คู่มือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา

จัดทาโดย์
งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป

คำนา
คู่ม่ือการปฏิบั่ต่ิงานร่ับเรื่องราวร่องเรียน่รองทุ่กข่่ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา่
ฉบ่ับนี้ จ่ัดทาขึน้ เพื่อเป่นแนวทางการดำเน่ินการจ่ัดการข่อร่องเร่ียนของศู่นย่ร่ับเรื่องราวร่องเร่ียน/ร่องทุ่กข่่ของ
ผู่มาใช่บร่ิการ ผู่ม่ีส่วนไดสวนเสีย และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดข่อยุติใหมีความรวดเร่ว
และม่ีประส่ิทธิภาพเพือ่ ตอบสนองความตองการและความคาดหว่ังของผูร่ับบริการ จำเป่นจะต่องม่ีขนั้ ตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏ่ิบัติงานที่ชัดเจน่และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คณะผูจัดทา
ธันวาคม่๒๕๖๔

สารบัญ
เร์ื่อง

หน้า

หล่ักการและเหตุผล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่
่่่่่่่่่่๑่
การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียน /รองทุ่กข
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๑่
สถานที่ตั้ง
๑่
หนาที่ความรับผ่ิดชอบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๑่
ว่ัตถุประสงค
๑่
คาจาก่ัดความ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๑่
ระยะเวลาเปิดใหบร่ิการ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๒่
แผนผ่ังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / ร่องทุ่กข่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ๓่
ขั้นตอนการปฏิบ่ัติงาน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่
๔
การรับและตรวจสอบขอร่องเรียนจากชองทางตาง่ๆ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๔่
การบันทึกขอร่องเรียน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่
๔่
การประสานหนวยงานเพ่ื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกล่ับผู่รองเรียน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๕่
ติดตามการแกไขขอร่องเรียน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๕่
การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๕่
มาตรฐานงาน
๕่
แบบฟอรม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๕่
จัดทาโดย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่
่๕
ภาคผนวก
แบบฟอรมรับแจงเหตุ่เรื่องราวรองเรียน / รองทุ่กข
บรรณานุกรม

๗

ค์ู่มือการปฏ์ิบั์ติงานร์ับเรื่องราวร้องเร์ียน/ร้องทุกข์์์์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาด่วยหล่ักเกณฑ่และวิธีการบร่ิห ารก่ิจ การบ่านเม่ืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖่่
ได่กำหนดแนวทางปฏิ บั่ติ่ร าชการ่ มุ่งให่เก่ิดประโยชน่สุ่ขแก่ประชาชน โดยย่ึดประชาชนเป่นศู่น ย่กลาง่่
เพ่ื่อตอบสนองความต่องการของประชาชนให่เก่ิดความผาสุ่กและความเป่นอยู่ที่ด่ีของประชาชน เก่ิด ผล
ส่ัมฤทธ่ิ์ต่องานบร่ิการที่ม่ีประส่ิทธิภาพและเก่ิดความคุ่มค่าในการให่บร่ิการ่ไม่ม่ีขั้นตอนปฏ่ิบั่ต่ิงานเก่ินความ
จำเป่น ม่ีการ่ปร่ับปรุ่งภารก่ิจให่ท่ันต่อสถานการณ่ประชาชนได่ร่ับการอำนวยความสะดวกและได่ร่ับ การ
ตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่าเสมอ
๒. การจัดต์ั้งศูนยรับเรื่องราวร้องเร์ียน/ร์้องทุกข สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
เพ่ื่อใหการบริหารระบบราชการเป็นไปดวยความถูกตอง่บริสุ่ทธิ์ ยุติธรรม ควบคูก่ับการ
พัฒนา่บาบ่ัด ทุ่กข บำรุ่งสุ่ข่ ตลอดจนดาเน่ิน การแก่ไขป่ัญหาความเด่ือดร่อนของประชาชน ได่อย่างม่ี
ประส่ิท ธิภ าพ่ด่วยความรวดเร่วประสบผลสำเร่จอย่างเป่นรู่ปธรรม อีกทั้งเพื่อเป่นศู่นย่ร่ับแจ่งเบาะแสการ
ทุ่จร่ิต หร่ือไม่ได่ร่ับความเป็นธรรมจากการปฏิบั่ติ่งานของเจ่าหน่าที่่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา่จ่ึง
ได่จ่ัดตั้งศู่นย่ร่ับเรื่องราวร่องทุ่กขขึ้น ซึ่งในกรณ่ีการร่องเร่ียนที่เกี่ยวก่ับบุ่คคล จะม่ีการเก่บร่ักษาเรื่องราวไว
เป่นความล่ับ และปกป่ิดชื่อผู่ร่องเร่ีย น่เพ่ื่อมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเด่ือดรอนจากการ
ร่องเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตัง้ อยู ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา่่อ.เชียงคา่่จ.พะเยา
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนยกลางในการร่ับ เรื่องราวร่องเร่ีย น/ร่องทุ่กข และให่บร่ิการข่อมู่ล ข่าวสารให่
คาปร่ึกษา่รับเร่ื่องปัญหาความตองการและขอเสนอแนะของผูมาใชบร่ิการ ผูมีส่วนไดสวนเสีย และประชาชน
๕. ว์ัตถุประสงค
๑. เพื่อให่การดำเน่ินงานจ่ัดการข่อร่องเร่ียน / ร่องทุ่กข่ ของศู่นย่ร่ับเรื่องราวร่องทุ่กข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา่มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏ่ิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
๒. เพ่ื่อให่มัน่ ใจว่าได่ม่ีการปฏิบั่ต่ิตามข่อกาหนด ระเบ่ียบ่ หล่ักเกณฑ่เกีย่ วก่ับการจ่ัดการ
ข่อรองเรียน/รองทุ่กข ที่กาหนดไวอยางสม่าเสมอและม่ีประสิทธิภาพ
๖. คำจำกัดความ
“ผูร่ับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบร่ิการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู่ม่ีส่วนได่เส่ีย ” หมายถ่ึง่ผู่ทีไ่ ด่ร่ับผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบ่ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ่อม จากการดาเนินการของสวนราชการ
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“การจัดการข่อรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข่อรองเรียน/ร่องทุ่กข่/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเหน/คาชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอข่อมูล
“ผู่ร่องเร่ีย น/ร่องทุ่ก ข่” หมายถ่ึง ประชาชนทัว่ ไป/ผู่ม่ีส่วนได่เส่ีย ท่ี่ม าต่ิด ต่อราชการผ่าน่
ช่องทางต่าง ๆ่ โดยม่ีวัตถุ่ประสงค่ครอบคลุ่มการร่องเร่ียน/ร่องทุ่กข่/การให่ข่อเสนอแนะ/การให่ข่อค่ิดเห่น/การ่
ชมเชย/การรองขอขอมูล
“ช่องทางการรับขอรองเรียน/รองทุ่กข” หมายถึง ช่องทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องร่องเร่ียน/
รองทุกข เช่น ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เวบไซต/กลองรับเรื่องร่องเรียน
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดใหบริการว่ันจันทร ถึง ว่ันศุกร (ยกเว่นว่ันหยุ่ดที่ทางราชการกาหนด)่่่ตั้งแตเวลา่่่่่่่่่
08.๓0่น.่–่16.๓0่น.

-38.่่แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน่/่รองทุกข

ศูนย์ข้อร้องเรียน
รับข้อร้องเรียนทุกวัน
(นางสาวเกศกนก ใจหนัก)

ส่งทีมภายใน 8 ชม.
(นายประหยัด สองสีใส)

จัดทีมทบทวนหาสาเหตุ
(ทีมที่เกี่ยวข้อง)











จัดลาดับความสาคัญ
(นายประหยัด สองสีใสและคณะ)

ช่องทางรับข้อร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็น เปิดทุกวัน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ข้อมูลจากการร้องเรียนที่ศูนย์
การพูดคุยกับผู้รับบริการ
โทรศัพท์ / จดหมาย
สื่อมวลชนทุกแขนง
ข้อคิดเห็นของลูกค้าภายใน
การประชุมกานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
การเยี่ยมบ้าน

ไม่รุนแรง
ส่งให้หน่วยงาน ทีมหาสาเหตุ /
และแนวทางแก้ไข
(นายประหยัด สองสีใส)

การดาเนินการแก้ไข

ไม่ได้
แก้ไข
ได้
ดาเนินการแก้ไขและรายงานผลให้ศูนย์
ข้อร้องเรียนภายใน 7 วัน
(นายประหยัด สองสีใส)

รวบรวมภาพรวมของ สสอ.
รายงานผู้บริหาร/คณะกรรมการ
(นายประหยัด สองสีใส)

นาแสนอข้อมูลทุกเดือน
(นายประหยัด สองสีใส)

ทีมพิจารณาเสนอแนะ
 หน่วยงานแก้ไขไม่ได้
 ข้อร้องเรียนที่สาคัญ
(คณะกรรมการ) -4-

ติดประกาศ
แจ้งที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
(ทุกเดือน)
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๙. ขั้นตอนการปฏ์ิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอร่องเรียน / ร่องทุ่กข ของหนวยงาน
๙.๑ จัดตั้งศูนย / จุ่ดรับขอรองเรียน / รองทุ่กข ของผูใชบริการ ผู่มีสวนไดเสีย และประชาชน
๙.๒ มอบหมายเจาหน่าที่ประจาศูนย
๙. ๓่ แจ่งผู่ร่ับ ผ่ิด ชอบตามคาสั่ง สานั ก งานสาธารณสุ ข อาเภอเชี ย งคา่ เพื่ อ ความสะดวก
ในการประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบข์้อร้องเร์ียน / ร้องท์ุกข จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอร่องเรียน / ร่องทุกข ที่เข่ามายังหนวยงานจากชองทาง่
ตาง ๆ โดยมีขอปฏ่ิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ์
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเน์ินการ์รับ
ข้อร้องเรียน / ร้องท์ุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไข์
ปัญหา

รองเรียนดวยตนเอง ณ่
ศูนยรับเร่ื่องราวร่องทุ่กข่
สสอ.เชียงคา
รองเรียนผานเว่บไซต

ทุกครัง้ ที่มีการรองเรียน

ภายใน ๑่ ว่ันทาการ

ทุกว่ัน

ภายใน ๑่ ว่ันทาการ

รองเรียนทางโทรศัพท
๐่54๔5่1974
๐
รองเรียนทางกลองรับเรื่อง่
รองเรียน

ทุกว่ัน

ภายใน ๑่ ว่ันทาการ

ทุกว่ัน

ภายใน ๑่ ว่ันทาการ

หมายเหตุ

๑๑. การบันทึกข้อร์้องเรียน
๑๑.๑่ กรอกแบบฟอร่มบ่ันท่ึกข่อร่องเร่ียน / ร่องทุ่กข่ โดยม่ีรายละเอียด่ ช่ื่อ -สกุ่ล่ ท่ี่อยู หมายเลข่
โทรศัพทติดตอ เร่ื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
๑๑.๒่ ทุ่กชองทางท่ี่ม่ีการร่องเร่ียน เจ่าหน่าท่ี่ต่องบ่ันท่ึกข่อร่องเร่ียน / ร่องทุ่กข ลงสมุ่ดบ่ันท่ึกข่อ่
รองเรียน / ร่องทุกข
๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเร์ียน / ร์้องท์ุกข และการแจ้งผู้ร้องเร์ียน / ร์้องท์ุกขทราบ
๑๒.๑่ กรณ่ีเป่นการขอข่อมู่ลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู่ครอบครองเอกสาร เจ่าหน่าทีท่ เี่ กีย่ วข่อง่
เพ่ื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที

-๕๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เป็นการรองเรียนเกี่ยวกับคุ่ณภาพการให่บร่ิการของหน่วยงาน่
เช่น ใหบริการช่า การใหบริการทาใหเกิดความเสียหาย เจ่าหน่าที่พดู จาไม่สุ่ภาพ เป่นต่น่ จ่ัดทาบ่ันท่ึกข่อความ่
เสนอไปยังผู่บริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๒.๓่ ข่อร่องเร่ียน / ร่องทุ่กข ทีไ่ ม่อยู่ในความร่ับผ่ิดชอบของสานั ก งา นสาธ าร ณสุ ข
อาเภ อ เชี ย ง คา ใหดาเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เก่ี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเรวและถู่กตอง ใน
การแก่ไขปัญหาตอไป
๑๒.๔่ ข่อร่องเร่ียนท่ี่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เชน่ กรณี่ ่ผู่ร่องเร่ียนทำหน่ังส่ือร่องเร่ียน่
ความไม่โปร่งใสในการจ่ัดซื้อจ่ัดจ่าง่ ให่เจ่าหน่าทีจ่ ั่ดทำบ่ันท่ึกข่อความเพ่ื่อเสนอผู่บร่ิหารพิจารณาสั่งการไปย่ัง่
หนวยงานที่รับผ่ิดชอบ เพ่ื่อดาเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเร์ียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดาเน่ินการให่ทราบภายใน ๕่ ่ วันทาการ เพื่อเจ่าหน่าที่่
ศูนยฯ จะไดแจงใหผูร่องเรียนทราบ ตอไป
๑๔. การรายงานผลการดำเน์ินการให้ผู้บริหารทราบ
๑4.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุ่กข ใหผู่บริหารทราบทุกเดือน
๑4.๒่ ให่รวบรวมรายงานสรุ่ปข่อร่องเร่ียนหล่ังจากสิ้นป่ีง บประมาณ เพ่ื่อนำมาวิเคราะห่การ่
จ่ัดการข่อร่องเร่ียน / ร่องทุ่กข่ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ื่อใชเป่นแนวทางในการแก่ไข ปร่ับปรุ่ง่ พ่ัฒนา่
องคกร ตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก่ไขข่อรองเรียน / ร่องทุกข ใหแล่วเสร่จภายในระยะเวลาที่กาหนด่กรณีไดรับ
เรื่องรองเรียน / ร่องทุกข ใหศูนยร่ับเรื่องราวร่องทุ่กข่โรงพยาบาลเกาะคา่ดาเนินการตรวจสอบและพ่ิจารณาส่ง
เรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเน่ินการแก่ไขป่ัญหาข่อร่องเร่ียน / ร่องทุ่กข่ใหแลวเสร่จภายใน ๗่ ว่ันทาการ
๑๖. แบบฟอรม
แบบฟอรมใบรับแจงเรื่องราวรองเรียน / ร่องทุกข
๑๗. จัดทาโดย
ศูนยรับเรื่องรองเรียน่/่รองทุกข่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
- หมายเลขโทรศัพท ๐่๕๔๔5่1974
- เว่บไซต http://www.chors.org “ข่าวสาร สสอ.เชียงคา”

๖

ภาคผนวก

แบบฟอรมการรับเรือ่ งร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
เลขที่่

(ระบุโดยผูควบคุมเอกสาร)

1. [ ] รองเรียน่ [ ] เสนอแนะ่่่ โดย
[ ] เจาหนาทีภ่ ายใน สสอ.เชียงคา ช่ื่อ-นามสกุ่ล (เพ่ื่อแจงกลับผลการดำเน่ินการ)
หนวยงาน
โทร
[ ] บุคคลภายนอก่ชื่อ-นามสกุ่ล่(เพ่ื่อแจงกล่บั ผลการดำเน่ินการ)
ทีอ่ ยู
โทร
2. ว่นั ่/ เด่อื น่/ ปีทรี่ ่องเรียน / เสนอแนะ
เวลา่
น.
3. วิธีการรองเรียน/เสนอแนะ่่่่่่่่่ [ ] ด่วยตนเอง่่ [ ] ผานเวบไซต่ [ ] โทรศัพท่่่่่ [ ] กล่องร่บั เร่ื่องรองเรียน
4. ผู่รับเร่ื่องรองเรียน/เสนอแนะ่่่่่่่ [ ] เจ่าหน่าทีศ่ ูนย ช่ื่อ่
หนวยงาน
[ ] บุคคลภายนอก่(โปรดระบุ)
5. รายละเอียดเร่ื่องทีร่ ่องเรียน/เสนอแนะ่่่่่

6. สาเหตุของขอรองเรียน

7. การดำเน่ินการแกไข และป้องกัน
การดำเนินการแกไข และป้องกัน

ผูรับผิดชอบ

กำหนดเสรจ

8. สรุปผลการแกไข และป้องกัน
[ ]
ดำเนินการแกไข และป่องกันเสร่จเรียบรอยแลว
[ ] ยังไมสามารถดำเนินการแกไข และป้องกันไดในขณะนี้่่เนือ่ งจาก
[ ]

ไมสามารถดำเนินการแกไข และป้องกันได่่เนื่องจาก่่่

9. ดำเน่ินการแจงกลับผูรองเรียน / เสนอแนะโดยวิธีการ

เมื่อ่

/

/

ศูนยรับเรื่องรองเรียน่/่รองทุกข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา

-๘-

บรรณานุกรม
๑. สืบค้นจาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER39/DRAWER026/GENERAL/DATA0000/
00000231.PDF เมื่อวันที่่๑๖่ธันวาคม่๒๕๖๒

จัดทาโดย
งานบริหารงานทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
อาเภอเชียงคา์จังหวัดพะเยา์๕๖๑1๐

