
 

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน 
การรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข ์

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

 
........................................................................... 

 

๑. หลักการและเหต ุผล 
 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน เห็นควำมส ำคัญของกำรปลูกจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำงชั่วครำว ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน และหน่วยงำนในสังกัดตระหนักถึงผลร้ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรทุจริต แล้วท ำให้ควำมไม่ไว้วำงใจ    
ไม่ร่วมแรงร่วมใจในกำรท ำงำนเพื ่อส่วนรวม และท ำให้เกิดควำมขัดแย้งในองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภำพลักษณ์ และประชำชนผู้มำรับบริกำรโดยตรง พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร 
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติรำชกำร มุ่ งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน            
ด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนผู้มำรับบริกำร ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องำนบริกำร มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำร
ให้บริกำร ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เกินควำมจ ำเป็น และมีกำรปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
ประชำชนได้รับควำมสะดวก ท ำให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน จึงได้จัดให้มีศูนย์ร ับเรื ่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์                  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำรที่ได้รับควำมเดือดร้อน หรือต้องกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับ
พฤติกำรณ์กำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่  โดยรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ดังกล่ำว ตลอดจนประสำนงำน               
ในกำรให้ข้อมูลของทำงหน่วยงำน และติดตำมเร่งรัดด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรที่มีควำมล่ำช้ำ                   
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

๒. การจัดต ั้งศ ูนย ์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
 

 เมื่อปี 2559  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เพ่ือให้บริกำรแก่ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน หรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับภำรกิจของหน่วย งำน และ             
หน่วยบริกำรในสังกัด ที่ไม่ได้รับควำมสะดวกจำกกำรรับบริกำร และมีควำมประสงค์จะร้องเรียน ร้องทุกข์ 
รวมทั้งกรณีที่ประชำชนหรือผู้รับบริกำรที่มำติดต่อ สอบถำม ขอทรำบข้อมูลที่เก่ียวกับภำรกิจของส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน รวมทั้งข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
 

๓. สถานท ี่ตั้ง 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เพ่ือให้ผู้มำรับบริกำร หรือประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน 
ต้องกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือต้องกำรแจ้งเบำะแสควำมไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่             
ของหน่วยงำน หรือหน่วยบริกำร รวมทั้งผู้รับบริกำรที่ไม่ได้รับควำมสะดวกจำกกำรรับบริกำร และมีควำม
ประสงค์จะร้องเรียน ร้องทุกข์ ต้ังอยู่ ณ กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ถนนเชียงใหม่-
ล ำพูน ต ำบลเหมืองง่ำ อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 
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๔. หนา้ท ี่ความรับผิดชอบ 
 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้จัดตั้ งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ต้ังอยู่ที่                        
กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ถนนเชียงใหม่-ล ำพูน ต ำบลเหมืองง่ำ อ ำเภอเมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่                  
ท ำหน ้ำที ่ร ับ เรื่องรำว ร้องเรียน ร้องทุกข์  หรือร้องขอควำมเป็นธรรม รวมทั้ งขอควำมช่วยเหลือ                           
มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ตลอดจนกำรแจ้งเบำะแสกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และหน่วย
บริกำรในสังกัด ที่มีพฤติกำรณ์ที่ไม่เหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โรงพยำบำลล ำพูน โรงพยำบำลชุมชน สำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และสถำนีอนำมัย
เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือน ำข้อร้องเรียน ร้องทุกขไ์ปด ำเนินกำรต่อ เช่น ตรวจสอบ หรือสืบสวน สอบสวนเบื้องต้น 
แล้วรำยงำนข้อเท็จจริงให้ผู ้บริหำรของหน่วยงำนทรำบ เพื่อท ำกำรกำรปรับปรุงหน่วยบริกำร หรือ
ปรับปรุงกำรให้บริกำร กำรแก้ไขปัญหำ กำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรของแต่ละหน่วยบริกำรที่ไม่จ ำเป็น 
เพ่ือให้มีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวก และควำมรวดเร็วแก่ประชำชนที่มำรับบริกำร 
 
 

๕. วัตถุประสงค ์
 

                       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนตระหนัก และให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรบริกำรจัดกำร  
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของหน่วยงำนและหน่วยบริกำร              
ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน โดยจัดตั้งศูนย์บริกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และก ำหนด                   
ให้มีขั้นตอน กระบวนกำรด ำเนินกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือให้ประชำชน
ผู้รับบริกำรมีควำมมั่นใจ ว่ำมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ที่ก ำหนดไว้ชัดเจน รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ดังกล่ำว เพ่ือบริกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้เป็นไปด้วยควำม
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และจังหวัดล ำพูน   
 
 

๖. ขอบเขต 
 

                คู่มือกำรบริหำรจ ัดกำรข ้อร้องเรียน  ร้องทุกข์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน                       
ได้ก ำหนดให้มีรำยละเอียดครอบคลุม ตั้งแต่แรกรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และกำรแจ้งเบำะแส จำกประชำชน
ที่ได้รับควำมเดือดร้อน หรือต้องกำรให้ข้อมูล และกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีกำรรำยงำน
เสนอผู้บังคับบัญชำสั่งให้มีกำรตรวจสอบ หรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน สอบสวน และด ำเนินกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของระเบียบ กฎหมำยกับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน กำรวิเครำะห์ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ กำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้                     
ผู้ร้องเรียนทรำบ กำรประสำนผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำน และหน่วยบริกำรในสังกัด  เพื่อด ำเนินกำร
ตำมข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยให้มีกำรแก้ไข ปรับปรุง กำรให้บริกำรแกป่ระชำชนที่มำรับบริกำร และรำยงำน
ผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำนให้ผู้บริหำรทรำบทุกเดือน   
 
 
 
 
 



-๓- 
 

๗. แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์                                 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะ 
ทำงโทรศัพท์/จดหมำย/หนังสือ/มำด้วยตนเอง 

ที่กลุ่มงำนนิติกำร  
ส.ต.ต.วชิฌ์พล พรมสวัสดิ์  นิติกรช ำนำญกำร (หัวหน้ำศูนย์) 

นำยประกำศิต  แก้วจันทร์  นิติกร  
 

ประสำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรตรวจสอบ/แก้ไขข้อเท็จจริง 

 

แจ้งผลให้ศูนย์บริกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนทรำบ 

 

ยุติเรื่อง 
 

ไมยุ่ติเรื่อง 
 

ยุติเรื่องและรำยงำน 
ให้ผู้บริหำรทรำบ 

 

ไม่ยุติเรื่องและรำยงำน
ให้ผู้บริหำรทรำบ/
พิจำรณำสั่งกำร 

 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ทรำบ (ภำยใน 15 วัน ) 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ทรำบ (ภำยใน 15 วัน ) 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
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หมำยเหตุ : ช่องทำงกำรร้องเรียนมี 4 ช่องทำง 
  1. ด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
  2. ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0 5309 3725 – 26  ต่อ 301 
  3. ส่งหนังสือร้องเรียน  โดยจ่ำหน้ำซองถึง นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน ถนนเชียงใหม่-ล ำพูน ต ำบลเหมืองง่ำ อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 51000 
  4. ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  http://www.lamphunhealth.go.th 

ผู้รับผิดชอบ  1. ส.ต.ต. วิชฌ์พล  พรมสวัสดิ์  ต ำแหน่ง  นิติกรช ำนำญกำร (หัวหน้ำศูนย์) 
                 2. นำงอินทริยำ  อินทพันธุ์  ต ำแหน่ง  เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
                 3. นำงจำรุณี  พจน์สุจริต  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
   4. นำงอรุณี  ศรีมุก   ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
   5. นำยประกำศิต  แก้วจันทร์  ต ำแหน่ง  นิติกร 
 

๘. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน             
                       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส ำหรับรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของหน่วยงำน และหน่วยบริกำรในสังกัด โดยก ำหนดให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่ำว อยู่ที่กลุ่มงำน            
นิติกำร มีหัวหน้ำกลุ่มงำนเป็นผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึ่งในแต่ละวัน เจ้ำหน้ำที่ต้องด ำเนินกำร                
รับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เข้ำมำยังหน่วยงำน จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ดังนี้  
  

ช่องทำง กำรตรวจสอบตำมช่องทำง ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
     ด้วยตนเอง ทุกวันที่มีเรื่องเข้ำ รับเรื่องภำยใน ๑ วันท ำกำร - 
     โทรศัพท ์ ทุกวันที่มีเรื่องเข้ำ รับเรื่องภำยใน ๑ วันท ำกำร - 
     หนังสือ ทุกวันที่มีเรื่องเข้ำ รับเรื่องภำยใน ๑ วันท ำกำร - 
     เว็บไซด์ ทุกวันที่มีเรื่องเข้ำ รับเรื่องภำยใน ๑ วันท ำกำร - 
 
 

9. มาตรฐานงาน 
                    กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ดังนี้ 
                    ๑. เมื่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้รับข้อร้องเรียน จำกช่องทำงกำรร้องเรียน                   
ด้วยตนเอง, ทำงโทรศัพท์, เป็นหนังสือ หรือเว็บไซต์ แล้ว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะด ำเนินกำร            
รำยงำนผู้บริหำรพิจำรณำให้ด ำเนินกำรตรวจสอบ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน สอบสวน หรือพิจำรณำส่งเรื่อง
ต่อให้หน่วยบริกำรตรวจสอบ หรือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วันท ำกำร 
                     ๒. กรณีรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนทำงระบบเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   
ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะด ำเนินกำรตรวจสอบ และจัดส่งเรื่องต่อให้กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง                
เพ่ือรำยงำนผู้บริหำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมขั้นตอน และด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภำยใน           
๑๕ วันท ำกำร  
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