
 
 

 
 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
Corruption and Misconduct 

Complaint Management Standard Operation Procedure 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้     จังหวัดล าพูน 



ค าน า 
 

         คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนว ทางการ
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้โดยมี วัตถุประสงค์ให้มีการ
ด าเนินการที่แตกต่างจากคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องทั่วไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียจาก การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รัฐมีช่องทางในการด าเนินการร้องเรียนและได้รับการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่าง เหมาะสม เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ให้ดียิ่งขึ้น 

        คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอลี้ ขอขอบคุณคณะท างานจัดท าแผนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือ มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้



สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                                   หน้า 
 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ค าจ ากัดความ        ๑ 
ประเภทเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแส         2 

- ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส        2 
- หลักเกณ้์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   3 

ขั้นตอนการด าเนินการ          4 
- ขั้นตอนการด าเนินการ          4 

- ผังขั้นตอนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  6 
การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง    7 
การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน และการประสานหน่วยงานภายนอก      8   
การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อด าเนินการแก้ไข  /ปรับปรุง     8 
การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 3      9 
ติดตามประเมินผลและรายงาน         9 
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง ประจ าปี 2561   10 
บรรณานุกรม           11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ สสอ.ล้ี จ .ล าพูน  
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล้ี 

 
1  .วัตคุประสงค  ขอบเขต และค าจ ากัดความ  
1.1 วัตคุประสงค  

เพ่ือให้เกิดกระบวนการด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแยกจากการจัดการข้อ ร้องเรียน
เรื่องท่ัวไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อ ผู้รับบริการรายใด
รายหนึ่ง และส่งเสริมความโปร่งใสของการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 
1.2 ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงาน รับ
และตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ การบันทึกข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพ่ือด าเนินการแก้ไข   /ปรับปรุง การประสานศูนย์รับ ข้อร้องเรียนของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอลี้ การประสานหน่วยงานภายนอก การติดตามผลการแก้ไข   /ปรับปรุง เพ่ือแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
และการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน 
1.3 ค าจ ากัดความ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการด าเนินงานเกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอลี้ รวมถึงมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืน และได้ ส่งต่อมายังส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอลี้  โดยเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นเรื่อง ร้องเรียนที่มีการด าเนินการภายในห้วง
ปีงบประมาณ พ .ศ . 2562 หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนหรื อแจ้งเบาะแสการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา แต่ยังมีการด าเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ 2562 
 
การร้องร้องเรียน /แจ้งเบาะแส  หมายถึง การร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ  ประพฤติมิ ชอบ เพ่ือด าเนินการ
ตามท่ีกาหมายก าหนด ผ่านช่องทางอันได้แก่ 

1   .ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ลี้ โดย 
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  

- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
- หน่วยงานราชการอ่ืน เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

การร้องเรียนกระท าผิดวินัย  /ทุจริต  หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ข้าราชการพล เรือนสามัญ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิด ทางวินัย โดยมีการ ฝ่าฝืนข้อห้ามหรือ
ข้อปฏิบัติที่กาหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับ
งานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 

 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ สสอ.ลี ้จ .ล าพูน  
 



  
 
ผู้ร้องเรียน /แจ้งเบาะแส  หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิเสนอค าร้องเรียน  /แจ้ง
เบาะแสต่อส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ได้ 
 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแส  หมายถึง งานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 
 

หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส  หมายถึง งานบริหารงานทั่วไป หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับ
เรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ลี้ 

 

การด าเนินการ หมายถึง  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือได้ 
ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู ้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน 
 
2  .ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

2.1 ประเภทเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแส  
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม 
1  )การบริหารจัดการ        การที่สวนราชการด าเนินการด้านการบริหาร

จัดการ โดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดย
พิจารณาถึง ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการ และ
ประโยชน ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

 1   .การบริหารทั่วไป และงบประมาณ 
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผบู้ ริหาร เจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่ 
สุจริตหลายประการ 
 2   .การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย 

กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดูื้อจัดจ้าง 
มีพฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลาย 
ประการ 
 3   .การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย 

กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้ เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตงั้ การเลื่อน 
ต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ 
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 

2  )วินัยข้าราชการ        กา ระเบียบต่าง ๆ ที่วางหลักเกณ้์ขึ้นมาเป็น
กรอบ ควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ และก าหนด
แบบแผน ความประพฤติของข้าราชการ เ พ่ือให้
ข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยก าหนดให้ข้าราชการวางตัวให้
ถูกต้อง และเหมาะสม ตาม พ  .ร .บ  .ระเบียบข้ าราชการ
พลเรือน พ  .ศ  . 2551 และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการก าหนดไว้ 

      การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติ
ว่าด้วย วินัยข้าราชการตามที่กาหมาย
ก าหนด ฯลฯ 

3  )ค่าตอบแทน         การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ เพ่ือการจ่ายเงินค่าตอบแทน
สา 

 1  .การเบิกจ่ายเงิน พตส.  
 2  .ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ  

 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ สสอ.ลี ้จ .ล าพูน  
 



 
 
 

    หรับเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วง
นอก 

 3  .ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา  

เวลาราชการ และเจ้าหนา้ ที่ทปี่ ฏิบัติงานนอกหน่วย ราชการ 
บริการ หรือต่างหน่วยบริการทั้งในเวลราชการและนอก  4  .ค่าตอบแทน อสม.  
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต  5  .ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่  
 ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอก 
 เวลาราชการ 
 ฯลฯ 

4 )ขัดแย้งกับ    การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของหน่วยงาน      ปฏิบัติการใดท่ีส่อไปในทางทุจริต 
เจ้าหน้าที่/ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเกี่ยวกับการกระท า ประพฤติ มิชอบ 
หน่วยงานของรัฐ การใดๆที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด  
 อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือส านักงานสาธารณสุข  
 อ าเภอลี้  

 
2.2 หลักเกณฑ ในการรับเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2.2.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
1  )ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน  
2  )วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน /แจ้งเบาะแส  
3   )ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน /แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริง 

หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ /หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ 
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

4  )ระบุ พย านเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
2 .2 .2 ข้อร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่ เสียหายต่อ

เจ้าหน้าที่หรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้หรือบุคคลภายนอก 
2 .2 .3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส ได้รับความไ ม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ

เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 
2 .2 .4 เรื่องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ในการ

ด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็น ฐานข้อมูล 
2.2.6 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 

1   )ค าร้องเรียน /แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อม ชัดเจน 
และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ูึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 

2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
2    )ค าร้องเรียน /แจ้งเบาะแสที่เ ข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งที่สุดแล้ว 

 

 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ สสอ.ลี ้จ .ล าพูน  
 



 
 
 

 3 )ค าร้องเรียน /แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือ องค์กรอิสระที่
กาหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ หรือ ด าเนินการแล้วยังไม่มีผล
ความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 

4  )ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน นอกเหนือจากหลักเกณ้์
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ว่า จะรับไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่อง
เฉพาะกรณี 

 
3  .ขั้นตอนการด าเนินการ  

เริ่มจากงานประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการ 
ร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องร้องเรียน คัดแยก
หนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอ และจัดท า
หนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ พิจารณาสั่งการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการหรือ
มอบหมายให้งานบริหารงานทั่วไป แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  /สืบ สวน   /สอบสวน แล้วรายงานผลให้
ผู้อ านวยการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้พิจารณาสั่งการ และแจ้งผู้ร้องทุกข์   /ร้องเรียน   (กรณีมีชื่อ /ที่อยู่ /หน่วยงาน 

ชัดเจน  )ทราบเบื้องต้นภายใน  15 วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผล การด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้อ านวยการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพ่ือการ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผลการ วิเคราะห์เสนอผู้อ านวยการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ลี้    (ราย

เดือน/รายปี )แล้วงานบริหารงานทั่วไป เก็บเรื่อง  
3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 (1   )เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพรับเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการ

ร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
1  .ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ลี้โดย 

- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้อ งเรียน) 
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  

- หน่วยงานราชการอ่ืน เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
(2  )เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน  
 (3   )เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ คัดแยกหนังสือ  วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแสด้าน การทุจริต

และประพฤติชอบ 
 (4   )เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปสรุปความเห็นเสนอหรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อ ร้องเรียนและ

จัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ พิจารณาลงนาม 
(5  )เจ้าหน้าที่งานบร  ิหารงานทั่วไปส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 (6   )เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป แจ้งผู้ร้องทุกข์ /ร้องเรียน   (กรณีมีชื่อ /ที่อยู่ /หน่วยงาน ชัดเจน  )ทราบ เบื้องต้น

ภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ สสอ.ลี ้จ .ล าพูน  
 



 
 
 

(7  )เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปนิติการ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจาก หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

(8  )เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปเสนอผู้อ านวยการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ลี้ 
(9 )เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปเก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุป 

วิเคราะห์ 
 
 

(10  )เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี)  
(11  )เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปจัดเก็บเรื่อง  
 

 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ สสอ.ลี ้จ .ล าพูน  
 



 
 
3.2 ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

 

4.สาธารณสุขอ าเภอลี ้
พิจารณาสั่งการ 

3.คัดแยก/วิเคราะหเ์นื้อหาของเรือ่งร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจรติ 
น าเสนอให้สาธารณสุขอ าเภอลี ้

8.เสนอสาธารณสุขอ าเภอลี้พิจารณา 

10.จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอสาธารณสุขอ าเภอลี้
)รายเดือน/รายปี( 



 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการจัดท า Work Flow 

 

 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 

 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 

 
การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 

 การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 

 

 
แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม  

และการปฏิบัติงาน 

 
4  .การวิเคราะห ระดับข้อร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ล้ี 
 เจ้าหน้าที่ฯ 

4.1 พิจารณาจ าแนกระดับข้อร้องเรียน แบ่งตามความง่าย – ยาก ดังนี้  
 

ข้อร้องเรียนระดับ1 เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, ค าชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล กล่าวคือ ผู้
ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ   /ให้ข้อคิดเห็น    /ชมเชย    /สอบถามหรือ
ร้องขอข้อมูลของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 
ข้อร้องเรียนระดับ 2 เป็นข้อร้องเรียนเล็ก กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนแต่สามารถแก้ไข ได้
โดยหน่วยงานเดียว 
ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถแก้ไข ได้
โดยหน่วยงานเดียว ต้องต้องเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ล าพูน/ส านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
ข้อร้องเรียนระดับ 4 เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออ านาจส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง กล่าวคือ ผู้
ร้องเรียนร้องขอ ในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทอ านาจหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 

 



5  .การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 1 และการประสานหน่วยงานภายนอกกรณีข้อร้องเรียนระดับ 
 เจ้าหน้าที่ฯ 
5.1 ข้อร้องเรียนระดับ 1 

เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, ค าชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูลสามารถรับเรื่องและชี้แจงให้ผู้ ร้องเรียน
รับทราบได้ทันที โดยก าหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน 1 วันท าการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ ร้องเรียนโทรศัพท์เข้า
มาสอบถามเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือสิทธิที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ฯ สามารถอธิบายรายละเอียด ขั้นตอน 
ได้ทันที เนื่องจากเป็นข้อค าถามท่ีไมู่ับู้อน และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้มีเกณ้์การด าเนินงานในเรื่องทีู่ักถามอย่าง
ละเอียดดีแล้ว ยกเว้นกรณีที่ผู้ร้องเรียนจัดท าเป็น หนังสือส่งเข้ามาที่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฯอาจใช้เวลาในการเขียนหนังสือ
เพ่ือตอบข้อมูลส่ งกลับไปยังผู้ร้องเรียน (ระดับ 1  )แต่สามารถด าเนินการได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วันท าการ เป็นต้น 
5.2 ข้อร้องเรียนระดับ 4 

เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออ านาจของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ให้พิจารณาความ เหมาะสมของข้อร้องเรียน 
โดยเบื้องต้นให้ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่การท างานของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ลี้และ
แนะน าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ร้องเรียนโดยตรง ูึ่ งอาจหา หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้แก่ผู้
ร้องเรียน โดยก าหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน 1 วันท าการ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนร้องเรียนเป็นหนังสือ/

จดหมาย /โทรสาร อาจจัดท าหนังสือส่งต่อไปยังหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ตอบ ข้อร้องเรียนตามความเหมาะสม หรือกรณีที่ผู้ร้องเรียนจัดท าเป็นหนังสือร้องเรียนในกรณีเดียวกันมาที่หน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่ฯสามารถท าหนังสือ ตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน และจัดท าหนังสือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไปได้ 
 
6  .การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อด าเนินการแก้าข  /ปรับปรุง กรณีข้อร้องเรียนระดับ 2 
 เจ้าหน้าที่ฯ 
      6.1 ข้อร้องเรียนระดับ 2 

เป็นข้อร้องเรียนเล็ก ให้พิจารณาจัดท าบันทึกข้อความส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ ด าเนินการแก้ไข /
ปรับปรุงต่อไป โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูลก่อน จัดท าบันทึกข้อความส่งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบันทึกข้อความส่ง ต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 
วันท าการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนจัดท าหนังสือถึงหน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ    กลุ่มงานหนึ่ง พูดจาไม่สุภาพ อีก
ทั้งเมื่อขอข้อมูลในการรักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ก็ไม่ เต็มใจให้บริการ ทั้งยังพูดในลักษณะตะคอกใส่ผู้รับบริการตลอดเวลา 
ฯลฯ เจ้าหน้าที่ฯ สามารถโทรศัพท์แจ้งไป ยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน พร้อมจัดท าบันทึกข้อความส่งไปยังหน่วยงานที่ถูก
ร้องเรียน ด าเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่อไปได้ภายใน 1 วันท าการ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน 

6 .2 ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ฯ หรือได้รับบันทึกข้อความจากเจ้าหน้าที่ฯ ให้ 
พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ส่งผลการด าเนินงานแก้ไข  /ปรับปรุง ไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง และส าเนาผล การ

ด าเนินงานแก้ไข /ปรับปรุง ให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนทราบภายใน 10 วันท าการ ยกตัวอย่างจากกรณีข้อร้องเรียน ระดับ 2 
ข้างต้น เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือบันทึกข้อความ สามารถด าเนินการสอบถามข้อเท็จจริง จากเจ้าหน้าที่ที่ถูก
ร้องเรียน และสอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการในวัน เวลา สถานที่ที่เกิดเรื่องร้องเรียนขึ้น หากพบว่า เป็นจริงหัวหน้างาน  /ฝ่าย 

อาจใช้ดุลพินิจในการแก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่เกิดข้ึนแตกต่างกัน แต่เมื่อได้แก้ไข/ปรับปรุง ปัญหาที่ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน จัดท าหนังสื อแจ้งกลับไปยัง ผู้ร้องเรียน พร้อมส่งส าเนา
หนังสือแจ้งกลับผู้ร้องเรียนไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียนของหน่วยงานทราบ ภายใน 1๕ วันท าการหลังจากได้รับเรื่อง ร้องเรียน
ด้วย 
 
7  .การประสานเูนย รับข้อร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 3 
 เจ้าหน้าที่ฯ 

7 .1 ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ ไม่สามารถพิจารณาแก้ไข  /ปรับปรุงได้ภายในหน่วยงาน ให้ จัดท า
บันทึกข้อความส่งต่อไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ,ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบันทึกข้อความส่งต่อไปยังศูนย์รับข้อ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอลี้ ภายใน ๖๐ วันท าการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่ โปร่งใสในการเปิดูอง
ประกวดราคาการู่อมแูมอาคารส านักงานของหน่วยงาน และเคยร้องเรียนกับหน่วยงานมา แล้วแต่หน่วยงานไม่มีการ
ด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ประการใด ทั้งยังท าสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมาที่มีราคาแพง กว่าผู้ร้องเรียนอีกด้วย 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน 

7 .2 ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรียนจากศูนย์รับข้อร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ หรือได้รับ
บันทึกข้อความจากศูนย์รับข้อร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ หรือได้รับการสั่งการจากมติที่ ประชุมของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอลี้ให้พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ส่งผลการด าเนินงาน แก้ไข  /ปรับปรุงไปยังผู้ร้องเรียน

โดยตรง รวมทั้งส าเนาผลการด าเนินงานแก้ไข /ปรับปรุงให้ศูนย์รับข้ อร้องเรียน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ลี้ทราบ ภายใน 
๑0 วันท าการ 
 
8  .ติดตา มประเมินผลและรายงาน 
 เจ้าหน้าที่ฯ 

8.1 ภายหลังจากโทรศัพท์ หรือ ส่งบันทึกข้อความให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข /ปรับปรุงข้อ ร้องเรียน
ในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรียบร้อยแล้ว ประมาณ ๗ วันท าการ ให้โทรศัพท์ติดต่อความคืบหน้าในการ ด าเนินงานแก้ไข

ปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 8.2 เมื่อได้รับโทรศัพท์ หรือ บันทึกข้อความแจ้งเรื่องร้องเรียนระดับ 2 จากเจ้าหน้าที่ฯ ของศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน 
หรือ เรื่องร้องเรียนระดับ 3 จากศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ให้พิจารณาด าเนิน การแก้ไข  /ปรับปรุงข้อร้องเรียน แต่ละกรณีตาม
ความเหมาะสม ภายใน 10 วันท าการ เมื่อด าเนินการแก้ไข /ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้จัดท าหนังสือตอบ กลับข้อร้องเรียนไป

ยังผู้ร้องเรียนโดยตรง และส าเนาหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียน (ระดับ 2  )ให้เจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์รับข้อ ร้องเรียน , ส าเนาหนังสือ
ตอบกลับข้อร้องเรียน (ระดับ 3  )ให้เจ้าหน้าที่ฯ ศูนย  ์รับข้อร้องเรียนทราบด้วย 
 

8 .3 รวบรวมข้อร้องเรียนและการด าเนินการแก้ไข  /ปรับปรุงข้อร้องเรียนทั้งหมด จัดเก็บในแยีมข้อร้องเรียน ของ
หน่วยงานโดยเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นและจัดท ารายงานการจัดการ ข้อร้องเรียนในแต่ละเดือน 

 
9  .การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของ หน่วยงานให้เูนย รับข้อร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล้ี 
 ประจ าปี 2561 
 เจ้าหน้าที่ฯ 

9 .1 จัดท าบันทึกข้อความขอให้ส่งสรุปรายการการจัดการข้อร้องเรียนจากทุกหน่วยงานในความรับผิดชอบ กรอก
รายละเอียดตามแบบยอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียน โดยส่งบันทึกข้อความไปยัง งานนิติการ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ทุกวันที่ 
๕ ของเดือน จากนั้นจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เมื่อ วิเคราะห์ภาพรวมการ
จัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้วให้ส่งรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของ หน่วยงานเข้าที่ประชุม
ประจ าเดือนของคณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ เพ่ือเป็นแนวทาง ปีองกันและแก้ไขต่อไป 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9 .2 เมื่อได้รับบันทึกข้อความขอให้ส่งสรุปรายการการจัดการข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ฯ ให้พิจารณาการ 
ด าเนินการแก้ไข /ปรับปรุงข้อร้องเรียนจากแยีมข้อร้องเร  ียนของหน่วยงาน กรอกรายละเอียดตามแบบยอร์มรายงาน สรุปข้อ
ร้องเรียนกรม หากหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนให้แจ้งว่าไม่มี แล้วส่งกลับไปยังงานนิติการ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ทุกวันที่ ๕ 
ของเดือน 
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