
ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรัษฎำ 
ที่          / 2560 

         เรื่อง  แต่งตั้งกรรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
............................................... 

 ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  ได้มีการดําเนินการโครงการการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ไดแก ๑. ดัชนีความโปรงใส ๒. ดัชนีความพรอมรับผิด ๓. ดัชนี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และ ๕. ดัชนีคุณธรรมการ
ทํางานในหนวยงาน นั้น  
 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะในสวนของ 
การอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข ประกอบดวย 

 ๑. สาธารณสุขอําเภอ     ประธานกรรมการ  
 ๒. ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ    กรรมการ  
 ๓. ผอ.รพ.สต.ทุกแหง     กรรมการ  
 ๔. นางสาวจิรารัตน์  สุวรรณเรืองศรี                 กรรมการและเลขานุการ 
 

 โดยมีหนาที่ ดังนี้  
๑. รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ลงทะเบียน แยกเรื่อง นัดคณะกรรมการเพ่ือประชุมและพิจารณา 

ดําเนินการ ตามลําดับความสําคัญเร่งด่วน   
๒. ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเร่งรัดติดตาม

ผลการดําเนินงาน 
 3.  แจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ ภายใน ๑๕ วัน  
 4.  รายงานผลการดําเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบ  
 

   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

  สั่ง ณ วันที่      เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖0 
 
 

         (นายชวน   สองแก้ว)  
        สาธารณสุขอําเภอรัษฎา 

 
      
 
 
 



คู่มือ แนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรัษฎำ จังหวัดตรัง 

 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได กําหนด

แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือ ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยทูี่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ตองานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให
ทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง ความตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการ สม่ําเสมอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัษฎา  เปนหนวยงานที่เขารวมโครงการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1 จึงไดจัดทําคมูือแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข ทั้งเรื่องรองเรียน
ทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง  ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัษฎา เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางใน
การปฏิบัติงาน  

 

วัตถุประสงคกำรจัดท ำคูมือ  
1. เพ่ือใหเจาหนาที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข หรือขอความ 

ช่วยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัษฎามีขั้นตอน/ 

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  
3. เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

1. กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป  
   1.1. สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ  
   1.2. ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจากศูนยฯ  
   1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน ปรึกษากฎหมาย, ขออนุมัติ/ 

อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข แจงเบาะแส  
   1.4. ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ     
   1.5. เจาหนาที่ดําเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ  
      - การณีขอคําปรึกษาทั่วไป เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจะใหขอมูลคําปรึกษาแก่ผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอ 

รับบริการตองการทราบ เมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ แล้วรายงานคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานฯ ทราบเป็นลําดับถัดไป  
               - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับ 
บริการตองการทราบ และดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว เจ้าหน้าที่ผูรับผิดชอบนําเรื่องเสนอคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานฯเพ่ือพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-3 วัน 
                - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข แจงเบาะแส เจาหนาที่ผู้รับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการใน 
เรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติงานฯ พิจารณาเพ่ือสงตอใหกับหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการตอไปภายใน 1-3 วัน 
 



2. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  
2.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ  
2.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการ  
2.3 เจาหน้าที่รับผิดชอบ แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจางใหกับคณะกรรมการ

ปฏิบัติงานฯ เพ่ือเสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็น  
- กรณีขอคําปรึกษาเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะให้ขอมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู

ขอรับบริการตองการทราบ เมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลว ถือวายุติ  
- กรณีข้อรองเรียน/รองทุกข/์แจงเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะให้ขอมูลกับผู

ขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะดําเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว
เสนอคณะกรรมการปฏิบัติงานฯเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-3 วัน  

 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
 

การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  
1. จัดตั้งศูนย จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน  
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  
3. แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัษฎา  ทราบ เพ่ือความสะดวกในการ 

ประสานงานการรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน
ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้  

 

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดําเนินงาน 

รองเรียนดวยตนเอง  
รองเรียนทางโทรศัพท 
ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
รองเรียนทาง Face book  
รองเรียน Line, email 

ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 

ภายใน 1-3 วันทําการ 
 

 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดําเนินการให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
5. สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผลให้อําเภอ จังหวัดทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรัษฎำ จังหวัดตรัง 

 
 
 

กำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
2. ร้องเรียนด้วยเอกสาร 
3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
4. ร้องเรียนทาง Line ,email 
5. ร้องเรียนทาง Facebook 
6. ร้องเรียนทางศูนย์ดํารงธรรม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
จนท.ผู้รับผิดชอบ 

นส.จิรารัตน์ สุวรรณเรืองศรี 
) 

ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1. ผ่านตู/้กล่องรับความคิดเห็น 
2. ทางไปรษณีย ์
3. ยื่นโดยตรง 
4. โทรศัพท์หน่วยงาน 075-286117 
5. Line สสอ.รัษฎา 
6. Facebook  
7. E-mail:phrassada@gmail.com 
8. ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอรัษฎา 

แยกเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรยีน  หรือขอคําปรึกษา 

เรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องขอคําปรึกษา 

จนท.ผู้รับผิดชอบให้คําปรึกษา 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เสนอคณะกรรมการปฏิบัติงานฯ 

ยุต ิ

แจ้งให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน 

ยุต ิ ไม่ยุต ิ

แจ้งเรื่องผู้ร้องเรยีนทราบ 
การรายงานผลให้อําเภอ จังหวัด

ทราบ 


