
กระบวนการจัดการขอรองเรียน  
หนวยบริการในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง  จังหวัดสงขลา  

 

โครงสรางการบริหาร 
 

 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง 
 

ทีมไกลเกลี่ยระดับตําบล 

ชองทางรับเร่ืองรองเรียน 
 

 วาจา 

 ตูแสดงความคิดเห็น 
 โทรศัพท 

 ประชาคม 
 เวทีประชุมในชุมชน 

 เวทีประชุมหัวหนาสวนราชการ 

สสอ.คลองหอยโขง 
ผูรับผิดชอบงาน PMQA  ทําหนาที่หัวหนาทีมรับเร่ืองรองเรียน 

 

บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานกังาน 
ทําหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน 

 

รพ.คลองหอยโขงฯ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ผอ.รพ.สต. ทําหนาท่ีหัวหนาทีมรบัเรื่องรองเรียน 

  

บุคคลากรปฏิบัติเวรตรวจผูปวยนอกประจําวัน 

ทําหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน 

  

ทีมไกลเกลี่ยและ
พิจารณาขอรองเรียน

ระดับอําเภอ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยบริการขอมูลขาวสารและรับเร่ืองรองเรียน 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง 
0 7450 1106  หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน      หมายเลข FAX    0 7450 1098   
08 9655 5636    นางมินทรลดา  เกื้อพิทักษธนา    หัวหนาทีมรับเร่ืองรองเรียน 
08 6694 6554     นางวงศตะวัน  บุญตอ              เลขานุการรับเร่ืองรองเรียน 
 

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลโคกมวง 
07455 3493  หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน     
08 5857 3772    นายอนุชา ตันปติกร     หัวหนาทีมรับเร่ืองรองเรียน 
085- 0089241     นางจีรวรรณ สุวรรณชาตรี      เลขานุการรับเร่ืองรองเรียน 
 

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลทุงลาน 
0 7424 2289  หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน     
08 9870 5427    นายสิน กลับกลาย      หัวหนาทีมรับเร่ืองรองเรียน 
08 6290 8516     นางนุชจรี วันเพ็ญ                เลขานุการรับเร่ืองรองเรียน 
 

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลคลองหอยโขง 
0 7450 1081  หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน     
08 69632884      นายทัยรงค ปนทองพันธ      หัวหนาทีมรับเร่ืองรองเรียน 
08 8448 2919     นางสาวอารีฟา เบญญาวุฒิกร       เลขานุการรับเร่ืองรองเรียน 
 

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลทุงเลียบ 
08 6481 3109 หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน     
08 9464 0364    นายจํารูญ คงมาก       หัวหนาทีมรับเร่ืองรองเรียน 
08 4397 6348     นางสาวสารีดา  มาหิงตะ             เลขานุการรับเร่ืองรองเรียน 
 

มีหนาที ่
 วิเคราะหขอรองเรียน 

 รวบรวมขอมูลเรื่องรองเรียน 

 ตอบกลับเรื่องรองเรียน 

 ประสานงานท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังทีมไกลเกลี่ยเบื้องตน 

 รายงานเรื่องรองเรียน ตอสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกเดือน เพ่ือวิเคราะหขอมูล 
 
 



ตารางการปฏิบัติหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนประจําวัน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง 

 

วัน รายช่ือ ตําแหนง 

จันทร นางมินทรลดา  เก้ือพิทักษธนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

อังคาร นางพรพรหม  ชุมประยูร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

พุธ นายศิริชัย  มักคุน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

พฤหัสบดี นางกุลธิดา  พิชญพนัส พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ศุกร นายบุญสง  อยูนุน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 
 
 

บทบาทหนาท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนประจําวัน 
 

1. รับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข/ขอเสนอแนะ/คําชมเชย จากผูใชบริการทุกชองทาง 
2. ตรวจสอบขอมูล/ขอเท็จจริง/ขอเสนอแนะ เพื่อรวบรวมขอมูล 
3. รับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเบ้ืองตน พรอมท้ังบันทึกขอมูลเร่ืองรองเรียน/รองทุกขขอเสนอแนะ/

คําชมเชย 
4. รายงานหัวหนาทีมรับเร่ืองรองเรียน และและเลขานุการ เพื่อพิจารณาดําเนินการประสานงาน 

กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก รวมไปถึงทีมไกลเกล่ียเบ้ืองตน กรณีตองเจรจา
ไกลเกล่ีย 

5. ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนท่ีมาใชบริการ 
6. รวบรวมขอมูลขาวสารไวบริการประชาชน 
7. ใหคําแนะนําดานสิทธิบัตร และขั้นตอนตาง ๆ ในการใหบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําวันเวรตรวจผูปวยนอก 
และตารางปฏิบัติหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนประจําวัน 

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลโคกมวง 
 

วัน รายช่ือ ตําแหนง 

จันทร นางณัฏฐประภาพร  โอภาสศุภพิชยะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

อังคาร นางรัตนา  ศิริสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

พุธ นางศิริลักษณ  อาญาพิทักษ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

พฤหัสบดี นางจีรวรรณ  สุวรรณชาตร ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ศุกร นางจีรวรรณ  สุวรรณชาตร ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลทุงลาน 
 

วัน รายช่ือ ตําแหนง 

จันทร นางสาวชุติมา  ทวะกาญจน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

อังคาร นางจุรีรัตน ถาวรเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

พุธ นางนุชจรี วันเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

พฤหัสบดี นางสาวชุติมา  ทวะกาญจน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ศุกร นางจุรีรัตน ถาวรเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 



 
 

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลคลองหอยโขง 
 

วัน รายช่ือ ตําแหนง 

จันทร นางโสลดา  โดบีมอ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

อังคาร นางปรียานุช  กัลยาศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

พุธ นางสาวอารีฟา  เบญญาวุฒิกร เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

พฤหัสบดี นางสาวซอบารียะห  มะโน เจาพนักงานสาธารณสุข 

ศุกร นายทัยรงค  ปนทองพันธ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 

โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลทุงเลียบ 
 

วัน รายช่ือ ตําแหนง 

จันทร นางสาวสารีดา  มาหิงตะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

อังคาร นางสาวทยิดา  ชูเชิด เจาพนักงานสาธารณสุข 

พุธ นางสาวสารีดา  มาหิงตะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

พฤหัสบดี นางสาวทยิดา  ชูเชิด เจาพนักงานสาธารณสุข 

ศุกร นางสาวทยิดา  ชูเชิด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 
 

บทบาทหนาท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนประจําวัน 
 

8. รับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข/ขอเสนอแนะ/คําชมเชย จากผูใชบริการทุกชองทาง 
9. ตรวจสอบขอมูล/ขอเท็จจริง/ขอเสนอแนะ เพื่อรวบรวมขอมูล 
10. รับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขเบ้ืองตน พรอมท้ังบันทึกขอมูลเร่ืองรองเรียน/รองทุกขขอเสนอแนะ/

คําชมเชย 
11. รายงานหัวหนาทีมรับเร่ืองรองเรียน และและเลขานุการ เพื่อพิจารณาดําเนินการประสานงาน 

กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก รวมไปถึงทีมไกลเกล่ียเบ้ืองตน กรณีตองเจรจา
ไกลเกล่ีย 

12. ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนท่ีมาใชบริการ 
13. รวบรวมขอมูลขาวสารไวบริการประชาชน 
14. ใหคําแนะนําดานสิทธิบัตร และขั้นตอนตาง ๆ ในการใหบริการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLOW CHART การปฏิบัติการรับเรื่องรองเรยีน 
 
 
 

เร่ืองรองเรียน



 
       
 

  *** หมายเหตุ กรณียุติภายใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไมได    ผูประสานงานระดับ
อําเภอแจงเรื่องตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ เพ่ือพิจารณาตอไป       
ซึ่งอาจจะมีความเก่ียวของกับ ม.41 (กรณีผูรบับริการ) และ ม.18 (4)  (กรณีผูใหบริการ)  
 
 
 
 
 

ทีมไกลเกลี่ยขอรองเรียนประจําหนวยบริการ 
 

ทีมไกลเกลี่ยขอรองเรียนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกมวง 
  ประกอบดวย 

1. นายประสิทธิ์  ทองจีน  กํานันตําบลโคกมวง 
2. นายสมนึก  คงบุตร   นายกเทศมนตรีตําบลโคกมวง 

รับเร่ืองรองเรียน 
ประเมินปญหา 

เจรจาไกลเกลี่ยเบ้ืองตน 

ไกลเกลี่ยได ไกลเกลี่ยไมได  

      ทีมไกลเกลี่ยขอรองเรียน 
ระดับตําบล 

ยุติเร่ือง 
 

รายงาน สสอ. 
แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

แจงผูรองเรียน 

- รวบรวมขอมูล  
- สถิติประจาํเดือน 
- แจงคณะกก.ไกลเกลี่ย 
- รายงานสสอ.คลองหอยโขง 
- รายงานคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 

 

  ในเวลาราชการ 
จนท.รับเรื่องรองเรียน            

นอกเวลาราชการ 
หัวหนาทีม / จนท.ท่ีสามารถตดิตอได 

  ทีมไกลเกลี่ยและพิจารณา 
ขอรองเรียนระดับอําเภอ 

YES 
 

YES 
 

NO 
 

NO 
 



3. นายอนุชา  ตันปติกร   ผอ.รพ.สต.โคกมวง 
 

ทีมไกลเกลี่ยขอรองเรียนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงลาน 
  ประกอบดวย 

1. นายทะนง เพ็ชรสุวรรณ  กํานันตําบลทุงลาน 
2. นายประสิทธิ์ แกวมรกต  นายกเทศมนตรีตําบลทุงลาน 
3. นายสิน กลับกลาย   ผอ.รพ.สต.ทุงลาน 

 
ทีมไกลเกลี่ยขอรองเรียนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองหอยโขง 

  ประกอบดวย 
1. นายปรีชา  อองแกว   กํานันตําบลคลองหลา 
2. นายดุรงค  ขาวจันทร   นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหลา 
3. นายทัยรงค  ปนทองพันธ  ผอ.รพ.สต.คลองหอยโขง 

 
ทีมไกลเกลี่ยขอรองเรียนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงเลียบ 

  ประกอบดวย 
1. นายทนงค  ละอองโชค  กํานันตําบลคลองหอยโขง 
2. นางฉลวย  เนียมเล็ก   นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหอยโขง   
3. นายจํารูญ  คงมาก   รักษาการ ผอ.รพ.สต.ทุงเลียบ 

 
 
 
ทีมไกลเกลี่ยและพิจารณาขอรองเรียนระดับอําเภอ      เปนชุดเฉพาะกิจซึ่ง สสอ.พิจารณาแตงตั้ง 
        ตามประเภทของขอรองเรียนท่ีเกิดขึ้น 


