
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 

ส าหรับหน่วยงานในราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
เว็ปไซด์ : http://www.kkp-dpho.moph.go.th 
วัน/เดือน/ปี : 11 มีนาคม 2564 
  หัวข้อ:..... EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       1.คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน 
                 2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                 3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
                  
  Linkภายนอก: …………………………………………………………………………………………………………….……………… 
  หมายเหตุ: ………ไม่มี……………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 
   ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล                       ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 

( นางสาวยภุาพร  สืบสุนทร ) ( นายชนะ  หอมจนัทร ์) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 

วันที่.... 11 มีนาคม 2564 วันที่.... 11 มีนาคม 2564 
 

 
     ผู้รบัผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

   ( นางสาวจิรชัยา  เลิศกระโทก ) 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
วันที่.... 11 มีนาคม 2564 

        



       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น อ าเภอกุดข้าวปุ้น  

ที ่ อบ 1432/258                 วันที ่ 11 มีนาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
   

 ตามที่ สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ร่วมกับสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในหัวข้อการประเมินที่ EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
และช่องทางการร้องเรียน นั้น 
 ในการ จึงขออนุมัติน าหลักฐานการด าเนินงานตาม EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังรายละเอียด
ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้   
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
 
 

         (นายอ าพล  พิมพ์พรม) 
        ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 

 
 
                     ทราบ/อนุญาต   
  
 
        (นายชนะ  หอมจันทร์) 
              สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  
                         
 
 
 



 
 

 

 

 
คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน 

หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4542 9500 
 



บทที่๑ 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 
    ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ไดก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมงุให เกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึด ประชาชนเปนศูนยกลาง 
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ 
งานบริการมปีระสิทธิภาพและเกดิ ความคุมคา ในการใหบรกิารไม มีขัน้ตอนปฏิบัติงานเกนิ ความจ าเปน 
มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับการอ านวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ 
ตองการและมีการประเมินผลการใหบริการสม่ าเสมอ 
    จึงไดจัดท าคมูือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง)  
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒. วัตถุประสงคการจัดท าคูมือ 
    ๑. เพ่ือใหเจาหนาทีส่ านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ในการรับเรื่องราวรองเรียนรองทกุข หรือ ขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกัน และเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
    ๒. เพ่ือใหการด าเนินงานจัดการขอรองเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
    ๓. เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานทีมุ่งไปสูการบริหารคณุภาพทั่ว ทัง้องคกรอยางมปีระสิทธิภาพ 
    ๔. เพ่ือเผยแพรใหกับผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสียของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
    ๕. เพ่ือใหมัน่ใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอก าหนดระเบียบหลักเกณฑเกีย่วกับการจดัการขอรองเรียนที่ก าหนดไว
อยางสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๓. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนเรืองราวส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
     เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนาบ าบัดทกุขบ ารุงสุข 
ตลอดจนด าเนิน การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมปีระสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็วประสบ
ผลส าเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริตหรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีส่าธารณสุขในพ้ืนที่อ าเภอกุดข้าวปุ้น จึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขึ้น ซึ่งในกรณีการรองเรียน    
ที่เก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับ
ผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

๔. ขอบเขต 
๑. กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป 
  ๑.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 



                    ๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการเชน ปรึกษากฎหมาย, 
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข แจงเบาะแสหรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง 
                    ๑.๔ ด าเนินการใหค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับ 
บริการ 
            ๑.๕ เจาหนาที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ 

       กรณีขอรองเรียนทั่วไป เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ
เมื่อใหค าปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ 
                - กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับ 
บริการตองการทราบและด าเนินการรับเรื่องดังกลาวไว สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น เปนผูพิจารณาสงตอใหกับ 
หนวยงานที่เกี่ยวของด าเนินการตอไปภายใน ๑-๒ วันท าการ 
               - กรณ ีขอรองเรียน/รองทุกข แจงเบาะแส เจาหนาที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จะให 
ขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะด าเนินการ รับเรื่อง 
ดังกลาวไว และสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของด าเนินการตอไป 
ภายใน ๑-๒ วัน ท าการ 
               - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข แจงเบาะแสใหผูขอรับการบริการรอการติดตอ 
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานทีเกี่ยวของ่หากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ภายใน ๑๕ วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โทรศัพท 0 4542 9500 
         ๒. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
           ๒.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
           ๒.๒ ด าเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการเพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก 
เจาหนาที่รับผิดชอบ 
           ๒.๓ แยกประเภทงานรองเรียน เรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับหัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 
เพ่ือเสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามล าดับชั้นพิจารณาความเห็น 
           - กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการ 
ในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ เมื่อใหค าปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการ ถือวายุติ 
           - กรณ ีขอรองเรียน/รองทุกข /แจงเบาะแสเกี่ยวกับ การจัด ซื้อ จัด จางเจาหนาที ่ผูรับ ผิดชอบ 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จะให ขอมูล กับ ผูขอรับ บริการในเรื่องที ่ผูขอรับ บริการตองการทราบและ 
เจาหนาที ่ผูรบั ผิด ชอบจะด าเนิน การรบั เรื่องดงักลาวไว และสาธารณสุขอ าเภอ เปนผูพิจารณาสงตอใหกับ 
หนวยงานที่เกี่ยวของด าเนินการตอไปภายใน ๑-๒ วันท าการ 
           - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข แจงเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจางใหผูขอรับการบริการรอการติดตอ 
กลับ หรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ภายใน ๑๕ วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โทรศัพท 077-397113 

๕. สถานที่ตั้ง 
  ตั้งอยู ณ อาคารส านั กงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  เลขที่ 301 ถนนนาไฮ-กุดข้าวปุ้น หมู่ 14 ต าบลข้าวปุ้น 
อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 0 4542 9500 

ศูนยบริการ 
๑.๒ ด าเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการเพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก 



๖. หนาที่ความรับผิดชอบ 
  เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทกุขและใหบริการขอมูลขาวสารให ค าปรึกษารับ เรื่องปญหาความตองการ
และขอเสนอแนะของประชาชน 

ค าจ ากัดความ 
ผูรับบริการ 

บทที่ ๒ 
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการรองเรียน 

หมายถงึผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 
- ผรูับบริการประกอบดวย 
- หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เอกชน / 
  หรือบุคคล/นิติบุคคล 
* หนวยงานของรัฐ ไดแกกระทรวงทบวงกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ 
อยางอ่ืนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจและใหหมายความรวมถึง 
องคกรอิสระองคการมหาชนหนวยงานในก ากับของรัฐและหนวยงานอื่นใดใน 
ลักษณะเดียวกัน 
** เจาหนาที่ของรัฐไดแกขาราชการพนักงานราชการลูกจางประจ าลูกจาง 
ชั่วคราวและผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปน 
กรรมการหรือฐานะอ่ืนใดรวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแก 
หนวยงานของรัฐ 
- บุคคล/หนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานของรัฐ 
- ผใูหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส 
- ผมูีสวนไดสวนเสียประกอบดวย 
- ผคูากับหนวยงานของรัฐ 
- ผมูีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ 
หมายถึงผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ 
ทางออมจากการด าเนินการของสวนราชการเชน ประชาชนในชุมชน/หมูบาน 
บริษัท/หางรานตาง ๆ 
หมายถึงมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 
หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยรับเรื่อง 
รองเรียนโรงพยาบาลบานตาขุนผานชองทางตางๆโดยมีวัตถุประสงค 
ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/ 
การรองขอขอมูล 
หมายถึงชองทางตางๆทีใ่ชในการรับเรื่องรองเรียนเชน ติดตอดวยตนเอง 
รองเรียนทางโทรศัพท  จดหมาย/ ตูรับขอรองเรียน /Face Book 
หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

การจัดการขอรองเรียน 

ผูรองเรียน 

ชองทางการรับขอรองเรียน 

เจาหนาที่ 



ขอรองเรียน 

ค ารองเรียน 

การด าเนินการเรื่องรองเรียน 

การจัดการเรื่องรองเรียน 

หมายถึงแบงเปนประเภท ๒ ประเภทคือ 
- ขอรองเรียนทั่วไปเชนเรื่องราวรองทุกขทั่วไปขอคิดเห็น 
  ขอเสนอแนะค าชมเชยสอบถามหรือรองขอขอมูลการรองเรียนเกี่ยวกับ 
  คุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน 
- การรองเรียนเกี่ยวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจางเปนตน 
หมายถึง ค าหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่ศูนย 
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกขหรือระบบการรับค ารองเรียนเองมีแหลง 
ที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมีนัยส าคัญ 
ที่เชื่อถือได 
หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ไดรับผานชองทางการรองเรียนตางๆ 
มาเพ่ือทราบหรือพิจารณาดาเนินการแกไขปญหาตามอ านาจหนาที ่
หมายถึงกระบวนการที่ด าเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนที่ 
ไดรับใหไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนจากการด าเนินงาน 

ชองทางการรองเรียน 
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห เอกสาร) 
๒) รองเรียนผานตู /กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห เอกสาร) 
๓) ไปรษณียปกต ิ(จดหมาย/บัตรสนเทห เอกสาร) 
๔) โทรศัพท 0 4542 9500 
๕) โทรสาร 0 4542 9500 
๖) รองเรียนทาง Facebook ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
7) เว็ปไซต http://www.kkp-dpho.moph.go.th/



แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข 

รับเรื่องรองทุกข รองเรียน-ดวยตนเอง-จดหมาย-โทรศัพท-ตรูับรองเรียน-สื่อตางๆ 
(บันทึกอุบัติการณในโปรแกรมความเสยีง สงศูนยความเสี่ยง)  

ประเมินและคัดแยกขอรองเรียน(โดยงาน) 

แกไขไดโดยหนวยงานรับผิดชอบ 

สงหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามแกไข 
(บันทึกอุบัติการณความเสี่ยง) 

ไมสารถแกไขไดโดยจุดงาน 

สงทีมไกลเกลี่ย 

ยุติ ไมยุติ 
 -ตรวจสอบขอเท็จจริง 
 -หาขอมูลเพิ่มเติม 
 -พิจารณาวินิจฉัย 
(โดยกรรมการอยางนอย 2ใน 6 คน และแลวเสร็จภายใน 15 วัน  
ใน กรณีที่หนวยงานรับผิดชอบไมสามารถด าเนินการแกไขได  

เรื่องที่สามารถด าเนินการ 
แกไขปญหาไดทันท ี

-ด าเนินการแกไข 
-สรุปผลแจงภายใน 15 วัน 
โดยตดิตอเปนระยะๆ 

สรุป/บันทึก 

เรื่องที่ไมสามารถด าเนิน 
แกไขปญหาไดทันท ี

รายงานผอู านวยการ/ 
กรรมการบริหาร 

ไมยุติ 

ยุต ิ
สรุปผลแจงกลับภายใน 30 
วันโดยตดิตอเปนระยะๆ 

ประสานผบูริหารทราบ 
-สสจ สฎ 

สรุป/บันทึก สรุป/บันทึก 



บทที่ ๔ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
         ๑. จัดตั้งศูนย จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 
         ๒. จัดท าค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
         ๓. แจงผูรับผิดชอบตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น เพ่ือความสะดวกในการ 
  ประสานงาน 
  การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 
         ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ 
  โดยมีขอปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
                              
          ชองทาง                                    ความถี่ในการ            ระยะเวลาด าเนินการ          หมายเหตุ 
                                                       ตรวจสอบชอง           ทางรับขอรองเรียนเพื่อ 
                                                                                   ประสาน หาทางแกไข 
รองเรียนดวยตนเอง ณ ส านักงาน           ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน        ภายใน ๑-๒ วันท าการ- 
สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
รองเรียนผานจดหมาย                         ทุกวัน                          ภายใน ๑-๒ วันท าการ- 
รองเรียนทางโทรศัพท์                          ทุกวัน                         ภายใน ๑-๒ วันท าการ- 
0 4542 9500 
รองเรียนทาง Facebook            ทุกวัน                         ภายใน ๑-๒ วันท าการ 
รองเรียนทางเว็ปไซต                          ทุกวัน                         ภายใน ๑-๒ วันท าการ 
http://www.kkp-dpho.moph.go.th/ 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 
 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการด าเนินการใหทราบภายใน ๕ วันท าการ เพ่ือเจาหนาที ่
ศูนยฯ จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 

การรายงานผลการด าเนินการใหผูบริหารทราบ 
- ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 
- ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะหการ 
  จัดการขอรองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข 
  ปรับปรุงพัฒนาองคกรตอไป 



ระยะเวลามาตรฐานงาน 

การด าเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
บานตาขุน ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ด าเนินการแกไขปญหา 
ขอรองเรียน / รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ท าการ 



 


