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คํานํา 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง  ในฐานะหนวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใน 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในพื้นที่จังหวัด ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่

จังหวัด กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ตลอดทั้ง

ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมถึงการจัดการขอรองเรียนเก่ียวกับปญหา

สุขภาพและปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูเกี่ยวกับขอ

รองเรียน ขั้นตอนการดําเนินงานขอรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ไดคํานึงถึงความสําคัญเพื่อใหการ

บริหารจัดการเรื่องรองเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดจัดทําคูมือการบริหารจัดการเร่ืองรองเรียนขึ้น คูมือ

ปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน ไดรวบรวมขั้นตอน/แนวทํางาน  รวมทั้งชองทางการรับเรื่องรองเรียน ซ่ึงจะ

เปนประโยชนทั้งตอตัวเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเรื่องรองเรียน ประชาชนที่ประสงคจะรองเรียนและผูที่

เก่ียวของกับการจัดการเร่ืองรองเรียนทุกฝาย 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง 
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ ไดกําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิ ไดรับ

ขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาต
หรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวน
ไดเสียสําคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว และมาตรา ๕๙ กําหนดให บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวรองทุกขและไดรับแจง
ผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว อันเปนสิทธิที่ รัฐธรรมนูญไดรับรองไวเกี่ยวกับการรองทุกขรองเรียนและการไดรับ
ขอมูลหรือคําชี้แจงจากการรองทุกข รองเรียนดังกลาว  

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ ได
กําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานระหวางสวนราชการ
ดวยกัน โดยใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบ
เปนการทั่วไป  โดยใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
ดังกลาว และมาตรา ๓๘ ไดกําหนดใหสวนราชการใดที่ไดรับการติดตอ สอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือจากสวน
ราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการน้ัน  ใหเปนหนาที่ของสวนราชการน้ันที่จะตองตอบ
คําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว และมาตรา ๓๙ ไดกําหนดให
สวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะสามารถติดตอ
สอบถามหรือขอขอมูล หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยระบบเครือขายสารสนเทศ
ดังกลาว จะตองจัดทําในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจัดใหมีขึ้น และมาตรา ๔๑        
ไดกําหนดใหสวนราชการที  ไดรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรคความ
ยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการน้ัน ที่จะตอง
พิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปและในกรณีที่มีที่อยูของบุคคลน้ัน ใหแจงใหบุคคลน้ัน ทราบผลการดําเนินการดวย ทั้งน้ี 
อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขาย
สารสนเทศ มิใหเปดเผยช่ือหรือที่อยูของผูรองเรียน เสนอแนะหรือ แสดงความคิดเห็น นอกจากน้ี มาตรา ๔๒              
ไดกําหนดใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ ประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอ่ืน มีหนาที่
ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศน้ัน เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือความลาชาตอ
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไปและในกรณีที่ไดรับการ
รองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่นในเรื่องใด ใหสวนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือ
ประกาศน้ันพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นวาการรองเรียนหรือเสนอแนะน้ันเกิดจากความเขาใจผิดหรือความไม
เขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ใหช้ีแจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบหาวัน  

 

                         /ระเบียบ...  

หนา 1 



 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๘         
ไดกําหนดใหผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือ 
สวนราชการ หรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปล้ืองทุกข มีสิทธิเสนอคํารองทุกขตอ สวนราชการ
ที่เกี่ยวของได โดยขอ ๒๓ ไดกําหนดใหการจัดการเรื่องราวรองทุกขที่เก่ียวกับหนวยงานของรัฐที่ เปนราชการสวนทองถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจ ใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานของรัฐน้ัน และขอ ๒๔ กําหนดใหเจาหนาที่สวนราชการผูรับคํารอง
ทุกขออกใบรับคํารองทุกขใหแกผูรองทุกขไวเปนหลักฐาน นอกจากน้ี ขอ ๒๕ ไดกําหนดใหสวนราชการไดรับคํารองทุกข
ตองตอบแจงการรับคํารองทุกขไปยังผูรองทุกขโดยทางไปรษณีย ตามสถานที่อยูที่ปรากฏในคํารองทุกขหรือกระทําในรูป
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดภายในสิบหาวันทําการนับตั้งแตวันที่ไดรับคํารองทุกข  

ดังน้ัน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง โดยกลุมงานนิติการ จึงไดจัดใหมีระบบการ
จัดการเรื่องรองเรียนของสํานักงานขึ้น เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบดังกลาว โดยไดจัดทํา
กระบวนการแจงเบาะแสและไดมีคําส่ังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ในการมอบหมายใหเจาหนาที่เปน
ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนรองทุกขภายในสํานักงานอําเภอหนองมวง เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่สํานักงานที่มาจากชองทางการรับขอรองเรียนตาง ๆ โดยใหกลุมงานนิติการเปน
ศูนยกลางในการรับขอรองเรียน สําหรับรายละเอียดกระบวนการจัดการขอรองเรียนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
หนองมวง จะไดกลาวดังตอไปน้ี 
 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
๑. เพื่อใหเจาหนาที่ภายในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน                

ในการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขหรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของหนวยงานภายในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

หนองมวง  มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
๓. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภายในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอหนองมวง ทราบกระบวนการ 
๕. เพื่อใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนที่

กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 

 ๓. คํานิยาม 
“ผูรับบริการ”  หมายถึง  ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป  ประกอบดวย 

- หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ**/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
 
 
 
 

/*หนวยงาน... 

หนา 2 



   

* หนวยงานของรัฐ  ไดแก  กระทรวงทบวงกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจและใหหมายความรวมถึงองคกรอสิระองคการมหาชนหนวยงานในกํากับของรัฐ
และหนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

      ** เจาหนาที่ของรัฐ  ไดแก  ขาราชการพนักงานราชการลูกจางประจําลูกจางชั่วคราว
และผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไมวาจะเปนการแตงต้ังในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใดรวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงต้ังและถูกสั่ง
ใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

- บุคคล/หนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานของรัฐ 
- ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส 
- ผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย 
- ผูคากับหนวยงานของรัฐ 
- ผูมีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ 

“ผูมีสวนไดสวนเสีย”  หมายถึง  ผูท่ีไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและทางออม
จากการดําเนินการของสวนราชการ  

   “การจัดการขอรองเรียน”  หมายถึง  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

   “ผูรองเรียน”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป / ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลพระประโทนผานชองทางตางๆโดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การให
ขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 

   “ชองทางการรับขอรองเรียน”  หมายถึง  ชองทางตางๆที่ใชในการรับเรื่องรองเรียนเชนติดตอดวยตนเอง
รองเรียนทางโทรศัพท/ เว็บไซต/ FaceBook   

   “เจาหนาท่ี”  หมายถึง  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

“ขอรองเรียน”  หมายถึง  แบงเปนประเภท ๒ ประเภท คือ  ขอรองเรียนท่ัวไป และขอรองเรียนเก่ียว
ความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง 

“คํารองเรียน”  หมายถึง  คําหรือขอความท่ีผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขหรือระบบการรับคํารองเรียนเองมีแหลงที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมีนัยสําคัญที่เชื่อถือได 

   “การดําเนินการเรื่องรองเรียน” หมายถึง  เร่ืองรองเรียน/รองทุกขท่ีไดรับผานชองทางการรองเรียน
ตางๆมาเพื่อทราบหรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ี 

   “การจัดการเร่ืองรองเรียน”  หมายถึง  กระบวนการท่ีดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนที่
ไดรับใหไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน      

  ๔. สถานที่ต้ัง ต้ังอยู ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง 260/55 หมู 4 ตําบลหนองมวง อําเภอหนองมวง จังหวัด
ลพบุรี 
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บทท่ี ๒ 
ประเด็นที่เกี่ยวของกบัการรองเรียน/รองทุกข 

๑. ขอบเขตและประเภทขอรองเรียน 
๑.๑ กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป 

๑.๑.๑ สอบถามขอมูลเบ้ืองตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
๑.๑.๒ ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการเพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก

ศูนยบริการ 
๑.๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน ปรึกษากฎหมาย,                

ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสหรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง      
๑.๑.๔ ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ 
๑.๑.๕ เจาหนาท่ีดําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ 
 

กรณีขอรองเรียนทั่วไป  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่อง
ที่ผูขอรับบริการตองการทราบ  เม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการ
ตองการทราบและดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว   นายแพทยสาธารณสุขอําเภอหนองมวงหรือหัวหนากลุมงานกลุมงานนิติ
การ  ผูรับผิดชอบ  เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปภายใน ๑ - ๒ วัน 

- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส  เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวงจะให
ขอมูลกับผูขอรับบริการในเร่ืองท่ีผูขอรับบริการตองการทราบและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะดําเนินการ รับเรื่องดังกลาวไว 
และนายแพทยสาธารณสุขหรือหัวหนากลุมงานกลุมงานนิติการ เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตอไปภายใน ๑ - ๒ วัน 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส  ใหผูขอรับการบริการรอการติดตอกลับ
หรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  หากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่เก่ียวของภายใน ๑๕ วัน  
ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง   

 

๑.๒ กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
๑.๒.๑ สอบถามขอมูลเบ้ืองตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
๑.๒.๒ ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการเพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก

เจาหนาที่รับผิดชอบ 
๑.๒.๓ แยกประเภทงานรองเรียน ถาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง  กลุมงานนิติการจะเสนอ

เรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาความเห็นและประสานงานกลุมงานหรือหนวยงานที่เก่ียวของ   
- กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับจัดซ้ือจัดจาง  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะดําเนินการให

ขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ เมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยและผูรับบริการไมติดใจหรือมี
ประเด็นใดสงสัยถือวาเรื่องยุติ 

                                                         /- กรณีขอรอง... 
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- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอหนองมวง  จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเห็นวากรณีมีมูลจะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และเสนอหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสั่งการหรือสงตอ
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปภายใน ๑ วัน 
    - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเรื่องจัดซ้ือจัดจาง  ใหผูขอรับการบริการรอการติดตอกลับหรือ
สามารถติดตามเร่ืองกับหนวยงานที่เก่ียวของ  ถาหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน ๑๕ วัน ให
ติดตอกลับท่ีศูนยรับเร่ืองรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง 

2. หลักเกณฑการรองทุกข/ รองเรียน  
2.1 เร่ืองที่อาจนํามารองทุกข / รองเรียนได ตองเปนเร่ืองที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย      

อนัเน่ืองมาจากเจาหนาที่หนวยงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง  ในเรื่องดงัตอไปน้ี  
 - กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ  
 - กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
 - ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
 - ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินควร  
 - กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย  

 2.2 เรื่องที่รองทุกข/รองเรียน ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่ เสียหาย
ตอบุคคลอ่ืน  

 2.3 การรองทุกข/รองเรียน ผูรับบริการจะตองตองใหขอมูลทีส่ามารถติดตอกลับไปยังผูใชบริการได เพื่อ
ยืนยันวามีตัวตนจริงและเพื่อเปนประโยชนในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป 

3. วิธีการยื่นคํารองทุกข/ รองเรียน  
3.1 ใชถอยคําสุภาพ และมี 
 - วัน เดือน ป  
 - ชื่อ และที่อยู ของผูรองทุกข / รองเรียน  

 - ขอเท็จจริง หรือ รายละเอียดของเรื่องที่จะรองทุกข/รองเรียนอยางชัดเจนวาไดรับ ความเดือดรอน 
หรือเสียหายอยางไร ตองการใหแกไข หรือดําเนินการอยางไร หรือชี้ชองทางแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่  

 - ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)  
 3.2. คํารองทุกข/ รองเรียน อาจสงหนังสือถึงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง หรือชองทางอื่นๆ 

ตามที่กําหนดไว 

  4. เร่ืองรองทุกข/ รองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา  
   4.1 คํารองทุกข / รองเรียนที่มิไดทําเปนหนังสือ หรือไมระบุชื่อและที่อยูของผูรองทุกข / รองเรียน จริง 
จะถือวาเปนบัตรสนเทห  
 
                                               /4.2 คํารองทุกข... 
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   4.2 คํารองทุกข / รองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเปนเรื่องที่มีลักษณะเปนบัตร 
สนเทห หรือการชี้ชองแจงเบาะแสไมเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวนตอไปได 

 5. ชองทางการรองเรียน/รองทุกข  
   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง  มีการจัดทําและกําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอนการ
รองเรียน  โดยมีทั้งหมด  ๔  ชองทาง  ดังน้ี 
   ๑.) หมายเลขโทรศัพท 036-648413  หรือ 095-7012960  ถึง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนอง
มวง 
                 2.) เพจ Facebook  “ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง” 

                 3.) ยื่นขอรองเรียน/รองทุกขดวยตนเอง ณ จุดบริการประชาชน อาคาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
หนองมวง 
                 4.) ชองทางไปรษณีย  จาหนาซองถึงกลุมงานนิติการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ถนนพหลโยธิน 
15170   

  5.) ตูรับเรื่องรองเรียน 
 

6. เงื่อนไขในการสงเร่ืองรองทุกข/ รองเรียน  
  ขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู โทรศัพท E-mail จะมีประโยชนสําหรับการติดตอกลับ เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม 

หรือเพื่อแจงผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่รองเรียนใหทานทราบ  ถาหากทานไมประสงคจะใหติดตอกลับหรือไม
ตองการทราบผลการตรวจสอบขอรองเรียน  ก็ไมจําเปนตองกรอกขอมูลดังกลาวใหครบถวน แตจะถือวาเปนการแจง
เบาะแสใหทราบเทานั้น 
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บทท่ี ๓ 

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรือ่งรองเรียน/รองทุกข 

  1. ขั้นตอนกระบวนการจัดการขอรองเรียน  
   1.1  กระบวนการจัดการขอรองเรียนที่อยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอหนองมวง  มีขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ดังน้ี  

  (1) เม่ือไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการ หากขอรองเรียนน้ันมิไดทําเปนหนังสือใหจัดใหมีการ 
บันทึกขอรองเรียนดังกลาวลงในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน ซ่ึงจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน ทําการ 
นับตั้งแตวันที่ไดรับขอรองเรียน 

  (2) ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกขของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง สรุป
ขอเท็จจริงเรื่องที่รองเรียน และเสนอขอรองเรียนน้ันไปยังนายแพทยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ ตามที่เห็นสมควรโดยไมชักชา  ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ 
นับตั้งแตวันที่ไดรับขอรองเรียน   

ในกรณีที่เจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวงไดรับขอรองเรียน ให
เจาหนาที่น้ันสงขอรองเรียนดังกลาวใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกขทันที  โดยไมจําเปนตองสรุปขอเท็จจริงในเรื่อง
ที่รองเรียน เพื่อผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกข จะไดดําเนินการตามวรรคหน่ึงตอไป  

(3) นายแพทยสาธารณสุขอําเภอหนองมวง หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน 7 
วัน ทําการนับตัง้แตวันที่ไดรับขอรองเรียนจากผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

ในกรณีที่นายแพทยสาธารณสุขอําเภอหนองมวงหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เห็นสมควรแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่เพื่อดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงในเร่ืองที่รองเรียน  ใหแตงต้ังคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ นับ
แตวันทีแ่ตงต้ังหรือมอบหมายเจาหนาที่หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือฉบับน้ี หรือตามกฎหมายแลวแตกรณ ี  

ในกรณีที่เจาหนาที่ฯ ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวได   
ใหขอขยายระยะเวลาตอนายแพทยสาธารณสุขอําเภอหนองมวงหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อพิจารณาส่ังการพรอมช้ีแจง
ขอเท็จจรงิและเหตุผลประกอบดวย  

(4) เมื่อไดดําเนินการตาม (3) วรรคหน่ึง แลวเสร็จ ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจง
ใหผูรองเรียนทราบเบื้องตนถึงการไดรับเรื่อง แนวทางการจัดการ และระยะเวลาที่คาดวาจะดําเนินการจัดการขอรองเรียน
แลวเสร็จ รวมถึงชื่อผูประสานงานพรอมหมายเลขโทรศัพทดวย  

(5) เม่ือไดดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงการ 
ตรวจสอบขอเท็จจริงในประเด็นที่มีการรองเรียนเรียบรอยแลว ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงใหผูรองเรียน
และหนวยงานที่เก่ียวของทราบตอไป ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันที่นายแพทย
สาธารณสุขอําเภอหนองมวงหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาส่ังการ   

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดได  ใหผูรับผิดชอบเรื่อง 
รองเรียน/รองทุกขแจงใหผูรองเรียนทราบถึงเหตุผลและผลการดําเนินการลาสุด  

                  /1.2 กระบวน... 
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1.2 กระบวนการจัดการขอรองเรียนที่ไมอยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอหนองมวง  มีขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ดังน้ี  

(1) เมื่อไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการ และหากขอรองเรียนน้ันมิไดทําเปนหนังสือ  ใหจัดให
มีการบันทึกขอรองเรียนดังกลาวลงในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน โดยใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข             
สรุปขอเท็จจริงและเสนอใหสาธารณสุขอําเภอหนองมวงหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร  
โดยไมชักชาซ่ึงจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ นับต้ังแตวันที่ไดรับขอรองเรียน หากไมสามารถ
ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาวได ใหชี้แจงเหตุผลประกอบดวย  

ในกรณีที่เจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ไดรับขอรองเรียน ใหนํา
ความในขอ 1.1 (2) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม  

(2) สาธารณสุขอําเภอหนองมวงหรือผูที่ไดรับมอบหมาย พิจารณาสั่งการ ภายใน 15 วันทําการ 
นับตั้งแตวันที่ไดรับขอรองเรียน เพื่อใหคําแนะนําถึงจุดบริการรับแจงเบาะแสการทุจริตและปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือ
การแจงขอรองเรียนดังกลาวไปยังหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ  พรอมทั้งแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ  
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บทท่ี ๔ 
แผนผังข้ันตอนและวิธีการปฏิบัตงิาน  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชองทางการรับขอ
รองเรียน ของ

สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ

หนองมวง 

1. ติดตอดวย
ตนเอง 

2. จดหมาย 

3. เว็บไซต 

4. โทรศัพท 

5. ตูรับฟงความ
คิดเห็น / รองเรียน 

ผู รับผิดชอบเร่ืองเรียน/รองทุกข  ดําเนินการรับเร่ือง
รองเรียนและบันทึกขอรองเรียน  (ตามแบบฟอรมหนังสือ
รองทุกข/รองเรียน  กรณีที่มิไดทําเปนหนังสือ)  (ภายใน 1 

วันทําการ นับแตไดรับเรื่อง) 

ตรวจสอบ/ วิเคราะห/คัดแยกเนื้อหา/สรุปขอเท็จจริง
เสนอไปยังสาธารณสุขอําเภอหนองมวง หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย  ดําเนินการพิจารณาส่ังการ  (ภายใน 7 วันทํา

การ  นับแตไดรับเรื่อง) 

สาธารณสุขอําเภอหนองมวง 

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  พิจารณาส่ัง
การ (ภายใน 7 วันทําการ นับแตไดรับ

คณะกรรมการ/เจาหนาที่ ดําเนินการจัดการ
เร่ืองรองเรียน แกไขปญหาและปรับปรุงการ
ใหบริการ  รวมถึงการตรวจสอบขอเท็จจริง 

(ภายใน 15 วันทําการนับแตวันแตงตั้งหรือ
มอบหมาย ) 

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน แจงใหผูรับเร่ือง
รองเรียนทราบในเบื้องตนถึงการไดรับเร่ือง
รองเรียน  (ภายใน 7 วันทําการนับแตไดรับเรื่อง) 

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ เ ร่ื อ ง
ร อ ง เ รี ยน   แ จ ง ใ ห ผู
ร อ ง เ รี ย น ท ร าบ แ ล ะ
หนวยงานที่ เ ก่ียวของ
ทราบ  เมื่อไดดําเนินการ
จัดการขอรองเรียนแกไข
ปญหาและปรับปรุงการ
ใหบริการ  รวมถึงการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใน
ป ร ะ เ ด็ น ร อ ง เ รี ย น
เรียบรอยแลว (ภายใน 7 วัน

ทําการ นับแตวันสั่งการ) 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมหนังสือรองทุกข/รองเรียนทัว่ไป 

            เขียนที่........................................................  

          วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ..............  

เรื่อง ...............................................................................................................................................  

เรียน นายแพทยสาธารณสุขอําเภอหนองมวง 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................ อายุ.................ป 
อยูบานเลขที.่............................. หมูที.่.................…….ตําบล...........................................อําเภอ............................................ 
จังหวัด…………………………………………โทรศัพท......................................................................................ไดรับความเดือดรอน 
เน่ืองจาก ............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

ดังนั้น ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................จึงใครขอ
รองเรียน / รองทุกข มายังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง เพื่อใหดําเนินการชวยเหลือ และแกไขปญหา ดังนี้ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
พรอมน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวย คือ  

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน ................. ฉบับ  
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน   จํานวน ................. ฉบับ 
3. บัญชีรายชื่อผูไดรับความเดือดรอน (ถามี) จํานวน ................. ฉบับ  
4. เอกสารอ่ืนๆ (ระบุ) ..........................................................................................................................  

 
ขอแสดงความนับถือ 

  
 

    ลงช่ือ..............................................................ผูรองเรียน/รองทุกข      
           (...........................................................)  
ตําแหนง ............................................................. (ถามี)  
หมายเลขโทรศัพท.................................................. 

(รองเรียนดวยตนเอง) 



แบบฟอรมหนังสือรองทุกข/รองเรียนทัว่ไป 

            เขียนที่........................................................  

          วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ..............  

เรื่อง ...............................................................................................................................................  

เรียน นายแพทยสาธารณสุขอําเภอหนองมวง 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................ อายุ.................ป 
อยูบานเลขที.่............................. หมูที.่.................…….ตําบล...........................................อําเภอ............................................ 
จังหวัด…………………………………………โทรศัพท......................................................................................ไดรับความเดือดรอน 
เน่ืองจาก ............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

ดังนั้น ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................จึงใครขอ
รองเรียน / รองทุกข มายังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง เพื่อใหดําเนินการชวยเหลือ และแกไขปญหา ดังนี้ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................   

 
ขอแสดงความนับถือ 

  
 

    ลงช่ือ..............................................................ผูบันทึก      
           (...........................................................)  
ตําแหนง ............................................................. (ถามี)  

(รองเรียนผานโทรศัพท) 



 




