
คู่มอืการปฏบิัตงิานรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์ 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอปา่ซาง จงัหวดัล าพนู 

๑.  หลกัการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่

ท่ีดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มี

การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวย

ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผล

การให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

๒.  การจดัตัง้ศนูย์รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

ป่าซาง 

  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  

บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจน

ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีก

ท้ังเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง จึงได้

จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคล  

จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพ่ือมิ

ให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

๓.  สถานที่ตั้ง 

  ต้ังอยู่  ณ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง  เลขท่ี 236 หมู่

ท่ี 3 ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 



  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และให้บริการ

ข้อมูลข่ าวสาร  ให้ค าปรึกษา   รับ เรื่องปัญหาความต้องการและ

ข้อเสนอแนะของข้าราชการและประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

  ๑.  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของ

ศูนย์รับร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง มีขั้นตอน / 

กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  ๒.  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและ

มีประสิทธิภาพ 

๖.  ค าจ ากัดความ 

  “ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและ

ประชาชนท่ัวไป 

  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ  ท้ังทางบวก

และทางลบ  ท้ังทางตรงและทางอ้อม  จากการด าเนินการของส่วนราชการ   

  “การจัดการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการ

จัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 

  “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้

เสียท่ีมาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุม

การร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/

การร้องขอข้อมูล 

  “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ช่องทางต่าง 

ๆ  ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อ

ทางโทรศัพท์/เว็บไซต์ 

๗.  ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ 

  เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง

ราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา   



๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๘. แผนผงักระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ด าเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียน 

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเมืองล าพูน 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้

ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้

ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านหนังสือ/

ไปรษณีย์  

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

053520535 

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอป่าซาง 

ยุติ ไม่ยุติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙.  ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 

 การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของ

หน่วยงาน 

  ๘.๑  จัดต้ังศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของประชาชน 

  ๘.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 

  ๘.๓  แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

ป่าซาง  เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 



๑๐.  การรบัและตรวจสอบข้อรอ้งเรียน / ร้องทุกข ์ จากชอ่งทางตา่ง ๆ 

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ท่ี

เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง ความถีใ่นการ 

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

รบัข้อรอ้งเรยีน / 

รอ้งทกุข ์

เพื่อประสาน

หาทางแกไ้ข

ปญัหา 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วย

ตนเอง  ณ 

ศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ส านักงาน

สาธารณสุข

อ าเภอป่าซาง 

ทุกครั้งท่ีมีการ

ร้องเรียน 

ภายใน  ๑  วันท า

การ 
 

ร้องเรียนทาง

หนังสือ/ไปรษณีย์ 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท า

การ 
 

ร้องเรียนทาง

โทรศัพท์ 

053512062 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท า

การ 
 

ร้องเรียนทาง 

Face Book 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท า

การ 

 

 

๑๑.  การบนัทกึข้อรอ้งเรยีน 

  ๑๐.๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมี

รายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์  และสถานที่เกิดเหตุ 

  ๑๐.๒  ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน  เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อ

ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 



๑๒.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  และ

การแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ 

  ๑๒.๑  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้

ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้

ทันท ี

 

  ๑๒.๒  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ท่ีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับ

คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  ในสังกัดคือโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล  จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  ส าหรับเรื่องร้องเรียนด้านมลภาวะขยะ  เหตุร าคาญ  จัดท า

บันทึกข้อความเสนอนายอ าเภอเมืองล าพูนเพ่ือประสานหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ 

  ๑๒.๔  ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณี  ผู้

ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้

เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาประสานงานไป

ยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียน

ทราบ  ต่อไป 

๑๓.  การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

 ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  

๕  วันท าการ  เพ่ือเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ  จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

๑๔.  การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

 ๑๓.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 

 ๑๓.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  

เพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภาพรวมของ

หน่วยงาน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  องค์กร  

ต่อไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 



 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด    กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับ

เรื่องราวร้องทุกข์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง ด าเนินการ

ตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ด าเนินการแก้ไข

ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


