
 

 

คูมือการปฏบิัติงานรบัเรือ่งรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

 

 

 
คูมือการปฏิบัติงานรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุง

ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยู

ท่ีดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มี

การปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  และมีการประเมินผล

การใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 



๒.  การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

  เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคูกับการพัฒนาบําบัดทุกข บํารุงสุข  ตลอดจน

ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ     ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  อีกท้ังเพ่ือ

เปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต  หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จึงไดจัดตั้ง

ศูนยรับเรื่องรองเรียน ข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน  เพ่ือมิใหผู

รองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

๓.  สถานท่ีตั้ง 

  ตั้งอยู  ณ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  เลขท่ี 236 หมูท่ี 3 ตําบลปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

 

 

๔.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  และใหบริการขอมูลขาวสาร  ใหคําปรึกษา   รับเรื่องปญหาความตองการและ

ขอเสนอแนะของขาราชการและประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ของศูนยรับรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง มีข้ันตอน / 

กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  ๒.  เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน ท่ีกําหนดไวอยาง

สมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖.  คําจํากัดความ 

  “ผูรับบริการ”  หมายถึง  ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

  “ผูมีสวนไดเสีย”  หมายถึง  ผูท่ีไดรับผลกระทบ  ท้ังทางบวกและทางลบ  ท้ังทางตรงและทางออม  จากการดําเนินการของสวน

ราชการ   

  “การจัดการขอรองเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/ 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

  “ผูรองเรียน/รองทุกข”  หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผานชองทางตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค

ครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 

  “ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข”  หมายถึง  ชองทางตาง ๆ  ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  เชน  ติดตอดวย

ตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต 

๗.  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  เปดใหบริการวันจันทร  ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา   

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนรองทุกข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบ      นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ     เบอรโทร 094-643-6660 

  นางยุวรี  นิ้มเจริญ    เบอรโทร 081-288- 7654 

 

 

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 
รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 
รองทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 
รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนผานหนังสือ/ไปรษณีย  

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 
053520535 

E-mail:Pasang00558@gmail.com 

ยุต ิ ไมยุติ 



 

 

 

๙.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ของหนวยงาน 

  ๘.๑  จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข  ของประชาชน 

  ๘.๒  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนย 

  ๘.๓  แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ 

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ  โดยมีขอปฏิบัติตามท่ี

กําหนด  ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

รับขอรองเรียน / รองทุกข 

เพ่ือประสานหาทางแกไข

ปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ณ 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รอง

ทุกขสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอปาซาง 

ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทางหนังสือ/

ไปรษณีย 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 

053512062 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

 

๑๑.  การบันทึกขอรองเรียน 

  ๑๐.๑  กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทติดตอ  เรื่อง

รองเรียน/รองทุกข  และสถานท่ีเกิดเหตุ 

  ๑๐.๒  ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน  เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข 

๑๒.  การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข  และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ 

  ๑๒.๑  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร  ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร  เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอ

ไดทันที 

 

  ๑๒.๒  ขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน  ในสังกัดคือโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล  จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ี



เก่ียวของ  สําหรับเรื่องรองเรียนดานมลภาวะขยะ  เหตุรําคาญ  จัดทําบันทึกขอความเสนอนายอําเภอเมืองลําพูนเพ่ือประสานหนวยงานท่ี

เก่ียวของรวมดําเนินการ 

  ๑๒.๔  ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน  เชน  กรณี  ผูรองเรียนทําหนังสือ

รองเรียนความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง  ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหาร

พิจารณาประสานงานไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียน

ทราบ  ตอไป 

๑๓.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการให

ท ร าบภ าย ใน   ๕  วั น ทํ า ก าร   เ พ่ื อ

เจาหนาท่ีศูนยฯ  จะ ไดแจงใหผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

๑๔.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

 ๑๓.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข  ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 

 ๑๓.๒  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ  เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ในภาพรวม

ของหนวยงาน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  พัฒนา  องคกร  ตอไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

 การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด    กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข  ใหศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ดําเนินการแกไขปญหา

ขอรองเรียน / รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

(แบบคํารองเรียน ๑) 
 
 
 

ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

วันท่ี.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง ............................................................................................................................................... 
เรียน สาธารณสุขอําเภอปาซาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      เรื่อง ............................................................................................................................. ........ 
 
  เรียน สาธารณสุขอําเภอปาซาง 

                            ขาพเจา............................................... อายุ..............ป อยูบานเลขท่ี.................... หมูท่ี........
ตําบล.................................... อําเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท......................... 
อาชีพ.................................................................ตําแหนง...................................................................................... 
ถือบัตร........................................................................เลขท่ี.................................................................................... 
ออกโดย............................................วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ.............................................. 
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพ่ือใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง พิจารณาดาเนินการชวยเหลือ 
หรือแกไขปญหาใน
เรื่อง………......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
                            ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริง และยินดีรับผิดชอบท้ัง 
ทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 

           โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถามี) ไดแก 
๑) ...............................................................................................................จํานวน............ชุด 
๒) .............................................................................................................. จํานวน............ชุด 
๓) .............................................................................................................. จํานวน............ชุด 
๔) ................................................................................................................จํานวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ) ................................................ 
            (............................................) 
         ผูรองทุกข/รองเรียน 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง) 
(แบบคํารองเรียน ๑) 

 
 
 

ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

วันท่ี.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 



 แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท) 
(แบบคํารองเรียน.๒) 

ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

วันท่ี.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง ............................................................................................................................. .................. 

เรียน สาธารณสุขอําเภอปาซาง 

                            ขาพเจา............................................................ อายุ.................ป อยูบานเลขท่ี.................... 
หมูท่ี………………..ตําบล........................ อําเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท……………… 
อาชีพ............................................ตําแหนง........................................................................................................ 
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพ่ือใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางพิจารณาดําเนินการชวยเหลือ 
หรือแกไขปญหาในเรื่อง
..........................................................................................................................................………......................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
โดยขออาง
................................................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 
                            ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริง และเจาหนาท่ีไดแจงให 
ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองท่ีไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 

ลงชื่อ……………………………………เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 
    (...................................................) 
วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ............... 
    เวลา....................................... 



แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

ท่ี ลพ 0232.1/ 

(ตอบขอรองเรียน 1) 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
236 ม.3  อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 51120 

วันท่ี ...........เดือน........................... พ.ศ. ............ 
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

โดยทาง ( 
  ตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย (   ) ดวยตนเอง (    ) ทางโทรศัพท 

(   ) อ่ืนๆ ............................................................................................................................ .......................................... 
ลงวันท่ี....................................... เก่ียวกับเรื่อง………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................... ………………………………นั้น 

                        สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไวแลว 
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับท่ี..........................................ลงวันท่ี......................................................และสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดปาซาง ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 
                        ( ) เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง และไดมอบหมาย 
ให……………………................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดาเนินการ 
                        ( ) เปนเรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง และไดจัดสงเรื่อง 
ให........................................................................................ซึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของดาเนินการตอไป
แลวท้ังนี้ ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 
                        ( ) เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม 
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและ 
วิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
โทร. 053-5205-35 



แบบแจงผลการดําเนินการตอเรือ่งรองทุกข/รองเรียน 

ท่ี ลพ 0132.1/ 

(ตอบขอรองเรียน 2) 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองปาซาง 
อําเอปาซาง  จังหวัดลําพูน  51120 

วันท่ี .......เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง แจงผลการดาเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง หนังสือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองปาซาง ท่ี ลพ 0132/................... ลงวนัท่ี
......................................... 
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. ........................................................................................................................................................ 
                  ๒. ........................................................................................................................................................                       
                  ๓. ........................................................................................................................................................... 

   ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองปาซาง ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทาน
ตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว นั้น 

                    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองปาซางไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานท่ี
เก่ียวของตามประเด็นท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา
........................................................................……………………………………………………………………………………………………
………………….................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 
                 ท้ังนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองปาซาง 
โทร. ๐ 53512062 



แบบฟอรมหนังสือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 

 

 

 

  

ท่ี ลพ.0232.1/                สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

                                                                                   อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  511๒0        

                            

                                                            วันท่ี ………………………………………… 

เรื่อง      รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

เรียน      ........................................................................... 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1.รายละเอียดผลการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน                         จํานวน    1    ชุด 

 ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางไดรับเรื่องรองเรียนจากทาน เม่ือวันท่ี.....................................ใน

เรื่อง.........................................................................................................................................................แลวนั้น  

 บัดนี้ทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ไดตรวจสอบขอรองเรียนของทานและไดดําเนินการจัดการขอ

รองเรียนแลวจึงขอแจงรายละเอียดการดําเนินการจัดการขอรองเรียนมายังทานตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                     (นายศรีพรหม  กาสกูล) 

                         สาธารณสุขอําเภอปาซาง 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

โทร. 053-๕๒๐๕๓๕  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


