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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

อ าเภอปากพะยูน จ.พัทลุง  โทร.074699620 



ค าน า 

   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จ.พัทลุง  มีกำรท ำงำนตำมนโยบำยกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่ง ใส ในกำร  ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กำร ส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำง กำรมีส่วนร่วมจำกทุก
ภำคี เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรส่ง เสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้ง
ภำครัฐ ภำคเอกชน โดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ น ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติตำม แผนงำน/โครงกำรที่
วำงไว้ ไปสู่ เป้ำหมำยเดียวกัน คือ ควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่
ส ำคัญในกำร ประสำน ติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จำกช่อง ทำงกำรร้องเรียน เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance)  โดยได้ทบทวนคู่มือกำร ปฏิบัติงำนกระบวนกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือ กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงำน (Work Instruction) สอดรับ
กับกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำว ร้องทุกข์  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่อง ร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่  ด้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จะ เป็นประ โยชน์ ส ำ ห รับหน่ว ยง ำนและบุคล ำกรผู ้ปฏิบัติง ำนที่จ ะน ำ ไป เป็น 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน จัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้ง เบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงมีคุณภำพ  

 

ศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จ.พัทลุง   

                                                                      มีนำคม 256๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ  

 

       เนื้อหา                                                   หน้า 

หลักกำรและเหตุผล          ๑  

ค ำจ ำกัดควำม            ๒  

แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์        ๓  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน          ๔  

กำรบันทึกข้อร้องเรียน           ๕  

ภำคผนวก 

    -แบบแสดงควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ           ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน จ.พัทลุง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

หลักการและเหตุผล  

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก ำหนด 
แนวทำงปฏิบัติรำชกำรมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพ่ือตอบสนองควำม 
ต้องกำรของประชำชนให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ งำนบริกำรที่มี 
ประสิทธิภำพ  และเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็นมีกำรปรับปรุงภำรกิจ
ให้ ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร และมี
กำรประเมินผลกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ภำยใต้กำรอภิบำลระบบกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ บนพ้ืนฐำนของ
หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ของระบบอย่ำงสูงสุดและยั่งยืนต่อไป  

          การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน จ.พัทลุง   

เพ่ือให้กำรบริหำรระบบรำชกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง บริสุทธิ์  ยุติธรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำบ ำบัด 
ทุกข ์บ ำรุงสุข ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำม 
รวดเร็ว ประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบำะแสกำรทุจริต หรือไม่ได้รับควำมเป็น 
ธรรมจำก กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จ.พัทลุง จึงได้จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องรำวร้อง ทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณี กำรร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคล จะมีกำรเก็บรักษำเรื่องรำวไว้เป็นควำมลับและ
ปกปิดชื่อผู้ ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรร้องเรียน  

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน หมู่ ๑ ต ำบลปำกพะยูน อ ำเภอปำกพะยูน จังหวัด
พัทลุง  

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ให้ค ำปรึกษำ รับเรื่อง 
ปัญหำ ควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของประชำชน  

วัตถุประสงค ์ 

๑) เพ่ือให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำไปเป็นกรอบแนวทำงกำร 
ด ำเนินงำน ให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ด้ำน 
กำรทุจริตและ ประพฤติมิชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำย         
ที่เก่ียวข้องกับกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ  



๓) เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำน
ใหม่ พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกหรือผู้ใช้บริกำร ให้
สำมำรถเข้ำใจ และใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ รวมถึงกำรเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำรในกำร
ปฏิบัติงำน  

๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  

ค าจ ากัดความ  

ผู้รับบริการ หมำยถึง ผู้ที่มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไป  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำก 
กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เช่น ประชำชนในเขตอ ำเภอปำกพะยูน  

การจัดการเรื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมครอบคลุมถึงกำรจัดกำรในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค ำซมเชย/กำรสอบถำมหรือกำรร้องขอข้อมูล  

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมำยถึง ประชำชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มำติดต่อรำชกำรผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค ำชมเชย/กำรสอบถำม 
หรือกำร ร้องขอข้อมูล  

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมำยถึง ซ่องทำงต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อผ่ำนทำงโทรศัพท์ เว็ปไซด์ เว็ปเพจ Face Book  

ส่วนราชการ หมำยถึง ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ 
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ำกับของรำชกำร ฝ่ำยบริหำร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
รัฐวิสำหกิจ  

ผู้บริหาร หมำยถึง ผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมหรือสั่งกำรในขั้นตอนต่ำงๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบำะแส 
ด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับกำรแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจำรณำพัฒนำ ระบบร้องเรียน/ 
แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมเดือดร้อนเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่ ของ 
รัฐ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสำธำรณสุข เช่น กำรประพฤติมิชอบตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
และ จรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือพบควำมผิดปกติในกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
ใน ส่วน รำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข กำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง 
ข้อเสนอแนะ และ/ หรือข้อคิดเห็นต่ำงๆ  



การด าเนินการ หมำยถึง กำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสตั้งแต่ต้นจนถึงกำรได้รับกำร แก้ไข 
หรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน ระยะเวลำในกำรเปิดให้บริกำร เปิด
ให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
                   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน จ.พัทลุง 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

กำรตั้งผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของหน่วยงำน 

 -กำรจัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชำชน  

-จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์  

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากช่องทางต่างๆ  

ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เข้ำมำยังหน่วยงำนจำกช่องทำงต่ำงๆ โดย 
มีข้อปฏิบัติตำมท่ีก ำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อ

ประสานหาแนวทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับ 
เรื่องรำวร้องทุกข์ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอปำกพะยูน จ.พัทลุง 

ทุกครั้งที่มีกำร
ร้องเรียน  

ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จ.พัทลุง 
 
 

ทุกวัน ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 
โทร. 074-๖๙๙๖๒๐ 

ทุกวัน ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำน  facebook 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 
จ.พัทลุง 

ทุกวัน ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนตู้รับเรื่องร้องเรียน 
ภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ  
ปำกพะยูน จ.พัทลุง 

ทุกวัน ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ/ 
จังหวัด/ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  

เมื่อได้รับแจ้ง ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

 

 

 

 



การบันทึกข้อร้องเรียน 

 กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีรำยละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถำนที่เกิดเหตุ  

ทุกช่องทำงมีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน ร้อง
ทุกข์  

กำรประสำนหน่วยงำนเพ่ือแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และกำรแจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทรำบ  

๑. กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนหน่วยงำนผู้ครอบครองเอกสำรเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ 
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที  

๒. ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นกำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน เช่น ไฟฟ้ำ
ดับ กำรก ำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ เป็นต้น จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอไปยังผู้บริหำรเพื่อสั่งกำรหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง โดย เบื้องต้นอำจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  

๓. ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จ.
พัทลุง ให้ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำน ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้อง ในกำรแก้ไข
ปัญหำต่อไป  

๔. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน เช่น กรณี กำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ของเจ้ำหน้ำที่,ผู้ร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียนควำมไม่โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำ
บันทึกข้อควำม เพ่ือเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรไปยังหน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและ
แจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ ต่อไป  

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  

ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ทรำบภำยใน ๕ วัน เพ่ือเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ จะได้ 
แจ้ง ให้ผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป  

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ  

๑.ให้รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหำรทรำบทุกไตรมำส  

๒.ให้รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนหลังจำกสิ้นปีงบประมำณ เพื่อน ำมำวิเครำะห์กำรจัดกำร ข้อ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภำพรวมของหน่วยงำน เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำ องค์กร ต่อไป  

 



 

มาตรฐานงาน  

๑.กำรด ำเนินกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

๒.กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ       
ปำกพะยูน จ.พัทลุง ด ำเนินกำร ตรวจสอบ และพิจำรณำส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แล้ว เสร็จภำยใน ๑๕ วันท ำกำร 


