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  คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและการร้องเรียน/
ร้องทุกข์  เรื่องร้องเรียนท่ัวไป และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ แม่ทา           
ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา ท้ังในเรื่องร้องเรียนท่ัวไป และร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนอง
นโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ .2546  ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมี
ประสิทธิภาพ  และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อเหตุการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและให้บริการตอบสนองความต้องการและมี
การประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  จ าเป็นต้องมีข้ันตอน  กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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คู่มือปฏบิตัิงานการร้องเรียนการปฏบิตัิงานหรือการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าที่ 
และการร้องเรียน/ร้องทกุข์  เรื่องร้องเรียนทั่วไป 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ 

๑.  หลักกำรและเหตุผล 

  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้
ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติรำชกำร  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน  โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง  เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ท่ีดีของประชำชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องำน
บริกำรท่ีมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น  มีกำร
ปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์  ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำม
ต้องกำร  และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ      
  ประกอบกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้าน
การร้องเรียนร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่
ทา เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

2.วัตถุประสงค์ของการท าคู่มือ 
 1.เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราว
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
 2.เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา มีข้ันตอน กระบวนการ
และแนวทางการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3.เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการ และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ แม่ทา         
ทราบกระบวนการ 
 5.เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนท่ี
ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส านักงานสาธารณสุขแม่ทา 
  เพื่อให้กำรบริหำรระบบรำชกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับกำรพัฒนำ
บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข  ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ     
ด้วยควำมรวดเร็วประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม  อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบำะแสกำรทุจริต  หรือไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ            จึงได้จัดต้ังศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน ขึ้น ซึ่งในกรณีกำรร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคล  จะมีกำรเก็บรักษำเรื่องรำวไว้เป็นควำมลับและปกปิด
ช่ือผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรร้องเรียน 
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4.  ขอบเขต 
 1.กรณีเร่ืองร้องเรียนทั่วไป 
  1.1.สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้ขอรับบริการถงึความประสงค์ของการขอรับบริการ 
  1.2.ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ  เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ 
  1.3.แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่นปรึกษาระเบียบ                    
ขออนุมัติ/ขออนุญาต  ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง  
  1.4.ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการ 
  1.5.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการ 

 กรณีเร่ืองร้องเรียนทั่วไป  เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริกำร
ต้องกำรทรำบ  เมื่อให้ค ำปรึกษำเรียบร้อยแล้ว เรื่องท่ีขอรับบริกำรถือว่ำยุติ 
  - กรณีขออนุมัติ/ขออนุญำต  เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ  จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องท่ีผู้
ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบ และด ำเนินกำรรับเรื่องดังกล่ำวไว้  สำธำรณสุขอ ำเภอจะเป็นผู้พิจำรณำส่งต่อให้
ผู้รับผิดชอบหรือโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป ภำยใน 1 – 2 วัน 
  - กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส  เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ หรือ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบ  และเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบ จะด ำเนินกำรรับเรื่องดังกล่ำวไว้ และสำธำรณสุขอ ำเภอ เป็นผู้พิจำรณำส่งต่อให้กับเจ้ำหน้ำท่ีหรือ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ีเกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรภำยใน 1 – 2 วัน 
  -  กรณีขออนุมัติ/อนุญำต  ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแสให้ผู้ขอรับบริกำรรอกำรติดต่อ
กลับหรือสำมำรถติดตำมเรื่องกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  หำกไม่ได้รับกำรติดต่อกลับ ภำยใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับ
ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ โทรศัพท์ 053-๙๗๖๒๒๐ 

 2.กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  2.1.สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
  2.2.ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ  เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
  2.3.แยกประเภทงานร้องเรียน  เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ  
เพื่อเสนอเรื่องตามล าดับข้ัน พิจารณาความเห็น 
  -  กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ/ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ
จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบ  เมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้ว  เรื่องท่ีขอรับ
บริการถือว่ายุติ 
  -  กรณีขอร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้าง  ให้ผู้ขอรับบริการ รอการ
ติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องจากผู้รับผิดชอบ  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 15 วัน  ให้ติดต่อกลับท่ี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา โทรศัพท์ 053-๙๗๖๒๒๐ 
5. สถำนที่ต้ัง 
  ต้ังอยู่   ณ  ส านักงานสาธารณ สุขอ าเภอแม่ทา  เลขท่ี  ๑๑๓ หมู่ ท่ี  3 ต าบลทาสบเส้า            
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
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6.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร  ให้ค ำปรึกษำ               
รับเรื่องปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของข้ำรำชกำรและประชำชน 

7.  ค าจ ากัดความ 
 1.ผู้รับบริการ หมำยถึง  ผู้ท่ีมำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนท่ัวไป  ประกอบด้วย 

-  หน่วยงำนของรัฐ ได้แก่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่น  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ และให้หมำยรวมถึงองค์กรอิสระ  องค์กรมหำชน หน่วยงำนก ำกับของรัฐและหน่วยงำน
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน /เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนของรัฐ  เอกชน หรือบุคคล/นิติบุคคล 

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ได้แก่ ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
ลูกจ้ำงช่ัวครำวและผู้ปฏิบัติงำนประเภทอื่น ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งต้ังในฐำนะเป็นกรรมกำรหรือฐำนะอื่นใด  รวมท้ัง
ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังและถูกส่ังให้ปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยงำนของรัฐ 
 2.ผู้มีส่วนได้เสีย  หมำยถึง  ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ  ท้ังทำงบวกและทำงลบ  ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม                
จำกกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร  เช่นโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ประชำชนในชุมชน/หมู่บ้ำน              
เขตอ ำเภอแม่ทำ  
 3.การจัดการข้อร้องเรียน  มีควำมหมำยครอบคลุมถึงกำรจัดกำรในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค ำชมเชย/กำรสอบถำมหรือกำรร้องขอข้อมูล 

 4.ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  หมำยถึง  ประชำชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมำติดต่อศูนย์ร้องเรียนส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์/กำรให้
ข้อเสนอแนะ/กำรให้ข้อคิดเห็น/กำรชมเชย/กำรร้องขอข้อมูล 
 5.ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  หมำยถึง  ช่องทำงต่ำง ๆ  ท่ีใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ ร้อง
ทุกข์  เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทำงโทรศัพท์/ Face Book/ทำงไปรษณีย์ 
 6.เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 7.ข้อร้องเรียน  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  7.1.ข้อร้องเรียนท่ัวไป เช่นเรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไป  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย  สอบถาม
หรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการให้บริการของหน่วยงาน 
  7.2.การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง 
 8.ค าร้องเรียน  หมายถึง ค าหรือข้อความท่ีผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ หรือระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งท่ีสามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญ
ท่ีเช่ือถือได้ 
 9.การด าเนินการเร่ืองร้องเรียน หมำยถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ
มำเพื่อทรำบ หรือกำรพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมอ ำนำจหน้ำท่ี  
 10.การจัดการเร่ืองร้องเรียน หมำยถึง กระบวนกำรท่ีด ำเนินกำรในกำรแก้ไขปัญหำตำมเรื่องร้องเรียนท่ี
ได้รับ ให้ได้รับกำรแก้ไขหรือบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกกำรด ำเนินงำน 

8.ช่องทางการร้องเรียน 
 1.ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น(จดหมาย บัตรสนเท่ห์ เอกสาร) 
 2.ไปรษณีย์(จดหมาย บัตรสนเท่ห์ เอกสาร)       4.โทรศัพท์ ๐๔๒-๙๗๖๒๒๐ 
 3.ยื่นโดยตรง(จดหมาย บัตรสนเท่ห์ เอกสาร      5.facebook : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา     
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9.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริกำรวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ต้ังแต่เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

10. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน 
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รับเรื่องร้องเรียน 
1. เอกสารร้องเรียน/เสนอแนะ 
    -  จดหมาย, ใบแสดงความคิดเห็น, 
       E-mail, Facebook, โทรศัพท์ 
2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการไกล่เกล่ีย
ความขัดแย้งในหน่วยงาน 
 

- เลขานุการ หรือ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
 

1. รายงานเบ้ืองต้นเสนอสาธารณสุขอ าเภอ 

เหตุการณ์ควบคุม 

ได้หรือไม่ 

พิจารณาเรื่องร้องเรียน 

ระดับความรุนแรง 

ส่งส าเนาเรื่องร้องเรียนให้
หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ี  

โดยปกปิดผู้ร้องเรียน 

คณะกรรมการไกล่เกล่ียฯ ด าเนินการ
แก้ไขเหตุการณ์เบ้ืองต้น โดยสืบค้น

ข้อมูล หรือตดิต่อผู้ร้องเรียน 

รายงานสาธารณสุขอ าเภอ 
และคณะกรรมการไกล่เกล่ีย

ฯ  
ด าเนินการแก้ไขจนได้ข้อยุติ 

บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ 
 

ไม่รุนแรง 

รุนแรง 

ไม่ได้ 

ได้ 

1. ท ารายงาน / จดหมายตอบกลับผู้ร้องเรียน 
2. เสนอสาธารณสุขอ าเภอรับทราบ  

และลงนามจดหมาย พร้อมส่งตอบกลับ 
 

- คณะกรรมการไกล่เกล่ียฯ 
- สาธารณสุขอ าเภอ 
 

-  จดหมายราชการ 

-  บั น ทึ กข้ อความ
รายงานเหตุการณ์ 



11.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 กำรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของหน่วยงำน 
  ๑.  จัดต้ังศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของประชำชน 
  ๒.  จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ 
  ๓.  แจ้งผู้รับผิดชอบตำมค ำส่ังส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ  เพื่อควำมสะดวกในกำร

ประสำนงำน 

๑2. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  จำกช่องทำงต่ำง ๆ 

  ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ท่ีเข้ำมำยังหน่วยงำนจำกช่องทำง
ต่ำง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตำมท่ีก ำหนด  ดังนี้ 

ช่องทำง ควำมถ่ีในกำร 
ตรวจสอบช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เพื่อประสำนหำทำงแก้ไข

ปัญหำ 

หมำยเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกขส์ ำนักงำนสำธำรณสุข

อ ำเภอแม่ทำ 

ทุกครั้งท่ีมีกำรร้องเรียน ภำยใน  ๑  วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำงหนงัสือ/
ไปรษณีย์ 

ทุกวัน ภำยใน  ๑  วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 
053-๙๗๖๒๒๐ 

ทุกวัน ภำยใน  ๑  วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำง Face Book ทุกวัน ภำยใน  ๑  วันท ำกำร  

๑3.  การบันทึกข้อร้องเรียน 

  ๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมีรำยละเอียด  ช่ือ-สกุล  ท่ีอยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และสถำนท่ีเกิดเหตุ 
  ๒  ทุกช่องทำงท่ีมีกำรร้องเรียน  เจ้ำหน้ำท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

๑4. กำรประสำนหน่วยงำนเพื่อแก้ปัญหำข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  และกำรแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทรำบ 

  ๑  กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร  ประสำนหน่วยงำนผู้ครอบครองเอกสำร  เจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
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  ๒  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ท่ีเป็นกำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  ใน
สังกัดคือโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอไปยังผู้บริหำรเพื่อส่ังกำรหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง  โดยเบ้ืองต้นอำจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  ส ำหรับเรื่องร้องเรียนด้ำนมลภำวะขยะ  เหตุ
ร ำคำญ  จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอนำยอ ำเภอแม่ทำ เพื่อประสำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องร่วมด ำเนินกำร 
  ๓  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ท่ีไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ  
ให้ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้อง  ในกำรแก้ไขปัญหำ
ต่อไป 
  4  ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน  เช่น  กรณี  ผู้ร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียนควำมไม่
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ให้เจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำบันทึกข้อควำมเพื่อเสนอผู้บริหำรพิจำรณำประสำนงำนไปยัง
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ  ต่อไป 

๑5.  กำรติดตำมแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน 

 ให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน  ๕  วันท ำกำร  เพื่อเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ฯ  
จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ  ต่อไป 

๑6.  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 

 ๑  ให้รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหำรทรำบทุกเดือน 
 ๒  ให้รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนหลังจำกส้ินปีงบประมำณ  เพื่อน ำมำวิเครำะห์กำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภำพรวมของหน่วยงำน  เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนำ  องค์กร  
ต่อไป 

17. มำตรฐำนงำน 

 กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด    กรณีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ ด ำเนินกำรตรวจสอบและ
พิจำรณำส่งเรื่องให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภำยใน  ๑๕  
วัน  ท ำกำร 

๑8.  แบบฟอร์ม 

  แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์(ตามภาคผนวก) 

๑9.  จัดท าโดย 

  ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ 
- หมายเลขโทรศัพท์  053-๙๗๖๒๒๐ 
- หมายเลขโทรสาร  053-๙๗๖๒๒๐ 

 

 

   6 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



         (แบบค าร้องเรียน 1) 

แบบค าร้องทกุข์/ร้องเรยีน (ด้วยตนเอง) 
      

        ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
            วันท่ี.................เดือน.........................................พ.ศ............ 
เรื่อง   ................................................................................................................................................ 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
  ข้าพเจ้า.........................................................อายุ...........ปีอยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ท่ี............
ต าบล....................................อ าเภอ...................................จังหวัด........................โทรศัพท์............................ 
อาชีพ............................................................................ต าแหน่ง........................................................................... 
ถือบัตร..................................................................เลขท่ี.................................................................................... 
ออกโดย.................................................วนัท่ีออกบัตร....................................บัตรหมดอายุ................................ 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบท้ังทาง
แพ่งและทางอาญาหากจะพึงม ี
         โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
 1)....................................................................................................จ านวน....................ชุด 
 2).................................................................................................. จ านวน.....................ชุด 
 3)....................................................................................................จ านวน.....................ชุด 
 4)....................................................................................................จ านวน.....................ชุด 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงช่ือ)..................................................... 
                    (.....................................................) 
          ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน   
 
  

  ก 



                     (แบบค าร้องเรียน 2) 

แบบค าร้องทกุข์/ร้องเรยีน (โทรศพัท์) 
      

        ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
            วันท่ี.................เดือน.........................................พ.ศ............. 
เรื่อง   ................................................................................................................................................ 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
  ข้าพเจ้า.......................................................อายุ...........ปีอยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี.............. 
ต าบล.................................อ าเภอ...................................จังหวัด...............................โทรศัพท์............................. 
อาชีพ........................................................................ต าแหน่ง.............................................................................. 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
โดยข้ออ้าง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ 
  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นค าร้องท่ีไม่สุจริตอาจต้องรับผิดทางกฎหมาย 
     
     (ลงช่ือ)................................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่อง 
                        (..............................................................) 
     วันท่ี................เดือน..........................................พ.ศ........................ 
     เวลา...................................................................  
 
 
   

   ข 



              (ตอบข้อร้องเรียน 1) 

แบบแจ้งการรับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ท่ี ลพ 0๕32/                          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา  
                          ๑๑๓ หมู่ท่ี 3 ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา 
            จังหวัดล าพูน 51๑๔๐   
                  วันท่ี.................เดือน.........................................พ.ศ................ 
เรื่อง   ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
เรียน  .................................................................. 
  ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทาโดย
ทาง (   ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์  (   ) ด้วยตนเอง  (    ) โทรศัพท์  
(   ) อื่นๆ........................................ ลงวันท่ี.................................เกี่ยวกับเรื่อง.......................................... นั้น 
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้วตาม
ทะเบียนรับเรื่องเลขท่ีรับ....................................................ลงวันท่ี......................................................และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 

  (   ) เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา  และได้มอบหมายให้
..................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนินการ 
     (   ) เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา  และได้จัดส่งเรื่องให้
.....................................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีอ าน าจหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทาง
หนึ่ง 
  (   ) เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและ วิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมาย
..................................................................................................จึงขอให้ท่านด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการท่ี
กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 
      
 
 
 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
โทร. 053-๙๗๖๒๒๐    
     

          (ตอบข้อร้องเรียน 2) 

ค 

   ง 



แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ท่ี ลพ 0๕32/                         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา  
                          ๑๑๓ หมู่ท่ี 3 ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา 
           จังหวัดล าพูน 51๑๔0   
                วันท่ี.................เดือน.........................................พ.ศ................ 
เรื่อง   แจ้งผลการด าเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

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

อ้างถึง หนังสือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา ท่ีลพ 0๕32/......................ลงวันท่ี............................... 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
1................................................................................................................................................................... 
2......................................................................................................................................................................... 
3......................................................................................................................................................................... 
  ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่าน 
ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา ได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องตามประเด็นท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมนี้ 

  ท้ังนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
      ขอแสดงความนับถือ 
      
 
 
 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมท่า 
โทร. 053-๙๗๖๒๒๐ 
 
 
 



 
 


