
แผนผังขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนฯ 
แผนผงัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีเ่กีย่วกบัการรอ้งเรียน 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนเนยีง จังหวดัสงขลา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ
ปรับปรุงแกไ้ข 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-ลงทะเบียนคุม 
-เสนอข้อมูลให้ผูบ้ังคับบัญชาพิจารณา 
-จัดส่งเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายปฏิบตักิาร 

กลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัดระดับ
อ าเภอ 

ตรวจสอบ/สบืสวนข้อเท็จจริง
เบ้ืองต้น 

ประเด็นการร้องเรียน ร้อง
ทุกข ์กล่าวโทษ  

แจง้ สสอ./นายอ าเภอควนเนียง 
สัง่การตามอ านาจหนา้ท่ี
แลว้แต่กรณี 

ประเด็นการสอบสวน
ทางวนิยั 

กรณีกระท าความผิดวนิยัอยา่ง
ไม่ร้ายแรง 

กรณีกระท าความผิดวนิยัอยา่ง
ร้ายแรง 

ไม่มีมูล มีมูล 
รายงานการตรวจสอบ
ฯ 

แจง้ผลใหผู้ร้้อง/หน่วยงานท่ีส่งเร่ืองทราบ 
ยุตเิร่ือง 

ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียน 
-ด้วยตนเอง/โทรศัพท์ 
-หนังสือจากผู้ร้องเรียน 

-หนังสือจากส่วนราชการ 
-ศูนย์ด ารงธรรม อ.ควนเนียง 

-Web  site / Social media 

ยุติเร่ือง 

ลงโทษทางวนิยั 
 

ยุติเร่ือง 



แผนผงัล าดบังานงานรบัเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์ 
(การมีการสืบสวนข้อเท็จจริง) 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนเนยีง จังหวดัสงขลา 
 

 
 
 
 

3 วนั 

10 นาที 

7 วนั 

15 วนั
วนั 

60  วนั 

7 วนั 

3 วนั 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

ลงทะเบยีนรับเรื่องร้องเรียน 

เสนอข้อมูล/ข้อเทจ็จริงผู้บงัคบับญัชาพิจารณา 

แจ้งการด าเนินการขั้นต้นแก่ผู้ ร้องเรียน 

ด าเนนิการสอบสวน

ข้อเทจ็จริง 
 

ประเดน็การสอบสวนซับซ้อน 
 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

แจ้งผล 

ประเดน็การสอบสวนไม่ซับซ้อน 

วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน 

สรปุข้อเทจ็จริงและความเหน็เสนอผู้บงัคบับญัชา 

เร่ิมต้น 
 

ส้ินสุด 



 
 
มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน มีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน กลุ่มบริหารทั่วไป/งานนิติการ  (นายณฐัพงศ์  ด้วนมี) 
  
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



3)มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้
ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 
 

1. มีแบบสรุปผลการด าเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กล่าวโทษ การติดตามและรายงานผล การรอ้งเรียน รอ้งทุกข์ กล่าวโทษและวินัย  
ปี 256๔ (ถ้าม)ี 

๒. ข้อมูลแสดงระดับความส าเร็จรอ้ยละประสทิธิภาพในการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรยีน รอ้งทุกข์ฯ ปี 256๔ 

๓. มีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
 

หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง(2)ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
1.สรุปผลการด าเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์กล่าวโทษ 
ไตรมาส 1 - ๔ ปีงบประมาณ 256๔ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง  
        1 สถานการณ/์สภาพปัญหา 

 สภาพการและลักษณะของการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา   

ที ่ ประเภท ร้องเรียน/กล่าวโทษ 
ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ 

หมาย
เหตุ จ านวน

(คน) 
ร้อยละ จ านวน

(คน) 
ร้อยละ จ านวน

(คน) 
ร้อยละ 

1 การบริการรักษาพยาบาล 0 0.00 0 0.00 0 0.00  
2 ความประพฤติส่วนบุคคล 0 0.00 0 0.00 0 0.00  
3 การส่อทุจริต 0 0.00 0 0.00 0 0.00  
4 การบริหารทั่วไป 0 0.00 0 0.00 0 0.00  
5 อ่ืนๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00  

รวม 0 0.00 0 0.00 0 0.00  
 
จากสถานการณ์การร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ปีงบประมาณ 25๖๒– 25๖๔  ซึ่งเป็น 3 ปีย้อนหลัง

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาที่ผ่านมา  (ไม่ได้รับข้อร้องเรียน) 
 
 
 

4)มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชน รับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ 
หรือไม่  

ระบบติดตามการร้องเรียนปี59และ60.xls


2.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง มีกลวิธี/มาตรการรองรับ การร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ที่
ได้รับหรือผ่านช่องทางต่างๆมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ โดยผ่านการนิเทศงานใน
ระดับอ าเภอ และการให้ค าปรึกษาของผู้บังคับบัญชาในชั้นต้นและการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
การท าความเข้าใจ การไกล่เกลี่ย เยี่ยวยาแก้ไขหรือด าเนินการทางวินัยตามอ านาจหน้าที่ส่งผลความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้เสีย  

 

3.ผลส าเร็จของงาน 
   จากผลการด าเนินงานและการนิเทศงานและให้ค าปรึกษาไตรมาส 1 -๔ ปีงบประมาณ 256๔

ปีงบประมาณ 256๕ (รอบ 6 เดือน) ยังไม่ได้รับข้อร้องเรียน  และถ้ามี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง 
ก็มีผู้บังคับบัญชาคอยให้ค าปรึกษา แนะน าอยู่สม่ าเสมอ มีการติดตามความก้าวหน้า เป็นระยะๆ 

4.โอกาสพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 บุคลากรระดับอ าเภอของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง ควรได้รับการสนับสนุนให้มีองค์ความรู้

และทักษะเพ่ือการนี้เพ่ิมขึ้น รวมถึงการบริหารงานบุคคลในภาระงานด้านวินัยและการบังคับใช้กฎหมายในระดับ
พ้ืนที่ให้สอดคล้องบริบทของงานและนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญให้บุคลากรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันกระท าผิดทุจริตและประพฤติมิชอบ   

 
                                   ........................................ 


