
 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

การจัดการขอรองเรียนท่ัวไป 

และทุจรติประพฤติมิชอบ 
 

(Complaint Management  

Standard Operation Procedure) 
 

คณะกรรมการจัดการขอรองเรียน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว 

จังหวัดสกลนคร 
 
 



คูมือการปฏิบัติงานการจัดการขอรองเรียนทั่วไปและทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของคณะกรรมการจัดการขอรองเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว 

อำเภอโพนนาแกว   จังหวดัสกลนคร 

*************************************************************************** 
 

1. วัตถุประสงค 
    1.1 เพ่ือใหการดำเนินงานจัดการขอรองเรียนของคณะกรรมการคณะกรรมการจัดการขอรองเรียนสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอโพนนแกว   จังหวัดสกลนคร  มีการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกันอยางเปนเอกภาพ 
สอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 เรื่อง การใหความสำคัญกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
    ๑.๒  เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนดระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนท่ีกำหนด
ไวอยางสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
 

๒. ขอบเขต 
    คูมือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนแกว  ตั้งแต
ข้ันตอนการแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทาง
ตางๆ การบันทึก ขอรองเรียน การวิเคราะหระดับขอรองเรียน การแจงกลับผูรองเรียน การประสานผูท่ีเก่ียวของใน
หนวยงานเพ่ือดำเนินการแกไข / ปรับปรุง การประสานศูนยรับขอรองเรียนกรมอนามัย การประสานหนวยงาน
ภายนอกกรม การติดตามผลการแกไข / ปรับปรุง เพ่ือแจงกลับใหผูรองเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการ
ขอรองเรยีนของหนวยงานใหศูนยรับขอรองเรียน อำเภอโพนนาแกว ทราบ 
 
3. คำจำกัดความ 
 การจัดการขอรองเรียน   = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ /  

     ขอคิดเห็น / คำชมเชย / การสอบถามหรือรองขอขอมูล 
 ผูรองเรียน  = ประชาชนท่ัวไป, องคกรภาครัฐ / ภาคเอกชน, ผูรับบริการ, ผูมีสวนไดสวนเสีย  

     ท่ีติดตอมายังกรมอนามัยผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุม 
     การรองเรียน / การใหขอเสนอแนะ / การใหขอคิดเห็น / การชมเชย /  
     การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

 ศูนยรับขอรองเรียน =   ความหมายครอบคลุมถึงการรับขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น /  
     คำชมเชย / จัดซ้ือจัดจาง /การสอบถามหรือรองขอขอมูล ของหนวยงาน 

เจาหนาท่ีฯ  = เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
C/SH   = ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 หนวยงาน  = สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว  
          ศูนยรับขอรองเรียน อำเภอโพนนาแกว = ศูนยรับขอรองเรียนระดับอำเภอของท่ีวาการอำเภอโพนนาแกว  
มีหนาท่ีกำกับ และจัดการขอรองเรียนท่ีสงจากศูนยรับขอรองเรียนของหนวยงาน   
 ผูท่ีเก่ียวของในหนวยงาน = ผูอำนวยการ หรือ หัวหนากลุม / สวน / ฝาย / งาน หรือคณะทำงานท่ี
เก่ียวของ  กับการดำเนินการแกไข ปรับปรุงตามขอรองเรียนในเรื่องนั้นๆ 
 หนวยงานภายนอก = หนวยงานหรือองคกรนอกสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนแกว 

ระดับขอรองเรียน = เปนการจำแนกความสำคัญของขอรองเรียนออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 
 



 
 

ระดับ ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผูรับผิดชอบ 

1 ขอคิดเห็น, 
ขอเสนอแนะ,  
คำชมเชย, สอบถาม
หรือรองขอขอมูล    

ผูรองเรยีนไมไดรับความเดือดรอน 
แตติดตอมาเพ่ือใหขอเสนอแนะ / 
ใหขอคิดเห็น / ชมเชย / สอบถาม
หรือรองขอขอมูลของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว 

- การเสนอแนะเก่ียวกับการ
ใหบริการของสำนักงานสาธารณสขุ
อำเภอโพนนาแกว 
- การสอบถามขอมลูดานการ
ใหบริการ 

1 วัน เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ
จัดการขอ
รองเรียนของ
สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอ 

2 ขอรองเรียนเล็ก ผูรองเรยีนไดรับความเดือดรอน 
แตสามารถแกไขไดโดยสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว 

- การรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรม
การใหบริการของเจาหนาท่ีใน
หนวยงาน 
- การรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน 

ไมเกิน 15 
วันทำการ 

คณะกรรมการ
จัดการขอรอง
เรียน
สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอโพนนา
แกว 

3 ขอรองเรียนใหญ - ผูรองเรียนไดรบัความเดือดรอน 
ไมสามารถแกไขไดโดยสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว  
ตองอาศัยอำนาจของนายอำเภอ /
ผูอำนวยโรงพยาบาลโพนนาแกว /
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร 
- เรื่องท่ีสรางความเสื่อมเสียตอ
ช่ือเสียงของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอโพนนาแกว 

- การเรียกรองใหสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอโพนนาแกวชดเชย
คาเสียหายจากการใหบริการท่ี
ผิดพลาด 
- การรองเรียนเก่ียวกับความผิดวินัย
รายแรงของเจาหนาท่ีสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว 
- การรองเรียนความไมโปรงใสของ
การจัดซื้อจดัจางขนาดใหญ 

ไมเกิน 15 
วันทำการ 

คณะกรรมการ
จัดการขอรอง
เรียน อำเภอ
โพนนาแกว 

 



4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอน ผูรองเรียน ศูนย / จุดรับขอ
รองเรียนของ
หนวยงาน 

ผูท่ี
เกี่ยวของใน
หนวยงาน 

ศูนยรับขอ
รองเรียน 

  

ท่ีประชุม 
คณะกรรมการ

จัดการขอ
รองเรียน 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

หนวยงาน
ภายนอก 

 

1. การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน        

2. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ         

3. การบันทึกขอรองเรียน (เจาหนาท่ีประจำวัน)        

4. การวิเคราะหระดับขอรองเรียน (ธาดา ศูนยจันทร)        

5. การแจงกลับผูรองเรยีน กรณีขอรองเรียนระดับ 1 (ธาดา ศูนยจันทร)      

6. การประสานผูท่ีเก่ียวของในหนวยงานเพ่ือดำเนินการแกไข 
/ ปรับปรุง กรณีขอรองเรียนระดับ 2 (ธาดา ศูนยจนัทร) 

        

7. การประสานศูนยรับขอรองเรยีน อำเภอโพนนาแกว กรณี
ขอรองเรียนระดับ 3 (สำเร็จ สุวรรเทน) 

       

8. การติดตามผลการแกไข / ปรับปรุง และแจงกลับให 
ผูรองเรียนทราบ (สำเร็จ สุวรรเทน) 

       

9.  การรายงานผลการจัดการขอรองเรยีนของหนวยงานใหศูนยรับ
ขอรองเรียนอำเภอ ทราบ (รายเดือน) (ธาดา ศูนยจันทร) 

       

อธิบายสัญลักษณ 
  เร่ิมตน้ / ส้ินสุด    ดาํเนินการ   พิจารณา        

1 วันทำการ 

๑๐ วันทำการ 
ตามความเหมาะสม
แลวแตกรณี 

ประจำเดือน 

1 วันทำการ หรือ ตามความเหมาะสม 



รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(1) การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
ผูอำนวยการหรือหัวหนาของหนวยงาน 

1.1   กำหนดสถานท่ีจัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน  
1.2   กำหนดหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
1.3   พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือกำหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของ

หนวยงาน 
1.4   ออก/แจงคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน พรอมท้ังแจงใหบุคลากร

ภายในหนวยงานทราบเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
 

(2) การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ 

เจาหนาท่ีฯ 
2.1  ในแตละวัน เจาหนาท่ีฯ ตองดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายังหนวยงานจาก

ชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏบิัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 
 

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รับขอรองเรียน เพ่ือประสาน

หาทางแกไข 

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 - 

 

(3) การบันทึกขอรองเรียน 

เจาหนาท่ีฯ 
     3.1  ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีฯ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน  ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว (แบบฟอรม Complaint_01) 
     3.2 การกรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว (แบบฟอรม 
Complaint_01) ควรถามชื่อ-สกุล หมายเลขติดตอกลับของผูรองเรียน เพ่ือเปนหลักฐานยืนยัน และปองกันการ
กลั่นแกลง รวมท้ังเปนประโยชนในการแจงขอมูลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงกลับแกผูรองเรียน 



 (4) การวิเคราะหระดับขอรองเรียน 

เจาหนาท่ีฯ 
4.1  พิจารณาจำแนกระดับขอรองเรียน แบงตามความงาย – ยาก ดังนี้ 

• ขอรองเรียนระดับ 1 เปนขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรอืรองขอขอมูล   
กลาวคือ ผูรองเรียนไมไดรับความเดือดรอน แตติดตอมาเพ่ือใหขอเสนอแนะ / ใหขอคิดเห็น / 
ชมเชย / สอบถามหรือรองขอขอมูลของสำนักงานสาธารณสขุอำเภอโพนนาแกว 

• ขอรองเรียนระดับ 2 เปนขอรองเรียนเล็ก กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน แตสามารถ
แกไขไดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว 

• ขอรองเรียนระดับ 3 เปนขอรองเรียนใหญ กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน ไมสามารถ
แกไขไดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว ตองอาศัยอำนาจของอำเภอโพนนาแกว /
ผูอำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร /นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   

 

 (5) การแจงกลับผูรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 1   
เจาหนาท่ีฯ 

5.1 ขอรองเรียนระดับ 1 เปนขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรือรองขอขอมูล   สามารถรับเรื่อง
และชี้แจงใหผูรองเรียนรับทราบไดทันที โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทำการ 
ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนโทรศัพทเขามาสอบถามเกณฑมาตรฐานรานอาหารสะอาด รสชาติอรอย และ
สมัครเขารวมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย เจาหนาท่ีฯ สามารถอธิบายรายละเอียด ข้ันตอนการ
สมัครเขารวมโครงการฯ และเกณฑมาตรฐานฯ ไดทันที เนื่องจากเปนขอคำถามท่ีไมซับซอน และกรม
อนามัยมีเกณฑการดำเนินงานในเรื่องท่ีซักถามอยางละเอียดดีแลว ยกเวนกรณีท่ีผูรองเรียนจัดทำเปนหนังสือ
สงเขามาท่ีหนวยงาน เจาหนาท่ีฯอาจใชเวลาในการเขียนหนังสือเพ่ือตอบขอมูลสงกลับไปยังผูรองเรียน 
(ระดับ 1) แตสามารถดำเนินการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วันทำการ เปนตน 

 (6) การประสานผูท่ีเกี่ยวของในหนวยงานเพ่ือดำเนินการแกไข / ปรับปรุง กรณีขอรองเรียนระดับ 2 
เจาหนาท่ีฯ 

6.1 ขอรองเรียนระดับ 2 เปนขอรองเรียนเล็ก ใหพิจารณาจัดทำบันทึกขอความสงตอไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือดำเนินการแกไข/ปรับปรุงตอไป โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของให
รับทราบขอมูลกอนจัดทำบันทึกขอความสงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป  ท้ังนี้ กำหนดระยะเวลาใน
การจัดทำบันทึกขอความสงตอไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ ภายใน 1 วันทำการ ยกตัวอยางเชน              
ผูรองเรียนจัดทำหนังสือถึงหนวยงาน รองเรียนเจาหนาท่ีของกลุมงานหนึ่ง วาพูดจาไมสุภาพ  แถมขอ
ขอมูลอะไรเจาหนาท่ีก็ไมเต็มใจใหบริการ ท้ังยังพูดในลักษณะตะคอกใสผูรับบริการตลอดเวลา ฯลฯ เจา
หนาท่ีฯ สามารถโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีถูกรองเรียน พรอมจัดทำบันทึกขอความสงไปยังหนวยงานท่ี
ถูกรองเรียน ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไปไดภายใน 1 วันทำการ เปนตน 

ผูท่ีเก่ียวของในหนวยงาน 
6.2 ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากเจาหนาท่ีฯ หรือไดรับบันทึกขอความจากเจาหนาท่ีฯ ให

พิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหสงผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุง ไปยังผูรองเรียนโดยตรง 
และสำเนาผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหศูนยรับขอรองเรียนทราบ ภายใน 10 วันทำการ 
ยกตัวอยางจากกรณีขอรองเรียนระดับ 2 ขางตน เม่ือหนวยงานไดรับแจงทางโทรศัพท หรือ บันทึก



ขอความ สามารถดำเนินการสอบถามขอเท็จจริงจากเจาหนาท่ีท่ีถูกรองเรียน และสอบถามเจาหนาท่ีท่ี
ใหบริการในวัน เวลา สถานท่ีท่ีเกิดเรื่องรองเรียนข้ึน หากพบวาเปนจริงหัวหนางาน/ฝาย/กอง/สำนัก อาจ
ใชดุลพินิจในการแกไข/ปรับปรุงปญหาท่ีเกิดข้ึนแตกตางกัน แตเม่ือไดแกไข/ปรับปรุงปญหาท่ีรองเรียน
เรียบรอยแลว ใหเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของในการจัดการเรื่องรองเรียนในหนวยงาน จัดทำหนังสือแจงกลับไป
ยังผูรองเรียน พรอมสงสำเนาหนังสือแจงกลับผูรองเรียนไปยังศูนยรับขอรองเรียนของหนวยงานทราบ 
ภายใน 10 วันทำการหลังจากไดรับเรื่องรองเรียนดวย 

 

(7) การประสานศูนยรับขอรองเรียนกรมอนามัย กรณีขอรองเรียนระดับ 3 

เจาหนาท่ีฯ 
7.1 ขอรองเรียนระดับ 3 เปนขอรองเรียนใหญ ไมสามารถพิจารณาแกไข/ปรับปรุงไดภายในหนวยงาน ให

จัดทำบันทึกขอความสงตอไปยังศูนยรับขอรองเรียน คปสอ.โพนนาแกว เพ่ือดำเนินการตอไป ท้ังนี้ กำหนด
ระยะเวลาในการจัดทำบันทึกขอความสงตอไปยังศูนยรับขอรองเรียนกรมอนามัย ภายใน 1 วันทำการ 
ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนทำหนังสือรองเรียนความไมโปรงใสในการเปดซองประกวดราคาการ 
ซอมแซมอาคารสำนักงานของหนวยงาน และเคยรองเรียนกับหนวยงานมาแลวแตหนวยงานไมมีการ 
ดำเนินการชี้แจงขอเท็จจริงแตประการใด ท้ังยังทำสัญญาวาจางบริษัทรับเหมาท่ีมีราคาแพงกวา                    
ผูรองเรียนอีกดวย  เจาหนาท่ีฯ พิจารณาแลวเปนขอรองเรียนระดับ 3 อาจโทรศัพทแจงขอมูลเบื้องตนให 
เจาหนาท่ีฯของศูนยรับขอรองเรียน อำเภอโพนนาแกว ทราบ พรอมท้ังจัดทำบันทึกขอความเพ่ือเสนอ     

     พิจารณาสั่งการตอไปเขามาท่ีศูนยรับขอรองเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกวดำเนินการใน 
     สวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ศูนยรับขอรองเรยีน คปสอ.โพนนาแกว 
7.2 ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากศูนยรับขอรองเรียน อำเภอโพนนาแกว หรือไดรับบันทึก

ขอความจากศูนยรับขอรองเรียนอำเภอโพนนาแกว หรือไดรับการสั่งการจากมติท่ีประชุมของ คปสอ.โพน
นาแกว ใหพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหสงผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุง ไปยังผูรองเรียน
โดยตรง รวมท้ังสำเนาผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหศูนยรับขอรองเรียน อำเภอโพนนาแกว ทราบ 
ภายใน 10 วันทำการ 

 (8) ติดตามประเมินผลและรายงาน 

เจาหนาท่ีฯ 

8.1 ภายหลังจากโทรศัพท หรือ สงบันทึกขอความใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการแกไข/ปรับปรุงขอ
รองเรียนในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรียบรอยแลว ประมาณ 5 วันทำการ ใหโทรศัพทติดตอความคืบหนา
ในการดำเนินงานแกไขปญหาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

8.2 เม่ือไดรับโทรศัพท หรือ บันทึกขอความแจงเรื่องรองเรียนระดับ 2 จากเจาหนาท่ีฯ ของศูนยรับเรื่อง
รองเรียน หรือ เรื่องรองเรียนระดับ 3 จากศูนยรับเรื่องรองเรียน อำเภอโพนนาแกว ใหพิจารณาดำเนินการ
แกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนแตละกรณีตามความเหมาะสม ภายใน 10 วันทำการ เม่ือดำเนินการแกไข/
ปรับปรุงเรียบรอยแลวใหจัดทำหนังสือตอบกลับขอรองเรียนไปยังผูรองเรียนโดยตรง และสำเนาหนังสือ
ตอบกลับขอรองเรียน (ระดับ 2) ใหเจาหนาท่ีฯ ศูนยรับขอรองเรียน, สำเนาหนังสือตอบกลับขอรองเรียน 
(ระดับ 3) ใหเจาหนาท่ีฯ ศูนยรับขอรองเรียน อำเภอโพนนาแกว ทราบดวย 



8.3  รวบรวมขอรองเรียนและการดำเนินการแกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนท้ังหมด จัดเก็บในแฟมขอรองเรียน
ของหนวยงานโดยเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการสืบคนและจัดทำรายงานการจัดการขอรองเรียนในแตละ
เดือน 

 
(9)  การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยรับขอรองเรียน อำเภอโพนนาแกว ทราบ 
(รายเดือน) 

เจาหนาท่ีฯ 

9.1 จัดทำบันทึกขอความขอใหสงสรุปรายการการจัดการขอรองเรียนจากทุกหนวยงานในความรับผิดชอบ 
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมรายงานสรุปขอรองเรียน อำเภอโพนนาแกว (แบบฟอรม Complaint_0
๓) โดยสงบันทึกขอความไปยังหนวยงานทุกวันจันทรกอนสิ้นเดือน และใหหนวยงานสงแบบฟอรมกลับมา
ยังเจาหนาท่ีฯ ไมเกินวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  

9.2 รวบรวมแบบฟอรมรายงานสรปุขอรองเรียน  อำเภอโพนนาแกว (แบบฟอรม Complaint_0๓) ใหครบ
จากทุกหนวยงานภายในวันท่ี 10 ของแตละเดือน และนำมาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียนในภาพรวม
ของหนวยงาน เม่ือวิเคราะหภาพรวมการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานเรียบรอยแลวใหสงรายงานผล
การจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยรับขอรองเรียน อำเภอโพนนาแกว  ทราบ ทุกวันท่ี 15 ของ
แตละเดือน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

9.3 เม่ือไดรับบันทึกขอความขอใหสงสรุปรายการการจัดการขอรองเรียนจากเจาหนาท่ีฯ  ใหพิจารณาการ
ดำเนินการแกไข/ปรบัปรุงขอรองเรียนจากแฟมขอรองเรียนของหนวยงาน กรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอรมรายงานสรุปขอรองเรียน อำเภอโพนนาแกว  (แบบฟอรม Complaint_02) หากหนวยงานไมมี
เรื่องรองเรียนใหแจงวาไมมี  แลวสงกลับไปยังศูนยรับขอรองเรียน กอนวันท่ี 10 ของแตละเดือน 

ศูนยรับขอรองเรยีน อำเภอโพนนาแกว   

9.4 จัดทำบันทึกขอความขอใหศูนยรับขอรองเรียนจากทุกหนวยงานของ อำเภอโพนนาแกว  ติดตาม
แบบฟอรมรายงานสรุปขอรองเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว (แบบฟอรม Complaint_02) 
สงใหทุกหนวยงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกวทุกวันท่ี 20 ของเดือน และสงรายงานผล
การจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยรับขอรองเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกวทราบ 
ในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป  เม่ือไดรับรายงานผลการจัดการขอรองเรียนครบทุกหนวยงานในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกวเรียบรอยแลว ใหนำมาวิเคราะหเปนภาพรวมการจัดการขอ
รองเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว โดยใหจัดทำรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน ระดับ 
3  นำเสนอในท่ีประชุม อำเภอโพนนาแกว  เปนประจำทุกเดือน และจัดทำสรุปการจัดการขอรองเรียน   

 

5. แบบฟอรมที่ใช 
1. แบบฟอรมบันทึกขอรองเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว (แบบฟอรม Complaint_0๑) 

สำหรับผูรองเรียน บันทึกขอมูลการรองเรียนจากผูรอง  
2. แบบฟอรมบันทึกขอรองเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว (แบบฟอรม Complaint_0๒) 

สำหรับเจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูลการรับขอรองเรียนเปนประจำทุกครั้งท่ีมีขอรองเรียน และใชในการติดตาม
ผลการดำเนินการแกไข/ปรับปรุงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 



3. แบบฟอรมรายงานสรุปขอรองเรียน อำเภอโพนนาแกว  (แบบฟอรม Complaint_0๓) สำหรับทุก
หนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแกว รายงานสรุปขอรองเรียนในความรับผิดชอบเปนประจำ
ทุกเดือน 

 

6. เอกสารอางอิง 
1. Conceptual Model Process ระบบการเรียนรูความตองการและสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและ    

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. กระบวนการจัดการขอรองเรียนในระดับภูมิภาค 
3. กระบวนการจัดการขอรองเรียนในระดับหนวยงานสวนกลาง 

 
********* 

 

หมายเหต ุ: 1) กรณีบัตรสนเทห หรือ ขอรองเรียนที่ไมแจงชื่อ ที่อยู ไมนับเขาแบบฟอรม แตใหสงให
คณะกรรมการจัดการขอรองเรียน ใชเปนขอมูลนำเขาสำหรับพิจารณาตอ หรือ กรณีรองเรียนกรณี
ละเมิดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ (ตองพิจารณาเปนพิเศษ) 
               2) การจัดอบรมเจาหนาที่ฯ ยึดเปนมาตรฐานเดียวกัน 
       3) เพิ่มการส่ือสารแจงเร่ืองรองเรียนแกหนวยงานเกี่ยวของ 3 ชองทาง คือ 1) โทรศัพท        
2) อีเมล และ 3) บันทึกขอความแจงเร่ืองรองเรียน  
        4) กรณีเจาหนาที่ภายในหนวยงานรองเรียนเร่ืองความไมเปนธรรม (ขอมูลสำหรับหมวด 
5) สลก.จะแจงขอมูลใหคณะกรรมการจัดการขอรองเรียน คปสอ.โพนนาแกว  ดำเนินการตอ  
       5) กรณีคนภายในระบุชื่อทั้งผูรองเรียน และผูถูกรองเรียน 
        


