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ค าน า 
การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

ของเจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ถือเป็นระบบที่ส าคัญ 
ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือผู้มารับบริการมีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผล
ให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติน้ าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ 
รายใดรายหนึ่ง ดังนั้น การมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆของหน่วยงานจึงถือว่าเป็นการส่งเสริม 
ความโปร่งใสให้หน่วยงาน และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อีกวิธีหนึ่งรวมถึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มารับ
บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้วยได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย  

คู่มือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นผังกระบวนการขอศูนย์รับข้อร้องเรียน  ช่องทางรับข้อร้องเรียน การ
ประเมินผล และเจ้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส ารับผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 
 
 
 
 
 
       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 
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๑ หนา้ที่ของ “ศูนยร์บัขอ้รอ้งเรยีน”  

“ศูนย์รับข้อร้องเรียน” ท าหน้าทีจ่ัดการข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม ที่มาจาก ช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยให้มี
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับข้อร้องเรียน  
๒.วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่
สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 ๓. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 

 ๔. เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน ตามมาตรา ๔๑(๒) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าศูนย์รับข้อร้องเรียน  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม ได้มอบหมายให้นางสาวนันทวรรณ  จูเกษม  ต าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์ลงทะเบียนรับเรื่อง แยกเรื่องและส่งเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ให้คณะกรรมการประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์พิจารณาสั่งการต่อไป  

๔.ประเภทเรื่องร้องเรียน 

 ๓.๑ เรื่องร้องเรียนทั่วไป หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความไม่เป็น
ธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงาน
โดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืนและส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้า
รับการประเมินด าเนินการ  
 ๓.๒ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืน และได้ส่ง
ต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินด าเนินการ  

๕.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 

 ๑. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนชัดเจน 
  ๑.๒ วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน 
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  ๑.๓ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง 
หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดเจนเพียงพอที่สามารถด าเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได้ 
  ๑.๔ ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 ๒.ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.เป็นเรื่องที่ผู้ร้อง ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
 ๔.เรื่องร้องเรียน ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการด าเนินการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูล 
 ๕.ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ค าร้องเรียน ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน 
และเพียงพอที่จะท าการสืบสวน สอบสวน ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
  ๕.๒ ค าร้องเรียน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งที่สุดแล้ว 
  ๕.๓ เรื่องร้องเรียน ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือ
องค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ หรือ
ด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
  ๕.๔ ค าร้องเรียน ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี

๖.การพิจารณาในการก าหนดชั้น ความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 การพิจารณาข้อร้องเรียนในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้
ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือนร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้น ให้ถือว่าเป็น
ความลับทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีสภาพแวดล้อมปรากฏ
ชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น) การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องหาก
ไม่ปกปิดชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 
 กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้
ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย
ได ้

๔ 

 



 

 

๖ 
 

      กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้อง  
ไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือนร้อนตามเหตุแห่งการ
ร้องเรียนนั้น ๆ  
๗.ช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน  

กรณผีู้รับบริการต้องการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และค าชมเชยเกี่ยวกับกับ
การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหนา้ที่ส านักงาน สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  
(๑) ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการ สามารถขอรับแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
และค าชมเชยได้ที่เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์รับข้อร้องเรียน  
(๒) จดหมาย โดยจ่าหนา้ซองถึง “ศูนย์รับข้อร้องเรียน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม หมู่๑ ต าบล
พรหมพิราม  อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๕๐”  
(๓) ทางโทรศัพท์ ได้แก่ สาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม หมายเลข  ๐๘๑-๒๘๐๗๒๒๕  ประธานคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ หมายเลข ๐๘๒-๘๘๓๐๕๑๙ หรือส านักงานส าธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม เลข ๐๕๕- ๓๖๙๐๕๑   
(๔) ตู้รับฟังความคิดเห็นของส านักงาน 
(๕) ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์บริการประช าชน ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี โทรศัพท ์หมายเลข ๑๑๑๑ เป็นต้น  
กรณีเป็นการร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชน (สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์) ศูนย์รับข้อร้องเรียน
สามารถบันทึกข้อร้องเรียนในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอประธานศูนย์
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาตามที่เห็นสมควร  
 
๘.กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน มีดังนี้  

(๑) เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หากข้อร้องเรียนนั้นมิได้ท าเป็นหนังสือให้จัดให้มี
การบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ซ่ึงจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน 
ท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน  
  (๒) ให้ศูนย์รับข้อร้องเรียน สรุปข้อเท็จจริงเรื่องที่ร้องเรียน และเสนอข้อร้องเรียนนั้นไปยัง
คณะกรรมการศูนย์โดยไม่ชักช้า ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อ
ร้องเรียน หากไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ชี้แจงเหตุผล ประกอบด้วย 
  (๓) ประธานศูนย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน ๒ วันท าการ  นับตั้งแต่
วันที่ได้รับข้อร้องเรียนจากศูนย์รับข้อร้องเรียน 
     ทั้งนี้ให้คณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ  
นับต้ังแต่วันทีไ่ด้การสั่งการ  
  ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะท างานไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวได้ ให้ขอขยายระยะเวลาต่อประธานศูนย์หรือผู้สั่งแต่งตั้งเพ่ือพิจารณาสั่งการ  
พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบด้วย 
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  (๔) เมื่อได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนแจ้งให ้  ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นถึง
การได้รับเรื่อง แนวทางการจัดการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ รวมถึงชื่อ
ผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ด้วย ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายใน ๑ วัน ท าการ นับตั้งแต่วันที่ประธาน
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ 
  (๕) เมื่อได้ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการ รวมถึง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ศูนยร์ับข้อร้องเรียนแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ประธาน
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ  
 
๙. ระบบการจัดการ การติดตามและประเมินผล 
 ในกรณีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิรามได้รับข้อร้องเรียนที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ตามช่องทางต่างๆ ต้องรีบส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียนทันที เพ่ือ
ด าเนินการตามข้ันตอน ส าหรับการติดตามและประเมินผล ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯรวบรวมและ
รายงานข้อร้องเรียน ให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนทราบ ทุกระยะ ๓ เดือน  
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 แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน   

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 
__________________ 

   

        เลขที่รับ______________ 
วันที่______________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้รับบริการ_______________________________________________________________ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   -  -  -  -  
ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี_____________หมู่ที_่_____ตรอก/ซอย______________ 
ถนน_______________________แขวง/ต าบล_________________เขต/อ าเภอ_________________ 
จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย์________________โทรศัพท_์__________________ 
โทรศัพท์เคลื่อนที_่_______________________โทรสาร___________________________________ 
e-mail address_______________________________ 
สถานที่ติดต่อ/ให้แจ้งผล   ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
     บ้านเลขท่ี___________หมู่ที_่_____ตรอก/ซอย______________ 
ถนน_______________________แขวง/ต าบล_________________เขต/อ าเภอ_________________ 
จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย์________________โทรศัพท_์__________________ 
โทรศัพท์เคลื่อนที_่_______________________โทรสาร___________________________________ 
e-mail address_______________________________ 
รายละเอียดเป็น  ข้อร้องเรียน /  ข้อคิดเห็น /  ข้อเสนอแนะ  โดยสรุปดังนี้ 
 _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
ค าขอที่ต้องการให้ด าเนินการ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

ลงชื่อ____________________________ผู้รับบริการ 
                                                                   (____________________________) 
ผู้รับเรื่อง_____________________________ 
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๑๐.กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๙ บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 
และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 ๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๘  
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
 ๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๖  
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ 

 ๖. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๗. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๘. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗  
 ๙. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๐.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

๑๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๑๒. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 

๑๓. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๔. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 

รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ร้องเรียนผา่นโทรศพัท์ 0 5๕ ๓๖๙๐๕๑ 
รายงานผู้ มีอ านาจ 
ผู้ มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างาน  
ประสานหนว่ยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ร้องเรียนผา่นระบบอินเตอร์เนต ไลน์ , ตู้แดงรับ
ความคิดเห็นของ สสอ ,Face book 
 

แจ้งผลให้ศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์ 

ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอพรหมพิราม 

( 15 วัน) 

ร้องเรียนผา่นทางจดหมายหรือ ไปรษณียบตัร 

ร้องเรียนผา่นศนูย์ด ารงธรรม 

ยตุ ิ ไมย่ตุ ิ

นางสาวนันทวรรณ จูเกษม 
เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน ประจ าศนูย์รับข้อ

ร้องเรียนส านักงานสาธารณสขุอ าเภอพรหมพิราม 
************************ 

ยตุิเร่ืองแจ้งผู้ ร้องเรียน/ร้อง 
ทกุข์ทราบ 

ไมย่ตุิเร่ืองแจ้งผู้ ร้องเรียน/ร้อง 
ทกุข์ทราบ 

สิน้สดุการดาเนินการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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