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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข สามารถนําไป

เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข 

2. เพ่ือใหการดําเนินกระบวนการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข เปนไปตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการรับเรื่องราวรองทุกขอยางครบถวนและ

มีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชน และผูรองเรียน/รองทุกข ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

จัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552 
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คําจํากัดความ 
 
สวนราชการ หมายถึง หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  
 

ผูบริหาร หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจลงนามหรือสั่งการในข้ันตอนตาง ๆ เพ่ือใหเรื่องรองเรียนไดรับการแกไขเปนท่ี
ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูรองทุกขไดยื่นหรือสง
ตอเจาหนาท่ี รวมถึงผูท่ีไดรับมอบฉันทะใหรองทุกขแทน และผูจัดการแทน  
 

ผูรองทุกข หมายถึง ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนเสียหายจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีหรือสวนราชการ หรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกขมีสิทธิเสนอคํา
รองทุกขตอสวนราชการท่ีเก่ียวของได  
 

การรองทุกข หมายถึง การรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป หรือผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องรองทุกขตามกฎหมาย หรือระเบียบ เนื่องจากเกิดความทุกขจากการกระทําของผูบังคับบัญชาเพ่ือให
ผูบังคับบัญชาเขาไดทบทวนปฏิบัติและแกไขในสวนท่ีไมถูกตอง หรือชี้แจงเหตุผลความถูกตองท่ีไดปฏิบัติใหผู
รองทุกขทราบและหายของใจ หรือใหผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปไดพิจารณาใหความเปนธรรม 
  

คํารองทุกข หมายถึง เรื่องท่ีผูรองทุกขซ่ึงไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเนื่องจากเจาหนาท่ีในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ท่ีไดยื่นหรือสงถึงเจาหนาท่ีตามชองทางตาง ๆ  
 

เรื่องรองทุกข หมายถึง ความเดือนรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ของเจาหนาท่ีในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เชน การบริหารของเจาหนาท่ีในโรงพยาบาล การจัดซ้ือจัดจางในหนวยงาน 
การบรรจุแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง ขอเสนอแนะ และ/หรือขอคิดเห็นตาง ๆ  
 

การรองเรียนกระทําผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การรับเรื่องรองเรียนกลาวหาวาเจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทําผิดทาง
วินัย โดยมีการฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติท่ีกฎหมายหรือระเบียบไดกําหนดไววาเปนความผิดทางวินัย โดยมี
การฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติท่ีกฎหมายหรือระเบียบไดกําหนดไววาเปนความผิดทางวินัยและกําหนดโทษไว 
ท้ังนี้อาจเปนท้ังเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องสวนตัว  
 

หนวยรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน หมายถึง ศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล  
 

หนวยงานดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียน หมายถึง หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการจัดการแกไขกับเรื่องรอง
ทุกข/รองเรียนนั้น ๆ ประกอบดวย หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  
 

การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน รองทุกขตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไขหรือได
ขอสรุป เพ่ือแจงผูรองทุกข  
 

การอุทธรณ หมายถึง การไมเห็นดวยตอมติหรือมาตรการใดๆ ท่ีคณะกรรมการสั่งการ หรือมีปญหาในมติหรือ
มาตรการนั้น ๆ และตองการใหมีการทบทวน  
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บัตรสนเทห หมายถึง เฉพาะจดหมายฟองหรือกลาวโทษผูอ่ืนท่ีระบุหลักฐานกรณีสิ่งแวดลอมปรากฏชัดแจง ชี้
ตัวบุคคลแนนอน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวามีเหตุผลหรือพฤติการณเชื่อมโยงพอท่ีจะเชื่อใน
เบื้องตนไดหรือไมเพียงใดวาขอกลาวหาควรจะเปนเชนนั้น 
 

การบริหาร หมายถึง การท่ีสวนราชการดําเนินการดานการบริหารจัดการโดยเปดเผย โปรงใสและเปนธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีดําเนินการและ
ประโยชนระยะยาวของราชการท่ีไดรับประโยชนประกอบกัน 
  

การบริหารทางการแพทยและสาธารณสุข หมายถึง การใหบริการรักษาพยาบาลหรือการดําเนินการทาง
การแพทยหรือสาธารณสุขของหนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวเกิดเหตุอันไมพึง
ประสงค มีความเสียหายเกิดข้ึนกับผูรับบริการ และผูรับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการใหบริการดังกลาว 
หรือเรียกรองใหเจาหนาท่ีหนวยงบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงสาธารณสุข 
รับผิดชอบ  
 

เรื่องรองเรียนทางการแพทย หมายถึง หนังสือหรือสิ่งใด ๆ จากบุคคลหรือองคกร ท่ีแสดงใหปรากฏไดวามี
การใหบริการรักษาพยาบาล หรือการดําเนินการทางการแพทย หรือสาธารณสุขของหนวยบริการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวเกิดเหตุการณอันไมพึงประสงค มีความเสียหายเกิดข้ึนกับผูรับบริการ 
และผูรับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการใหบริการดังกลาวหรือเรียกรองใหเจาหนาท่ีหนวยบริการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ  
 

การรองเรียนการกระทําผิดวินัย หมายถึง การรองเรียนกลาวหาวาเจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก ขาราชการ พล
เรือนสามัญ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทําความผิดท่ีกฎหมายได
กําหนดไววาเปนความผิดทางวินัยและไดกําหนดโทษไวท้ังนี้อาจเปนทางราชการเรื่องสวนตัว  
 

การรองเรียนเรื่องจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง การรองเรียนการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางโครงการตางๆ 
ท่ีไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยมีผูใชบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียเปนผูยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  
 

ความขัดแยง หมายถึง ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางผูใหบริการและผูรับบริการอันเกิดจากการใหหรือรับ
บริการสาธารณสุข นําไปสูความไมพึงพอใจ การรองเรียนหรือฟองรอง อาจเปนความขัดแยงท่ีแฝงอยู กําลัง
เกิดข้ึน มีการแสดงออกชัดเจน หรือเปนกรณีพิพาทแลวในระบบการแพทย  
 

การเจรจาไกลเกล่ีย หมายถึง กระบวนการไกลเกลี่ยดวยการสื่อสารสนทนาระหวางคูกรณี หรือผูแทนตั้งแต
เริ่มมีความขัดแยง เพ่ือหาทางออกของปญหาและขอตกลงท่ีพึงพอใจโดยเร็วรวมกัน และเพ่ือมิใหความขัดแยง
ยังบานปลาย  
 

การเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง หมายถึง การเจรจาไกลเกลี่ยดวยความชวยเหลือของบุคคลท่ีสามท่ีเปนกลาง ทํา
หนาท่ีชวยใหเกิดกระบวนการกลุมปรึกษาหารือรวมกัน ดวยบรรยากาศและสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน คูกรณีเกิด
ขอตกลงท่ีพึงพอใจรวมกันโดยคนกลางไมไดมีหนาท่ีตัดสินใจแทนคูกรณี  
 

ผูไกลเกล่ีย หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูไกลเกลี่ยความขัดแยงในระบบการแพทย หรือผู
ไดรับมอบหมาย หรืออาจเปนบุคคลภายนอกท่ีคูกรณียอมรับรวมไกลเกลี่ยดวยก็ได 
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ชองทางการรองเรียน/รองทุกข 
 

1. รองเรียน/รองทุกขผานทางโทรศัพทของหนวยงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เบอรโทรศัพท 074-
711071 074-732341 ตอ  109 กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 

306 กลุมงานประกันสุขภาพ 

308 กลุมงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ 

309 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

311 กลุมกฎหมาย 

โทรสาร(FAX) 074-721523  

2. รองเรียนผานหนวยงานภายนอกและสงมาถึงหนวยงานอีกตอหนึ่ง ซ่ึงทุกเรื่องจะตองนําเขาสูกระบวนการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข ในกรณีท่ีเปนบัตรสนเทหไมลงชื่อผูรองเรียน หากเปนเรื่องท่ีไมสงผลกระทบตอ
ประชาชนหรือสวนรวมหรือสาธารณะชนก็อาจไมรับเรื่องดังกลาวได  

3. รองเรียน/รองทุกข ทางไปรษณียหรือรองเรียนดวยตนเอง ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เลขท่ี 18 

ถนนยาตราสวัสดี ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 
 

หลักเกณฑในการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
 

1. กรณีรองเรียน/รองทุกขเปนหนังสือ (ลายลกัษณอักษร) โดยจะผานระบบสารบรรณของหนวยงาน และ
มอบหมายใหกลุมงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการ  
 

2. กรณีรองเรียน/รองทุกขดวยวาจา (มาดวยตนเองหรือมอบฉันทะ)  
- เจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของ กรอกขอมูลลงในแบบคํารองเรียน/รองทุกข และใหลงชื่อไวเปน
หลักฐาน หากผูรองไมยินยอมลงลายมือชื่อ มิใหรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบ
พรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในแบบคํารองและเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูลพิจารณา ซ่ึงนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดสตูลอาจพิจารณาใหรับในภายหลัง และจะแจงผูรองตอไป ถาสามารถแจงได  
 

3. กรณีรองเรียน/รองทุกขทางโทรศัพทหรือส่ือออนไลนอ่ืนๆ  
- เจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของ กรอกขอมูลลงในแบบคํารองเรียน/รองทุกข เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตอไป หากผูรองไมยินยอมใหขอมูลเพ่ิมเติม มิใหรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขไวพิจารณา และแจงใหผู

รองทราบพรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในแบบคํารอง และเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูลพิจารณา ซ่ึง

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูลอาจพิจารณาใหรับในภายหลัง และจะแจงผูรองตอไป ถาสามารถแจงได 
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หนวยงานภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลที่รับผิดชอบ 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรองเรียน/รองทุกข 

กลุมกฎหมาย กลุมงานประกันสุขภาพ กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 

เกี่ยวกับงานอ่ืนนอกเหนือ 

จากงานท่ีกลุมงานคุมครอง

ผูบริโภคฯ กลุมงานอนามัย

สิ่งแวดลอมฯกลุมงาน

ปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

และกลุมงานประกัน

สุขภาพรับผิดชอบ 

ดําเนินการเสนอนายแพทย

สาธารณสขุจังหวัดสตูล

พิจารณาสั่งการมอบหมาย

กลุมงานท่ีเกี่ยวของ 

ดําเนินการตรวจสอบขอ

รองเรียน/รองทุกข 

เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ 

ใหแกประชาชน เปนไปตาม 

พ.ร.บ.หลักประกันสขุภาพ

แหงชาติ 

เกี่ยวกับการสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมในครัวเรือน

หนวยงาน สถานท่ี และสถาน

ประกอบการตางๆ 

- งานตาม พ.ร.บ.สาธารณสขุ 

 

เกี่ยวกับการบังคับใช

กฎหมาย 

- พ.ร.บ. ยา 

- พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ตอจิต

และประสาท 

- พ.ร.บ. อาหาร 

- พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ 

- พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย 

- พ.ร.บ. เครื่องสําอาง 

- พ.ร.บ. สถานพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ 

เกี่ยวกับการบังคับใช

กฎหมาย 

- พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
  

๑. กลุมกฎหมาย เปนหนวยงานรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข เก่ียวกับ  
- การบริหารงานบคุคล ในสงักัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รวมท้ังเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึง

ประกอบดวย ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ สอบสวน/พิจารณาเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และการดําเนินคดีแพง
หรือปกครองท่ีเก่ียวเนื่องกัน  

- เปนศูนยกลางรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับกรณีพิพาทในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนหรือเชื่อวาจะ
เกิดข้ึนในสถานบริการในสังกัด เจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาลของสถานบริการ ใน
สังกัด ประสานคดีเพ่ือแกตางในคดีแพงและคดีอาญาท่ีมีมูลเหตุจากการรักษาพยาบาลของสถานบริการใน
สังกัด  

- เปนศูนยกลางรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

- เปนศูนยกลางรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายหรือการปฏิบัติงานอ่ืนๆนอกเหนือจาก
งานท่ีอยูในความรับผิดชอบของกลุมงานคุมครองผูบริโภค กลุมงานประกันสุขภาพ กลุมงานปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอและกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ  

- รับเรื่องดําเนินคดีอาญาท่ีเก่ียวกับกฎหมายท่ีอยูในการบังคับใชของกระทรวงสาธารณสุข 

๒. กลุมงานคุมครองผูบริโภค เปนหนวยงานรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข เก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย 

พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ พ.ร.บ. เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓. กลุมงานประกันสุขภาพ เปนหนวยงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และคุมครองสิทธิใหแกประชาชน 

เปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดกําหนด รวมท้ังสามารถ สรางความเขาใจและ

สัมพันธอันดีระหวางผูใหและผูรับบริการ จึงดําเนินการดวยแนวคิด การคุมครองสิทธิประชาชน เปนกลไกท่ี

ชวยเหลือใหประชาชนไดรับบริการตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด ในขณะเดียวกันก็จะชวยลดความขัดแยง

ระหวางผูใหและผูรับบริการ การรับเรื่องรองเรียน ทําใหหนวยงานไดรับทราบปญหาเรื่อง คุณภาพมาตรฐาน

ของหนวยบริการ สามารถนําไปพัฒนาระบบบริการใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน การมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไก

สําคัญในการปองกันปญหาเรื่องรองเรียน และนําไปสูการมีความสัมพันธท่ีดีระหวางผูใหและผูรับบริการ การ

ปองกันปญหาการละเมิดสิทธิ เปนข้ันตอนสําคัญในกระบวนการคุมครองสิทธิของประชาชน ท้ังยังเปนการ

ดําเนินการท่ีหลีกเลี่ยง การเผชิญหนาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการอีกดวย 

 



7 
 

4. กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอม เปนหนวยงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับการบังคับใชตาม พ.ร.บ.การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม งานดานชีวะอนามัย อนามัยสิ่งแวดลอม มลภาวะดานสุขภาพ 

และอนามัยสิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในครัวเรือน หนวยงานและสถานประกอบการอ่ืนๆ งาน

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานพัฒนาระบบประปา งานอนามัยเรือนจํา รวมท้ังเสนอแนะมาตรฐานการ

ดําเนินงานวิชาการเพ่ือประกอบการดําเนินการจัดการปญหาขอรองเรียน/รองทุกข หรือแสดงความเห็นเพ่ือ

การตัดสินใจแกนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

5. กลุมงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ เปนหนวยงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับการบังคับใชตาม 

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕35 และ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอนท่ี 1 
ผูรองเรียนมาติดตอหรือหนวยงานภายนอกสงเรื่องมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เจาหนาท่ีรับเรื่อง 
ลงทะเบียนและวิเคราะหขอมูลท่ีได 
 

ข้ันตอนท่ี 2 
พิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกขวามีมูลหรือขอเท็จจริงตามเรื่องท่ีรองเรียน/รองทุกขมาหรือไม หากไมมีมูล  
ใหยุติเรื่อง หากมีมูลใหดําเนินการตอ 
 

ข้ันตอนท่ี 3 
เจาหนาท่ีวิเคราะหเรื่องและขอมูลการรองเรียนเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูลพิจารณา  
พรอมท้ังวิเคราะหขอมูล และมอบหมายเรื่องใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
 

ข้ันตอนท่ี 4 
ทําบันทึกเสนอผูบริหาร พรอมท้ังหนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง 
 

ข้ันตอนท่ี 5 
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับเรื่องรองเรียนตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
 

ข้ันตอนท่ี 6 
หนวยงานท่ีเก่ียวของแจงผลการดําเนินการสรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ 
 

ข้ันตอนท่ี 7 
• ยุติเรื่อง แจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียน/หนวยงานท่ีสงเรื่องรองเรียน 
 

มาตรฐานงาน 
 

มาตรฐานดานระยะเวลา 
 

1. เรื่องท่ีไมยุงยากซับซอน ดาเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตผูรับผิดชอบลงทะเบียนรับเรื่อง
รองเรียน  
2. เรื่องท่ียุงยากซับซอน ดาเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแตผูรับผิดชอบลงทะเบียนรับเรื่อง
รองเรียน 
 

มาตรฐานดานคุณภาพ 
 

• ดําเนินกิจกรรมตามแผน และกําหนดการท่ีวางไวอยางครบถวน ถูกตองตามระยะเวลา 
• สามารถตอบสนองตอเรื่องรองเรียนภายในระยะเวลา และความจําเปนสําคัญเรงดวน มีความ 
รวดเร็ว เปนธรรม ตรวจสอบได 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติทุกเดือน                      



 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขท่ีเรื่อง …../……  

บันทึกการรับเร่ือง รองเรียน-รองทุกข-ขอเสนอแนะ 

ชองทางท่ีรับแจง        โทรศัพท    บุคคล       จดหมาย/แฟกซ         หนังสือพิมพ  
Email      อินเตอรเน็ท       บัตรสนเทห     อ่ืนๆ..................  

วันท่ีรับแจง ……………………………………. เวลา .................... . เวลา . . .  
ชื่อผูแจง …………………………………………………………………… 
ท่ีอยูท่ีติดตอได / เบอรโทรศัพท ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

รายละเอียดเรื่อง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การดําเนินการเบ้ืองตน  
        ยุติโดยศูนยรับขอรองเรียน ........................................................................................................................................... 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                                     ลงชื่อ .....................................................ผูรองเรียน  
                                                               (.......................................................) 

  
ลงชื่อ ....................................................ผูรับเรื่องรองเรียน  

                                                                                   (.......................................................)  
                                                                              วันท่ี................/......................./...................  
 

เรียนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล  
เห็นควร  
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
  

                                                          ลงชื่อ ...........................................................  
                                                                                    (.........................................................) 
ความเห็นนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................  
 

                                                          ลงชื่อ ...........................................................  
                                                                                    (.........................................................) 
 
 
 



ผลการดําเนินการ  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  

 

                                                            ผูดําเนินการ......................................................................... 
                                                                           (.........................................................................) 
                                                                   ตําแหนง....................................................................... 

 
เรียนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
ไดดําเนินการ 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2…....................................................................................................................................................................................... 
 

                                                           ลงชื่อ........................................................................หัวหนากลุมกฎหมาย 
                                        (.........................................................................) 

 
ความเห็นนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                 
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 

                              ลงชือ่ .....................................................................  
                                                                  (...................................................................) 
 

 
การยุติ 
๑. แจงใหผูรองเรียน / รองทุกขทราบโดย 

         โทรศัพท   บุคคล   จดหมาย     E mail         อ่ืนๆ.............................. 
๒. การยอมรับของผูรองเรียน / รองทุกข 
         พอใจ / ยอมรับได 
         ไมพึงพอใจ / ยอมรับไมได  
                                                          ผูสรุป...........................................................................  
                                                                (............................................................................) 
                                                              ตําแหนง.................................................................. 
 สิ้นสุดการดําเนินการเม่ือวันท่ี .........................................................เวลา……………………………………



 


	คู่มือ สสจ.สตูล(ปก)
	คู่มือ สสจ.สตูล
	ภาคผนวก

