผูรองเรียน โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียน
ภายใน 3 วันทำการในกรณีท่ีผูรองเรียนรองเรียนเปนหนังสือ/จดหมาย/โทรสาร อาจจัดทำหนังสือ
สงตอไปยังหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของโดยตรงตอไป โดยกำหนด ระยะเวลาในการตอบ          
ขอรองเรียนตามความเหมาะสม ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนโทรศัพทเขามารองเรียนพบเห็นการ
บุกรุกทำลายปา เจาหนาท่ีฯ สามารถอธิบายขอบเขตความรับผิดชอบของ ส.ป.ก.วามีหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีจะดำเนินการใดๆ ไดเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีประกาศเปนเขตปฏิรูปท่ีดินเทานั้น  และแนะนำ
ใหติดตอกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง เชน กรมปาไม พรอมแจงหมายเลขโทรศัพทท่ีถูกตอง
ใหแกผูรองเรียนไดทันที หรือกรณีท่ีผูรองเรียนจัดทำเปนหนังสือรองเรียนในกรณีเดียวกันมาท่ี
หนวยงาน เจาหนาท่ีฯ สามารถทำหนังสือตอบกลับไปยังผูรองเรียน และจัดทำหนังสือสงตอไปยัง
กรมปาไม เพ่ือพิจารณาดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปได 

(6) การประสานผูท่ีเกี่ยวของในหนวยงานเพ่ือดำเนินการแกไข / ปรับปรุง กรณีขอรองเรียนระดับ 2 
            เจาหนาท่ีฯ 

6.1 ขอรองเรียนระดับ 2 เปนขอรองเรียนระดับหนวยงานยอยภายใน ส.ป.ก. ใหพิจารณาจัดทำบันทึก
ขอความสงตอไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดำเนินการแกไข/ปรับปรุงตอไป โดยเบื้องตนอาจ
โทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของใหรับทราบขอมูลกอนจัดทำบันทึกขอความสงไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้ กำหนดระยะเวลาในการจัดทำบันทึกขอความสงตอไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ภายใน 1 วันทำการ ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนจัดทำหนังสือถึง ส.ป.ก. รองเรียน
เจาหนาท่ีของกลุมงานหนึ่ง วาพูดจาไมสุภาพ  ขอขอมูลอะไรเจาหนาท่ีก็ไมเต็มใจใหบริการ ท้ังยัง
พูดในลักษณะตะคอกใสผูรับบริการตลอดเวลา ฯลฯ เจาหนาท่ีฯ สามารถโทรศัพทแจงไปยัง
หนวยงานท่ีถูกรองเรียน พรอมจัดทำบันทึกขอความสงไปยังหนวยงานท่ีถูกรองเรียน ดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงตอไปได ภายใน 1 วันทำการ เปนตน 

            ผูท่ีเก่ียวของในหนวยงาน  
6.2 ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากเจาหนาท่ีฯ หรือไดรับบันทึกขอความจาก

เจาหนาท่ีฯ ใหพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหสงผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุง    
ไปยังผูรองเรียนโดยตรง และสำเนาผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหศูนยรับขอรองเรียนทราบ 
ภายใน 10 วันทำการ ยกตัวอยางจากกรณีขอรองเรียนระดับ 2 ขางตน เม่ือหนวยงานไดรับแจง
ทางโทรศัพท หรือ บันทึกขอความ สามารถดำเนินการสอบถามขอเท็จจริงจากเจาหนาท่ีท่ีถูก
รองเรียน และสอบถามเจาหนาท่ีท่ีใหบริการในวัน เวลา สถานท่ีท่ีเกิดเรื่องรองเรียนข้ึน หากพบวา
เปนจริง ผูอำนวยการกลุม/กอง/สำนัก ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอาจใชดุลพินิจในการแกไข/ปรับปรุง
ปญหาท่ีเกิดข้ึนแตกตางกัน แตเม่ือไดแกไข/ปรับปรุงปญหาท่ีรองเรียนเรียบรอยแลว ใหเจาหนาท่ี 
ผูท่ีเก่ียวของในการจัดการเรื่องรองเรียนในหนวยงาน จัดทำหนังสือแจงกลับไปยังผูรองเรียน 
พรอมสงสำเนาหนังสือแจงกลับผูรองเรียนไปยังศูนยรับขอรองเรียนทราบภายใน 10 วันทำการ 
หลังจากไดรับเรื่องรองเรียนดวย 
 

 



(7) การประสานศูนยบริหารจัดการขอรองเรียน ส.ป.ก. กรณีขอรองเรียนระดับ 3 

            เจาหนาท่ีฯ 
7.1 ขอรองเรียนระดับ 3 เปนขอรองเรียนระดับกรม ไมสามารถพิจารณาแกไข/ปรับปรุงไดภายใน

หนวยงาน ใหจัดทำบันทึกขอความสงตอไปยังศูนยบริหารจัดการขอรองเรียน ส.ป.ก. สำนักบริหาร
กลาง (สบก.)  เพ่ือดำเนินการตอไป ท้ังนี้ กำหนดระยะเวลาในการจัดทำบันทึกขอความสงตอไปยัง
ศูนยบริหารจัดการขอรองเรียน ส.ป.ก. ภายใน 1 วันทำการ ยกตัวอยาง เชน ผูรองเรียนทำหนังสือ
รองเรียนความไมโปรงใสในการเปดซองประกวดราคาการซอมแซมอาคารสำนักงานของหนวยงาน 
และเคยรองเรียนกับหนวยงานมาแลว แตหนวยงานไมมีการดำเนินการชี้แจงขอเท็จจริง             
แตประการใด ท้ังยังทำสัญญาวาจางบริษัทรับเหมาท่ีมีราคาแพงกวาผูรองเรียนอีกดวย เจาหนาท่ีฯ 
พิจารณาแลวเปนขอรองเรียนระดับ 3 อาจโทรศัพทแจงขอมูลเบื้องตนใหเจาหนาท่ีฯ ของศูนย
บริหารจัดการขอรองเรียน ส.ป.ก.ทราบ พรอมท้ังจัดทำบันทึกขอความเพ่ือเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. 
พิจารณาสั่งการมาท่ีศูนยบริหารจัดการขอรองเรียน ส.ป.ก. ใหดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ศูนยบริหารจัดการขอรองเรยีน ส.ป.ก. 
7.2 ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากเจาหนาท่ีฯ หรือไดรับบันทึกขอความจาก

เจาหนาท่ีฯ ใหพิจารณาระดับขอรองเรียนซ้ำเพราะขอรองเรียนระดับ 3 จากหนวยงานสวน
ภูมิภาคอาจเปนขอรองเรียนระดับ 2 ของสวนกลาง  ท้ังนี้ หากเปนขอรองเรียนระดับกรม (ระดับ 
3) อาทิ ขอรองเรียนความไมโปรงใสในการประกวดราคาจาง หรือ ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของเจาหนาท่ี ใหศูนยบริหารจัดการขอรองเรียน ส.ป.ก. รายงานเลขาธิการหรือรองเลขาธิการท่ี
ไดรับมอบหมายโดยตรง เพ่ือพิจารณาสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตรวจสอบขอเท็จจริง
ตอไป  โดยข้ันตอนนี้กำหนดระยะเวลาในการจัดทำบันทึกขอความสงตอไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ภายใน 1 วันทำการ 

ผูท่ีเก่ียวของในหนวยงาน 
7.3 ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากศูนยบริหารจัดการขอรองเรียน ส.ป.ก. หรือไดรับ

บันทึกขอความจากบริหารจัดการขอรองเรียน ส.ป.ก. หรือไดรับการสั่งการจากเลขาธิการหรือรอง
เลขาธิการท่ีไดรับมอบหมาย หรือมติท่ีประชุมคณะทำงานฯ ใหพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม 
และใหสงผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุง ไปยังผูรองเรียนโดยตรง รวมท้ังสำเนาผลการ
ดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหบริหารจัดการขอรองเรยีน ส.ป.ก. ทราบภายใน 10 วันทำการ 

(8) ติดตามประเมินผลและรายงาน 

   เจาหนาท่ีฯ 

8.1 ภายหลังจากโทรศัพท หรือ สงบันทึกขอความใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการแกไข/ปรับปรุง
ขอรองเรียนในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรียบรอยแลว ประมาณ 5 วันทำการ ใหโทรศัพทติดตาม
ความคืบหนาในการดำเนินงานแกไขปญหาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 

 

 

 



  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

8.2 เม่ือไดรับโทรศัพท หรือ บันทึกขอความแจงเรื่องรองเรียนระดับ 2 จากเจาหนาท่ีฯ ของศูนยรับ
เรื่องรองเรียน หรือ เรื่องรองเรียนระดับ 3 จากศูนยบริหารจัดการขอรองเรียน ส.ป.ก. ใหพิจารณา
ดำเนินการแกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนแตละกรณีตามความเหมาะสม ภายใน 10 วันทำการ เม่ือ
ดำเนินการแกไข/ปรับปรุงเรียบรอยแลวใหจัดทำหนังสือตอบกลับขอรองเรียนไปยังผูรองเรียน
โดยตรง และสำเนาหนังสือตอบกลับขอรองเรียน (ระดับ 2) ใหเจาหนาท่ีศูนยรับขอรองเรียน 
สำเนาหนังสือตอบกลับขอรองเรียน (ระดับ 3) ใหเจาหนาท่ีฯ ศูนยบริหารจัดการขอรองเรียน ส.ป.ก. 
ทราบดวย 

8.3 รวบรวมขอรองเรียนและการดำเนินการแกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนท้ังหมด จัดเก็บในแฟมขอ
รองเรียนของหนวยงานโดยเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการสืบคนและจัดทำรายงานการจัดการขอ
รองเรียนในแตละเดือน 

(9)  การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยบริหารจัดการขอรองเรียน ส.ป.ก.  
     ทราบ (รายเดือน) 

           เจาหนาท่ีฯ 
9.1  จัดทำบันทึกขอความขอใหสงสรุปรายการการจัดการขอรองเรียนจากทุกกลุม/ฝาย ในความ

รับผิดชอบ กรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมรายงานสรุปขอรองเรียนของ ส.ป.ก.รายเดือน
(แบบฟอรม ส.ป.ก.รร.02) โดยสงบันทึกขอความไปยังกลุม/ฝาย ทุกวันจันทรกอนสิ้นเดือน และ
ใหกลุม/ฝายสงแบบฟอรมกลับมายงัเจาหนาท่ีฯ ไมเกินวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  

9.2 รวบรวมแบบฟอรมรายงานสรุปขอรองเรียน ส.ป.ก. ประจำเดือน (แบบฟอรม ส.ป.ก.รร.02)      
ใหครบจากทุกกลุม /ฝาย ภายในวันท่ี 10 ของแตละเดือน และนำมาวิเคราะหการจัดการขอ
รองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน  เม่ือวิเคราะหภาพรวมการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
เรียบรอยแลวใหสงรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยบริหารจัดการขอ
รองเรียน ส.ป.ก.ทราบ ทุกวันท่ี 15 ของแตละเดือน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

9.3 เม่ือไดรับบันทึกขอความขอใหสงสรุปรายการจัดการขอรองเรียนจากเจาหนาท่ีฯ  ใหพิจารณาการ
ดำเนินการแกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนจากแฟมขอรองเรียนของหนวยงาน กรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอรมรายงานสรุปขอรองเรียน ส.ป.ก. ประจำเดือน (แบบฟอรม ส.ป.ก.รร._02)  หาก
หนวยงานไมมีเรื่องรองเรียนใหแจงวาไมมี แลวสงกลับไปยังศูนยรับขอรองเรียน กอนวันท่ี 10 
ของแตละเดือน 

ศูนยบริหารจัดการขอรองเรียน ส.ป.ก. 

9.4 จัดทำบันทึกขอความขอใหศูนยรับขอรองเรียนจากทุกหนวยงานของ ส.ป.ก. ติดตามแบบฟอรม
รายงานสรุปขอรองเรียน ส.ป.ก.ประจำเดือน (แบบฟอรม ส.ป.ก.รร._02) สงใหทุกหนวยงานของ 
ส.ป.ก. ทุกวันท่ี 20 ของเดือน และสงรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนย 

 



บริหารจัดการขอรองเรียนของ ส.ป.ก.ทราบ ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป  เม่ือไดรับรายงาน
ผลการจัดการขอรองเรียนครบทุกหนวยงานในสังกัด ส.ป.ก.เรียบรอยแลว ใหนำมาวิเคราะหเปน
ภาพรวมการจัดการขอรองเรียนของ ส.ป.ก. โดยใหจัดทำรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน 
ระดับ 3  นำเสนอในท่ีประชุม ส.ป.ก. เปนประจำทุกเดือน และจัดทำสรุปการจัดการขอรองเรียน 
ระดับ 1 - 4 ใหรองเลขาธิการ ส.ป.ก. ท่ีไดรับมอบหมายทราบเปนประจำทุกไตรมาส 

12. แบบฟอรมท่ีใช 

1. แบบฟอรมบันทึกขอรองเรียนส.ป.ก รายบุคคล (แบบฟอรม ส.ป.ก.รร.01) สำหรับเจาหนาท่ีฯ 
บันทึกขอมูลการรับขอรองเรียนเปนประจำทุกวัน และใชในการติดตามผลการดำเนินการแกไข/
ปรับปรุงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. แบบฟอรมรายงานสรุปขอรองเรียน ส.ป.ก. ประจำเดือน (แบบฟอรม ส.ป.ก.รร.02) สำหรับทุก 
    หนวยงานใน ส.ป.ก. รายงานสรุปขอรองเรียนในความรับผิดชอบเปนประจำทุกเดือน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต    อำเภอศรีบรรพต       จังหวัดพัทลุง   โทร  ๐๗๔ 689019 
ท่ี พท 0732/ -                                วันท่ี 8  มีนาคม 2565 
เรื่อง  ขออนุญาตนำแนวทางการจัดการขอรองเรียนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

 

เรียน   สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต     

              ตามท่ี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต    ไดมีการจัดทำแนวทางการจัดการขอรองเรียน เพ่ือให
ประชาชนหรือผูไดรับความเดือดรอนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของสำนักงานสาธารณสุขและเครือขาย
สุขภาพในอำเภอศรีบรรพต    นั้น 
 

    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต    ขออนุญาตเผยแพรแนวทางการจัดการขอรองเรียนบน
เว็บไซตของโรงพยาบาลศรีบรรพต    ตามรายละเอียดเอกสารท่ีแนบมาดวย 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
                                                                                                                                   
 

    

 
   (นายเดนดัง  จำเริญ) 

   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 

                                                                ทราบ/อนุญาต 

                                                                                        
                                                                                      (นายศรชัย  สมแกว) 

                                                                                สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
 
ช่ือหนวยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
วัน/เดือน/ป : 8 มีนาคม 2565 
 
หัวขอ : การจัดการขอรองเรียน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          แนวทางการจัดการขอรองเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
 
Link ภายนอก :  
หมายเหตุ :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                                   ผูรับผิดชอบการกรอกขอมูล                                        ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                   
                         (นายเดนดัง  จำเริญ)                                               (นายศรชัย  สมแกว)  
           ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ                           ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
               วันท่ี ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565                                 วันท่ี ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565             

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

 
(นายเกศียร  คงชวย) 

ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                                  วันท่ี ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565             

 
 


