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คูมือการจัดการขอรองเรียน 
(Complaint Management Standard Operation Procedure) 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
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คํานํา 

 

  คูมือการจัดการขอรองเรียนฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียน

ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการขอ

รองเรียนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดมีการปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ

ขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการขอรองเรียนท่ีกําหนดไวอยาง

ครบถวนและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหบุคคลากรหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการดําเนินการจัดการขอรองเรียน

ของผูบริโภคดานสุขภาพ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนท่ีไดรับจาก

ชองทางการรองเรียนตางๆโดยกระบวนการและวิธีการดําเนินงานตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอปาซาง ขอขอบคุณคณะทํางานจัดทําแผนและผูมีสวนรวมในการจัดทําคูมือฉบับนี้ มา ณ โอกาสนี้

ดวย 

 

 

 

 

 

             

        สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
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สารบัญ 

หัวขอ                หนา 

วัตถุประสงค          ๓ 

ขอบเขต           ๓ 

คําจํากัดความ          ๔ 

ข้ันตอนปฏิบัติงาน         ๗ 

กรอบแนวทางการรองเรียนและรองทุกขของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  ๕ 

รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน       ๘ 

ผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง    ๑๔ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ         ๑๕ 

ผังข้ันตอนการรองเรียนและรองทุกขของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง   ๑๗ 

ผังข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายและการกํากับดูแลเรื่องจริยธรรม   ๑๘ 

ผังข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย        ๑๙ 
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คูมือการปฏิบัติงานการจัดการขอรองเรียน 
(Complaint Management Standard Operation Procedure) 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

 

ดวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพ่ือใหโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพในสังกัดใหจัดบริการรักษาพยาบาล สงเสริม ฟนฟู ปองกันและควบคุมโรค ซ่ึงมีบุคลากรและ

ผูใชบริการเปนจํานวนมาก จึงมีเหตุใหผูใชบริการรองเรียนและรองทุกขในการไดรับการบริการหรือการดําเนินงาน

ตางๆ ทางการแพทย โดยมีชองทางรับเรื่องรองเรียนและรองทุกขหลากหลายชองทาง เชน รองเรียนดวยตนเอง 

ทางโทรศัพท ทางจดหมาย ทางเว็บไซต และตามหนวยงานตางๆ และหนวยงานตางๆ เชน ศูนยดํารงธรรม สปสช.   

ประกันสังคม กรมบัญชีกลาง นอกจากนี้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง มีวิธีการรับเรื่องรองเรียนจากการสํารวจ

ความคิดเห็น กลองรับฟงความคิดเห็น และมีการประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการ 

 อนึ่ง การจัดซ้ือจัดจางพัสดุใหบรรลุวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของทางราชการ โดยใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งตางๆ เชน 

พ.ร.บ.วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 พบความเสี่ยงเรื่องการเสนอราคาใน

ข้ันตอนจัดซ้ือจัดจาง การรางขอบเขตและคุณลักษณะของการซ้ือหรือการจาง รวมท้ังการตรวจรับพัสดุ จากหนวย

จัดซ้ือจัดจางตางๆในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง เชน กลุมงานพัสดุ ซ่ึงอาจทําใหมีขอเรียนและขออุทธรณ

มากข้ึน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางจึงไดจัดทําคูมือการจัดการ ขอรองเรียนข้ึน  

 

1.วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของทุกหนวยงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง                 

มีการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกันอยางเปนเอกภาพ สอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 เรื่อง การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และเพ่ือใหม่ันใจวาไดมี

การปฏิบัติตามขอกําหนดระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

 

2. ขอบเขต 

 คูมือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางตั้งแต

ข้ันตอนการแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทาง
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ตางๆ การบันทึกขอรองเรียน การวิเคราะหระดับขอรองเรียน การแจงกลับผูรองเรียน การประสานผูท่ีเก่ียวของใน

หนวยงานเพ่ือดําเนินการแกไข / ปรับปรุง การประสานศูนยรับขอรองเรียนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

การประสานหนวยงานภายนอก การติดตามผลการแกไข / ปรับปรุง เพ่ือแจงกลับใหผูรองเรียนทราบ และการ

รายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยรับขอรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางทราบ 

(รายเดือน) 

 

3. คําจํากัดความ 

 “การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ /  

ขอคิดเห็น / คําชมเชย / การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

  

“ผูรองเรียน” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป, องคกรภาครัฐ / ภาคเอกชน,ผูรับบริการ, ผูมีสวนไดสวนเสีย  

ท่ีติดตอมายังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุม การรองเรียน / 

การใหขอเสนอแนะ / การใหขอคิดเห็น / การชมเชย /การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

  

“ศูนยรับขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการรับขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น /              

คําชมเชย / การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

  

“ศูนยรับขอรองเรียนสสอ.ปาซาง” หมายถึง Complaint Center เปนศูนยกลางของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอปาซางในการรับขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น / คําชมเชย / การสอบถาม หรือรองขอขอมูลจาก

ผูรองเรียน 

 

“เจาหนาท่ีฯ” เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

“ผูปวย, ผูรับบริการ” ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 “หนวยงาน” ทุกหนวยงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

 “ผูท่ีเก่ียวของในหนวยงาน” สสอ. หรือ หัวหนากลุม / สวน / ฝาย / งาน หรือคณะทํางานท่ีเก่ียวของกับ   

การดําเนินการแกไข ปรับปรุงตามขอรองเรียนในเรื่องนั้นๆ 

 “หนวยงานภายนอก” หนวยงานหรือองคกรนอกสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

“ระดับขอรองเรียน” เปนการจําแนกความสําคัญของขอรองเรียนออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
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กรอบแนวทางการรองเรียนและรองทุกขของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

ระดับ ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ขอคิดเห็น, 

ขอเสนอแนะ,  

คําชมเชย, 

สอบถามหรือ

รองขอขอมูล    

ผูรองเรียนไมไดรับความ

เดือดรอน แตติดตอมา

เพ่ือใหขอเสนอแนะ / ให

ขอคิดเห็น / ชมเชย / 

สอบถามหรือรองขอ

ขอมูล 

- การเสนอแนะเก่ียวกับการ

ใหบริการของ สสอ.ปาซาง,

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

- การสอบถามขอมูลดาน

สุขภาพ 

1 วัน เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ

จัดการขอ

รองเรียนของ

ทุกหนวยงาน 

2 ขอรองเรียนเล็ก ผูรองเรียนไดรับความ

เดือดรอน แตสามารถ

แกไขไดโดยหนวยงาน

เดียว  

- การรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรม

การใหบริการของเจาหนาท่ีใน

หนวยงาน 

- การรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการ

ใหบริการของหนวยงาน 

ไมเกิน 15 

วันทําการ 

หนวยงาน

เจาของเรื่อง 

3 ขอรองเรียนใหญ - ผูรองเรียนไดรับความ

เดือดรอน ไมสามารถ

แกไขไดโดยหนวยงาน

เดียว ตองเสนอเรื่องตอ

ผูบังคับบัญชาตอไป  

- เรื่องท่ีสรางความเสื่อม

เสียตอชื่อเสียงของ

สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอปาซาง 

- การเรียกรองใหสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอปาซาง

ชดเชยคาเสียหายจากการ

ใหบริการท่ีผิดพลาด 

- การรองเรียนเก่ียวกับ

ความผิดวินัยรายแรงของ

เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอปาซาง 

- การรองเรียนความไมโปรงใส

ของการจัดซ้ือจัดจางขนาด

ใหญ 

 

ไมเกิน ๖๐

วันทําการ 

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดลําพูน 

 

 

/สํานัก

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

4 ขอรองเรียน

นอกเหนือ

อํานาจ

สํานักงาน

สาธารณสุข

อําเภอปาซาง 

ผูรองเรียนรองขอในสิ่งท่ี

อยูนอกเหนือบทบาท

อํานาจหนาท่ีของ

สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอปาซาง 

- การขอใหชวยปรับปรุง

คุณภาพของสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอปาซาง 

 

1 วัน  

(ชี้แจงใหผู

รองเรียน

ทราบ) 

เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ

จัดการขอ

รองเรียนของ

ทุกหนวยงาน 

  
 

..



7 
 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอน ผูรองเรียน ศูนย / จุดรับขอ

รองเรียนของ

หนวยงาน 

ผูท่ี

เกี่ยวของใน

หนวยงาน 

ศูนยรับขอ

รองเรียน 

สสอ.ปาซาง 

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ลําพูน/สํานัก

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

หนวยงาน

ภายนอก 

 

1. การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  
 

     

2. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  
  

     

3. การบันทึกขอรองเรียน  
  

 
 

   

4. การวิเคราะหระดับขอรองเรียน 
  

 
 

  
 

5. การแจงกลับผูรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 1 และการ

ประสานหนวยงานภายนอก กรณีขอรองเรียนระดับ 4 

  
 

   
 

6. การประสานผูท่ีเก่ียวของในหนวยงานเพ่ือดําเนินการแกไข / 

ปรับปรุง กรณีขอรองเรียนระดับ 2 

 
  

 
 

  

7. การประสานศูนยรับขอรองเรียนสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอปาซาง กรณีขอรองเรียนระดับ 3 

 
 

 
   

 

8. การติดตามผลการแกไข / ปรับปรุง และแจงกลับให 

ผูรองเรียนทราบ 

  

     

9.  การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนย

รับขอรองเรียนทราบ (รายเดือน) 

 
 

 
 

   

อธิบายสัญลักษณ   เร่ิมต้น / สิน้สดุ    ดําเนินการ   พิจารณา   

1 วนัทําการ 

10 วนัทําการ 
ตามความเหมาะสม

แล้วแตก่รณี 

ประจําเดือน 

1 วนัทําการ หรือ ตามความเหมาะสม 
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รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(1) การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

    

 กําหนดสถานท่ีจัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 

 กําหนดหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

 พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือกําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของ

หนวยงาน 

 ออก/แจงคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน พรอมท้ังแจงให

บุคลากรภายในหนวยงานทราบเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
 

(2) การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ 

เจาหนาท่ีฯ 

2.1 ในแตละวัน เจาหนาท่ีฯ ตองดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายังหนวยงานจาก

ชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

 

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

รับขอรองเรียน  

หมายเหตุ 

โทรศัพท ทุกครั้งท่ีเสียงโทรศัพทดัง ภายใน 1 วัน - 

รองเรียนกับเจาหนาท่ีฯ ณ 

ศูนย / จุดรับขอรองเรียน

ของหนวยงาน 

ทุกครั้งท่ีมีผูรองเรียน ภายใน 1 วัน - 

หนังสือ / จดหมาย ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน 1 วัน (นับจากวันท่ี

งานสารบรรณของหนวยงาน

ลงเลขรับหนังสือ / จดหมาย) 

- 

เว็บบอรด/E-MAIL ของ

หนวยงาน 

ทุกวัน (เชา – บาย) ภายใน 1 วัน - 

อ่ืนๆ เชน กลองรับขอ

รองเรียน / กลองแสดง

ความคิดเห็น 

ทุกวัน (ชวงเวลา แลวแต

ความเหมาะสม) 

ภายใน 1 วัน - 
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(3) การบันทึกขอรองเรียน 

3.1 ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีฯ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนแบบฟอรมบันทึก            

ขอรองเรียน 

3.2 การกรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน ตองถามชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน หมายเลข

โทรศัพทติดตอกลับของผูรองเรียน เพ่ือเปนหลักฐานยืนยัน และปองกันการกลั่นแกลง รวมท้ังเปนประโยชนใน

การแจงขอมูลการดําเนินงานแกไข/ปรับปรุงกลับแกผูรองเรียน 

(4) การวิเคราะหระดับขอรองเรียน 

เจาหนาท่ีฯ 

4.1 พิจารณาจําแนกระดับขอรองเรียน แบงตามความงาย – ยาก ดังนี้ 

 ขอรองเรียนระดับ 1 เปนขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ, คําชมเชย, สอบถามหรือรองขอขอมูล   

กลาวคือ ผูรองเรียนไมไดรับความเดือดรอน แตติดตอมาเพ่ือใหขอเสนอแนะ / ใหขอคิดเห็น 

/ ชมเชย / สอบถามหรือรองขอขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

 ขอรองเรียนระดับ 2 เปนขอรองเรียนเล็ก กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน               

แตสามารถแกไขไดโดยหนวยงานเดียว 

 ขอรองเรียนระดับ 3 เปนขอรองเรียนใหญ กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน                    

ไมสามารถแกไขไดโดยหนวยงานเดียว ตองตองเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาตอไป (สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลําพูน/สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ) 

 ขอรองเรียนระดับ 4 เปนขอรองเรียนนอกเหนืออํานาจสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

กลาวคือ ผูรองเรียนรองขอในสิ่งท่ีอยูนอกเหนือบทบาทอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอปาซาง 

(5) การแจงกลับผูรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 1 และการประสานหนวยงานภายนอกกรมกรณี 

    ขอรองเรียนระดับ 4 

เจาหนาท่ีฯ 

5.1  ขอรองเรียนระดับ 1  

 เปนขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ, คําชมเชย, สอบถามหรือรองขอขอมูลสามารถรับเรื่องและ

ชี้แจงใหผูรองเรียนรับทราบไดทันที โดยกําหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทําการ 

ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนโทรศัพทเขามาสอบถามเก่ียวกับการรักษาพยาบาลหรือสิทธิท่ีใชในการ
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รักษาพยาบาล เจาหนาท่ีฯ สามารถอธิบายรายละเอียด ข้ันตอน ไดทันที เนื่องจากเปนขอคําถามท่ีไม

ซับซอน และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางมีเกณฑการดําเนินงานในเรื่องท่ีซักถามอยางละเอียดดี

แลว ยกเวนกรณีท่ีผูรองเรียนจัดทําเปนหนังสือสงเขามาท่ีหนวยงาน เจาหนาท่ีฯอาจใชเวลาในการเขียน

หนังสือเพ่ือตอบขอมูลสงกลับไปยังผูรองเรียน (ระดับ 1) แตสามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน

ทําการ เปนตน 

5.2 ขอรองเรียนระดับ 4  

  เปนขอรองเรียนนอกเหนืออํานาจของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ใหพิจารณาความ

เหมาะสมของขอรองเรียน โดยเบื้องตนใหชี้แจงทําความเขาใจกับผูรองเรียนเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี             

การทํางานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง และแนะนําหนวยงานท่ีเก่ียวของกับปญหาของผู

รองเรียนโดยตรง ซ่ึงอาจหาหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานนั้น ๆ ใหแกผูรองเรียน โดยกําหนด

ระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทําการ ในกรณีท่ีผูรองเรียนรองเรียนเปนหนังสือ/

จดหมาย/โทรสาร อาจจัดทําหนังสือสงตอไปยังหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของโดยตรงตอไป โดยกําหนด

ระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนตามความเหมาะสม หรือกรณีท่ีผูรองเรียนจัดทําเปนหนังสือรองเรียนใน

กรณีเดียวกันมาท่ีหนวยงาน เจาหนาท่ีฯสามารถทําหนังสือตอบกลับไปยังผูรองเรียน และจัดทําหนังสือสง

ตอไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปได 

(6) การประสานผูท่ีเกี่ยวของในหนวยงานเพ่ือดําเนินการแกไข / ปรับปรุง กรณีขอรองเรียนระดับ 2 

เจาหนาท่ีฯ 

6.1 ขอรองเรียนระดับ 2 

เปนขอรองเรียนเล็ก ใหพิจารณาจัดทําบันทึกขอความสงตอไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

ดําเนินการแกไข/ปรับปรุงตอไป โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของใหรับทราบ

ขอมูลกอนจัดทําบันทึกขอความสงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป  ท้ังนี้  กําหนดระยะเวลาใน              

การจัดทําบันทึกขอความสงตอไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ ภายใน 1 วันทําการ ยกตัวอยางเชน ผู

รองเรียนจัดทําหนังสือถึงหนวยงาน รองเรียนเจาหนาท่ีของกลุมงานหนึ่ง พูดจาไมสุภาพ อีกท้ังเม่ือขอ

ขอมูลในการรักษาพยาบาล เจาหนาท่ีก็ไมเต็มใจใหบริการ ท้ังยังพูดในลักษณะตะคอกใสผูรับบริการ

ตลอดเวลา ฯลฯ เจาหนาท่ีฯ สามารถโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีถูกรองเรียน พรอมจัดทําบันทึก

ขอความสงไปยังหนวยงานท่ีถูกรองเรียน ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไปไดภายใน 1 วันทําการ 

เปนตน 
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ผูท่ีเก่ียวของในหนวยงาน 

6.2  ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากเจาหนาท่ีฯ หรือไดรับบันทึกขอความจากเจาหนาท่ีฯ 

ใหพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหสงผลการดําเนินงานแกไข/ปรับปรุง ไปยังผูรองเรียนโดยตรง 

และสําเนาผลการดําเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหศูนยรับขอรองเรียนทราบ ภายใน 10 วันทําการ 

ยกตัวอยางจากกรณีขอรองเรียนระดับ 2 ขางตน เม่ือหนวยงานไดรับแจงทางโทรศัพท หรือบันทึก

ขอความ สามารถดําเนินการสอบถามขอเท็จจริงจากเจาหนาท่ีท่ีถูกรองเรียน และสอบถามเจาหนาท่ีท่ี

ใหบริการในวัน เวลา สถานท่ีท่ีเกิดเรื่องรองเรียนข้ึน หากพบวาเปนจริงหัวหนางาน/ฝาย  อาจใชดุลพินิจ

ในการแกไข/ปรับปรุงปญหาท่ีเกิดข้ึนแตกตางกัน แตเม่ือไดแกไข/ปรับปรุงปญหาท่ีรองเรียนเรียบรอยแลว 

ใหเจาหนาท่ีผู ท่ี เ ก่ียวของในการจัดการเรื่องรองเรียนในหนวยงาน จัดทําหนังสือแจงกลับไปยัง             

ผูรองเรียน พรอมสงสําเนาหนังสือแจงกลับผูรองเรียนไปยังศูนยรับขอรองเรียนของหนวยงานทราบ 

ภายใน ๑๕ วันทําการหลังจากไดรับเรื่องรองเรียนดวย 

(7)การประสานศูนยรับขอรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 3เจาหนาท่ีฯ 

7.1 ขอรองเรียนระดับ 3 เปนขอรองเรียนใหญ ไมสามารถพิจารณาแกไข/ปรับปรุงไดภายในหนวยงาน 

ใหจัดทําบันทึกขอความสงตอไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน,สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตอไป ท้ังนี้ กําหนดระยะเวลาในการจัดทําบันทึกขอความสง

ตอไปยังศูนยรับขอสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ภายใน ๖๐ วันทําการ ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนทํา

หนังสือรองเรียนความไมโปรงใสในการเปดซองประกวดราคาการซอมแซมอาคารสํานักงานของหนวยงาน และ

เคยรองเรียนกับหนวยงานมาแลวแตหนวยงานไมมีการดําเนินการชี้แจงขอเท็จจริงแตประการใด ท้ังยังทํา

สัญญาวาจางบริษัทรับเหมาท่ีมีราคาแพงกวาผูรองเรียนอีกดวย   

ผูท่ีเก่ียวของในหนวยงาน 

7.2  ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากศูนยรับขอรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปา

ซาง หรือไดรับบันทึกขอความจากศูนยรับขอรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง หรือไดรับการสั่งการ

จากมติท่ีประชุมของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ใหพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหสงผล

การดําเนินงานแกไข/ปรับปรุง  ไปยังผูรองเรียนโดยตรง รวมท้ังสําเนาผลการดําเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหศูนย

รับขอรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางทราบ ภายใน ๑๐ วันทําการ 
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(8) ติดตามประเมินผลและรายงานเจาหนาท่ีฯ 

8.1 ภายหลังจากโทรศัพท หรือ สงบันทึกขอความใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไข/ปรับปรุง

ขอรองเรียนในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรียบรอยแลว ประมาณ ๗ วันทําการ ใหโทรศัพทติดตอ ความคืบหนาใน

การดําเนินงานแกไขปญหาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

8.2 เ ม่ือไดรับโทรศัพท  หรือ บันทึกขอความแจง เรื่องรองเรียนระดับ 2 จากเจาหนา ท่ีฯ                

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน หรือ เรื่องรองเรียนระดับ 3 จากศูนยรับเรื่องรองเรียน ใหพิจารณาดําเนิน                  

การแกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนแตละกรณีตามความเหมาะสม ภายใน 10 วันทําการ เม่ือดําเนินการแกไข/

ปรับปรุงเรียบรอยแลวใหจัดทําหนังสือตอบกลับขอรองเรียนไปยังผูรองเรียนโดยตรง และสําเนาหนังสือตอบ

กลับขอรองเรียน (ระดับ 2) ใหเจาหนาท่ีฯ ศูนยรับขอรองเรียน, สําเนาหนังสือตอบกลับขอรองเรียน                 

(ระดับ 3) ใหเจาหนาท่ีฯ ศูนยรับขอรองเรียนทราบดวย 

8.3 รวบรวมขอรองเรียนและการดําเนินการแกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนท้ังหมด จัดเก็บในแฟมขอ

รองเรียนของหนวยงานโดยเฉพาะ เ พ่ือความสะดวกในการสืบคนและจัดทํารายงานการจัดการ                

ขอรองเรียนในแตละเดือน 

 

(9)  การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยรับขอรองเรียนสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอปาซาง (รายเดือน) 

เจาหนาท่ีฯ 

9.1 จัดทําบันทึกขอความขอใหสงสรุปรายการการจัดการขอรองเรียนจากทุกหนวยงานในความ

รับผิดชอบ กรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมรายงานสรุปขอรองเรียน โดยสงบันทึกขอความไปยัง              

งานนิติการ กลุมงานบริหารท่ัวไป ทุกวันท่ี ๕ ของเดือน จากนั้นจะนําขอมูลมาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียน

ในภาพรวมของหนวยงาน เม่ือวิเคราะหภาพรวมการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานเรียบรอยแลวใหสง

รายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานเขาท่ีประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอปาซาง เพ่ือเปนแนวทางปองกันและแกไขตอไป 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

9.2 เม่ือไดรับบันทึกขอความขอใหสงสรุปรายการการจัดการขอรองเรียนจากเจาหนาท่ีฯ  ให

พิจารณาการดําเนินการแกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนจากแฟมขอรองเรียนของหนวยงาน กรอกรายละเอียดตาม
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แบบฟอรมรายงานสรุปขอรองเรียนกรม หากหนวยงานไมมีเรื่องรองเรียนใหแจงวาไมมี  แลวสงกลับไปยังงาน

นิติการ กลุมงานบริหารท่ัวไป ทุกวันท่ี ๕ ของเดือน 
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ผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

 

ประเภทเร่ืองรองเรียน รับไว แลวเสร็จ รอยละ กําลังดําเนินการ รอยละ 

การรักษาพยาบาล - - - - - 

คุมครองผูบริโภคและผลติภัณฑสุขภาพ - - - - - 

เหตุรําคาญตามพรบ.การสาธารณสุข 

 - - - - - 

งานบริหารทั่วไป - - - - - 

ตรวจสอบขอเท็จจริง 

- การจัดซื้อจัดจาง 

- รองเรียนองคกร 

- ความประพฤติสวนตัว 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

ทุจริตประพฤติมิชอบ - - - - - 

อ่ืนๆ - - - - - 

รวม - - - - - 

แหลงขอมูล :  งานนิติการ, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

จากขอมูลขางตน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ไมไดรับเรื่องรองเรียน  

แตก็ไดวางแนวทางและแจงใหบุคลากรทราบ เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการปองกันการทุจริต และชวยฟนฟูสงเสริม

การตอตานการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐ  ใหแกบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางไดศึกษาและปฏิบัติ

ตามคูมือนี้โดยเครงครัด จะสามารถดําเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรงใส สุจริต 

และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย ๗ เปาหมาย 

ประกอบดวย 

(๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

(๒) ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

(๔) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองตามความตองการ 

(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติพ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา 8 ในการใหบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพท่ีเก่ียวของ

กับการใหการบริการ ใหผูรับบริการทราบอยางเพียงพอท่ีผูรับบริการจะใชประกอบการตัดสินใจในการรับ

หรือไมรับบริการใดและกรณีผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใด จะใหบริการนั้นมิได 

ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแกผูรับบริการเพราะเหตุท่ีผูรับบริการปกปดขอเท็จจริงท่ีควรรูและควร

บอกใหแจงหรือแจงขอความท่ีเปนเท็จ ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแต 

เปนกรณีท่ีผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง 

ความเห็นในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูรับบริการอยูในภาวะท่ีเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจําเปนตองใหการชวยเหลือเปนการรีบดวน 

(๒) ผูรับบริการไมอยูในฐานะท่ีจะรับทราบขอมูลไดและไมอาจแจงใหบุคคลซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมตาม

ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย ผูปกครองผูปกครองดูแล ผูพิทักษหรือผูอนุบาลของผูรับบริการแลวแต

กรณี รับทราบขอมูลแทนในขณะนั้นได 
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พระราชบัญญัตหิลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 

มาตรา ๔๑ ใหคณะกรรมการกันเงินจํานวนไมเกินรอยละหนึ่งของเงินท่ีจะจายใหหนวยบริการไว 

เปนเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับบริการ  ในกรณีท่ีผูรับบริการไดรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ 

รักษาพยาบาลของหนวยบริการ  โดยหาผูกระทําผิดมิไดหรือหาผูกระทําผิดได  แตยังไมไดรับคาเสียหาย 

ภายในระยะเวลาอันสมควร  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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วิเคราะหขอรองเรียน/รอง

ทุกข 

 

สรุปภาพรวมรายงาน

กรรมการบริหาร 

 

ช้ีแจงทําความเขาใจ/จัดการทาง

กฎหมาย 

 

เผยแพรประชาสัมพันธ

การแกไข 
 

สรุปรายงานเปนปจจัยนําเขาใน

การทบทวนแผนยุทธศาสตร

โรงพยาบาล 

 

ประเภทเรื่องท่ีรองเรียน/รองทุกข 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P P 

ผูรองเรียน/รองทุกข 

    ชองทางการรองเรียน 

เจาหนาที่   ผูใหบริการ   จดหมาย  โทรศัพท  INTERNET    APPLICATON 

 

         

การรักษาพยาบาล คุมครองผูบริโภคและ

ผลติภณัฑสุขภาพ 

เหตุรําคาญตาม 

พรบ.การสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไป 

ตรวจสอบขอเท็จจริง 
-การจัดซ้ือจัดจาง 

-รองเรียนองคกร 

-ความประพฤติสวนตัว 

ทุจริตประพฤติมิชอบ 

คณะทํางานบริหารจัดการเรื่องรองเรียนและรองทุกข 

วิเคราะหขอรองเรยีนรองทกุข 

 

เปนไปตามท่ีรองเรียน ไมเปนไปตามท่ีรองเรียน 

ผังข้ันตอนการรองเรียนและรองทุกขของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

วิเคราะหหาสาเหตุ
และแนวทางแกไข

ในเรื่องที่ถูก
รองเรียน                
รองทุกข  

หนวยงาน
ดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข 

ช้ีแจงทําความ
เขาใจ/จัดการ
ทางกฎหมาย 

ติดตามผลผาน 
Daily 

Situation 

ยุติเรื่อง/แจงผู
ที่เกี่ยวของ  D 

A 

ตรวจสอบ
เบื้องตน 

ใหยุติการกระทํา 

ช้ีแจงทําความ
เขาใจ/จัดการ
ทางกฎหมาย 

ยุติเร่ือง/แจงผูที่
เกี่ยวของ 

 D 

C 

A 
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การปฏิบัติตามกฎหมายและการกํากับดูแลเรื่องจริยธรรมของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
C 

การปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมาย 

 

ตรวจสอบเบ้ืองตน/ใหยุติการกระทํา 

 

ชี้แจงทําความเขาใจ/จัดการทางกฎหมาย 

พัฒนาความรูขอบังคับ/กฎหมาย 

เรียนรู ปรับปรุง บูรณาการกับทีมครอมสายงาน และภาคีเครือขาย 

การกํากับดูแลเรื่องจริยธรรม 

สรางชองทางรบัเรื่องรองเรียน 

ขอความรวมมือกับกลุมเปาหมาย 

การเสริมแรงบุคคลเสริมสรางคานิยม 
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ความปรากฏตอ 

รายงานเบ้ืองตน 

แจงคําสัง่ 

๖๐ วัน 

๑๒๐ วัน 

๔๕ วัน 

ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย 

 

 

 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวามกีารกระทําผิดวินัย  
 

รองเรียนดวยตนเอง เจาหนาที่ ผูใชบรกิาร จดหมาย 

โทรศัพท บัตรสนเทห หนงัสือรองเรียน เว็บไซด INTRANET 

ส่ือตางๆ ป.ป.ช./ป.ป.ท./สตง. 

ผูบังคับบัญชาชั้นตน ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้ง ตาม ม.๕๗ 

สืบสวน 

สืบสวนเองหรือสั่งใหผูอื่นดําเนินการสืบสวน 

 

พิจารณาเบ้ืองตน 

 

กรณีมีขอ
สงสัย 

 

มีมูล 

ไมรายแรง 

 

มีมูล 

รายแรง 

 

ยุติเรื่อง 

 
ไมมีมูลกระทําผิดวินัย มีมูลกระทําผิดวินัย 

 ยุติเร่ือง 
 ไมรายแรง  รายแรง ต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง 

 

ใหผูถูกกลาหาทราบ และให
โอกาสคัดคาน คกก. 

 

ให คกก. 
สอบสวนทราบ 

 

คกก.สอบสวนประชุมวาแนวทางภายใน ๗ วัน 

รวบรวมพยานหลักฐาน 

คกก.สอบสวนประชุม 

แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

ผูถูกกลาวหาช้ีแจงแกขอกลาวหา 

รวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหา 

รายงานผลการสอบสวนเสนอผูแตงต้ัง พรอมทําความเห็น 

รายแรง ไมรายแรง ไมไดกระทําผิด 

  ผูสั่งแตงต้ังพิจารณา 

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ

แตงต้ัง ตาม ม.๕๗ ออกคําสั่งไม

รายแรง/งดโทษ (วากลาวตักเตือน/

ทําทัณฑบน)/ยุติเรื่อง 

เห็นวาผิดวินัยรายแรง อ.ก.พ.จังหวัด/กรม/

กระทรวง พิจารณาโทษ 

ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ัง

บรรจุแตงตั้ง ตาม ม.๕๗ส่ัง

ตามมติ อ.ก.พ.จังหวัด/กรม/

กระทรวง 

รายงาน อ.ก.พ. 

กระทรวง/ก.พ. 

ไมต้ังคณะกรรมการสอบสวน ต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

ความผิดที่

ปรากฏชัดแจง 

ผูบังคับบัญชาตาม 

ม.๕๗ 

ดําเนินการเอง 

ผูบังคับบัญชาตาม       

ม.๕๗ 

มอบหมายดําเนินการ

 

รวบรวมพยานหลกัฐานและแจงขอกลาวหาและพยานหลักฐาน 

ที่สนับสนุนขอกลาวหา และรับฟงคําช้ีแจงจากผูถูกกลาวหา 

ผูบังคับบญัชาซึ่งมอีํานาจสั่งบรรจุแตงต้ัง ตาม ม.๕๗ 

พิจารณาสั่งการ 

ไมไดกระทําผิด ผิดวินัยไมรายแรง ผิดวินัยรายแรง 

  ยุติเรื่อง ส่ังลงโทษ/งดโทษ 
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แบบฟอรมหนังสือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 

 

 

 

  

ท่ี ลพ.0232.1/                สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
                                                                                   อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  511๒0          
                                       
  
                                                            วันท่ี ………………………………………… 
 
เรื่อง      รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

เรียน      ........................................................................... 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1.รายละเอียดผลการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน                         จํานวน    1    ชุด 

 
 ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางไดรับเรื่องรองเรียนจากทาน เม่ือวันท่ี....................................
ในเรื่อง.........................................................................................................................................................แลว  
 บัดนี้ทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดตรวจสอบขอรองเรียนของทานและไดดําเนินการจัดการ

ขอรองเรียนแลวจึงขอแจงรายละเอียดการดําเนินการจัดการขอรองเรียนมายังทานตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือ ทราบ  

 
         
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                               (นายศรีพรหม  กาสกูล) 
                         สาธารณสุขอําเภอปาซาง 
 
 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
โทร. 053-๕๒๐๕๓๕   
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