
คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
(ช่องทางการสื่อสาร,เรือ่งร้องเรียน) 

 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ 

จังหวัดระนอง 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทบาทหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ 
 

          ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขส ำรำญ จังหวัดระนอง เป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ท ำหน้ำที่ประสำนนโยบำยสุขภำพในระดับอ ำเภอให้สอดคล้องกับนโยบำยระดับจังหวัด เชื่อมโยงกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยบริกำรสุขภำพ (รพ.สต.) ในพ้ืนที่ทั้งระดับอ ำเภอ ต ำบลและองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำร กำรบังคับใช้กฎหมำยสำธำรณสุขและกฎหมำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ด้ำนสุขภำพ ส่งเสริมพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน ปฏิบัติงำนร่วมกับประชำคม
ท้องถิ่นในกำรพัฒนำสุขภำพ  ท ำหน้ำที่ส่งเสริม ควบคุมป้องกันโรค กำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและกำรฟ้ืนฟู
สุขภำพให้แก่ประชำชน 
            บทบำทหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 
2560 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 ฉ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
2534   ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
            ข้อ 21 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
                     (1) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ 
                     (2) ด ำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ 
                     (3) ก ำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุขในเขต
พ้ืนที่อ ำเภอ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย มีกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและมีกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 
                      (4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอให้เป็นไป
ตำมนโยบำยของกระทรวง 
                      (5) พัฒนำระบบสำรสนเทศ งำนสุขศึกษำ และกำรสื่อสำรสำธำรณะด้ำนสุขภำพในเขตพ้ืนที่
อ ำเภอ 
                      (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
 
 
 



วิสัยทัศน์ :   
            เป็นองค์กรด้ำนบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพ เพ่ือประชำชนสุขภำวะดี     
พันธกิจ    

 1. พัฒนำและบริหำรจัดกำรสถำนบริกำรให้ได้คุณภำพมำตรฐำน 
            2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรระบบสุขภำพ 
            3. สนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพแบบองค์รวม 
            4. ส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถดูแลสุขภำพด้วยตนเอง 

 

เป้าประสงค์ :   
          เครือข่ำยบริกำรสุขภำพได้มำตรฐำน และประชำชนมีสุขภำวะที่พึงประสงค์ 
  

ยุทธศาสตร์ :  
1. พัฒนำคุณภำพบริกำรสุขภำพแบบองค์รวม 

     -ขับเคลื่อนและใช้กระบวนกำร DHB ในกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 
     -พัฒนำระบบบริกำรเชิงรุกในพ้ืนที่และเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำร สำธำรณสุขโดยจัดระบบทีมหมอ
ครอบครัว 
             -พัฒนำคุณภำพบริกำรตำมแนวทำงเวชศำสตร์ครอบครัว 
           2. ส่งเสริม สนับสนนุ กำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยบริกำรในเครือข่ำย 
              -พัฒนำหน่วยบริกำร ตำมมำตรฐำน รพ.สต.ติดดำว 
              -พัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพื่อเพ่ิมคุณภำพบริกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
              -พัฒนำกำรระบบบริหำรจัดกำรบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
            3. พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรสร้ำงสุขภำพกับองค์กรท้องถิ่น ประชำคม และหน่วยงำนองค์กร
ต่ำงๆ 
               -สร้ำงและพัฒนำ ควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย (อสม.,แพทย์พ้ืนบ้ำน, อปท + กองทุนสุขภำพ                   

      ต ำบล) ในกำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพ 
               -พัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยให้สำมำรถด ำเนินงำนสุขภำพตำมบทบำทที่เก่ียวข้อง ได้อย่ำงมี  

      คุณภำพ 
             4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
                -พัฒนำระบบก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
                -พัฒนำระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังของเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพ ตอบสนองกำรด ำเนินงำน   
ของหน่วยบริกำร ยืดหยุ่นตำมบริบทและสถำนกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
                 -สร้ำงระบบเฝ้ำระวัง และตอบสนองต่อสถำนะกำรเงินกำรคลัง  เพ่ิมรำยได้, ลดรำยจ่ำยและลด
กำรสูญเสีย) 
               5. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร 
                  -พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนบริกำร ให้มีประสิทธิภำพ (JHCIS) 
                 -พัฒนำคุณภำพระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ( EGP ฯลฯ) 

 

 
 
 



วัตถุประสงค์:  
1. สถำนบริกำรได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ 

            2. ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรระบบสุขภำพ 
            3. ประชำชนได้รับบริกำรสุขภำพแบบองค์รวมที่ได้มำตรฐำนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
            4. ประชำชนสำมำรถดูแลสุขภำพได้ด้วยตนเอง 
 

 ค่านิยม (Core Values) 
     H – SMILE+ (S) 
        
      Health               บุคลำกรเป็น Health Model ทีด่ี ใส่ใจสุขภำพประชำชน 
      Seamless           ท ำงำนไร้รอยต่อทุกพ้ืนที่ ทุกมิติ 
      Mate          มีเพ่ือน  มีทีม  มีเครือข่ำย 
      Integrate            คิดและท ำอย่ำงบูรณำกำรด้วยเป้ำหมำยเดียวกัน 
      Life  เป็นองค์กรคุณภำพ สร้ำงคน สร้ำงงำน ด้วยใจและปัญญำ 
      Encourage เสริมพลัง เพ่ือก้ำวผ่ำนควำมท้ำทำย 
      Specialist  มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
  
วัฒนธรรม               
          ตรงเวลำ  สำมัคคี  มีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่องทางการให้บริการประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

 



หน่วยประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ 
 

 

จุดประชาสมัพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชนากานต ์ หาญวงษ ์
โทร : 077-989849 
เวลาให้บริการ : 08.30 – 16.30 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ 

http://www.rno.moph.go.th/sso/suksamran/ 
……………………………………….. 

 

 

http://www.rno.moph.go.th/sso/suksamran/


กลุ่มLine ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ 

 

กลุ่มLine SRRT.สุขส าราญ 

 

  

 
 



ผังปฏบิัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข ์
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง 

 
ขั้นที่ 1 รบัเรื่อง 

 
                                                                                                        

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบ                                                                                  แจ้งผู้ร้องเบื้องต้น                                                                       

                                                                                                      ภำยใน 2 วัน 

                                                             

ขั้นที่ 3 สัง่การ                                                                                            ไม่ลงนำม                           

                                                                                                         ตรวจสอบ เพ่ิมเติม 

                                                                                                      ภำยใน 3 วัน 
                                                                                                                  

ขั้นที่ 4 การด าเนนิการ 

                                                                                                    ภำยใน 10 วัน 

ขั้นที่ 5 พิจารณาผลด าเนินงาน 

                                                                                              ไม่ยุติเรื่อง 

                                                                                                      ภำยใน 10 วัน 

ขั้นที่ 6 แจง้ผลด าเนินงาน            ยุติเรื่อง 

                                                                                                     ภำยใน 2 วัน 

ขั้นที่ 7 การประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ 
ปรับปรุงแก้ไข และรำยงำนกลับฯ 

แจ้งผลด ำเนินกำรต่อผูร้้องเรียน น ำผลกำร
ด ำเนินงำนไปปรับปรุงฯ และประกำศ

เผยแพร ่

ประชำชน ยื่นร้องเรียน/ร้องทุกขข์้อคิดเห็นฯ 

ข้อเสนอแนะจำกช่องทำงต่ำง ๆ และกลุม่งำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เจา้หนา้ที่รบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์

ลงทะเบียนรบัเรือ่ง/ตรวจสอบ- แยกแยะ วิเคราะหเ์นือ้หา/จดัท าบนัทกึฯ 

 

สสอ.สขุส าราญ/รก. 
พิจารณาสั่งการฯ 

     สสอ.สุขส ำรำญ/       
    รก.พิจำรณำสั่งกำรฯ 

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ติดตำมรำยงำนผลฯ/สรุปผลกำรด ำเนินงำน/วิเครำะห์ จดัท ำรำยงำน เสนอ
ผู้บริหำร รำยเดือน รำยงำนประจ ำปี และจัดเก็บเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 

ตั้งคณะกรรมกำรสอบฯหรือ 
ส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 


